
Alueelliset ympäristöjulkaisut
-

— - — -

153

Raimo Virkkala & Ilkka Anttila (toim.)

Etelä-Kuusamon vanhojen metsien
ja soiden luontoinventoinfi
Pajupuronsuo, Romevaara, Närängänvaara, Virmajoki

O O O O O O O O OOOOOOOOO O O O O O O O O O O O OlO

POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS





Alueelliset ympäristöjulkaisut

‘53

Raimo Virkkala ja Ilkka Anttila (toim.)

Etelä-Kuusamon vanhojen
metsien ja soiden
luontoinventointi

Pajupuronsuo, Romevaara, Närängänvaara, Virmajoki

OULU 2000

9 9880 99 99 09 08 800 9 0090 8888 88 0 00 800000 0 9

POHJOIS-POHJANMAAN YMPARISTOKESKUS



Pohjakartat © Maanmittaus laitos
lupanro 7/MML/ 15

ISBN 952- -0665-4
ISSN 238-8610

Taitto: Ilkka Anttila

Etukannen kuva: Virmajoen drumliineja. © Pekka Veteläinen

Kartat: © Maanmfttauslaaos, 7/MYY100
Paino: Painotupa Ky

OULU 2000

Pohjois-Pohjanmaan ympätistokeskus



S säIIys

Johdanto . 7

Yhteenveto
Raimo Virkkata 8
2.1 Inventoinfialueet 8
2.2 Inventoinnin suoritus 8
2.3 Aiemmat tiedot alueista 9
2.4 Metsien käytön historia 10
2.5 Inventointitulokset 11

2.5.1 Maastomuodot ja geologia 11
2.5.2 Puusto 11
2.5.3 Suot ja pienvedet 12
2.5.4 Uhanalaiset lajit 13
2.5.5 Linnusto 13

2.5.6 Kovakuoriaiset 15

2.5.7 Sammalet 16

2.5.8 Jäkälät 16
2.5.9 Kääväkkäät 16

2.6 Päätelmät 17

Kirjallisuus 18

Maastomuodot ja geologia
Kalevi Virkkataja Raimo Wrkkala 19
3.1 Johdanto 19

3.2 Pajupuronsuo 19

3.2.1 Topografia 19

3.2.2 Maaperä 19

3.2.3 Kallioperä 20

3.3 Romevaara 20

3.3.1 Topografia 20

3.3.2 Maa- ja kallioperä 20

3.4 Närängänvaara — Virmajoki 20

3.4.1 Topografia ja alueen yleiset geologiset piirteet 20

3.4.2 Maaperä 21

3.4.3 Kallioperä 22

Kirjallisuus 23

Puustoinventointi
Kimmo Kumpulainen ja Pekka Vetetäinen 24
4.1 Johdanto 24

4.2 Aineisto ja menetelmät 24

4.2.1 Tufldmusalueet 24

4.2.2 Puuston inventointi 25

4.2.3 Puuston kuutiointi 26

4.3 Tulokset ja niiden tarkastelu 27

4.3.1 Metsäalan jakautuminen luonnonfilaisiin ja harsittuihin kuvioihin 27
4.3.2 Elävä puusto 27

4.3.2.1 Metsätyypit ja puulajisuhteet 27

4.3.2.2 Ikä 29

,JueeIliset ympäristöjulkaisut 153 0



4.3.2.3 Mäntypuusto.30
4.3.3 Lahopuusto 32
4.3.3.1 Yleistä 32
4.3.3.2 Ikä 33
4.3.3.3 Metsätyyppien välisiä eroja 35
4.3.3.4 Korkeuden vaikutus 35
4.3.4 Harsinnan vaikutus eräisiin kuolleen puuston tunnuslukwhin 37
4.3.5 Harsinnan vaikutus elävään puustoon 38
4.4 Johtopäätökset 38
4.5 Tiivistelmä 39
4.6 Kiitokset 40
Kirjallisuus 41
Liitteet

Suot ja pienvedet
Jari Teeriaho 51
5,1 Johdanto 51
5.2 Inventointialue ja menetelmät 51
5.3 Inventoinnin tulokset 54
5.3.1 Osa-alueet 55
5.3.1.1 Virmajoen inventointialue 55
5.3.1.2 Närängänvaaran inventointialue 57
5.3.1.3 Pajupuronsuon inventointialue 59
5.3.1.4 Romevaaran inventointialue 60
5.4 Soiden ja pienvesien luonnonarvot 62
5.4.1 Inventointialueiden yleispiirteet 62
5.4.2 Valuma-alueet 62
5.4.3 Suot 62
5.4.4 Pienvedet 64
5.4.4.1 Lammet ja järvet 64
5.4.4.2 Purot 64
5.4.4.3 Lähteet 65
5.4.5 Luonnonsuojelullisesti arvokkaat elinympäristöt 66
5.4.5.1 Suot 66
5.4.5.2 Pienvedet 66
5.4.5.3 Muut arvokkaat elinympäristöt (kalliot ja metsät) 66
5.4.6 Uhanalaiset lajit 67
5,5 Yhteenveto 69
5.6 Osa-alueiden tarkat kohdekuvaukset 70
5.6.1 Virmajoen inventointialue 70
5.6.1.1 Virmajoen osa-alue 70
5.6.1.2 Kiekkilanunin osa-alue 74

5.6.1.3 Kalliolammen osa-alue 78

5.6.1.4 Kinnusen osa-alue 79
5.6,1.5 Näätämäisen osa-alue 80
5.6.2 Närängänvaaran inventointialue 83
5.6.2.1 Joutensuon osa-alue 83
5.6.2.2 Kuikkaojan osa-alue 84
5.6.2.3 Visavaaran osa-alue 86
5.6.2.4 Metsäpuron osa-alue 88
5.6.2.5 Mäntypuron osa-alue 91
5.6.2.6 Luomanjoen osa-alue 91
5.6.2.7 Tervajoen osa-alue 93
5.6.2.8 Närängänvaaran osa-alue 96

Pohjois-Pohjanmaan ympärstökeskus



5.6.3 Pajupuxonsuon inventointialue.101
5.6.3.1 Vasikkalammen osa-alue 101
5.6.3.2 Mustalammen osa-alue 103
5.6.3.3 Kuohusuon osa-alue 105
5.6.3.4 Saarilammen osa-alue 106
5.6.3.5 Raatepuron osa-alue 108
5.6.3.6 Kirvesnoron osa-alue 110
5.6.3.7 Antinlammen osa-alue 112
5.6.4 Romevaaran inventointialue 113
5.6.4.1 Omenasuon osa-alue 113
5.6.4.2 Lohilampien osa-alue 114
5.6.4.3 Vasapuron osa-alue 115
5.6.4.4 Lomajoen osa-alue 118
5.6.4.5 Teeripuron osa-alue 121
5.6.4.6 Karsikkopuron osa-alue 122
Kirjallisuus 127
Liitteet

Lintuyhteisöt
Raimo VirkkalajaAriRajasärkkä 160
6.1 Johdanto ja menetelmät 160
6.2 Tulokset 162
6.2.1 Lintuyhteisön yleinen rakenne 162
6.2.2 Linnustolliset erityispiirteet 164
6.2.2.1 Pajupuronsuo 164
6.2.2.2 Romevaara 165
6.2.2.3 Närängänvaara - Virmajoki 165
6.3 Inventointialueiden maalinnuston vertailu muihin alueisiin 168
6.4 Tulosten tarkastelu 171
6.5 Yhteenveto 174
Kirjallisuus 175
Liifteet

Kovakuoriaisinventointi
Jyrki Muo;ra 181
7.1 Taustaa 181
7.2 Keruumenetelmät ja kohteet 181
7.3 Tulokset 182
7.3.1 Kokonaislajimäärä ja Koillismaalle uudet lajit 182
7.3.2 Uhanalaiset kuoriaislajit 183
Kirjallisuus 184
Liifteet

SammallajistoseMtys
Minna Mäntytä 192
8.1 Johdanto 192
8.2 Alueen aienunasta kasvistotutkimuksesta ja geologiasta 192
8.3 Aineisto ja menetelmät 193
8.4 Tutkimusalueen lajisto 194
8.4.1 Närängänvaara 194
8.4.1.1 Uhanalaiset lajit 194
8.4.1.2 Alueen muusta sammalkasvistosta 195
8.4.2 Pajupuronsuo 195
8.4.2.1 Vasikkavaara ja Selkävaaran pohjoisosa 195

Akieelhset ympätstöjukaisut 53



8.4.2.2 Joutenlehto ja Kääpänvaara.196
8.4.3 Romevaara 196
8.4.3.1 Tutkimusalueen lajistosta 196
8.4.3.2 Uhanalaiset lajit 196
8.4.4 Virmajoki 197
8.5 Yhteenveto tutkimusalueiden lajistosta 197
Kirjallisuus 200

Jäköläkartoitus
Kimmo Jääskeläinen, Mikko Kuusinen ja Kimmo Soppela 201
9.1 Johdanto 201
9.2 Tutkimusalueet 201
9.3 Menetelmät 202
9.4 Tulokset ja tulosten tarkastelu 202
9.4.1 Yleistä 202
9.4.2 Kohteet 204
9.4.2.1. Närängänvaaran-Virmajoen alue 204
9.4.2.2 Pajupuronsuon alue 205
9.4.2.3. Romevaaran alue 205
Kirjallisuus 206

Puiden kääväkässeMtys
Susanna Anttila, Heikki Kotirauta ja Päivi Vehmaa 207
10.1 Johdanto 207
10,2 Aineisto ja menetelmät 207

10.3 Tulokset 208

10.3.1 Yleistä 208

10.3.2 Kääpälajiston alueelliset erityispiirteet 209
10.3.2.1 Närängänvaara-Virmajold 210

10.3.2.2 Pajupuronsuo 212

10.3.2.3 Romevaara 214

10.3.3 Kääpälajien esiintyminen eri puulajeilla 215

10.3.4 Inventointialueiden pisteytys ilmentälajien perusteella 216

10.4 Tulosten tarkastelu 216

10.4.1 Yleistä 216

10.4.2 Inventointialueiden välinen vertailu 217

10.4.3 Vertailu Penttilän (1994) tutkimuksiin 219

10.4.3.1 Tutkimusten vertailua vaikeuttavia tekijöitä 219

10.4.3.2 Penttilän inventoimat alueet 219

10.4.3.3 Etelä-Kuusamon inventointialueiden kääpälajiston vertailu
Penttilän inventoimiin alueisiin 221

10.5 Yhteenveto 221

Kirjallisuus 222

Liitteet

0 Pohjois-Pohjanmaan



Jobdanto
.. ....................e....000.........e..............

Etelä-Kuusamon vanhojen metsien ja soiden suojelualueet käsittävät Pajupuron
suon, Romevaaran, Närängänvaaran ja Virmajoen alueet. Näiden alueiden suoje
lukysymykset nousivat esille syksyllä 1994, sen jälkeen kun metsien maanomista
ja Kuusamon yhteismetsä rakensi syyskuussa metsätien Närängänvaaran itäpuo
lelle tarkoituksenaan käynnistää hakkuut alueella. Alueiden metsä- ja suoluonnon
ainutlaatuiset luontoarvot olivat jo tuolloin melko laajasti tutkijoiden, luontohar
rastajien ja luonnonsuojelujärjestöjen tiedossa. Näkemyserot metsien tulevaisuu
desta yhteismetsän, luonnonsuojelujärjestöjen ja ympäristöhallinnon välillä johti
vat tilanteeseen, johon yritettiin hakea turhaan sovitteluratkaisua neuvotteluteit
se. Lukidutuneessa tilanteessa hallituksen iltakoulu näki asian ratkaisuksi pikain
ventoinnit ja suojelutarpeiden myöhemmän perusteellisen selvittämisen erillises
sä työryhmässä.

Edellä mainituifia Kuusamon yhteismetsän omistamilla alueifia suoritettiin
kesällä ja alkusyksyllä 1995 luontoinventointi, jonka teki ympäristöministeriön
toimeksiannosta Suomen ympäristökeskus, ja siihen osaifistui myös Pohjois-Poh
janmaan ympäristökeskus, Metsähaifituksen Pohjanmaan puistoalue sekä tutki
joita Oulun ja Helsingin yliopistosta. Inventointitulokset toimitettiin Etelä-Kuu
samon metsien suojelua pohtineen Kuusamotyöryhmän käyttöön marraskuun 1995
lopulla ja niitä käytettiin pohjana, kun ratkaisu Kuusamon yhteismetsän omista
mien metsä- ja suoalueiden suojelusta tehtiin työryhmässä toukokuussa 1996. Alu
eiden suojelusta päätettiin kesäkuussa 1996 Pohjois-Suomen vanhojen metsien
suojelua koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen yhteydessä. Myöhemmin
valtioneuvosto hyväksyi elokuussa 1998 päätöksellään Suomen ehdotuksen Na
tura 2000 -verkostoksi ja siihen sisältyvät myös Etelä-Kuusamon vanhojen metsi
en alueet valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisina.

Alueiden suojelun toteutuminen eteni lopulta tilanteeseen, jossa ympäristö-
ministeriö teki huhtikuussa 1999 päätöksen, jonka mukaan Kuusamon yhteismet
sän suojeltavat vanhojen metsien alueet lunastetaan valtiolle luonnonsuojelutar
koituksin, Lunastustoimitus käynnistettiin kesäkuun 1999 alussa. Suojeltavien alu
eiden ennakkohaltuunotolla voidaan alueiden siirtymistä valtion haltuun nopeut
taa. Tämä toteutui 30.9.1999, jolloin Metsähallitus maksoi ennakkokorvauksen yh
teismetsälle. Ennakkohaltuunotto antaa valtiolle alueiden hallintavallan.

Pajupuronsuon, Romevaaran, Närängänvaaran ja Virmajoen luonnonarvot
tutldttiln ja tunnustettiin. Tässä julkaisussa esitetään edellä mainitut vuoden 1995
inventoinnin tulokset, jotka koostuvat eri tutkijoiden ja asiantuntijoiden töistä.
Esittävien inventoinfituloksien perustana on vuoden 1995 inventointirajaus (in
ventointialueiden yhteenlaskettu pinta-ala 19470 ha). Tässä yhteydessä ei kuiten
kaan esitetä yksityiskohtaista ja paikannettavaa tietoa Natura 2000-suojeluraja-
uksen (alueiden yhteenlaskettu pinta-ala 15 493 ha, Hyöteikönsuon soidensuoje
lualue mukaan luettuna) ulkopuolisllta alueilta joitakin lintuhavaintoja lukuunot
tamatta. Tämän julkaisun on toimittanut ja kustantanut vuosina 1997-99 toiminut
Etelä-Kuusamon vanhojen metsien suojelua tukenut Pohjois-Pohjanmaan ympä
ristökeskuksen vetämä EU:n Luonnon Life -projekti.
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Raimo Virkkala
Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö, PL 140, 00251 Helsinki

2.I Inventointialueet
Etelä-Kuusamossa Pajupuronsuon, Romevaaran ja Närängänvaaran - Virmajoen
alueilla suoritettiin kesällä ja alkusyksyllä 1995 luontoinventointi. Inventoinnin
tarkoituksena oli tutkia alueiden luontoarvoja ja luonnonsuojelullista merkitystä.

Alueet sijaitsevat varsin lähekkäin: Närängänvaaran ja Romevaaran koillis
osan etäisyys on 10 km, Romevaaran ja Pajupuronsuon 15 km ja Pajupuronsuon ja
Närängänvaaran - Virmajoen alueen luoteisosan 20 km. Alueet sijaitsevat välillä

65° 30’ - 65° 45’ pohjoista leveyttä ja välillä 28° 50’ - 30° 10’ itäistä pituutta. Närängän
vaaran - Virmajoen alue rajoittuu itärajaan.

Inventoinfialueiden kokonaispinta-ala oli alun perin, keväällä sovittujen

muutosten jälkeen, noin 21 500 ha. Kesäkuussa inventoinfialueita selviifi Kuusa
-mo-työryhmän toimeksiannosta ns. pikainventointityöryhmä, jossa oli edustus
Metsähallituksesta ja Koillis-Suomen metsälautakunnasta. Pilcainventoiniltyöryh

män esitysten perusteella heinäkuun alussa lopuffiseksi inventointialueeksi rajat

ifin alue, jonka kokonaispinta-ala oli 19 470 ha eli 194.7 km2 (kartat, ks, ifitteet 1-3,

puuston rakenne). Eri osa-alueiden kokonaispinta-alat olivat: Pajupuronsuo 4510

ha (45.1 km2), Romevaara 4030 ha (40.3km2) ja Närängänvaara - Virmajoki 10930 ha
(109.3 km2). Metsämaata inventoinfialueella oli noin 55 % kokonaispinta-alasta,

muu osa oli lähinnä puustoisia soita tai avosoita.
Inventointialueiden vesistöt ovat latvavesistöjä ja sijaitsevat vedenjakaja

alueifia. Närängänvaaran - Virmajoen vesistöt laskevat Karjalan tasavallan Kuiffi

järvien ja Vienan Kemijoen kautta Vienanmereen. Pajupuronsuon vesistöt laske

vat Iljoen kautta Perämereen. Romevaaran vesistöt laskevat Suomussalmen Kian

tajärven ja Oulujoen kautta Perämereen lukuun ottamatta alueen luoteisosaa, jon

ka vesistöt laskevat lijokeen.

2.2 Inventoinnin suoritus
Inventoinnin teki Suomen ympäristökeskus, jolle ympäristöministeriö myönsi

maaliskuussa määrärahan työtä varten. Inventoinifin osaffistuivat myös Pohjois-

Pohjanmaan ympäristökeskus ja Metsähaffituksen luonnonsuojelun tulostoimin

to sekä tutkijoita Oulun yliopiston kasvimuseosta, Oulangan biologiselta asemal

ta ja Helsingin yliopiston luonnontieteeffisen keskusmuseon kasvi- ja eläinmuse

osta. Maastotyön tekemiseen ja aineiston käsittelemiseen palkatifin kymmenen

ihmistä. Lisäksi maastotöihin osaifistui eripiuisia aikajaksoja kaikidaan 15 henki

löä, jotka on mainittu eri raporteissa. Inventointia koordinoi Suomen ympäristö

keskuksessa dos., erikoistutkija Raimo Virkkala ja valvovina vastuuhenkilöinä oli

0 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
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vat dos., erikoistufldja Tapio Lindholm Suomen ympäristökeskuksesta sekä ylitar
kastaja (nyk. luonnonsuojeluvalvoja) Pekka Salminen ympäristöministeriöstä.
Maastotyöt alkoivat touko-kesäkuun vaihteessa ja päättyivät syyskuun lopulla.

Inventointialueista oli tietoa jo talvelta 1995, jolloin ifi. maist. Kimmo Kum
pulainen ja ifi. maist. Mikael Soppela laativat Närängänvaaran - Virmajoen ja Ro
mevaaran alueista väliraportin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.

Tämä julkaisu koostuu seuraavista osista ja kaikki työt alueen geologista ku
vausta lukuun ottamatta perustuvat vuoden 1995 maastotöihin (taulukko 1): (1)
Maastomuodot ja geologia (prof., emer. Kalevi Virkkala & Raimo Virkkala), (2)
puustoinventointi (ifi. maist. Kimmo Kumpulainen, & metsätal. ins. Pekka Veteläi
nen), (3) suot ja pienvedet (fil. kand. Jari Teeriaho), (4) lintuyhteisöt (Raimo Virkka
la & ifi. kand. Ari Rajasärkkä), (5) kovakuoriaisinventointi (dos. Jyrki Muona), (6)
sammallajistoselvitys (ifi. maist. Minna Mäntylä), (7) jäkäläkartoitus (ifi. yo. Kim
mo Jääskeläinen, ifi. lis. Mikko Kuusinen & ifi. yo. Kimmo Soppela) ja (8) puiden
kääväkässelvitys (maat. metsät. yo. Susanna Anttila, ifi. lis. Heikki Kotiranta &
maat. metsät. yo. Päivi Vehmaa).

Taulukko 1. lnventoinnrn eri osatutkimuksien maastotöiden jakautuminen kuukausittain vuonna 1995.

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu

Lintulaskennat X
Puustoinventointi X X X X
Kääväkkäät X X
Sammalet X
Jäkälät X
Suot ja pienvedet X X X
Kovakuoriaiset X X X X

Havaintoja eri eliöryhmistä tehtiin osatutldmusten lisäksi läpi kesän ja alkusyk
syn. Koko alueen kattavat selvitykset on puustosta, soista ja pienvesistä sekä lin
nuista. Muista eliöryhmistä tiedot perustuvat maasto-otokslln inventointialuei
den eri puolilta.

Karttakopiot alueista on esitetty ffitteinä puuston rakenne ja suot ja pienve
det -raporteissa. Niistä käy ilmi inventointirajaus ja Natura 2000- suojelurajaus
(suojelualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 15 493 ha). Jälkimmäisessä Närän
gänvaaran suojelualueeseen ifittyy läheinen Hyöteikönsuon soidensuojelualue.
Tässä julkaisussa ei esitetä yksityiskohtaisia ja tarkasti paikannettavia inventoin
tituloksia Natura 2000-suojelurajauksen ulkopuolelta muutamaa lintuhavaintoa
lukuunottamatta (toim. huom.).

23 Aiemmat tiedot alueista
Kuusamon luonnosta ja eliömaailmasta on varsin paljon tutkittua tietoa, mutta
tämä tutkimus on keskittynyt lähinnä Keski- ja Pohjois-Kuusamoon, erityisesti
Oulangan kansaffispuistoon ja sen ympäristöön (Viramo 1979). Etelä-Kuusamossa
sijaitsevista inventointialueista oli aiempaa tutkimustietoa hyvin niukalti: Närän
gänvaaran ultraemäksisiä kivilajeja on kuitenkin tutkittu varsin paljon (Alapieti
1982, Piirainen ym. 1978) ja Närängävaaralla on tiedetty olevan eräiden uhanalais
ten kasvilajien kasvupaikkoja (UHEX-rekisteri). Etelä-Kuusamon drumlilniken
tistä (moreeniselänne), jotka ovat vaifitsevina Närängänvaaran ja Virmajoen väli
sellä alueella, on tehty geologisia selvityksiä (Aario ym. 1974, Glöckert 1974). Ha
jahavaintoja lukuun ottamatta tarkemmat tutkimukset inventointialueiden met
sä- ja suoluonnosta puuttuvat lähes täysin.
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24 Metsien käytön historia
Kuusamon metsien rakenteeseen ja metsämaisemaan on oleeffisesti vaikuttanut
kolme episodia: (1) kaskeaminen, joka oli intensävisintä 1700-luvulla, (2) poimin
ta- eli harsintahakkuut vuosina 1890-1918 ja (3) nykyinen metsätalous avohakkui
neen toisen maailmansodan jälkeen, ja erityisesti vuoden 1961 jälkeen, jolloin iso
jako Kuusamossa valmistui.

Kuusamo oli vanhaa metsälappalaisten asuinseutua. Metsälappalaiset olivat
metsästeleviä ja kalastelevia puolipaimentolaisia, jotka harrastivat jonkin verran
poronhoitoa (Ervasti 1978). Metsälappalaisten asuttaessa Kuusamoa metsät säilyi
vät luonnontilaisina. Suomalaiset uudisasukkaat ryhtyivät kolonisoimaan Kuusa
moa 1670-luvulta alkaen. Samalla vanha metsälappalaiskulttuuri vähitellen väis
tyi. Uudisasukkaat ryhtyivät kaskeamaan metsiä maanviljelyä ja kaijanhoitoa var
ten. Kaskeaminen jatkui 1700-luvun, mutta väheni nopeasti 1800-luvun alkupuo
liskolla loppuen lähes kokonaan 1800-luvun puolivälissä.

Valtiovalta pyrki rajoittamaan kaskeamista jo 1700-luvulla, ja lopuffinen kas
kenpolttokielto annettiin vuonna 1860 (Ervasti 1978). Tämän jälkeen kaskeaminen
Kuusamossa oli enää satunnaista, toisin kuin monin paikoin Itä-Suomessa, missä
kaskeaminen jatkui 1900-luvun alkuun asti (Heikinheimo 1915), Kaskeaminen vä
hensi vanhojen luonnonmetsien määrää, mutta se oli keskittynyt asuttujen aluei
den läheisyyteen. Heildnheimon kaskeamisen vaikutuksia käsittelevässä laajassa
monografiassa (1915) ei valitettavasti ole tietoja kaskeamisen laajuudesta Kuusa
mossa, mutta Kuusamon naapurikunnissa Taivalkoskella ja Suomussalmella kas
keaminen käsitti 1-15 % kokonaismetsämaa-alasta välillä 1700-1850. Kaskeami
seen sopivia metsäalueita oli Kuusamossa rajoitetusti, mutta kaskeamisella on ol
lut Kuusamossa paikaifisesti, tietyillä alueilla, huomattava vaikutus metsien ra
kenteeseen. Kasketuilta alueilta metsäpalot levisivät helposti luonnonmetsfln. Kas
keamisen ja/tai kaskialueilta levinneiden metsäpalojen vaikutuksia on havaitta
vissa kaikilla kolmella yhteismetsän inventointialueilla. Kaskeamisen lisäksi 1800-
luvulla Kuusamon metsiä käytettiin tervanpolttoon (Ervasti 1978).

Vuosina 1890-1918 Kuusamossa oli laajaa metsien hakkuutoimintaa. (Ervasti
1978, Vasari 1977). Tällöin tehtiin ns. poiminta- ja harsintahakkuita, joissa vain
määrämitan täyttäneet puut kaadettiin metsistä. Hakkuut kohdistuivat lähinnä
mänty- ja kuusitukldpuuhun, josta sahaifiin lautaa ja lankkua. Itärajan umpeutu
minen vuonna 1918 lopetti suurimman osan näistä hakkuista. Näiden, sata vuotta
sitten tehtyjen harsintahakkuiden vaikutukset ovat havaittavissa monin paikoin
inventointialueilla, erityisesti Pajupuronsuon eteläosassa.

Viimeisin laaja metsien käyttämuoto Kuusamossa ja Pohjois-Suomessa yleen
sä oli nykyaikainen metsätalous laajoinen avohakkuineen ja istutuksineen. Kuu
samossa hakkuut alkoivat kuitenkin hieman myöhemmin kuin muualla Pohjois
Suomessa, sifiä maanjako (ns. isojako) oli 1940- ja 1950-luvulla vielä kesken, ja
tämä isojako valmistui vasta vuonna 1961 (Ervasti 1978). Vuonna 1961 muodostet
tiin myös Kuusamon yhteismetsä, ja tällöin alkoivat laaja-alaiset hakkuut sekä
yhteismetsän omistamifia metsäalueilla että yksityismaifia. Uusimman valtakun
nan metsien inventoinnin perusteella (1993) 70 % Kuusamon metsistä (metsämaas
ta) on alle 100-vuotiasta (Metsäntutkimuslaitos).

Koko Koillis-Suomen metsälautakunnan alueella (Kuusamo, Posio, Kemijär
vi, Pelkosenniemi, Salla, Savukosld) yli 100-vuotiaiden metsien osuus on vähenty
nyt 40 vuodessa puoleen: vuoden 1951-53 valtakunnan metsien inventoinnissa
näitä metsiä oli 73 % koko metsämaan alasta, vuoden 1993 inventoinnissa enää
36.5 % (Ilvessalo 1957, Aarne 1994).

Myös laaja-alainen soiden metsäojitus alkoi Kuusamossa 1960-luvulla. Soista
on Kuusamossa ojitettu noin kolmannes, joista virheojituksia metsän kasvatuk
sen kannalta on arvioitu olevan peräti yli kaksi kolmasosaa (Paasovaara 1994).
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2.5 Inventointitulokset

2.5.! Maastomuodot ja geologia

Inventointialueet eroavat maastomuodoiltaan eli topografialtaan ja geologialtaan
toisistaan. Närängänvaaran - Virmajoen alueelle ovat iJiisij moreeniselänteet
eli drumffinit sekä kaksi alueen halki kulkevaa harjujaksoa. Kumpaakaan muodos
tumaa ei tavata Pajupuronsuon ja Romevaaran alueella. Drumffinikentät ovat geo
logisesti ja maisemallisesti hyvin arvokkaita. Itse Närängänvaara eroaa kaffio
perältään muista inventointialueista, koska se koostuu ultraemäksisistä kivilajeis
ta (Alapieti 1982, Matisto 1958), joiden seurauksena kasvUlisuus ko. alueella on
rehevää. Muu osa Närängänvaaran - Virmajoen alueesta sekä Pajupuronsuo ja Ro
mevaara ovat kaifioperältään pääosin graniffigneissiä (Matisto 1958).

Närängänvaaran korkeus on 380 metriä meren pinnan yläpuolella, ja ympä
ristöstään Närängänvaara nousee 150 m. Närängänvaaralta avautuva maisema
harjujen, drumhilnien, soiden, yhtenäisten aarniometsien ja pienvesien muodosta
maan kokonaisuuteen on ainutlaatuinen ja Koifin verrattavissa oleva nähtävyys.

Romevaaran geologinen mielenkiintoisuus on sen pohjoisosassa sijaitseva
itä-länsisuuntainen kaffioperän murroslaakso, Loma-niminen kuru. Romevaaran
alueesta lähes puolet on yli 300 metriä merenpinnan yläpuolella, Pajupuronsuon ja
Närängänvaaran - Virmajoen alueesta alle 10 %.

2.5.2 Puusto

Puustoinventoinnissa sekä soiden ja pienvesien inventoinnissa alueet jaettiin pie
nempin osa-alueisiin (valuma-alueislin, yhteensä 31). Osa-alueiden metsät kuvi
oitiinja niiltä mitattiin puuston rakenne (ks. tarkemmin puustoinventointi), kuten
esim. kasvupaikka, elävä puusto (kehitysaste, kuusettumisaste, rakenteisuus, pa
lojäljet, valtapituus, keskipituus, ikä, pohjapinta-ala, kuutiomäärä, järeysluokat),
kuollut pystypuusto (runkojen lukumäärä/ha, pohjapinta-ala, kuutiomäärä, järe
ysluokat, lahoaste) ja maapuusto (maapuiden lukumäärä/ha, järeysluokat, lahoas
te). Puustoinventoinnissa osa-alueet pisteytetffin Metsähaffituksen käyttämän pis
teytysjärjestelmän mukaan. Lisäksi kairatifin yksittäisiä puita, jotta vanhimpien
puiden ikä saataisiin selville.

Alueelta kairattiin yhteensä 34 puuta, joiden ikä oli 287-672 vuotta. Näiden
puiden keski-ikä oli 431 vuotta. Yli 600-vuotiaita puita oli kaksi ja yli 500-vuotiaita
yhteensä seitsemän. Vanhimmat puut olivat iältään 658 (tarkka ikä) ja 672 vuotta
(osittain arvioitu, koska osa puusta lahoa). Nämä vanhimmat puut löydettiin Visa
vaarasta (Närängänvaaran - Virmajoen alue) ja Romevaarasta.

Närängänvaaran - Virmajoen ja Romevaaran metsistä noin 40 % oli yli 200-
vuotiaita, Pajupuronsuon noin 18 %. Lähes kaikki muut metsät luoldteltlin 100-200
-vuotiaiksi. Alle 100-vuotiaita metsiä oli Närängänvaaran - Virmajoen ja Rome
vaaran alueella vain 1-2 %, Pajupuronsuon alueella noin 6 % metsämaan alasta.
Pajupuronsuo oli alueista voimakkaimmin harsintahakattu noin 100 vuotta sitten.
Pajupuronsuon alueella oli kuitenkin runsaimmin reheviä, lehtipuuvaltaisia seka
metsiä. Alueilla on tehty vain vähäisiä metsänhoito- tai hakkuutöitä vuosisadan
alun jälkeen, joten myös harsintahakatut metsät ovat palautumassa luonnonti
laan. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä sekä pysty- että maalahopuuston suuri määrä
kaikilla alueifia. Vanhojen metsäpalojen ja/tai kaskeamisen jälkiä (palokoroja, pa
lokantoja) oli runsaasti kaikilla inventointialueifia.
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Inventointialueita verrattiln Metsähaifituksen Kuusamon vanhojen metsien
inventointeihin (yhteensä 16 aluetta). Pisteytyksessä arvioitiin mm. kuolleen puun
määrää, lahojatkumoa (puiden eri lahoasteita), elävän lehtipuun määrää ja luontai
sen metsäpalon sukkessiovaiheita (ks. tarkemmin puustoinventointi). Tässä pis
teytyksessä Närängänvaaran - Virmajoen ja Romevaaran alueet saivat arvon 44 ja
Pajupuronsuo 43, kun korkein pisteytysarvo Metsähaffituksen inventointialueffla
oli 33. Puustollisen monimuotoisuuden suhteen yhteismetsän inventoinfialueet
ovat poikkeukseifisen arvokkaita.

2.5.3 Suot ja pienvedet

Inventoinnin perustana olivat vääräväri-ilmakuvat (1:10 000) ja peruskartat. Nii
den avulla pyrittiin löytämään erityisiä luonnonarvoja sisältävät kohteet. Näitä
ovat pienvedet, lähteet ja rehevät kasvillisuustyypit (lähinnä letot ja purokorvet).
Täysin kattavan kartoituksen tekeminen yhden kesän aikana olisi ollut mahdo
tonta. Reitti en kohteiden väifilä pyrittiin suunnittelemaan siten, että niiden väli
nen maasto tulisi myös kartoitettua pääpiirteisesti. Käytännössä kohteet, joilla ei
ehditty käydä, ovat ilmakuvatulldnnan perusteella lähinnä pienialaisia, karuja,
metsän keskellä olevia soita.

Tavanomaista suokasvifiisuutta on kuvattu lähinnä pelldllä kasvifiisuuskar
toifia, joista käy ilmi suon kasvifiisuustyyppi. Rehevistä kohteista (lähinnä lettoja)
on lisäksi lyhyt khaffinen luonnehdinta. Korvet käsitellään miltei yksinomaan
purojen yhteydessä. Puronvarret ja löydetyt lähteet kuvataan lähes systemaaifi
sesti. Lammista ja järvistä on lyhyt yleiskionnehdinta. Tarkimmin aineistossa on
kuvattu lähteitä ja niiden kasvillisuutta. Kasvillisuutta ei ole kuvioitu. Kasvifii
suustyyppi tai kohdenumero on pyritty merkitsemään kartalle siihen kohtaan,jos
sa se parhaiten edustaa maastossa havaittua tilannetta.

Alueiden vesistöreifit ovat luonnonifiaisia tai lähes luonnonifiaisia kokonai
suuksia. Pienvesiä, kuten puroja on pienimuotoisesfi perattu vanhan nllttytalou
den aikana, tällä hetkellä ne ovat palautuneeVpalautumassa luonnontilaan. Vesis
töjen säilyminen lähes koskemattomina kokonaisuuksina on poikkeukseffista koko
Suomen mittakaavassa.

Arvokkaaksi luokiteltuja elinympäristöjä (esim. uhanalaiset suotyypit, luon
nonifiaiset lähteet, purot ja lammet) löytyi eri puofflta inventointialueita, eikä mi
tään näiden elinympäristöjen erityistä kesldttymää voi nimetä. Lettosoita on alu
eifia suhteeffisen runsaasti. Erityisen lettoinen on Närängänvaaran ympäristö. Ro
mevaaralla on rinnelettoja. Lähteitä on paljon Romevaaralla ja Pajupuronsuolla,
jossa lähteiden määrä on poikkeukseffisen suuri. Varsinaisia korpia alueilla on vä
hän, mikä on Kuusamon seudulle tyypillistä. Inventoinfialueilta löydetyt korvet
ovat lähinnä purokorpia.

Uhanalaisia putkilokasveja löytyi 16 lajia, joista yksi on valtakunnaifisesti
uhanalainen ja loput alueeffisesti uhanalaisia (ks. taulukko 2). Lajistoifisesti arvok
kaimmaksi alueeksi osoittautui Närängänvaara ja seuraavaksi Virmajoki sivupu
roineen. Uhanalaisten lajien kasvupaikkoja on 45 (kasvupaikkoja ei ole yhdistetty,
jos lajit esiintyvät esimerkiksi samalla suolla). Alueeffisesti uhanalaista pohjanlei
nikkiä Ranuncutus hyperboreus on usealla eri kasvupaikalla Pajupuronsuon Kirves
noron osa-alueella.
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2.5.4 Uhanalaiset lajit

Inventointialueifia havaiffiin kaikkiaan 52 valtakunnaffisesti uhanalaiseksi luoki
teltua lajia (Rassi ym. 1992). Lisäksi löydettiin 20 Koillismaan alueella uhanalaista
putkilokasvi-, sammal- ja jäkälälajia. Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista 40 oli
silmälläpidettäviä ja 12 erittäin uhanalaista tai vaarantunutta. Havaitut uhanalai
set lajit eri inventointialueifia on esitetty taulukossa 2.

Närängänvaaran Virmajoen alueella oli noin kaksi kertaa enemmän uhan-
alaisia lajeja kuin muilla inventointialueifia. Tällä alueella myös tutkittiin lajistoa
kaikkein eniten. Esimerkiksi suurin osa uhanalaisista kovakuoriaista havaittiin
Närängänvaaran - Virmajoen alueella, jonne kovakuoriastutkimus oli keskittynyt
(ks. kovakuoriaisraporffi).

Nisäkkäistä ei ole erillistä inventointiraporffia. Nisäkästiedot perustuvat lä
hinnä jälldhavaintoihin. Kaikista Suomen suurpedoista (karhu Ursus arctos, susi
Canis tupus, ahma Guto gulo, ilves Lynx tynx) on havainnot Närängänvaaran - Vir
majoen alueelta, karhusta on jälldhavaintoja myös muilta inventointialueilta. Ra
javartijat ovat havainneet metsäpeuroja Rangifer tarandus fennicus Närängänvaa
ran - Virmajoen alueeseen kuuluvalla Näätämäisen alueella, missä poroafta leik
kaa Näätämäisenmutkan ohi jättäen noin 6 km2 aidan ja valtakunnanrajan väliin
(ks. puustoinventointi). LIIto-oravan Pteromys votans jätöksiä havaittiin Pajupu
ronsuolla kahdella osa-alueella ja Närängänvaara - Virmajoella yhdellä. Muista
nisäkkäistä majavasta (todennäköisesti kanadanmajava Castor canadensis) on ha
vaintoja Virmajoldvarresta läheltä valtakunnan rajaa (ks. suot ja pienvedet).

2.5.5 Linnusto

Maalintujen linjalaskentoja tehtiin alueella kesäkuussa yhteensä 187.7 km. Las
kentalinjojen lintuhavainnot muutettiin lajeittaisiksi tiheyksiksi. Inventointialu
eiden lintutiheyksiä verrattiin Kuusamon suojelualueisin ja suojelualuevarauk
slin, Metsähallituksen Kuusamon vanhojen metsien inventoinalueisiln sekä inven
tointi- ja suojelualueiden ulkopuolisin alueisiin Kuusamossa. Erityisesti tarkastel
ifin vanhoja metsiä suosivien 15 lintulajin esiintymistiheyttä (kanahaukka Accipi
ter gentilis, metso Tetrastes urogattus, palokärki Dryocopus martius, käpytikka Dendro
copos major, pohjanfikka Picoides tridactytus, sinipyrstö Tarsiger cyanurus, leppälintu
Phoenicurus phoenicurus, kulorastas Turdus viscivorus, idänuunilintu Phyltoscopus trochi
toides, pikkusieppo ficedula parva, lapintiainen Parus cinctus, töyhtötiainen P crista
tus, puukilpijä Certhiafamiliaris, kuukkeli Perisoreus infaustus ja taviokuurna Pinicola
enucteator). Lintulaskentojen lisäksi alueella tehtiin lintuhavaintoja läpi kesän.

Vanhoja metsiä suosivien lajien tiheys yhteismetsän inventointialueifia (10.6
paria/km2) oli suurempi kuin suojelualueifia ja suojelualuevarausten alueella (8.5
p/km2), Metsähaifituksen inventointialueifia (7.3 p/km2) tai muualla Kuusamossa
(3.8 puun2). Yhteismetsän inventointialueella oli mm. muuta Kuusamoa selvästi
korkeammat metso-, pohjantikka- ja kuukkelitiheydet. Kaikista meifiä harvinai
sista vanhan metsän lajeista, kuten sinipyrstöstä, idänuunffinnusta ja pikkusiepos
ta tehtiin useita havaintoja inventointialueilta. Kaikilla kolmella yhteismetsän in
ventointialueella esiintyi maakotka Aquita chrysatos ja kanahaukka; kalasääskiä
Pandion haliae’tus pesi Pajupuronsuon ja Närängänvaaran - Virmajoen alueella. Laa
jan kokonsa ja monipuolisen lintulajistonsa ansiosta yhteismetsän inventointialu
eet ovat Kuusamon arvokkaimpia vanhan metsän alueita. Lisäksi alueen soiden ja
järvien kuikka- (Gavia arctica), metsähanhi- (Anserfabatis) ja joutsenkanta (Cygnus
cygnus) on runsas.
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Taulukko 2. Eri inventointialueilla havaitut uhanalaiset eliölajit. E = erittäin uhanalainen, V = vaarantunut, St sil
mälläpidettävä taantunut, Sh=silmälläpidettävä harvinainen, Sp silmälläpidettävä puutteellisesti tunnettu, al. =

alueellisesti uhanalainen laji (Rassi ym. 1992, Ohenoja 1995)

Närängänvaara - Romevaara Pajupuronsuo
Virmajoki

Nisäkkäät (7 lajia):
Ahma (E) + - -

Susi (V) + - -

Karhu (St) + + +

Ilves (St) + - -

Saukko (St) + - -

Liito-orava (St) + - +

Metsäpeura (St) + - -

Linnut (9 lajia):
Maakotka (V) + + ±

Ampuhaukka (St) + + -

Tuulihaukka (St) - + -

Kuikka(St) + - +

Selkälokki (St) + - +
Kalasääski (St) + - +
Koskikara (Sh) + - -

Pikkusieppo (Sh) + + +

Punakuiri (Sh) + - -

Kovakuoriaiset (9 lajia):
Liekohärkä (V) + - -

Nahkuri (V) + - ±

Pohjantyppyjäärä (St) + - -

Lovikerri (St) + - -

ldänkukkajäärä (St) + -

lsopehkiäinen (St) + + +

Isomustakeiju (St) + -

Saloihrakuoriainen (Sh) + - -

Orpohaaskavaajakainen (Sh) + - -

Putkilokasvit (16 lajia):
Pikkunokkasara (St) + -

Lehtomatara (al. V) + - -

Valkolehdokki (al. V) + - -

Aapasara (al. V) + - -

Konnanlieko (al. St) - + -

Kotkansiipi (al. St) + + +

Siperiansinivalvatti (al. St) + - -

Pohjansinivalvatti (al. St) + +
Pohjanleinikki (al. St) + + +

Jouhiluikka (al. St) + - -

Suovalkku (al. St) + - -

Lapinnuijasara (al. St) + - -

Pahtarikko (al. Sh) + - -

Pahtanurmikka fal. Sh) + - -

Pikkutervakko (al. Sh) + - -

Kalkkimaariankämmekkä fal. Sp) - + +
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Kääväkkäät (20 lajia):
Haavanpökkelökääpä (E) - - +
Kaikkikääpä (V) + -

Sitruunakääpä (V) - + -

Lohkokääpä (V) + - +
Raidantuoksukääpä (V) + + +
Harjasorakas (V) + * +
Käpäläkääpä (St) + +
Riekonkääpä (St) + + +
Haavanarinakääpä (St) + + +
Väikkyiudekääpä (St) + + +
feikonnahka (St) + - -

Silokääpä (Sh) + + +
Korkkikerroskääpä (Sh) + + +
Kituhaprakääpä (Sh) + - -

Hentohaprakääpä (Sh) + + -

Lutikkakääpä (Sh) + - +
Louhennahka(Sh) + + +
Känsäorvakka (Sh) + + -

Maitosäämikkä (Sh) + - -

Rustikka (Sh) + - -

jäkälät (7 lajia):
Siimesjäkälä (V) + -

Kailiokeuhkojäkälä (St) + + +
Lupporustojäkälä (St) - +
Raidanpiilojäkälä (Sh) + + +
Röyhelökarve (Sh) + - -

Hentoneulajäkälä (Sh) - + +
Verilaikkajäkälä (al. V) - + +

Sammalet (4 lajia):
Ketekinnassammal (al. V) - + +
Isoriippusammal (al. V) + -

Kalliopussisammal (al. Sp) + +
Kantoraippasammal tai. Sh) + + +

Yhteensä lajeja, 62 30 30
joista alueellisesti uhanalaisia 16 9 6

Vanhoja metsiä suosivffle lintulajeffle metsäalueen koko on hyvin ratkaiseva, sifiä
nämä lajit kärsivät siitä, että yhtenäiset metsäalueet pirstoutuvat hakkuiden seu
rauksena (Virkkala 1990). Pienialaiset vanhan metsän saarekkeet eivät takaa näi
den lajien populaatioiden säilymistä.

2.5.6 Kovakuoriaiset

Kovakuoriaispyynti suoriteifiin Joutenlehdon - Visavaaran toimenpidekieltoalu
eella. Lisäksi maastossa etsittiin puukovakuoriasten esintymiä muifia inventoin
tialueifia. Tämän tutkimuksen ongelma on se, että kovakuoriaisifia on hyvin suuria
vuosien välisiä vaihteluita esintymistiheydessä; lisäksi perusteeffinen kovakuori
astutldmus näin laajoifia alueifia olisi vaatinut huomattavasti laajemman tutki
muspanostuksen kuin mihin inventoinnissa oli mahdoffisuuksia.
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Kesä 1995 oli epäedullinen kovakuoriaisten esiintymisessä pitkän kuivan jak
son johdosta. Huolimatta kovakuoriasselvitykselle epäeduifisesta vuodesta inven
tointialueilta löydettiin yhteensä yhdeksän uhanalaista kovakuoriaslajia. Löyde
tyistä uhanalaisista lajeista (ks. taulukko 2) liekohärästä Ceruchus chrysomelinus,
nahkurista Tragosoma depsarium ja lovikerristä Ceryton impressum, tunnetaan viime
vuosilcymmeniltä vain alle kymmenen ja idänkukkajäärästä Leptura nigripes ja sa
loihrakuoriaisesta Dermestes palmi vain 10—20 esiintymää Suomesta (J. Muona, suull.
ilm.). Nämä löydetyt uhanalaiset kovakuoriaiset ovat eurooppalaisia suurharvi
naisuuksia, joten alueella on huomattava merkitys uhanalaiselle kovakuoriaisla
jistolle.

2.5.7 Sammalet

Sammallajiston selvityksessä havaittiin neljä alueeffisesti uhanalaista lajia (tau
lukko 2): isonlippusammal Neckera crispa, kantoraippasammalAnastrophyltum helle
rianum, kaifiopussisammal Marsupelin emarginata, heteldnnassammal Scapania palu
dosa. Nämä lajit olivat kaffioiden, lahopuiden ja kosteikkojen lajeja. Myös sammal
lajiston perusteellisempi selvitys olisi vaatinut huomattavasti suurempaa työpa
nosta.

2.5.8Jäkälöt

Jäkäläinventoinnissa tutkittiin metsikön ikää ja luonnonfilaisuutta kuvaavien ns.
indikaattorijäkälien esiintymistä 13 tutkimusalueella, joista neljä sijaitsi Närän
gänvaaran - Virmajoen, neljä Pajupuronsuon ja viisi Romevaaran alueella. mdi
kaattorijäkälät olivat puifia kasvavia eli epifyyffisiä. Indikaattorijäkälälajeja esiin

tyi tutkimusalueifia keskimäärin 14.0, suurin lajimäärä oli 20 ja pienin seitsemän.

Pienimmän lajimäärän omaava alue, Kirveskangas Pajupuronsuon eteläosassa, ra

jattiin inventoinnin ulkopuolelle pikainventoinnissa. Keskimääräinen lajimäärä in

ventointialueifia oli vain hieman alhaisempi kuin Kainuun aarniometsäkohteissa

(keskimäärin 15.3 lajia), jotka ovat epifyyttilajistoltaan maamme arvokkaimpia

kohteita. Yleisesti jäkälälajistoltaan arvokkaina ja suojelunarvoisina pidetään sel

laisia metsäalueita, joissa indikaattorilajien määrä on yli kymmenen.

Alueiden laaja koko suhteessa inventointiaikaan ja vaikea saavutettavuus

aiheuffivat sen, että lajimäärä inventointialueifia olisi voinut olla hieman suurem

pi, mikäli inventointiailcaa olisi ollut enemmän.
Alueella havaittiin yhteensä kuusi valtakunnaffisesti uhanalaista jäkälälajia

(taulukko 2): silmesjäkälä Heterodermia speciosa, raidanpifiojäkälä Arthonia incarna

ta, hentoneulajäkälä Chaenotheca gracitlima, kaffiokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculata,

lupporustojäkälä Ramatina thrausta ja röyhelökarve Cetretia olivetorum sekä yksi

alueeffisesti uhanalainen laji, verilaikkajäkälä Pertusaria coccodes.

2.5.9Käöväkkäät

Puissa kasvavien kääväkkäiden, varsinaisten kääpien ja orvakoiden inventointi

suoritettiin elo-syyskuussa. Kääväkkäiden esiintyminen kuvaa metsien lahopuus

ton monimuotoisuutta. Tutkimuksessa oli kaikkiaan 17 kohdetta, joista yhdeksän

sijaitsi Närängänvaaran - Virmajoen, neljä Pajupuronsuon ja neljä Romevaaran alu

eella. Lisäksi muilta inventoijilta saatiin hajahavaintoja kääpien esintymisestä.

Alueiden laajuuden vuoksi kustakin inventointialueesta voitiin inventoida vain

pieni osa, lisäksi vuosi 1995 oli kääväkkäille hyvin epäeduifinen kuivan kesän joh
dosta (vrt. kovakuoriaiset).
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Alueet pisteytettiin kääväkäslajiston perusteella käytössä olevalla standardi
menetelmällä (ks. Kofiranta & Niemelä 1993), jotta alueiden merkitys käävakasla
jistoile saataisiin selvffle ja jotta vertailu muihin alueisiin olisi mahdoffista.

Inventointialueifia havaittiin kaikkiaan 80 kääpälajia ja 49 orvakkalajia. Uhan-
alaisia lajeja havaittiin 20 (ks. taulukko 2). Uhanalaisilcsi luokitelluista lajeista yksi
oli erittäin uhanalainen (haavanpökkelökääpä Polyporus pseudobetulinus), viisi vaa
rantunutta, viisi silmälläpidettävää taantunutta ja yhdeksän silmälläpidettävää
harvinaista. Alueiden pisteytyksessä Närängänvaara - Virmajoki sai arvon 31, Pa
jupuronsuo 28 ja Romevaara 29 ja koko inventointialue arvon 38.

Taulukko 3. Metsien arvon pisteytysluokitus kääväkäslajistolle (Kotiranta & Niemelä 1993)

Pisteytysarvo

10—19 Arvokas alue
20—29 Hyvin arvokas alue
30—46 Erittäin arvokas, ainutlaatuinen alue

Tässä pisteytysluokituksessa (taulukko 3) Pajupuronsuo ja Romevaara kuuluvat
luokkaan hyvin arvokas alue ja Närängänvaara - Virmajoki luokkaan erittäin ar
vokas, ainutlaatuinen alue. On syytä huomata, että tiedot Pajupuronsuosta ja Ro
mevaarasta perustuivat vain neljään maastotyöpäivään, joten vähänkin perusteel
lisempi selvitys olisi nostanut myös nämä alueet kääväkkäiden kannalta kaikkeen
arvokkainipaan luokkaan. Edustavan kääväkäslajiston löytyminen kuvastaa in
ventointialueiden metsien monipuolista lahopuustoa eli ns. lahopuujatkumoa (ks.
puustoinventointi).

2.6 Päätelmät
Kuusamon yhteismetsän omistamat alueet ovat sekä metsä- ja suoekosysteemei
nä että lajistoltaan poikkeukseifisen arvokkaita. Alueen metsissä on paikoin yli
600-vuotiasta elävää puustoa, mikä tarkoittaa sitä, että tällaisissä metsissä voi olla
jopa tuhannen vuoden puustoifinen jatkumo, sifiä isot lahopuut ja kelot ovat to
dennäköisesti huomattavasti eläviä puita vanhempia. Puustoffinen jatkumo hei
jastuu myös lajistoon: kääväkäs- ja kovakuoriaislajistossa on useita huippuharvi
naisia, vain vanhoissa metsissä tavattavia lajeja. Myös vanhoja metsiä suosiva
metsälintulajisto on hyvin monipuolinen. Alueiden suot ja pääosa vesistöistä ovat
luonnonifiassa, nykyisin harvinaisia lettosoita on alueella paljon. Alueiden luon
nonifiaisuutta kuvastaa myös lähteiden poikkeukseffisen suuri määrä. Inventoin
tialueet muodostavat vielä yhtenäisiä, ehyitä valuma-aluekokonaisuuksia.
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3.2.3 Kallioperä

Kaffioperä on pääosaksi granllffigneissiä (Matisto 1958), mikä kivilaji on varsinkin
itäisellä rajaseudulla maassamme vallitseva. Muut kivilajiesflntymät ovat alueella
vähäisiä (Mafisto 1958). Granflfflgneissi kuuluu maamme vanhimpiin kivilajeihin
ja on iältään yli 2500 miljoonaa vuotta (Mertanen ym. 1989). Se on verraten homo
geenista kivilajia, mutta yksityiskohdissa siinä saattaa olla runsaastikin vaihtelui
ta. Tumma sarvivä&e-niminen mineraali antaa sille usein tiettyä suuntausta.

33 Romevaara

3.3.! Topografia

Absoluuttinen korkeus alueella on 225-345 metriä. Lähes puolet alueesta on yli 300
metriä merenpinnan yläpuolella. Suhteeffiset korkeusvaihtelut ovat 0-100 metriä,
suurimmalla osalla alueesta kuitenkin vain 20-50 metriä. Alueen vaarat ovat loiva

rinteisiä, lukuunottamatta länsi-itäsuuntaista murroslaaksoa, Lomaa, alueen poh
joisreunalla. Toinen edeifistä selväpllrteisempi murroslaakso, Julma Olkky (ks.
Virkkala 1950, 1951), sijaitsee kilometrin verran alueen länsipuolella, ja se on huo
mattava matkailunähtävyys pystysuorien kaifioseinämiensä johdosta. Tämä mur

roslaakso jatkuu epäsäännöffisenä myös inventoinfialueella, missä siinä virtaa

Karsil&opuro. Inventomtialueella sijaitseva Loma -kuru on murroslaaksoksi ver

raten loivarinteinen. Loma -kuru on ilmeisesti syntyhistorialtaan vanhempi, koska

se on enemmän tasoittunut kuin se murroslaakso, jossa Julma Ölkky sijaitsee. Kai

ioperän murroslaaksoja syntyy kaffioperän Jiikuntojen yhteydessä satojen vuosi-

miljoonien kuluessa.

3.3.2 Maa- ja kallioperä

Loivien vaarojen rinteffle on muodostunut ohuita turvekerrostumia, ns. rinnesoita.
Turvekerrostumia lukuunottamatta alue on miltei kauttaaltaan moreenin peitossa.
Selväpiirteisiä drumfflneja ei alueella ole, mutta paikoin on pieniä kumpumoreeni

ryhmiä, varsinkin alueen koillisosassa. Kalliopaljastumat rajoittuvat pääasiassa
murroslaakson pystysuonlin seinämiin. Muualla kaffiopaljastumia on lähinnä Kar

huviidan alueella.
Alueen koillisosa rajoittuu Salmijärven länsipuolella tasapintaiseen hiekka

esiintymään. Se kuuluu perääntyvän mannerjäätikön kasaamaan katkonaiseen jää

tikköjokijaksoon. Myös alueen eteläpuolella Karsikkojoen ympäristössä on laaja

hiekkaeslintymä (Sutinen & Pollari 1982). Alueen kaffioperä on granllffigneissiä,

jossa paikoin on heikkoa suuntausta (Matisto 1958).

3.4 Nörängänvaara — Virmajoki

3.4.! Topografia ja alueen yleiset geologiset piirteet

Närängänvaaran — Virmajoen alue on sekä geomorfologisesfi että geologisesfi
monipuolinen. Alueen absoluuttinen korkeus vaihtelee 230—380 metriä. Yli 90%
maa-alasta on alle 300 m:n korkeudella. Suhteeffinen korkeusvaihtelu on 0—150
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metriä, yleisesti 20-40 metriä. Alueen korkein paikka on Närängänvaara (380 m),
joka kohoaa ympäristöstään noin 150 metriä. Alueella on kaksi giasifiuviaalista
jäätikköjokijaksoa, drumffinilcenffiä ja kumpumoreenialueita. Kallioperältään
Närängänvaara eroaa muusta (Närängänvaaran - Virmajoen) inventointialueesta.
Närängänvaaralla ovat vaffitsevina ultraemäksiset kivilajit, muualla granllfflgneis
sit.

3.4.2 Maaperä

Myös Närängänvaaran - Virmajoen alue on lähes kauttaaltaan maaperän peitossa,
ainoat laajat kalliopaljastumat ovat Närängänvaaralla. Pienempiä kaifiopaljastu
mia on mm. Kaunllnlamminvaarafia, Kivivaaran länsipuolella ja Pikku Ellinlam
men kaakkoispuoleila. Alavat maat ovat turvekerrostumien peitossa, rinnesoita
on alueella vähän. Alueen läpi kulkee luode-kaakkosuunnassa kaksi jäätikköjoki
muodostumaa, harjua, ja niihin liittyy hiekka- ja sorakenifiä. Härjujen aines on
pääasiassa lajittunutta hiekkaa ja soraa.

Alueen länsiosassa on Kaaronharjun jäätikköjokimuodostuma. Se kulkee
Närängänvaaran itäpuolisen järvialueen läpi Tervajoen eteläpuolitse. Laattajajär
vessä sekä Ala-Kaarron ja Ylä-Kaarron järvissä on havaittavissa teräviä niemen
kärkiä. Nämä ovat jäätikkösyntyisiä, jään sulamisen yhteydessä muodostuneita
piirteitä. Harjujakson ympärifiä on jäätikön perääntyessä syntyneitä hiekka- ja
sorakenifiä, kuten Laattajajärven alueella ja Tavikankaalla (Sutinen & Pollari 1982).
Itse harjujakso kohoaa ympäristöstään 10-15 metriä.

Toinen jäätikköjokisyntyinen, luode-kaakkosuuntainen harjujakso on alueen
itäosassa: Parvaharjun - Olkynharjun harjujakso. Korkeimmillaan se kohoaa ym
päristöstään noin 20 metriä. Tämän harjujakson ympärifiä ei inventointialueifia ole
niin laajoja hiekkakenifiä kuin Kaaronharjulla. Sekä Parvaharjulla että Kaaronhar
julla on havaittavissa jäälohkareen sulaessa syntyneitä harjukuoppia eli suppia.
Haijujaksot jatkuvat sekä luoteeseen inventointialueiden pohjoispuolelle (Sufi
nen & Pollari 1982) että kaakkoon Venäjän Karjalaan (Niemelä ym. 1993).

Närängänvaaran - Virmajoen geologialle ja maisemalle ovat leimaa-antavim
pia luode-kaakkosuuntaiset moreeniselänteet eli drumhlinit. Nimi drumhlini on
peräisin Irlannista, missä niitä ensiksi on kuvattu. Drumhlinit ovat Etelä-Kuusa
mossa yleisiä, mutta muualla jäätiköityneffläldn alueifia harvinaisia (Virkkala 1951,
Aario ym. 1974, Glickert 1974, Aario 1979).

Inventoinfialueen drumhilnit ovat 0.2-2.0 km pitkiä suoravllvaisia selänteitä,
joiden korkeus vaihtelee 5-35 metriä. Niiden rinteet ovat usein haijumaisen jyrk
kiä, eritoten koillispuolella. Drumffinien välit ovat tavallisesti soistuneita, mikä
seikka korostaa maaston juovikkuutta. Alueen drumliinien hyvin yhtenäinen suun
ta osoittaa muinaisen mannerjäätikön liikunta- ja kerrostamissuuntaa. Etelä-Kuu
samo vapautui viimeisestä jäätiköitymisestä noin 10000 vuotta sitten (Vasari 1979).
Jään edetessä alueen yli on tapahtunut pääasiassa moreenin kerrostumista, jään
perääntyessä esiintyi myös moreenin kulumista. Tästä johtuvat myös drumhlinien
verraten jyrkät muodot. Drumffinien aines on pääasiassa lajittumatonta hiekkapi
toista moreenia. Toisinaan voi drumffinin kaakkoisosassa olla myös veteen kerros
tunutta ainesta, jolloin sen aines saattaa muistuttaa haijujen ainesta. Eräät drumhli
nit ovat muodostuneet jonkin esteen, esim. kalliokohouman eteen tai sellaisen
esteen jatkoksi jään liikuntasuunnassa.

Inventointialueella drumliineja on erityisesti Virmajoen eteläpuolisella alu
eella, Joutenlehdon - Visavaaran toimenpidekieltoalueella ja Mäntyvaaran ympä
ristössä. Virmajoen eteläpuolisella alueella huomattavimmat drumliinit ovat mm.
Kiekkikangas, Virmajoenroni, Kovaharju, Näätämäisenharju ja Kinnusenvaara.
Drumliinit eivät ole harjuja tai vaaroja, vaikka pailcannimistö niin väittääldn. Jou
tenlehdon - Visavaaran toimenpidekieltoalueen huomattavimmat drumliinit ovat
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Paastousvaara, Joutenlehto ja Kotalehto, toimenpidekieltoalueen länsipuolella
Mäntyvaara, Pitkäaho ja Takamurto - Olldaho. Korkeimmat drumhlinit ovat Jou
tenlehdon - Visavaaran toimenpidekieltoalueella sijaitseva Paastousvaara ja Vir
majoen eteläpuolella oleva Kinnusenvaara, jotka kohoavat ympäristöstään 35
metriä.

Drumliinien ohella alueella on kumpumoreeneja; laajin tällainen alue on Ter
vakankaan eteläpuolella. Moreenikummut ovat sijoittuneet pitkänomaisiksi drum
linien suuntaisiksi jonoiksi. Pienempiä kumpumoreenialueita on eri puolilla Nä
rängänvaaran - Virmajoen inventointialuetta.

Drumffinien ja kumpumoreenien lisäksi moreeni peittää laakeita kallioko
houmia, kuten Visavaaralla, Syijävaaralla, Vihtavaaralla ja Tervavaaralla.

Närängänvaaran ylemmillä rinteifiä esiintyy eräitä veden kuluttamia uomia,
jotka ovat osaksi syntyneet kallioperän murroslaaksoihin. Suurin uoma, Halsino
ro, jakaa Närängänvaaran kahtia. Myös vaaran pohjoispuolella, erityisesti sen ala-
rinteillä, näyttäisi ilmakuvien mukaan esiintyvän moreenin syntyneitä pieniä uo
mia. Nämä ns. lieveuomat ovat syntyneet jääfflcön reunan sulaessa, Tällöin muo
dostui kuivan maan ja jääfikön reunan väliseen tilaan pieniä painanteita, joita pit
kin jään sulavedet virtasivat. Närängänvaaralla ei niitä kuitenkaan ole kovin run
saasti vaaran ylärinteifiä.

3.4.3 Kallioperä

Pääosa Närängänvaaran - Virmajoen alueesta on kaffioperältään graniiffigneissiä.
Parvajärvestä luoteeseen ovat vaffitsevina ldvilajeina kvartsi- ja granodioriiffl
(Mafisto 1958).

Itse Närängänvaara sen sijaan on osa ultraemäksisten kivilajien vyöhykettä,
joka alkaa Iso Kerojärven itäpäästä ja jatkuu kaakkoissuunnassa 1-6 km leveänä ja
noin 32 km pitkänä muodostumana vielä Venäjän rajan ylitse. Yleisimmät kivilajit
ovat tummat ja ultraemäksiset peridoifiifi ja pyrokseniitti, jotka Närängänvaaral
la sisältävät mineraaleina mm. oliviinia, serpenifiniä, hypersteniä ja pyrokseenia
(Matisto 1958, Mapiefi 1982). Lisäksi alueella tavataan lähinnä peridoifitista eräitä
muuttumistuloksia, kuten serpenfiniifflä (Alapieti 1982). Mineraaleista kloriiffla ja
talldda esiintyy niukaifi, lähinnä vuolukiven ainesosana. Edellämainitut ja muut
Närängänvaaran ultraemäksiset kivilajit sisältävät granifflgneissiä helppoliukoi
semmassa muodossa monia kasvien tarvitsemia mineraalisia aineita. Tämä ilme
nee paitsi kasvillisuuden yleisenä rehevyytenä myös siten, että alueella tavataan
monia vaateliaita kasvilajeja.
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4.! Johdanto
Kesä-syyskuun aikana vuonna 1995 kartoitetifin puuston luonnonifiaisuutta ja
suojeluarvoa Etelä-Kuusamossa Närängänvaaran - Virmajoen, Romevaaran ja Pa
jupuronsuon alueilla. Inventoinnissa tarkastelifin alueiden puuston rakennetta, ikää,
puulajisuhteita sekä lahopuun määrää. Näiden metsän ominaisuuksien tiedetään
olevan tärkeitä boreaalisen havumetsän lajistoffisen monimuotoisuuden ja erityi
sesti uhanalaisten lajien kannalta (Kould 1993). Inventoinnin tulokset antavat tie
toa tutkittujen metsien luonnonifiaisuudesta ja uhanalaisten eliöiden elinympä
ristöistä.

Inventoinilkohteet sijaitsevat Kuusamon yhteismetsän omistamilla maifia
Kuusamon kunnan kaaldcoisosassa. Historiaffisista syistä alueen metsät ovat säi
lyneet näihin päiviin saakka lähes kokonaisuudessaan metsätalouskäytön ulko
puolella. Paikoin on tehty kotitarvehakkuita ja pieniä aloja on vuosisadan vaih
teessa hakattu harsimalla. Tästä huolimatta alueen metsät ovat pääosin kehitty
neet metsäpalojen jälkeen luonnoifisen sukkession kautta ja muodostavat Suo
men mittakaavassa merkittävän vanhojen metsien kokonaisuuden.

4.2 Aineisto ja menetelmät

42.! Tutkimusalueet

0

Närängänvaaran - Virmajoen inventointialue rajoittuu Venäjän rajaan. Inventoitu
alue on noin 35 kilometriä pitkä itä-länsisuunnassa ja 2-5 kilometriä leveä pohjois
eteläsuunnassa (ffite 1). Pinta-ala on 10734 ha, josta metsää on 5900 ha eli 55%.
Alueelle tyypillistä ovat jääkauden muokkaamat drumliiniharjanteet ja metsien
pienipiirteisesti vaihteleva monipuolisuus. Metsäpalot ovat nehuneet alueella use
aan otteeseen ja niiden seurauksena metsät ovat hyvinkin eri-ikäisiä ja -rakentei
sia. Jotkut harjanteet ovat lähes puhdasta männikköä ja toisaalta löytyy lahopuus
toisia kuusikorpia, joissa kasvaa koivua ja raitaa sekä haapoja. Paikoin metsäpalot
ovat muokanneet metsiä hyvinkin epätasaisesti ja samoilta harjanteilta voi löytää
merkkejä kahdesta tai kolmesta eri aikaan riehuneesta palosta.

Romevaaran inventointialue on noin yhdeksän kilometriä pohjois-eteläsuun
nassa ja noin kymmenen kilometriä itä-länsisuunnassa (ifite 2). Inventoidun alu
een pinta-ala on 4029 ha, josta metsää on 2261 ha eli 56%. Alueella on paikoin
havaittavissa jallu eri-ikäisistä metsäpaloista, mutta puusto on saanut kehittyä
omaa luontaista tahilaan. Romevaaralle on tyypillistä vanha puusto, runsaat sois
tumat sekä lähteisyys. Vanhat aihkimännyt muodostavat ylispuuston joka puolel
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la inventointialuetta. Ainoastaan joissain kuusikoissa ja puronotkoissa vanhat
kuuset vallitsevat myös latvuskerrosta. Erikokoisia soistumia on runsaasti ja eten
kin rinnesuot ovat leimaa-antavana piirteenä. Rinnesoista johtuen lähteitä onpoilc
keukseifisen paljon. Läpi talvenldn sulina pysyviä suuria lähteitä löytyi talvi-in
ventoinnin yhteydessä useita. Alueen silmiinpistävin muodostama on pohjoisreu
nalla sijaitseva Lomajoen kuru. Maisemallisesti arvokas rotko erikoinen myös va
luma-alueena. Rotkon länsireunan vedet valuvat lijoen ja itäreunan vedet Oulujo
en vesistöön. Muuten inventointialue on pieniplirteisesti vaihtelevaa vaara-aluet
ta. Soita on ihan vaarojen laella asti ja syvimpiin notkelmiin on muodostunut lam
pia.

Pajupuronsuon inventoinfialue on 6-10 kilometriä itä-länsisuunnassaja kuusi
kilometriä pohjois-eteläsuunnassa (ulite 3). Inventoidun alueen kokonaispinta-ala
on 4511 ha, josta metsää on 2734 ha eli 61%. Pajupuronsuon alue eroaa Romevaaran
ja Närängänvaara - Virmajoen alueista selvimmin rehevyytensä vuoksi. Kuusival
taiset metsät ovat yleisiä ja paikoin on reheviä lehtipuuvaltaisia sekametsiä. Alu
een pohjoisosassa on myös lähes puhtaita haavikoita. Suot ovat säilyneet luon
nonifiaisina, ja ne ovat selvästi rehevämpiä kuin kahdella muulla inventointialu
eelia. Jofflaldn kankailla on ilmeisesti kaskettu, mutta kasket ovat olleet pieniä ja
metsä on kehittynyt sen jälkeen sukkession kautta luonnonifiaiseksi. Paikoin, lä
hinnä alueen eteläosissa, on merkkejä vuosisadan vaihteessa tapahtuneista har
sintahakkuista, mutta myöskin näifiä alueifia metsät ovat palautuneet sadan vuo
den aikana luonnonifiaisiksi tai lähelle sitä.

4.2.2 Puuston inventointi

Maastotyön helpottamiseksi inventoidut alueet jaettiin pienemmilcsi osa-alueiksi,
joista käytettiin nimitystä valuma-alue. Jako tehtiin pienvesistöjen valuma-aluei
den mukaan, mutta rajoina ei käytetty luonnoifisia vedenjakajia, sifiä metsäkuviot
haluttiin pitää yhtenäisinä. Tästä syystä valuma-alueiden rajat noudaffivat suon ja
kivennäismaan reunaa. Sekä elävältä puustoltaan että lahopuustoltaan yhtenäiset
alueet rajatffin metsäkuvioiksi. Alustava kuviointi tehtiin vääräväri-ilmakuvien
avulla ennen maastotarkastusta, jonka yhteydessä rajoja muutettiin tarpeen vaati
essa.

Kultakin kuviolta mitattiin erilaisia puustoa koskevia tunnuslukuja puusto
rakennelomakefta apuna käyttäen (liite 4). Lomake on tarkennettu versio Metsä-
hallituksen vanhojen metsien inventoinnissa käytetystä lomakkeesta, joten kerä
tyt tiedot ovat vertailukelpoisia em. inventoinnin kanssa.

Elävä puusto mitattiin pohjapinta-aloina relaskoopin avulla. Kuolleen puus
ton tiedot ovat linjalaskentatuloksia. Peruslinjana käytettiin 10 metriä leveää ja
100 metriä pitkää kaistaa, mutta niiden määrä riippui kuvion koosta. Linja sijoitet
tiin kuviolle sattumanvaraiseen kohtaan. Rinnekuvioifia linja vedettiin viistoon
korkeuskäyrää vastaan. Kuolleista pystypuista ja maapuista merkitifin muistiin
puulaji, lahoaste ja järeysluokka. Mukaan otettiin kaikki yli 5 cm paksut puut, joi
den tyvi oli laskentakaistalla (kuva 1). Laskentatavaksi valittiin linjalaskenta sen
nopeuden takia. Lisäksi se antaa kattavampia tuloksia kuin neliö- tai ympyräkoe
alat, koska linjalle sattuu todennäköisemmin enemmän kuviolla olevaa vaihtelua,
eikä sitä pituutensa vuoksi voi sijoittaa kuviolla mahdoffisesti olevaan lahopuuti
hentymään tai kohtaan, jossa lahopuuta on hyvin vähän.

Puuston ikä määritetifin pääsääntöisesti silmämääräisesti. Mkukesästä kai
rattiin eri-ikäisiä puita alueilla, jotta silmämääräinen määfitys olisi luotettavaa.
Puut kairattiin rinnankorkeudelta (d13) ja vuosilustot laskettiin binokulaarimikro
skoopffla. Saatuun ikään lisättiin 20 vuotta (Sirn 1961). Kesän mittaan kairaamista
käytettiin aika ajoin tarkistamaan iänmäärityksen pail&aansapitävyys. Silmämää
räisesti arvoituna vanhin luokka oli yli 200 vuotta, sifiä sitä vanhempien puiden
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osalta määritys ei enää ollut kovin tarkka. Tästä syystä ja mielenklinnosta kaira
simme vanhimman näköisiä puita eri puolilla inventointialueita. Kairatut puut oli
vat enimmäkseen mäntyjä. Suurin osa vanhoista puista oli jo sisältä lahoja, joten
joissain tapauksissa pyrimme arvioimaan puiden ikää myös lahon osalta. Yleensä
selvästi lahovikaiset puut jätettiin kuitenkin kairaamaifa. Puuston ikä kuviolla
ilmoitettiin vanhimman elossa olevan puusukupolven mukaan. Luonnonrakentei
sissa metsissä on puuston rakenne lähes poikkeuksetta erirakenteista metsissä toi
mivien erilaisten prosessien (tuulenkaadot, metsäpalot) vuoksi. Tästä syystä sa
mallakin kuviolla voi olla eri-ikäisiä puita pienistä taimista monisatavuotisin van
hukslln. Juuri vanhimmat puut kertovat luonnonsuojeluifisesti tärkeän asian eli
puustoifisen jatkuvuuden.

4.2.3 Puuston kuutiointi

Elävän puuston osalta kuufiomäärät saatiin suoraan pohjapinta-alan ja keskipi
tuuden avulla kuutioimistaulukosta (Tapion taskukirja). Kuolleen pysty- ja maa-
puun kuutioinnissa käytettiin Ilvessalon (1948) taulukoita. Kapeneminen vaikut
taa suuresti puun kuufiomäärään. Koska inventointialueilta ei mitattu puuston
kapenemista, kuutioinnissa käytettiin yleensä kapenemisena 5 cm (kapeneminen =

d13-d60), joka perustuu Ilvessalon (1967) julkaisussa esitettyihin keskimääräisin
arvoihin. Inventoinfialueella on myös lakimetsiä, ja näiden metsien kuolleiden
puiden kuutioinnissa on huonomman runkomuodon vuoksi käytetty kapenemisar
vona8 cm.

Ajanpuutteen vuoksi jokaista kuviota ei ollut mahdollista kuutioida erikseen
omilla pituuksifiaan. Yliarvioinnin välttämiseksi havupuifia käytettiin suurimman
järeysluokan (d13 30 cm) keskiläpimittana 35 cm ja pituutena yleensä kyseisen
inventointialueen keskimääräistä valtapituutta aiempaa täyttä metriä. Pituuden
suhteen keskiarvoa vähintään 2 metriä iyhyemmfflä kuvioifia käytettiin kyseisen
kuvion valtapituutta. Lakiaiueffla käytettiin omia eriifisiä kesidarvoja ja tästä alas
päin poikkeavien kuvioiden pituuksia.

Keskimmäisessä järeysluokassa (d13 15-29 cm) käytettiin havupuifia yleensä
keskiläpimittana 22 cm ja pituutena keskipituutta alempaa täyttä metriä, kuiten
kin samoin poil&euksin kuin suurimmassa järeysluokassa. Pienimmässä järeys
luokassa (d13 5-14 cm) käytettiin keskiläpimittana 10 cm ja pituutena 10 metriä,

Kuva!. Lahopuulinja. linlaskennassa tummennetut rungot luettiin mukaan lahopuustoon.
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paitsi lakialueilla ja valtapituudeltaan lyhyemmillä kuvioifia. Koivun ja haavan
kuuboirinissa käytettiin valta- ja keskipituutta lyhyempiä pituuksia. Raita kuuli-
oltiin erikseen omilla lyhyemmifiä pituuksillaan.

4.3 Tulokset ja niiden tarkastelu

4.3.1 Metsäalan jakautuminen luonnontilaisiin ja harsittuihin
kuvioihin

Kuusamon isojaon väliaikaisen lohkojaon valmistuttua 1887 voitiin metsien kau
paifinen hyödyntäminen aloittaa. Tässä lohkojaossa inventointialueet jäivät lähes
kokonaisuudessaan valtion omistukseen. Vuosien 1896-1929 välisenä aikana oli
hakkuutoiminta varsin laajaa yksityisten omistamissa metsissä, Myös tuolloin
valtion omistamilla nyt inventoiduifia alueifia oli paikoin hakkuita. Tuohon aikaan
hakkuumenetelmänä oli määrämittaharsinta, jossa vain tietyn kokoinen puu kel
pasi hakattavaksi. Esimerkiksi Pajupuronsuon alueella 1927-28 tehdyissä harsin
noissa on minimimittana käytetty 6 metrin korkeudelta 22 cm läpimittaa. Harsin
ta on kohdistunut pääasiaffisesti mäntyyn, mutta myös kuusta on otettu. Lähesty
vän isojaon vuoksi valtiovalta kielsi metsänhakkuut vuonna 1929. Närängänvaa
ran - Virmajoen alueella hakkuut loppuivat jo aiemmin rajan suikeuduttua vuonna
1918.

Harsintahakkuun ja poimintahakkuun välinen raja on vaikea määrittää, mut
ta Närängänvaaran - Virmajoen alueella oli 9 kuviota, jotka tulldtffln poimintaha
katuiksi. Yleensä niillä oli vain muutamia kantoja hehtaarifia ja enimmilläänldn
vain noin 20 kpVha. Näillä kuvioifia puuston tunnusluvut olivat lähes täsmälleen
samat kuin käsittelemättömien kuvioiden tiedot. Tästä syystä Romevaaran ja Pa
jupuronsuon muutaman poimintahakatun kuvion tiedot on sisällytetty käsittele
mättömien kuvioiden tietoihin.

Lahopuukuutioinnissa mukana olleista kuvioista harsittuja oli kaikkiaan 67
kpl ja luonnonifiaisia 268 kpl (taulukko 1). Koska harsittuja kuvioita ei ollut enem
pää, tulosten vertailu on tehty yleisellä tasolla. Esimerkiksi ikä ja metsätyyppi vai
kuttavat tuloksiin ja niiden vaikutus olisi saatu selville, jos aineisto olisi ollut laa
jempi.

4.3.2 Elävä puusto

4.3.2.1 Metsätyypit ja puulajisuhteet

Vaifitsevin metsätyyppi kaikilla inventointialueifia oli HMT (taulukko 2). Pajupu
ronsuolla se oli ainoa metsätyyppi, vaikka alueen metsissä oli muita inventointi
alueita selvästi enemmän lehtipuuta. Romevaarassa ja Närängänvaara - Virmajo
eila metsätyyppejä oli enemmän.

Mänty oli vallitsevin puulaji Närängänvaaran - Virmajoen alueella pohja-pin
ta-alojen (ppa) perusteella (taulukko 1). Alueen metsistä oli kaflddaan 59% mänty
valtaisia (mäntyä yli 50% ppa:sta). Kuusivaltaisia metsiä oli jokivarsien ja korpi
notkojen lisäksi lähinnä Vrrmajoen seudulla. Lehtipuista alueella kasvaa koivua,
rahaa, haapaa ja leppää. Tuomea ja pihlajaa on paikoin rehevimmillä kasvupaikoil
la. Närängänvaaran ympäristössä on vanhoja männiköitä, jotka ovat porojen yli
laiduntamia. Se näkyy selvästi jäkälikön kulumisena ja pensaskerroksen vähyyte
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nä. Samanlainen on tilanne pääosin muuallakin inventointialueella. Poikkeuksena
on Virmajoen kaakkoisin kulmaus, jossa poroaita rajaa laajimmifiaan noin kolme
kilometriä leveän kaistaleen Venäjän rajaa vasten poroilta saavuttamattomiin. Täl
lä alueella kasvaa paksu jakahkkö haijanteifia, ja pensaskerros muodostuu lähinnä
eri lehfipuiden taimista ja pajuista.

Närängänvaaran - Virmajoen alueelle ovat ty jffisja soista selkeästi erottu

vat, paikoin jyrkkäpiirteisetkin drumllinffiarjanteet. Niiden etelärinne ja harjan
teen yläosa ovat säännönmukaisesti karuja männiköitä tai ainakin mäntyvaltaisia
sekametsiä. Pohjoisrinteet ovat vaijoisia ja kosteampia, ja niillä kuusi on vallannut
elinfilaa.

Romevaaran alueella oli valtapuuna kuusi. Kuvioista 63% oli pohjapinta-alal
taan kuusivaltaisia. Alueelle ovat tyypillisiä runsaslahopuiset ryteikköiset kuusik
kokorvet, joissa on myös leppää paljon. Mäntyvaltaisia kuvioita on Lomajoen ku
run eteläreunalla ja itse Romevaarassa. Haapaa ja raitaa kasvaa eniten Lomajoen
kurun rinteillä ja Karhuviidassa.

Taulukko 1. Elävän puuston pohjapinta-alan jakautuminen puulajeittain harsituilla ja luonnontilaisilla metsäkuvioilla
keskimäärin.

Alue Kuvioita Pohjapinta-ala, mVha
mänty kuusi koivu haapa yht.

Närängänvaara - Virmajoki
luonnontilainen 166 13,0 8,2 2,5 0,3 24,0
harsittu 35 13,0 5,8 1,4 0,1 20,0

Romevaara
luonnontilainen 62 7,3 11,0 2,5 0,2 21,0
harsittu 13 7,9 12,0 1,2 0,1 21,0

Pajupuronsuo
luonnontilainen 38 4,6 14,0 5,0 2,5 27,0
harsittu 19 3,3 15,0 3,8 1,0 24,0

Kuusi oli Pajupuronsuolla vallitsevin puulaji pohjapinta-alalla mitattuna. Kuviois
ta oli 68% kuusivaltaisia. Tästä huolimatta alueen huomiota herättävin piirre on
todella runsas haavan määrä. Suomen oloissa ainutlaatuisen runsaspuustoiset ja
laajat haavilcot tekevät alueesta potenfiaalisesfi erittäin merkittävän uhanalaisten
lajien esiintymispaikan. Myös raitaa kasvaa alueella runsaasti.

Taulukko 2. Kokonaispinta-alan prosentuaalinen jakautuminen eri metsätyyppeihin inventointialueilla.

GNT Korpi HMT HMT/ENT EMT MCCIT Yhteensä

Närängänvaara - Virmajoki
kuvioita,kpl 1 3 119 34 37 8 201
osuus,% 0,15 1,5 59 17 18 4 100

Romevaara
kuvioita,kpl 1 8 56 6 5 - 75
osuus,% 1,3 II 75 8 7 - 00

Pajupuronsuo
kuvioita,kpl - 57 - - - 57
osuus,% - - 100 - - - 100
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4.3.2.2 Ikä

Tyypillistä inventoitujen alueiden puustolle olivat vanhat ylispuuston muodosta
vat männyt. Näitä 400-500-vuotiaita aihkeja kasvoi lähes kaikkialla, ja vanhimmat
kairatut männyt olivat Visavaarassa kasvava 658-vuotias vanhus sekä Romevaa
rassa kasvava noin 670-vuotias osittain laho puu. Monet kairatuista puista olivat
sisältä jo niin lahoja, ettei iänmääritys ollut mahdoffista, mutta epäilemättä alueel
la on elossa vielä näitäkin puita vanhempia yksilöitä. Vaikka järjestelmäffistä pui
den iän tarkistamista ei tehtykään koko alueella, kairaustulokset antavat kuvan
ylispuiden iästä suurella osaa inventoituja alueita. Romevaarassa kairattujen män
tyjen keski-ikä oli 454 vuotta, Mäntyvaarassa kasvavien mäntyjen 387 vuotta ja
Närängänvaaran pohjoispuolella kairattujen mäntyjen 423 vuotta.

Puuston ikä määritettiin vanhimman puusukupolven mukaan. Sen perusteel
la metsät ovat vanhoja kaikilla inventointialueifia. Puustoltaan alle satavuotiaita
metsiä oli vain muutama prosentti pinta-alasta (kuva 2). Yksittäiset ylispuut kuvi
olla eivät riittäneet iän määräytymiseen, vaan kuviolla täytyi olla selvä elossa ole
va puusukupolvi.
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Kuva 2. Puuston prosentuaalinen jakautuminen eri iköluokkiin pinta-olan suhteen.

Jaottelimme tässä tarkastelussa metsät puuston iän perusteella neljään ikä
luokkaan: nuoret (alle 100 vuotta), varttuneet (100-149 vuotta), vanhat (150-199
vuotta) ja ildmetsät (vähintään 200 vuotta). Nuoria metsiä oli inventoinfialueifia
niin vähän, että keskimääräiset puustotunnukset eivät ole yhtä luotettavia kuin
muissa ikäryhmissä.

Elävän puuston kokonaiskuutiomäärän kasvu luonnonmetsissä tapahtuu
hyvin nopeasti sukkessiokehityksen alkuvaiheessa. Kasvu hidastuu nopeasti met
sikön saavutettua metsätaloudeifisen uudistamiskypsyyden, ja lopulta metsilcön
saavutettua riittävän korkean biologisen iän, nettokasvu pysähtyy tai kokonais
kuutiomäärä saattaa jopa vähentyä. Varsinkin Pajupuronsuon elävän puuston ikä
luokittaisessa kuutiomääräkehityksessä tämä on selvästi nähtävissä (taulukko 3).
Rehevillä maifia, joifia kuusi on valtapuulajina, kuuiomäärän väheneminen viit
taa huonompaan taimettumiseen ja kuusen hitaampaan alkukehitykseen. Pohjois-
Suomen paksukunttaisissa vanhoissa kuusilcoissa, joissa uudistuminen on hidasta,
elävän puuston kuutiomäärän lievä lasku lienee luontainen kehityssuunta. Männi
köissä kuutiomäärän väheneminen on hitaampaa kuin kuusikoissa, joissa puuston
kiertoaika on nopeampi.
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Taulukko 3. Elävän puuston ikäluokittainen kuutiomäärä (m3/ba) eri inventointialueiden luonnontilaisilla kuvioilla. Su
luissa kuvioiden lukumäärä kussakin luokassa.

Ikäluokka
Alue <100 100-149 150-199 200 keskim.

Närängänvaara - Virmajoki 214 (4) 200 (41) 179 (45) 177 (76) 184 (166)
Romevaara 160 (1) 161 (22) 151 (13) 151 (28) 155 (64)
Pajupuronsuo 187 (3) 195 (II) 227 (14) 173 (10) 200 (38)

Elävän puuston järeysluokkajakauma on leveä ja keskittynyt läpimittaluokkaan
15-29 cm (taulukko 4). Metsiköt on luokiteltu rakenteisuudeltaan joko eri- tai ta
sarakenteisiksi. Suurin osa kuvioista oli erirakenteisia, mikä selittää osittain pie
nimmän järeysluokan (5-15 cm) suhteeffisen suuren runkoluvun prosenifiosuu
den. Suurimman järeysluokan (>30 cm) korkea runkolukumäärä johtuu puuston
vanhuudesta. Ilvessalon (1967) tutkimuksessaan (s.32, taulukko 4) esittämistä lä
pimittajakaumista osa esitetään vertailun vuoksi tässä käytettyjen järeysluokkien
mukaisesti taulukossa 5. Vertailussa on kuitenkin otettava huomioon se, että Ilves-
salon aineisto on kerätty tasaikäisistä ja -rakenteisista metsistä. Inventoinnissa
kunkin järeysluokan puiden osuus runkoluvusta on arvioitu, ja siksi luvut ovat
vain suuntaa antavia.

Taulukko 4. Elävän puuston runkoluvun prosentuaalinen jakautuminen järeysluokittain harsituilla ja luonnontilaisilla
metsäkuvioilla. Suluissa kuvioiden puuston keskimääräinen ikä.

Järeysluokat
Alue 5-14 cm 15-30 cm >30 cm

Närängänvaara - Virmajoki
harsittu (181 v.) 39 44 18
luonnontilainen (169 v.) 38 45 16
Romevaara
harsittu (165 v.) 35 47 18
luonnontilainen (166 v.) 29 46 25
Pajupuronsuo
harsittu (158 v.) 26 48 26
luonnontilainen (157 v.) 26 48 26

Taulukko 5. Elävän puuston runkoluvun prosentuaalinen jakautuminen eri-ikäisillä metsäkuvioilla Kainuussa Ilvessalon

(1967) mukaan. Suluissa metsäkasvillisuustyyppi.

Järeysluokat
Ikä 5-14 cm 15-30 cm >30 cm

ll0(EMT) 23 69 8
120 (EMT) 20 70 10
130 ([Ml) 18 71 II
130 ([Cl) 40 57 3
140 (ECT) 35 58 7
150 (ECT) 30 61 9

4.3.2.3 Mäntypuusto

Männyn elävän puuston runkoluvun järeysluokkajakauma noudattaa johdonmu
kaisesti iän ja ravinteisuuden antamia edellytyksiä. Ravinteisuuden kasvaessa jä
reytyminen nopeutuu. Siihen vaikuttavat mm. kasvun nopeutuminen sekä taimet
tumisen vaikeutuminen humuskerroksen paksuuntuessa, jolloin kokonaisrunko
luku jää pienemmäksi ja puuyksilöfflä on tilaa kasvaa.
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Iän kasvaessa runkoluku vähenee pienimmässä järeysluokassa ja kasvaa suu
remmissa (vaihtelu suurta!). Kuitenkin puustoltaan yli 200-vuotiaissa ildmetsissä
alkaa pienimmän järeysluokan runkoluku kasvaa. Tämä onkin luonnonifiaisesti
kehittyneffle metsffle luonteenomaista, koska vanhojen puiden kaatuessa muo
dostuu metsään aukkoja, joissa uusi puusukupolvi pääsee helpommin kasvamaan
(aukkodynamlikka). Metsään muodostuu jatkumo nuorista puista vanhoihin alh
keihin (erirakenteinen metsä). Samankaltainen pienten runkojen osuutta lisäävä
vaikutus on nähtävissä taulukosta 6, jossa verrataan luonnonifiaisten ikimetsien ja
harsittujen metsien jakaumia. Vaikutus voi harsitussa metsissä syntyä joko tilan
lisääntyessä tai yksinkertaisesti siltä, että järeitä puita on poistettu, jolloin pienten
runkojen suhteellinen osuus kasvaa. Keskimmäisen järeysluokan suhteeffinen
osuus on kuitenkin pysynyt suunnilleen samana.

Taulukko 6. Elävän mäntypuuston runkoluvun prosentuaalinen jakauma harsituilla ja luonnontilaisilla metsäkuvioilla
eri inventointialueilla.

järeysluokat
ikäluokka n 5-14 cm 15-30 cm >30 cm

Närängänvaara - Virmajoki
luonnontilainen
<99 4 50 40 10
100-159 41 9 60 31
150-199 45 10 51 39
200 76 15 39 46
harsittu
<99 0 - - -

100-159 4 8 55 38
150-199 II 14 46 40
200 20 26 41 34
Romevaara
luonnontilainen
<99 1 20 70 10
100-159 22 II 62 27
150-199 13 2 29 69
200 28 10 26 64
harsittu
<99 1 30 60 10
100-159 2 25 50 25
150-199 6 12 38 50
200 4 23 28 50
Pajupuronsuo
luonnontilainen
<99 3 17 70 13
100-159 II 3 48 50
150-199 14 1 39 60
200 10 4 37 60
harsittu
<99 0 - - -

100-159 5 8 58 34
150-199 13 5 30 65
200 1 20 20 60

Aiueelliset ympäristöjulkaisut 153 0



43,3 Lahopuusto

4.3.3.1 Yleistä

Kuolleen pystypuuston keskiifiavuus koko inventoidulla alueella oli 24 m3/ha (Nä
rängänvaara - Virmajold 27 m3/ha, Romevaara 22 m3/ha ja Pajupuronsuo 16 m3/ha).
Närängänvaara - Virmajoen alueen kuutiomäärä on selvästi suurin, koska siellä on
paljon kuivahkoja kankaita (EMT), joissa on runsaasti keloja (taulukko 7). Pajupu
ronsuolla on silmilnpistävää haavan määrä. Siellä on kuolleesta pystypuusta peräti
14% haapaa, kun kahdella muulla alueella sen osuus jää 1-2%:iin. Romevaarassa
pystyynkuolleet puronvarsikorvet nostavat kuusen kuutiomäärän moninkertai
seksi verrattuna muihin alueisiin. Nämä korvet myös edustavat omaleimaisinta
maisemakuvaa, joka näiltä alueilta löytyy.

Mäntyjen lahoastejakauma oli eri alueilla lähes täsmälleen samanlainen (tau
lukko 7). Kelojen osuus pystykuolleiden mäntyjen runkoluvusta oli noin 70%. Pa
jupuronsuolla haavasta on 17% luokassa “äskettäin kuollut”, kun Romevaarassa
ko. luokassa on 0% ja Närängänvaara - Virmajoella 1% haapaa.

Taulukko 7. Kuolleen puuston puulajeittainen jakautuminen pysty- ja maapuuhun eri inventointialueilla,

pysty maa yht.
Alue m3/ha % m3/ha % m3/ha %

Närängänvaara - Virmajoki
mänty 21 78 40 65 61 69
kuusi 1,8 7 0 16 11,8 3
koivu 3,5 13 10 16 13,5 15
haapa 0,5 2 0,6 1 1,1
raita 0,1 0 0,4 1 0,5 1
muu - - 1 2 1
yht. 26,9 100 62 100 89,9 100

Romevaara
mänty 8 37 24 35 32 36

kuusi 10 46 28 41 38 42

koivu 3 14 9 13 12 13

haapa 0,3 1 0,6 1 0,9 1

raita 0,4 2 0,3 0 0,7 1

muu - - 6 9 6 7

yht. 22 IlO 68 $00 89,6 IlO

Pajupuronsuo
mänty 6 37 13 23 19 26

kuusi 3 18 17 30 20 28

koivu 4,8 29 18 32 22,8 31

haapa 2,3 14 6 II 8,3 II

raita 0,2 1 0,5 1 0,7 1

muu - - 1,9 3 1,9 3

yht 16 IlO 56 IlO 72,7 IlO

Kuolleen maapuuston keskiifiavuus oli 63 m3/ha (Närängänvaara - Virmajoki 62

m3/ha, Romevaara 68 m3/ha ja Pajupuronsuo 56 m3/ha). Maapuuston kuutiomääris

sä vaihtelu oli suurempaa kuin elävän puuston tai kuolleen pystypuuston kuutio
määrissä. Hehtaarikohtaiset huippuarvot yltävät lähelle 200 m3/ha.
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Puulajeiftain jakauma on eri alueifia samankaltainen kuin pystypuustossa.
Närängänvaara - Virmajoki erottuu muista selvästi runsaamman mäntymaapuus
tonsa taida. Erityisen runsaasti mäntymaapuuta, josta osa on järeää keloa, on Visa
vaarassa, Kuikkalamminharjuifia, Mäntyvaarassa sekä Närängänvaaran luoteis
puolisifia kuivahkoifia ja kuivifia kankaifia. Romevaaran puronvarsikorvissa, jois
sa on runsaasti kuusimaapuuta, tulee maapuun määrä lisääntymään lähivuosina,
koska kuollut pystypuusto lahoaa ja kaatuu maahan. Pajupuronsuolla haavan run
saus näkyy myös maapuustossa, josta 11% on haapaa. Romevaarassa ja Närängän
vaara - Virmajoella haapaa on 1-2% maapuustosta.

Männyllä maapuuston jakauma painottui läpilahoihin runkoihin (taulukko
7). Niiden osuus oli suurin Romevaarassa, 84%. Pajupuronsuolla läpilahojen osuus
oli 72% ja Närängänvaara - Virmajoella 61%. Närängänvaara - Virmajoen alueella
keloja oli runkoluvusta 18%. Kuusella jakauma oli tasaisempi painottuen kuiten
kin läpilahoihin. Myös koivulahopuista suuri osa oli läpilahoja, mutta haapamaa
puista selvästi suurempi osa kuului luokkaan “kuorettomat”.

Kuolleen puun (pysty + maapuu) osuus kokonaiskuutiomäärästä (elävä +
kuollut) oli korkein Romevaarassa, 37%. Närängänvaara-Virmajoen alueella osuus
oli 32% ja Pajupurpnsuolla 27% (taulukko 8). Tällaiset luvut ovat tyy O5j luon
nonfflaisffle metsffle, joihin ihmistoiminta ei ole päässyt vaikuttamaan.

Kuolleen puun (pysty + maapuu) keskijäreys oli suurin Närängänvaara-Vir
majoen alueella, 0,361 m3. Romevaarassa keskijäreys oli 0,334 m3 ja Pajupuronsuol
la 0,257 m3 (taulukko 9). Keskijäreys riippuu puuston iästä, ja se offldn suurin iäl
tään vanhimmilla alueifia ja pienin nuorimmifia (katso kuva 2).

Taulukko 8. Luonnontilaisten kuvioiden kuolleeen puun prosentuaalinen osuus kokonaistilavuudesta ikäluokittain eri in
ventointialueilla. Suluissa kuvioiden lukumäärä kussakin luokassa.

Ikäluokka
Alue <100 100-149 150-199 200 keskim.

Närängänvaara - Virmajoki 38 (4) 24 (41) 29 (45) 38 (76) 32 (166)
Romevaara 30 (1) 31 (22) 34 (13) 44 (28) 37 (64)
Pajupuronsuo 19 (3) 25 (II) 27 (14) 31 (10) 27 (38)

4.3.3.2 Ikä

Kuolleen puun prosentuaalinen osuus kokonaiskuutiomäärästä kasvaa metsikön
iän lisääntyessä; tosin välittömästi häiriön kuten metsäpalon tai myrskytuhon jäl
keen kuolleen puun määrä on hyvin suuri. Kuolleen puun määrän lisääntymiseen
metsikön iän kasvaessa vaikuttaa kolme seikkaa:

a) puuston kuolleisuus kasvaa erilaisten ulkoisten hain iden taida puuston ikään
tyessä
b) elävän puuston nettokasvu vähenee olemattomaksi iän lisääntyessä. Tällöin
elävän puuston määrä pysyy jokseenkin samalla tasolla, kun taas kuolleen puun
kuutiomäärä kasvaa, jolloin sen prosentuaalinen osuus kokonaiskuufiomäärästä
suurenee.

c) Kuolevat puut ovat järeämpiä (taulukko 9) ja täten hitaammin lahoavia, jolloin
lahopuun kertymä kasvaa vuosien kuluessa.

Luonnonolosuhteissa tapahtuu toistuvasti häiriöitä, jotka aiheuttavat äldd
näisiä muutoksia metsikön puuston kehityksessä, mm. vähentävät elävän ja vas
taavasti lisäävät kuolleen puun määrää ja osuutta. Itseharvenemisesta aiheutuva
kuolleen puumäärän lisäys on puolestaan yleensä pienimittakaavaista, yksittäisiä
puita tai puuryhmiä koskevaa.
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Taulukko 9. luonnontilaisten kuvioiden kuolleeen puun keskijäreys (litraa) ikäluokittain eri inventointialueilla. Suluissa
kuvioiden lukumäärä kussakin luokassa.

Ikäluokka
Alue <100 100-149 150-199 200 keskim.

Närängänvaara - Virmajoki 380 (4) 272 (41) 291 (45) 449 (76) 361 (166)
Romevaara 383 (1) 247 (22) 264 (13) 434 (28) 334 (64)
Pajupuronsuo 129 (3) 239 (II) 241 (14) 338 (10) 257 (38)

Ilvessalon (1967) tutkimuksessa (s.62, taulukko 10) on Perä-Pohjolan puustoltaan
130-vuotiaalle EM1Ue saatu kokonaistuotokseksi 497 m3/ha ja kokonaispoistu
maksi 221 m3/ha. Tällöin poistuman osuus kokonaiskasvusta on 44%. Jos koko
naispoistumasta vähennetään ennen 70 ikävuotta kertynyt poistuma, jonka olete
taanjo lahonneen puustoltaan 130-vuofiaassa metsilcössä, saadaan kuolleen puus
ton osuudeksi kokonaiskuutiomäärästä 30%. Puustoltaan 90-vuotiaista metsistä
saadaan samalla tapaa laskien tulokseksi 20%. Todeffisuudessa lahopuuosuus ko
konaispuustosta lienee jossakin tällä välillä, koska puustoltaan 70-vuotiaissa luon
nonmetsissä on vielä elossa rinnankorkeusläpimitaltaan alle 10 cm puita runkolu
vusta 29%. Suurin osa näistä riukupuista tulee itseharvenemisen seurauksena kuo
lemaan. Tällaisista puista on enää pieni osa 60 vuoden kuluttua havaittavissa. Sen
sijaan puustoltaan 90-vuotiaissa metsissä tapahtuva itseharveneminen kohdistuu
järeydeltäänjo sen verran kookkaisiin yksilöihin (runkoluvusta enää 11% lOcm),
että ne eivät ehdi hävitä olemattomiin 40 vuodessa. Myös aikaisemmasta puusu
kupolvesta jäljellä olevat lahopuurungot nostavat kuolleen puun osuutta joitakin
prosentteja. Puustoltaan 100-149-vuotiaiden metsien keskimääräinen kuolleen
puuston osuus kokonaispuustosta oli Närängänvaara - Virmajoella 24%, Rome
vaarassa 31% ja Pajupuronsuolla 25% (taulukko 8). Nämä lukemat sopivat hyvin
yhteen Ilvessalon tutkimuksista johdettujen lukujen kanssa.

Verraifaessa kuolleen mäntypuuston (pysty + maapuu) suurimman järeys
luokan (30 cm) määrää havaitaan osuuden olevan pienimmfflään pystypuustolla
100-149-vuofiaissa metsissä, kun maapuustoa on vähiten 180-vuofiaissa metsissä
(taulukko 10). Nuorissa (alle 100 vuotta) ja ildmetsissä lahopuuston määrä on suu
rempi. Jakauma selittyy sillä, että puustoltaan alle 100-vuofiaissa metsissä kuol
leen puun osuuteen vaikuttaa voimakkaimmin uuden puuston syntytapa. Nimen
omaan metsäpalon voimakkuus on ratkaiseva tekijä. Esimerkiksi Närängänvaara -

Virmajoen Tervajoen valuma-alueen kuvio 13 on palanut perusteeffisesti 70 vuotta
sitten ja kuolleen puun osuus kokonaiskuutiomäärästä on 55%. Palo on tappanut
kuvioita lähes koko puuston polttamatta sitä kuitenkaan pois. Kuvion lahopuu
kuufiomäärä koostuukin lähes kokonaan ennen paloa elossa olleesta puustosta.
Palossa kuolleet järeät rungot lahoavat hitaasti pois, mutta uutta järeää lahopuuta
ei synny ennen uuden puuston ikääntymistä. Käänne lahopuun määrän nousuun
tapahtuu puustoitaan 180-200-vuofiaissa metsissä. Näyttäisi siltä, että Etelä-Kuu
samon korkeudella palon jälkeen metsään jäljelle jäänyt järeä mäntypuusto laho
aa suurimmaksi osaksi pois noin 200 vuodessa.

Taulukko 10. Luonnontilaisten kuvioiden kuolleen mäntypuuston pysty- ja maapuun runkoluvun prosentuaalinen jakauma
ikäluokittain Närängänvaara - Virmajoen alueella.

Järeysluokat
5-14cm 15-29cm 3Ocm

Ikäluokka n pysty maa pysty maa pysty maa

<99 4 40 21 29 31 31 48
100-149 41 21 17 54 48 25 35
150-199 45 13 17 55 56 32 28
100 76 14 13 34 39 52 48
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4.3.3.3 Metsätyyppien välisiä eroja

Liitteessä 5 on eritelty TIMEn, EM1n ja näiden sekatyypin HMT/EMT: tim
nuslukuja. Yleisesti voidaan sanoa, että EM1llä lahopuun keskimääräinen kuufio
määrä on kaikkein suurin, noin 111 m3/ha, mutta myös vaifitelu oli suurinta eri
ikäluokissa, 45-195 m3/ha. HMT/EMtllä oli keskimäärin 97 m3/ha lahopuuta (vaffi
telu 55-107 m3/ha) ja HMTIIä oli keskimäärin 77 m3/ha (vaihtelu 56- 106 m3/ha). Eri
ilcäluokkien väliseen vaihteluun EMTIIä ja HMT/EMTIIä vaikuttaa todennäköi
sesti pieni näytekoko ja siltä johtuva satunnaisvaihtelu. HMIIIä, jossa mitattuja
kuvioita on enemmän (noin 15/ikäluokka), lahopuun määrä on suurimmillaan puus
toltaan alle 100-vuotiaissa metsissä, pysyy jotakuinkin samana 100-200-vuotiaissa
metsissä ja nousee vähän yli 200-vuotiaissa metsissä. Todennäköisesti kehitys myös
EMTIIä on saman suuntainen. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että lahopuun määrä
ei ole suoraan riippuvainen kasvupaikan puuntuottokyvystä, vaan siihen voi vai
kuttaa useat eri tekijät:

1. Puulajisuhteet
a) Koivu on nopeasti lahoava puulaji. Koivua on sitä runsaammin, mitä reheväm
mästä kasvupaikasta on kyse. Koivun pohjapinta-ala puhtaalla HMTIIä on nelin
kertainen verrattuna EMTIIn tai sekatyyppiin (ifite 5).
b) Mänty, joka on puulajina hitahnmin lahoava, on yleisempi karummilla kasvu
paikoilla. Männyn pohjapinta-ala on EM1llä kaksinkertainen HM1iin verrattuna
(ifite 5).
c) Kuusi on lahoamisnopeudeltaan koivun ja männyn välissä, kuitenkin lähempä
nä mäntyä. Pohjapinta-alana mitattuna HIviTilä on noin nelinkertainen määrä kuusta
verrattuna EMTIIn. HMT/EMTIIä on kuusta noin 40% HMEn pohjapinta-alasta
(ifite 5).

2. Lämpösumma
Lämpösumma on Kuusamossa keskimäärin noin 800dd. Mitä alhaisempi on kas
vupaikan lämpösumma, sitä hitaammin rungot todennäköisesti hajoavat.

3. Karikkeen määrä ja laatu
Lehtipuiden vuosittain maahan putoava lehtimassa alentaa maaperän happamuut
ta, kuohkeuttaa maaperää ja parantaa pieneliöstön toimintaedellytyksiä, mikä
puolestaan voi nopeuttaa maapuiden lahoamista.

Vain HMEllä oli riittävä määrä kuvioita luotettavien keskimääräisten arvojen
saamiseksi eri lahopuun tunnusluvuffle, ja ne onkin esitetty taulukossa 11. Taulu
kossa 12 on vertailun vuoksi EIvfEn tunnuslukuja, mutta kuvioita on niukasti ja
tulokset ovat vain suuntaa antavia. Yleisesti voidaan sanoa, että luonnonolosuh
teissa ei voida antaa mitään varmoja arvoja tietyn ikäiselle metsälle tai metsätyy
pffle. Vaihtelu on suurta eri tekijöiden suhteen ja erityisesti lahopuumäärissä.

4.3.3.4 Korkeuden vaikutus

Tarkasteltaessa HMTn lahopuumäärän vaihtelua eri alueilla yli 200-vuotiaissa
metsissä huomataan, että lähtöpuusto on Närängänvaaran - Virmajoen ja Rome
vaaran alueifia jokseenkin samanlainen. Pajupuronsuolla on kuusen osuus koko
naispohjapinta-alasta selvästi suurin, mikä vaikuttaa lahopuun määrään vähentä
västi. Kuolleen pystypuuston kuutiomäärä on siellä selvästi pienin (Närängänvaa
ra - Virmajoki 28, Romevaara 29 ja Pajupuronsuo 15 m3/ha, ifite 3).
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HMTn yli 200-vuotiaat metsät sijaitsevat en alueifia keskimäärin eri korke
uksifia. Korkeuden kasvaessa lämpösumma laskee, jolloin lahoaminen todennä
köisesti hidastuu, ja siten nostaa kuolleen puun osuutta kokonaiskuufiomäärästä.
Romevaarassa, jossa lämpösumma on keskimäärin aihaisin, lahopuuston osuus
kokonaiskuufiomäärästä oli suurin ja Närängänvaara - Virmajoella tilanne oli päin
vastoin (taulukko 13).

Taulukko II. Luonnontilaisten kuvioiden kuolleen ja elävän puuston tunnuslukuja ikäluokittain KMT-tyypin metsässä.

1 käluokka
Alue <100 100-119 130-149 150-179 180 200 2l0 300 Yht.

Kuvioita 7 32 22 29 23 23 34 4 174

Elävän puuston pohjapint-alat
Mänty 15 II 9 9 6 5 9 12 9
Kuusi 4 9 13 13 13 13 13 9 12
Koivu 8 4 4 3 4 3 3 1 4

Kuolleen puuston kuutiomäärät
(m3/ha)
Pysty 18 13 17 18 19 11 25 38 19
Maa 60 43 60 53 48 67 72 68 57
Yhteensä 78 56 77 71 67 88 97 106 76

Kuolleen puuston osuus
kokonaiskuutiomäärästä (%)

27 22 27 25 28 36 34 37 29

Kuolleen puun keskijäreys
(litraa)

250 224 236 255 268 382 372 424 292

Taulukko 12. Luonnontilaisten kuvioiden kuolleen ja elävän puuston tunnuslukuja ikäluokittain EMI-tyypin metsässä.

1 käluokka
Alue <100 100-129 130-149 150-179 180 200 2l0 310 Yht.

Kuvioita 1 2 4 3 4 3 15 1 33

Elävän puuston pohjapinta-alat
Mänty 25 23 24 17 17 15 17 25 19
Kuusi 0 1 1 6 4 3 3 0 3
Koivu 0 0 0 1 0 1 1 0

Kuolleen puuston kuutiomäärät
(m3/ha)
Pysty 24 18 26 13 18 30 42 48 32
Maa 171 49 86 32 67 51 90 135 79
Yhteensä 195 67 112 45 84 81 132 183 III
Kuolleen puuston osuus
kokonaiskuutiomäärästä (%)

54 27 37 22 33 32 44 50 38

Kuolleen puun keskijäreys
(litraa)

542 461 426 248 315 445 525 523 452
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Taulukko 13. Korkeuden ja lämposumman vaikutus keskimääräiseen lahopuun osuuteen kokonaiskuutiomäärästä. Läm
pösummat laskettu Tapion taskukirjan mukaan merenpintaan redukoiduista lämpötilan summan arvoista.

Alue mmpy lämpösumma lahopuun osuus
kokonaiskuutiomäärästä

Närängänvaara-Virmajoki 268 814 dd 33%
Pajupuronsuo 290 805 dd 34%
Romevaara 307 793 dd 41%

4.3.4 Harsinnan vaikutus eräisiin kuolleen puuston tunnuslukuihin

Harsittujen kuvioiden kuolleiden pysty- ja maapuiden yhteinen runkoluku oli 73-
88% luonnonifiaisten kuvioiden runkoluvusta (Närängänvaara - Virmajoki 81%,
Romevaara 73% ja Pajupuronsuo 88%). Harsinta on vähentänyt kuolleiden puiden
kokonaisrunkolukumäärää myös antamalla lisäifiaa jäljelle jääneffle puffle ja jat
kamalla niiden elinkaarta. Toisaalta voisi olettaa, että syntyneisiln aukkoihin olisi
kehittynyt uutta taimiainesta, josta osa kuolisi, mutta näin ei ole aina käynyt. Syitä
on luultavasti useita. Yksi niistä on korkeus merenpinnasta (koko alueella vähin
tään 270 mmpy), joka alentaa lämpösummaa, mikä puolestaan johtaa siementen
tuleentumisen vaikeutumiseen ja itävyyden laskuun. Lisäksi tutkimukset osoitta
vat kunttaantumisen olevan voimakkaimmifiaan, kun korkeus on 270-300 mmpy.
Tämä voimakas kunttaantuminen on parhaiten näkyvissä osassa Pajupuronsuon
Raatepuron valuma-alueen metsiä, joissa harsinnan jälkeinen taimettuminen on
ollut todella vähäistä ja metsät ovat jääneet harvapuustoisiksi. Toisaalta kaskea
minen, joka on ollut voimakkainta Pajupuronsuolla, on vaikuttanut taimettumista
edistävästi tuhoamalla kunttakerroksen. Pajupuronsuolla on paikoin kaskettu vie
lä 1800-luvun alkupuoliskolla, jonka jälkeen kunttaantuminen ei ole ehtinyt riittä
vän paksuksi estääkseen kovin paljoa taimettumista.

Närängänvaara - Virmajoen alueen karujen metsätyyppien taimettuminen on
ollut selvästi parempaa kuin em. Raatepuron alueella. Kuitenkin useiden tutldmus
ten (mm. Lakari 1915) mukaan karuifia metsätyypeifiä (EMT, MCC1T) näillä leveys
asteifia havupuun taimien alkukehitys on todella hidasta ja tämä on nähtävissä
selvästi kyseisifiä kuvioifia. Toisaalta “valoikkunoihin” syntyneissä taimiryppäis
sä on tapahtunut itseharvenemista jo niin aihaisissa järeysluokissa (järeys <5 cm),
ettei sitä ole huomioitu suurempiin järeysluokklin keskiftyneessä inventoinnissa.

Harsittujen kuvioiden kuolleen puun (maa+pysty) keskijäreys oli Näränkä
vaara - Virmajoen alueella 120%, Romevaarassa 111% ja Pajupuronsuolla 95% luon
nontilaisten kuvioiden keskijäreydestä. Harsinta on järeysvaafimuksiensa taida
kohdistunut puustoltaan iäkkäämpiln metsiin ja näiden metsien järeimpiin puihin.
Tätä taustaa vasten tuntuisi, että kuolleen puun keskijäreyden olisi pitänyt laskea
eikä nousta. Aikaisemmin on jo todettu, että harsinta on kuitenkin antanut lisää
elinifiaa muffle puuyksilöffle ja nostanut keskijäreyttä, koska pienten puiden kuo
leminen on vähentynyt.

Harsinnoista on kulunut aikaa 70-100 vuotta. Pienet, ennen harsintaa kaatu
neet puut ovat lahonneet kaikilta alueilta pois. Reheviltä alueilta on myöskin suu
rin osa järeinmiistä (järeys <30 cm) puista jo lahonnut pois. Karuimmilia kuvioifia
näin ei ole ehtinyt käydä, jolloin keskijäreys on suurempi ja läpilahoja runkoja on
enemmän. Tätä väitettä tukee en alueiden mäntymaapuiden lahoastejakauman
tarkastelu. Närängänvaara - Virmajoen alueen harsittujen kuvioiden mäntymaa
puista oli läpilahoja 78% ja luonnonifiaisifia kuvioifia 57%. Vastaavat luvut Rome
vaarassa olivat 84% harsituifia ja 74% luonnonifiaisifia kuvioifia sekä Pajupuron
suolla 69% harsituifia ja 72% luonnonifiaisifia. Pajupuronsuon rehevämmät kuusi
valtaiset metsät eroavat lahoamisdynamiikaltaan karummista mäntyvaltaisista
metsistä.
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Kuolleiden pystypuiden kokonaiskuutiomäärä hehtaarilla oli harsituifia ku
vioila 67-75% luonnonifiaisten määrästä (Närängänvaara - Virmajoki 67%, Rome
vaara 68% ja Pajupuronsuo 75%). Kohdistuessaan järeimplin puihin harsinta vai
kuttaa voimakkaimmin juuri kuutiomäärissä tehtäviin vertailuihin, Esimerkiksi
Pajupuronsuolla oli harsituilla kuvioilla kuollutta pystypuuta 75% luonnontilais
ten kuvioiden kuutiomäärästä, mutta runkolukuna laskettuna 88%.

Tekemämme lahopuuinventoinnin perusteella 70-100 vuotta sitten tehtyjen
harsintojen vaikutus nykyiseen lahopuumäärään on kaksijakoinen. Harsinta on
vähentänyt pystyssä olevaa kuollutta puuta kuutioina laskettuna. Harsinta on
myöskin muuttanut lahoastejakaumaa sekä karummifia metsätyypeillä nostanut
kuolleen puun keskijäreyttä. Rehevillä ohutkunttaisifia mailla harsinnan vaikutus
on kuitenkin häviämässä nopeammin kuin paksukunttaisifia tai karuilla metsä
tyypeillä. Ero tuloksissa olisi todennäköisesti ollut vielä selvempi, jos aika harsin
nasta olisi ollut eri alueifia sama. Pajupuronsuolla (rehevin alue) on harsittu metsiä
pääosin 1920-luvulla, kun taas Romevaarassa ja Närängänvaara - Virmajoella har
sinnat on pääsääntöisesti tehty vuosien 1896-1910 välisenä aikana.

4.3.5 Harsinnan vaikutus elövään puustoon

Harsinta ei ollut vaikuttanut samalla tavoin männyn ja kuusen pohjapinta
aloihin (taulukko 1). Närängänvaara - Virmajoen alueella oli kuusen pohjapinta
ala harsituila kuvioilla selvästi pienempi kuin luonnonifiaisifia, mikä johtuu ilmei
sesti siitä, että harsitut kuviot olivat keskimäärin metsätyypiltään karumpia kuin
luonnonifiaiset.

Koivun pohjapinta-ala oli harsituifia kuvioifia pienempi kuin luonnonifiaisil
la (taulukko 1). Koivua ei kuitenkaan ole aikoinaan tehdyissä harsinnoissa jäes
telmällisesti poistettu. Kuten edellä mainittiin, harsitut kuviot olivat keskimäärin
karumpia ja koivun ollessa lyhyfikäinen rehevämpien kasvupaikkojen puulaji, sen
väheneminen pohjapinta-aloissa on odotettua puuston vanhetessa ja ravinteisuu
den laskiessa. Tosin jonkin verran koivua on poistettu muita puita kaadettaessa ja
ajouria raivattaessa.

Tarkasteltaessa elävän puuston runkoluvun prosentuaalista jakautumista jä
reysluokittain (taulukko 4) nähdään, että Pajupuronsuolla harsitut ja luonnonfflai
set kuviot eivät eroa toisistaan ja Närängänvaara - Virmajoellakin ne ovat lähes
samanlaiset. Pajupuronsuon tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että rehevifiä kas
vupaikoifia vaikutukset häviävät nopeammin. Närängänvaara - Virmajoella tu
loksin saattaa vaikutta se, että harsitut kuviot ovat keskimäärin 12 vuotta nuo
rempia kuin luonnonifiaiset, kun taas Romevaarassa ja Pajupuronsuolla ikäeroa ei
ole. Romevaarassa järeysluokittainen prosenifijakauma viittaa siihen, että harsin
nan vaikutus ei ole vielä täysin hävinnyt elävästä puustosta.

4.4Johtopäätökset
Kuusamo kuuluu metsäkasvillisuusluokituksessa pohjoisboreaaliseen vyöhykkee
seen (Ahti ym. 1968). Kuusamo ja etenkin inventointialueet sijaitsevat vyöhyk
keen eteläosan Kainuun - Koillismaan ylängöllä, jolle ovat tyypillisiä rinnesuot ja
paksusammalkuusikot.

Inventoidut alueet eroavat toisistaan geomorfologialtaan ja siitä johtuen myös
jossain määrin metsiltään. Romevaara ja Pajupuronsuo ovat soiden ja metsien pie
nipllrteisesti vaihtelevaa mosaffldda, jossa purot ja lammet tuovat oman lisänsä
metsiin. Romevaara on suurelta osalta laidaluetta, mikä näkyy puuston matalakas
vuisuutena ja harvuutena. Pajupuronsuolle ovat tyypillisiä rehevät sankat kuusi

0 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus



kot. Närängänvaara - Virmajoella vaihtelevat selvärajaiset drumffiniharjanteet ja
niiden väliset suot. Haijanteifia on selvä eksposfflovaikutus; etelärinteet ovat
männiköitä ja varjoisat pohjoisrinteet kuusikoita.

Kaikille kolmelle kohteelle on ominaista metsien ja soiden luonnonifiaisuus
sekä puuston vanhuus. Inventoinnin yhteydessä löydetyt liki 700-vuotiaat män
nyt ovat Suomen mittakaavassa ainutlaatuisia. Vaikka järjestelmäffistä puiden iän
tarkistamista ei tehtykään koko alueella, kairaustulokset antavat kuvan ylispui
den iästä suurella osaa inventoituja alueita. Romevaarassa kairattujen mäntyjen
keski-ikä oli 454 vuotta (vanhin 672 vuotta), Mäntyvaarassa 387 vuotta (vanhin
440 vuotta) ja Närängänvaaran pohjoispuolella kairattujen mäntyjen 423 vuotta
(vanhin 468 vuotta). Näiden kairausten perusteella alueifia kasvava mänty-ylis
puusto on 400-700-vuotiasta. Lisäksi eri puolilta inventointialueita on yksittäisiä
kairauksia, jotka vahvistavat vanhimman puusukupolven iäksi vähintään 400 vuot
ta.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on asetettu kansainvälisesti kes
keiseksi luonnonsuojelun tavoitteeksi (Wilson 1992). Vuonna 1992 myös Suomi
allekirjoitti ns. biodiversiteeffisopimuksen,jonka mukaan kukin valtio pyrkii mah
dollisuuksien mukaan suojelemaan sitä luonnon monimuotoisuutta, joka on sen
alueelle ominaista (United Nations Environment Programme 1992).

Metsät ja suot ovat eittämättä Suomen merkittävimpiä ympäristötyyppejä.
Siitä huolimatta koko maassa on on lakisääteisesti suojeltu metsiä vain noin kolme
ja puoli prosenttia. Kainuun - Koillismaan ylängöllä on suojeltu vanhojen metsien
suojeluohjelmat mukaan lukien vajaa kuusi ja puoli prosenttia metsämaan koko
naisalasta (Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1996). Habitaaifihypoteesin mu
kaan pinta-alan kasvaessa alueella on yhä enemmän habitaatteja ja se puolestaan
heijastuu lajien lukumäärään (Kouki 1993). Pieneltä alueelta lajit häviävät helpom
min kuin isolta, ja toisaalta pitkien matkojen päässä toisistaan sijaitsevien metsien
välillä kolonisaatio vaikeutuu (Kouki 1993). Romevaara, Pajupuronsuo ja etenkin
Närängänvaara - Virmajoki ovat isoja alueita, jotka sijaitsevat varsin lähellä toisi
aan. Niiden luonnonsuojeluffista arvoa lisää vielä Venäjän erämaiden läheisyys.

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoinilkunnan mietinnön (Rassi ym.
1992) mukaan juuri vanhojen metsien eliöstö on uhanalaista. Talousmetsä eroaa
luonnonifiaisesta etenkin kolmen tärkeän ominaisuuden suhteen: kulojen puuttu
minen sekä lehtipuun ja kuolleen puuaineksen vähyys. Nämä ominaisuudet osoit
tautuvat samoiksi kuin monien uhanalaisten lajien elinympäristövaatimukset (Kou
ki 1993). Nyt inventoiduilla alueilla luonnonifiaisuus on selkeä ja em. kolme omi
naisuutta löytyvät yleisesti kaikilta ko]melta alueelta. Metsäpaloista oli selviä jäl
kiä joka puolella: palokantoja, hifityneitä keloja ja maapuita sekä palokoroja elä
vissä puissa. Lehtipuista etenkin haapa ja raita ovat tärkeitä isäntäkasveja monffle
lajeifia (keystone species, Kouki 1993). Haapaa ja raitaa kasvoi kaikilla alueifia
luontaisesti. Pajupuronsuolla kasvaa laajoja haapavaltaisia metsiä, joiden lajisto
on luonnonsuojeluffisesti hyvin arvokas (mm. sinipyrstö, haavanpökkelökääpä,
liito-orava). Source-sink-maffin (Puffiam 1988) mukaan on tärkeää säilyttää ydin
populaatiot alueeffisen esiintymisen turvaamiseksi. Närängänvaara - Virmajokea,
Romevaaraa ja Pajupuronsuota voidaan pitää monffle lajeffle tällaisina tärkeinä
lähdealueina.

43 TiWistelmä
Kuusamon yhteismetsän omistamilla Närängänvaara - Virmajoen, Romevaaran ja
Pajupuronsuon alueilla Etelä-Kuusamossa tehtiin puuston inventointi kesä-syys
kuun aikana 1995. Inventoinnissa tarkastettiin alueiden puuston rakennetta, ikää
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puulajisuhteita sekä lahopuun määrää. Näiden metsän ominaisuuksien tiedetään
olevan tärkeitä boreaalisen havumetsän lajistoffisen monimuotoisuuden ja erityi
sesti uhanalaisten lajien kannalta (Kouki 1993).

Historiallisista syistä johtuen alueiden metsät ovat säilyneet näihin päiviin
saakka lähes kokonaisuudessaan metsätalouskäytön ulkopuolella. Paikoin on har
rastettu pienialaisia kotitarvehakkuita, ja paikoin vuosisadan vaihteessa on hakat
tu harsimalla. Tästä huolimatta metsät ovat kehittyneet metsäpalojen jälkeen luon
nollisen sukkession kautta ja muodostavat Suomen mittakaavassa merkittävän
vanhojen metsien kokonaisuuden.

Inventoitujen alueiden metsät erovat jossain määrin toisistaan. Tämä johtuu
suureksi osaksi alueiden erilaisesta geomorfologiasta. Närängänvaara-Virmajoel
le ovat tyypillisiä soista selkeästi erottuvat, paikoin jyrkkäpiirteisetkin dmmlini
harjanteet. Niiden eteläreuna ja harjanteen yläosa ovat ekspositiovaikutuksesta
säännönmukaisesti karuja männiköitä tai ainakin mäntyvaltaisia sekametsiä. Poh
joisrinteet ovat varjoisia ja kosteampia, ja tästä syystä kuusi on vallannut elinifiaa.
Pajupuronsuo ja Romevaara ovat soiden ja metsien pienipiirteisesti vaihtelevaa
mosaffldda, jossa purot ja lammet tuovat oman lisänsä metsien alueelliseen vaihte
luun. Romevaara on suurelta osalta lakialuetta, mikä näkyy puuston matalakas
vuisuutena ja harvuutena. Pajupuronsuon sankat kuusikot saavat rehevyytensä
ravinteikkaasta kaffioperästä.

Kaildlle kolmelle alueelle ovat ominaista metsien ja soiden luonnonifiaisuus
sekä puuston vanhuus. Inventoinnin yhteydessä löydetyt liki 700-vuotiaat män
nyt ovat Suomen mittakaavassa ainutlaatuisia.

4.6 Kiitokset
Työn rahoiffivatja tekivät mahdoifiseksi ympäristöministeriö, Suomen ympäristö-
keskus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus sekä EU:n Life-rahasto.

Suuri kiitos inventoinnin toteutumisesta kuuluu kuusamolaiselle maanomis
tuspolitiikalle, jonka ansiosta inventoidut metsäalueet ovat säilyneet tähän saak
ka hakkaamattomina. On ollut kunnia saada tutkia luonnonifiaisia suomalaisia
metsiä. Olemme oppineet työn kuluessa paljon luonnonifiaisten metsien raken
teesta, inventoinnin käytännön työstä sekä sen sosiaalisista vaikutuksista.

Inventointi ei aina ollut helppoa maastossa, mutta suurin osa tapaamistamme
paikallisista ihmisistä suhtautui myötämielisesti työhömme. Muita inventointeja
tehneet kollegat tekivät kesästämme ildmuisteftavan. Erityiset kiitokset Raimo
Virkkalalle, joka ohjasi inventointeja sekä tietojen jälldkäsittelyä. Juha Siitonen,
Timo Kuuluvainen ja Pekka Puntifia ovat kommentoineet käsikirjoitusta. Kiitos
myös kaikille muffle, jotka auttoivat meitä inventoinnin aikana.
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LIITE 4.

PUUSTORAKENNELOMÄKE
inventoija pvm 1995 1
alue valuma-alue 1 kuvio 1 1 piste

kasvupailcka 1 1 pinta-ala 1 1 mpy topografia

PYSTYPUUSTO
kehitysvaihe
kuusettumisaste
rakenteisuus
palojäljet
valtapituus 1 keskipituus 1 1 ikä

pohjapinta-ala elävä puusto järeysluokat %
ppa m3 5-15 15-30 yli 30

mänty
kuusi
koivu
haapa
raita

kuollut pysypuusto järeysluokat % Jahoaste %
runkoalha ppa m3 5-15 15-30 yli 30 äskettäin kuori kuoreton läpilaho

mänty
kuusi
koivu
haapa
raita

MAAPUUSTO järeysluokat % tahoaste %
runkoa/ha 5-15 15-30 yli 30 äskettäin kuori kuoreton läpilaho kelo

mänty
kuusi
koivu
haapa
raita

ALUSKASVILLISUUS valtalajit, Nja S, kunttaisuus, soistuneisuus, lailcuttaisuus

LAJIHAVAINNOT naavaisuus, kääpäisyys

MIJUTA hakkuukannot, ilan/ha, ilimistoiminta, erityispiirteet
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LIITE 5.

NÄRÄNKÄ-VIRMAJOKI ELÄVÄ PUUSTO KUOLLUT PUUSIO
kork PPA — — — — pysty — naa — — yhtensä kuollutta kokon. kuolleen puun

.!PL
Øjp — män — kuusi — kuwu m3/lia — n3/ha — n3/ha — — määrästä% käreyjtraa

ikä hmt hmt ent h/e hm ent h/e tim ent h/e tim ent h/e hmt ent h/e tim ent h/e hmt ent h/e hmt ent h/e hmt ent h/e
< 99 258 3 1 24 25 2 0 4 0 18 24 98 Iii 116 195 33 54 326 541

100-120 266 15 2 4 13 23 4 10 1 7 4 0 2 17 8 25 34 49 30 51 6? 55 19 2? 24 212 461 266
130-140 267 II 4 12 24 12 1 3 0 20 26 54 86 74 112 26 3? 223 426
150-160 269 14 3 13 1? 10 6 3 1 17 13 46 32 63 45 23 22 261 248

180 269 16 3 7 19 12 1 4 0 23 19 43 7? 66 96 28 37 279 33?
200 263 12 3 7 15 13 3 3 1 21 30 61 51 82 81 31 32 340 445

yli 200 268 22 12 14 10 19 17 12 3 3 3 1 1 28 48 40 71 90 69 99 138 109 33 43 38 358 555 459
y1i300 268 4 1 3122514906101 3848436813546106183 893750 34424 523562
•j9l29 keskiarvo 22 58fl113%28 38 35 293463437

PAJUPURONSUO
<99 300 3 3 8 14 22 23 45 19 129

100-120 288 5 8 10 5 13 43 56 24 221
130-140 284 6 5 15 7 13 57 70 25 225
150-160 284 13 4 17 4 20 62 82 27 245

80 280 1 3 14 4 12 81 93 21 191
200 293 2 2 20 2 13 39 52 22 235

yli 200 290 8 5 14 2 15 71 86 34 364
yht 38 keskiarvo 17 57 73 27 253

ROMEVAARA
<99 303 1 24 1 0 9 58 67 30 383

100-120 277 12 II 8 4 8 54 62 26 241
130-140 292 5 8 13 4 13 75 88 32 276
150-160 270 2 12 8 1 II 37 48 27 285

180 297 6 1 5 10 15 II 4 1 II 13 57 36 68 49 31 21 252 249
200 282 9 4 II 2 23 81 104 47 471

03074358il8I3582ii27888I0?Wl4646463405440

[ yIi300 1 II 4 0 19 74 93 50 422
[j 39 4 6 keskiarvo 15 18 26 65 75 74 80 93 100 34 40 47 329 366 437
jj alue ka yht keskiarvo

282 7 1 0 15 25 4 8 18 24 60 171 79 195 27 54 250 542
100-120 274 32 2 4 II 23 14 9 1 7 4 2 13 18 25 43 49 30 56 6? 55 22 2? 24 224 461 266
130-140 27? 22 4 0 9 24 13 1 4 17 26 60 86 76 112 27 3? 236 426
150-160 276 29 3 0 9 7 13 6 3 1 18 13 53 32 70 45 25 22 255 248

80 277 23 4 0 6 16,8 13 4 4 0 19 17,5 48 66,8 68 84,3 28 33 268 315
200 273 23 3 0 5 15 13 3 3 1 21 30 67 51 88 81 36 32 382 445

yli 200 278 34 15 9 9 11,4 15 13 3 4,3 3 1 1 25 42,2 37 72 89,6 70,3 97 132 0? 34 44 40 372 525 454
yli 300 268 4 1 4 12 25 13 9 5,5 1 0,8 38 48 37 68 135 53 106 183 90 37 50 38 424 523 527

yht keskia 276 174 33 27 9 19 14 12 3 5 4 1 1 19 32 35 57 79 62 77 III 97 29 38 37 292 452 437
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Jari Teeriaho
Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö, PL 140, 00251 Helsinki

5.! johdanto
Työn tarkoituksena oli selvittää Närängänvaara - Virmajoen, Pajupuronsuon ja
Romevaaran luonnonarvoja soiden ja pienvesien osalta. Tavoitteena oli ensisijai
sesti saada yleiskuva suo- ja puronvarsikasvillisuudesta kasvillisuustyypittelyn
avulla. Varsinaista kattavaa lajistoselvitystä ei tehty. Lajihavainnoissa keskityttiin
kasvillisuuden vallitseviin ja kasvillisuutta luonnehtiviin lajeihin.

Yleistä kasvillisuutta on kuvattu pelkästään kasvillisuustyyppikartoifia (ifite
2). Erityisiä luonnonarvoja omaavista kohteista on tyypittelyn lisäksi kirjallinen
kuvaus. Pääpaino työssä oli löytää harvinaiset kasvillisuustyypit. Harvinaisista ja
uhanalaisista lajeista on havaintoja satunnaisesti. Niitä pyrittiin havainnoimaan
muun kartoituksen ohella.

Pientä päällekkäisyyttä kartoituksessa oli puustoinventoinnin kanssa (mm.
metsäisifiä soifia). Lähestymistapa töissä on kuitenkin erilainen. Aivan oijallisesti
en tässä inventoinnissa tarponut vain soita ja puronvarsia. Muutamia retkiä ja ha
jahavaintoja tein myös kangasmaan puolelta.

Työ on tehty Suomen ympäristökeskuksen luonto- ja maankäyttöyksikön
toimeksiannosta. Maastotyökausi Kuusamossa kesti kesäkuun alusta elokuun iop
puun. Aineiston käsittely tehtiin syksyllä 1995 Suomen ympäristökeskuksessa,
Helsingissä. Inventoinfialuiden luonnonifiaisuuden arviointi vastaa vuoden 1995

elokuun lopun tilannetta.

5.2 lnventointialue ja menetelmät
Inventointialueet sijaitsevat Kuusamon eteläosassa. Närängänvaaran ja Virmajo
en inventoinfialueet rajoittuvat valtakunnanrajaan. Pajupuronsuon inventointi
alue sijaitsee noin 30 km päässä Kuusamon keskustasta etelään Oulun ja Kajaanin
valtateiden välissä ja Romevaaran inventoinfialue lähellä Suomussalmen ja Kuu
samon kunnanrajaa.

Inventointialueet jaettiin maaston muotoja mukaillen mahdollisimman itse-
naisiin osa-alueisiin. Alueiden luonnonarvojen sen ajateltiin olevan näin

helpompaa. Metsäkuviot eli vaarat pyrittiin pitämään ensisijaisesti yhtenäisinä,
jolloin osa-alueiden rajat kulkevat vaarojen ja suurten suoaltaiden reunoja pitkin.
Toissijaisena erotusperusteena oli pienvaluma-alueiden yhtenäisyys, jolloin suo
altaat soiden kohdifia eroavat toisistaan vedenjakajia pitkin. Toisinaan edeifisistä
perusteista poiketen, osa-alueet oli mielekästä erottaa toisistaan teitä, haklcuura
joja ym. maastossa helposti havaittavia rajoja pitldn. Paikoin osa-alueet piti erot
taa toisistaan myös poifiifisten ja historiaifisten syiden vuoksi. Tällöin osa-aluei
den rajat kulkevat maanomistajien, sifioisten toimenpidekieltoaluiden ja inven
tointialueiden rajoja pitkin.

Alueeliset ympäristöjukaisut 53 0

Suot ja pienvedet



Inventointialueet kuuluvat pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen
(Ahti ym. 1968). Suokasvillisuusluokituksessa ne sijaitsevat Peräpohjolan aapa
suoalueeseen kuuluvan Kuusamon rinnesoiden ja Pohjanmaan aapasuoalueeseen
kuuluvan Kainuun aapasuoalueiden vaihettumisvyöhykkeellä (Ruuhijärvi 1988).
Alueiden maastomuodoista ja geologiasta on erillinen raportti (Virkkala, K. & Virk
kala, R).

Närängänvaaran ja Virmajoen inventointialueet kuuluvat Vienan Kemin lat
vavesistöalueeseen ja Virmajoen yläosan (valuma-alue nro 74.07, ks. Ekholm 1992)
sekä Kuikkajoen (74.06) yläosan valuma-alueisin. Alueen vedet laskevat lopulta
Vienan Kemijokea pitkin Vienanmereen. Pajupuronsuon inventointialue kuuluu
lijoen vesistöalueeseen ja Irnijärven (61.32) sekä Korppuanjoen valuma-alueisiin
(61.68). Pajupuronsuon vedet päätyvät lopulta lijoen kautta Perämereen. Rome
vaaran inventointialueen pääosa kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen ja lijärven (ei
lijoen lijärvi) valuma-alueeseen (59.53) sekä osa (Lohilammen ja Omenasuon
osa-alueet) lijoen vesistöalueeseen ja Irnijärven valuma-alueeseen (61.32). Pääosa
Romevaaran vesistä siis laskee Kiantajärven kautta Oulujärveen ja sieltä edelleen
Oulujokea pitkin Perämereen. Pieni osa laskee suoraan lijokea pitkin Perämereen
(Ekholm 1992).

Inventoinnin perustana olivat vääräväri-ilmakuvat (1:10 000) ja peruskartat.
Niiden avulla pyrittiin löytämään erityisiä luonnonarvoja sisältävät kohteet. Näi
tä ovat pienvedet, lähteet ja rehevät kasvilisuustyypit (lähinnä letot ja purokor
vet). Reitti eri kohteiden välillä pyrittiin suunnittelemaan siten, että niiden välinen
maasto tulisi myös pääpiirteisesti kartoitettua. Täysin kattavan kartoituksen teke
minen yhden kesän aikana olisi ollut mahdotonta. Käytännössä kohteet, joifia ei
ehditty käymään, ovat ilmakuvatulldnnan perusteella lähinnä pienialaisia, karuja
metsän keskellä olevia soita. Ne jäivät usein sivuun suunnitelluista inventointirei

teistä.
Alueelle tyypillistä suokasviffisuufta on kuvattu lähinnä pelkifiä kasvillisuus

kartoilla, joista käy ilmi suon kasvillisuustyyppi. Rehevistä kohteista (lähinnä let

toja) on lisäksi lyhyt kiljallinen luonnehdinta. Korvet käsitellään miltei yksinomaan

purojen yhteydessä. Puronvarret ja löydetyt lähteet kuvataan lähes kaikki, Lam

mista ja järvistä on korkeintaan lyhyt yleisluonnehdinta. Varsinaista vesikasviifi

suutta (uposkasveja) ei ehditty järjestelmäifisesti kartoittaa. Tarkimmin aineistos

sa on kuvattu lähteitä ja niiden kasvilhisuutta. Kasvillisuustyyppien rajoja ei ole

piirretty kartoffle. Kasvillisuustyypin lyhenne on merkitty kartalle siihen kohtaan,

jossa se parhaiten edustaa maastossa havaittua tilannetta. Kasviffissuustyypin ly
henteen tilalla voi olla myös numero. Tällöin numero viittaa, että siltä kohtaa on

tehty kasvillisuustyyppiä tarkempi kohdekuvaus. Osa-alueiden tarkkoja kuvauk

sia ei esitetä suojelurajauksen ulkopuolelta.
Suokasvillisuuden tyypiifely on Eurolan ym. (1994) mukainen. Nimistö put

kilokasvien osalta on Hämet-Ahdin ym. (1986), lehfisammalten Koposen (1986),

maksasammalten Piipon (1989) ja rahkasammalten Koposen ym. (1977) mukainen.

Putkilokasveista on käytetty suomenkielistä nimistöä ja sammaleista pääasiassa

tieteellistä nimistöä. Täydellinen lista inventointialueella havaituista lajeista on

ifitteessä 1. Samasta listasta käy ilmi lajin suomenkielinen ja tieteeffinen nimi. Liit

teessä 3 on käytettyjen kasvillisuustyyppien lyhenteet.
Täydellistä lajistoselvitystä ei pyritty tekemään. Kasveja ei etsimällä etsitty

vaan ylös kirjattiin lajisto, jonka pystyi suhteellisen nopeasti havaitsemaan. Pää

paino oli valta- ja luonnehtijalajistossa. Tarkoituksena oli löytää arvokkaita kasvu-

paikkoja eikä niinkään uhanalaisia lajeja. Tosin niitäkin yritettiin muun lajiston

ohella havaita. Puustoa kuvataan yleisluontoiseseti. Joistakin kohteista on samal

ta paikalta tehty myös puustoinventointi, jossa tarkastellaan puuston rakennetta

yksityiskohtaisemmin. Kasvi]iisuustyyppien määrittämisessä sammalet kuvaavat

usein paremmin kasvupaikan olosuhteita kuin pufidiokasvit ja sammalia voi käyt

tää kasvillisuustyypin määrittämiseen myös alkukesästä.
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Maastotyökauden pituus (3 kk) tuo erityisiä ongelmia kasviffisuuden irwen
toinnissa. Alkukesästä kaikki lajit eivät vielä ole vielä tunnistettavissa tai niitä ei
huomaa. Tällaisia lajeja ovat esim. vilukko (Parnassia patustris) ja useat sarat ja hei
nät. Loppukesä ei ole niin ongelmallinen. Jotkut alkukesän lajit tosin “häviävät”
näkyvistä kuten pikkutalvildd (Pyrota minor). Maastotyökauden painopiste oli kes
kikesässä eli juhannuksesta elokuun puoleen väliin, mutta Närängänvaaran - Vir

majoen inventointialueen Joutensuon, Kuikkaojan ja Visavaaran osa-alueet jou
dutffin inventoimaan alkukesästä. Nämä alueet saattavat erota inventointiajan

kohdan takia jonkin verran muista osa-alueista.
Joitakin kasveja ei ole määritetty lajffleen. Limprichtia revotvens (rimpisirppis

ammal) ja L. intermedia (lettosirppisammal) on yhdistetty lajipariksi Limprichtia re

volvens/intermedia. Ekologisilta vaafimuksilta ne ovat lähellä toisiaan. Sphagnum

Cuspidata -sektion lajit (esim. Sphagnum majus (vajorahkasammal)) on käsitelty

kollektiivisesti, koska ne kasvavat karuissa rimmissä ja ovat vaatimuksiltaan lä

hellä toisiaan (Furola ym. 1994). Näifiä lajeifia ei ole kovin suurta ekologista mie

lenkiintoa tämän työn kannalta. Hieskoivua (Betula pubescens) ja rauduskoivua (Be

tula pendula) ei ole erotettu toisistaan. Puronvarsissa ja soifia kasvavat koivut ovat

yleensä hieskoivuja. Pelkällä lepällä tarkoitetaan harmaaleppää (Ainus incana), ja

pajuista puhuttaessa tarkoitetaan kohteessa olevan pohjanpajua (Satix tapponum)

ja kiiltopajua (Salix phylicfolia). Piensaniaisia ovat metsäimarre (Gymnocarpium

dryopteris) ja korpi-imarre (Thelypteris phegopteris).
Vaikeasti tunnistettavien kasvinäytteiden määrityksessä ja uhanalaisten laji

en varmistuksessa on auttanut varsinkin FKJuha Pykälä ja muutamien näytteiden

osalta dos. Heikki Toivonen. Sammalnäytteitä on tarkistanut FM Minna Mäntylä.

Muiden inventointien yhteydessä on tehty myös havaintoja klinnostavista kasvi

lajeista ja kasvillisuustyypeistä. Erityisesti niitä ovat tehneet puustoinventoinnin

ohella FM Kimmo Kumpulainen, FM Mika Soppela ja Mli Pekka Veteläinen. Dos

Raimo Virkkala on vastannut inventoinnin käytännön järjestelyistä ja edesautta

nut raportin valmistumista. FM Ilkka Anttila on vilmeistellyt raportin. Dos. Esteri

Ohenoja ja fil yo Ilkka Immonen auttoivat inventoinnissa kahtena päivänä Paju

puronsuon maastossa. Raimo Virkkala ja FM Kaisu Aapala lukivat ja kommentoi

vat alkuperäistä käsildrjoitusta. Erityiset kiitokset heffle.
Joitakin kasvUlisuustyyppien nimiä on lyhennetty karttahlitteessä 2. Maasto-

työssä käytettiin vääräväri-ilmakuvia, jotka ovat mittakaavassal:10 000 ja puh

taaksi plirtäminen tehtiin peruskartalle (1:20 000). Tämä pakotti lyhentämään tyyp

pinimiä ja poistamaan pienialaisia suokuvioita. Samasta syystä moni kohde, joka

on alunperin määritetty tarkemmin, on jouduttu kuvaamaan yleisemmällä tasolla.

Tosin työssä ei ole ollut tarkoituskaan tutkia tavallisia biotooppeja hyvin ykaityis

kohtaisesti. Rimpinevarämeet (-RiNR) ovat lyhentyneet muotoon -R1R ja lyhyt

kortiset nevarämeet (-LkNR) muotoon -LkR. Pitkiä tyyppinimiä on jouduttu vält

tämään ifianpuutteen takia. Monet rimpirämeet ovat “kärsineet” tästä. Esimerkik

si O1RuRiNR (Oligotrofinen ruopparimpinevaräme) esitetään usein pelkästään

muodossa OIRIR (Oligotrofinen rimpiräme). Merkit + tai - tyyppinimen jäljessä

tai edessä tarkoittavat kasvifiisuuden olevan hieman rehevämpää (+) tai karum

paa (-) kuin varsinainen tyyppinimi tarkoittaa. Näitä merkkejä on käytetty kuiten

kin suhteeffisen harvoin.
Kohteiden kuvauksessa selitetään usein “pohjakerroksen olevan avoin”. Sa

nonnafla tarkoitetaan, että sammalet puuttuvat ja että kohteesta riippuen paikalla

kasvaa vain putkilokasveja tai rimpisuo on osittain ruoppainen (kasviton). Läh

teellä avoin vesipinta tarkoittaa myös sitä, että sammalet puuttuvat. Sammaleinen

lähde tarkoittaa päinvastoin lähteensilinän olevan täysin sammaleiden peitossa.

Lyhenteellä dbh tarkoitetaan rinnankorkeusläpimittaa. Uhanalaisuus ja silmällä

pidettävyys on merkitty symbolein: V = vaarantunut, St = silmälläpidettävä taan

tunut, Sh = silmälläpidettävä harvinainen, Sp = silmälläpidettävä puufteeffisesti

tunnettu (Rassi ym. 1992).
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53 Inventoinnin tulokset
Kesän aikana käytiin suhteellisen kattavasti kaikilla suurilla suoaltaila. Soiden
keskiosat on kuvattu aineistossa paremmin kuin suoaltaiden kapeat räme- ja kor
pilaiteet. Useita suoaltaita reunustaa kangaskorpi- (KgK), kangasräme- (KgR), pal
losararäme- (PsR) ja/tai tupasvifiaräme- (TR) vyöhyke kangasmaan ja avosuon
välissä. Niitä ei ole pystytty merkitsemään karftaan, ja toisaalta suoaltaita ei maas
tossa ehditty täysin kattavasti kiertämään. Pienialaisia vaaranlaldsoita jäi myös
katsomatta. Ilmakuvatulkinnan mukaan ne todennäköisesti ovat vallitsevalia tyy
piltään tupasvillarämeftä, pallosararämeitä tai kangasrämeitä,

Lähes jokaisella purolla ja peruskarttaan merldtyllä lähteellä käytiin. Lähteitä
löytyi huomattavasti enemmän kuin peruskarttaan on merkitty. Osa näistä löy
deifiin ilmakuvien avulla (suolähteet), Metsänreunassa ja vaarojen rinteillä olevat
laskupurottomat lähteet löytyivät sattumanvaraisesti. Varttuneet täysipuustoiset
korvet ovat lähinnä puronvarsissa. Metsien korpipainanteet ja korpilaiteet kuvail
laan luultavasti paremmin puustoinventoinninin yhteydessä. Osa-alueittaisessa
tarkastelussa käydään kartoituksen puutteita yksityiskohtaisemmin läpi.

Kohdekuvauksissa mainitaan eri kasvillisuuskerroksien valtalajit, jotain tiet
tyä ominaisuutta ilmentävät lajit, harvinaiset ja uhanalaiset lajit. Kohdekuvausten
yhteydessä tavanomaista lajistoa ei useinkaan mainita. Tämä lajisto on kirjattu ja
yhdistetty osa-alueiltain liilleeseen 1.

Luonnehtijalajeista useimmiten mainitaan mm. mähkä (Setaginetta setaginoi
des), metsäimarre, korpi-imarre, hlirenporras (Athyrium fiiix-femina), mesiangervo
(filipenduta uimaria), rätvänä (Potentilla erecta), metsämaitikka (Metampyrum syivati
cum), metsäkurjenpolvi (Geranium syivaticum), karhunruoho (Tofieidia pusitia), kar
hunputki (Angeiica sytvestris), huopaohdake (Cirsium helenioides), siniyökönlehti
(Pinguicuia vuigaris), villapääluikka (Trichophorum aipinum), lettovifia (Eriophorum
latifolium), äimäsara (Carex dioica), keltasara (Carexflava) ja nuokkuhelmikkä (Meiica
nutans).

Lettoisuutta ilmentävät lajit on aina mainittu. Sammalista näitä useimmiten
ovat Limprichtia revoivens/intermedia, Campyiium steitatum (lettoväkäsammal), Scor
pidium scorpioides (lellolierosammal), Sphagnum warnstorfii (heterahkasammal) ja
Aneura pinquis (nauhasammal). Mesoeutrofisista sammalista tavattlin useimmiten
Loeskypnum badium (kultasirppisammal), Sarmentypnum sarmentosum (kultakuiris
ammal), Sphagnum subsecundum (keräpäärahkasammal) ja hieman harvemmin
Sphagnum subfuivum (pohjanrahkasammal).

Lähteiden valtasammalet on kuvattu tarkimmin. Useimmiten mesoeutrofiaa
ilmentää silmäkkeissä Phiionotis fontana (purolähdesammal) ja fihkupinnoifia tai
lähdeletoifia Patudeita squarrosa (rassisammal). Lähteiden fihkupinnalla kasvavat
putkilokasvit on myös useimmiten mainittu. Näistä tarkimmin on havannoitu poh
janhorsma (Epitobium hornemannii), suohorsma (Epitobium paiustre) ja pohjantähti
mö (Stettaria catycantha). Yksityiskohtaisempaa tietoa lajien ekologiasta on mm.
suokasviffisuusoppaassa (Eurola 1994).

Lajeja, joita kasvaa lähes jokaisella letolla tai puronvarrella, on harvemmin
mainittu. Näitä ovat mm. oravanmarja (Maianthemum bzfotium), kultapllsku (Soii
dago virgaurea), lillukka (Rubus saxatitis), mesimarja (Rubus arcticus) , korpiorvokld
(Viota epipsiia), metsätähti (Trientaiis europaea), rantamatara (Gatium paiustre) ja luh
takuusio (Pedicutaris patustris).

Putkilokasvien harvinaisuus on Retkeilykasvion mukainen (Hämet-Ahti ym.
1988). Inventointialueifia näistä havaittiin tuomi (Prunus padus), paatsama (Rham
nusftanguia), hanhenpaju (Satix repens), virpapaju (Satix aurita), punakonnanmaija
(Actaea spicata), metsäalvejuuri (Dryopteris expansa), viherraunioinen (Asptenium vi
ride), luhtalitukka (Cardamine pratensis ssp dentata), särmäkuisma (Thatictrumflavum),
isovesitähli (Catiitriche cophocarpa), metsätähfimö (Stellaria longtfolia), nuottamoho
(Lobeiia dortmanna), suoputld (Peucedanum patustre), karvayökönlehti (Pinquicuia vii
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losa), hentosuolake (Trigtochin patustris) , valkopiirtoheinä (Rhynchospora aiba) ja luh
taröifi (Agrostis canina). Kasvupaikkatiedot kerrotaan osa-alue- ja kohdekuvausten
yhteydessä. Samalla käsitellään muut harvoin tavatut lajit.

5.3.! Osa-alueet

Jokaisesta osa-alueesta selostetaan lyhyesti sen luonnonifiaisuus ja yleispilrteet
soiden ja pienvesien osalta. Uhanalaiset suotyypit, muut arvokkaat kohteet, uhan
alaiset, silmälläpideftävät ja harvinaiset tai harvoin tavatut putkilokasvit ja sam
malet sekä niiden kasvupaikat mainitaan. Osa-alueiden karttahilte on mainittu ot
silckorivillä ja kohdenumerot viittaavat kartalla olevaan kohteeseen sekä tarkem
paan kohdekuvaukseen.

5.3.1.1 Virmajoen inventointialue

Virmajoen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 1/12)
Virmajoen latvavedet inventointialueen ulkopuolella on ojitettu. Samoin on tehty
Kangasjärven ja Pajupuron latvavesile. Inventoinfialueen sisällä ojituksia ei ole
tehty. Virmajoen pohjoispuolella Satasaarenlammen alue ja Palopuro ovat luon
nontilaisia samoin Hatjupuron haara Virmajoen eteläpuolella. Virmajoen pohjois
puolella harvennushakkuita on tehty Virmajoen ja Kangasjärven välissä. Muuten
metsiä ei ole viime aikoina hakattu. Virmajoen eteläpuoli on täysin luonnonfflai
nen.

Virmajoen alueen pohjoisosaa ei ole käyty läpi yhtä tarkasti kuin eteläosaa.
Suurimmat suoaltaat ovat Suurisuo, joka on oligottofinen mopparimpineva (01-
RuRIN), ja Satasaarenlammin ympäristö. Suot ovat enimmäkseen oligottofisia. Re
hevimmät suot ovat Satasaarenlammin puron rannoifia (lähinnä Revolvens -rimpi
letto (ReL), kohde 41). Leton alapuolella Virmajoen haarassa on koivuluhta (KoLu)
- pajuluhta (PaLu) (kohde 4H). Palopuroon viettää myös Iettojuoffi (ReL, kohde
4L). Virmajoen alajuoksulla viettää lettorämeinen (LR) suojuoffl pieneltä lammel
ta jokeen (kohde 40).

Lähteitä Virmajoen varresta löytyi neljä kappaletta: kohde 4B (eutrofinen läh
de, EuLä), 4C (mesotrofinen lähde, MeLä), 4D (mesoeutrofinen lähde, MeEuLä) ja
4E (MeLä). Heikkoa tihkupintaisuutta oli muuallakin joenvarressa, ja monen läh
teen ympärillä oli lettoisuutta. Eutrofisia lähteitä (kohde 4B) löytyi yhteensä vain
kaksi kaikilta inventointialueilta. Tällä lähteellä (4 B) kasvaa lettokuirisammalta
(Catliergon richardsonii, det. Mäntylä, M.) ja myös luhtalitukkaa (Cardamine pratensis
ssp. dentata). Luhtalitukkaa kasvaa myös Virmajoen alajuoksulla (kohde 4G). Nämä
olivat lajin ainoat kasvupaikat Virmajoen inventointialueella. Harjupuronvarressa
on myös yksi MeLä (kohde 7).

Kangaspuron lehtokorpireunaiset (LhK) koskikohdat (kohde 3) ovat poikke
ukseifisen edustavia. Puronvarrella kasvaa alueeffisesti uhanalainen (V) lehtoma
tara (Gatium triflorum) ja silmälläpidettävä (St) kotkansiipi (Matteuccia struthiopte
ris). Harvinaisista lajeista tavaifiin punakonnanmarja (ainoa havainto inventointi
alueilta) ja isovesitähti (ainoa havainto inventointialueilta). Pohjanpunaherukkaa
(Ribes spicatum) tavaifiin inventoinfialueella ainoastaan tältä kohteelta. Toinen esiin
tymä on Romevaarassa. Purolla kasvoi myös sudenmarjaa (Paris quadrtfolia).

Varsinkin Virmajoen pohjoisrannalla on “rantaniittyjä”, joita ei muilla tutld
tuifia puro- ja jokivarsifia ole. Kohteelta 4A löytyi alueeffisesfi silmälläpidettävä
(St) siperiansinivalvaifi (Lactuca sibirica). Samanlaisia, lajffle soveliaita nflttyjä on
muuallakin jokivarressa. Joenvarrella kasvoi myös tuomia ja suoputkea (kohde
2B), jotka on luokiteltu harvinaisiksi. Järvikaisla (Schoenoptectus lacustris) löydettiin
ainoastaan Virmajoelta (kohde 2A).
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Virmajokivarsi, mukaan lukien Kangaspuro, on yksi arvokkaimmista kohteista

tällä inventointialueella. Lajisto on monipuolinen ja kasvillisuustyyppien khjo laaja.

Kiekkilammin osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 1/12)

Valuma-alue on lähes luonnonifiainen. Ala-Säynäjäluoman eteläpuolella on yksi

rimpisuo, jonka vesitalouteen vaikuttaa inventoinfialueen ulkopuolelle raivatba

pelto. Pikku Kiekkilammen kohdalla vedet valuvat kohti inventointialueen rajaa.

Latvajärveen vaikuttavat sen ympäristössä tehdyt hakkuut, mutta niiden vaikutus

Latvapuron vesistöön on luultavasti aika lievää.
Puronvarret (kohteet 1-5) ja lammet ovat luonnonifiaisia ja muodostavat eh

jän vesistökokonaisuuden. Matalalampea (kohde 5f ja 5G) on aikoinaan laskettu.

Sen ympärillä on laaja sara- ja ruoholuhtareunus (SrRhLU). Harvinaisista lajeista

tavattän hanhenpaju ja suoputki. SrRhLu on myös Kiekldpuron varressa Matalam

min eteläpuolella (51). Tätä suota on aikoinaan paisutettu. Reheviä mohokorpireu

naisia (RhK) koski- tai nivakohtia on Kiekldpurolla kolmessa paikassa (5 B,E ja H).

Näistä keskimmäisellä (5E) kasvaa sudenmarjaa ja tuomea.

Pienialainen Scorpidium -rimpiletto (ScoL) on Pikku Kiekkilammen lähellä (koh

de 1). Luokldjärvenlahden rantasuolla on myös jonkin verran lettoisuulla (kohde

15), mm. ReL-laikkuja. Kiekkisuonlampeen viettävällä suolla on myös lievää let

toisuutta (kohde 6B). Muutamassa rimmessä kasvaa alueellisesti silmälläpidettä

vää (St) suovalkkua (Hammarbya patudosa). Muut alueen suot, joita ei edellä ole

mainittu, ovat lähinnä oligotrofisia. Myös ne suot, joissa ei ehditty käymään, ovat

ilmakuvatullännan mukaan todennäköisesti oligotrofisia.

Kalliolammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 1/12)

Kaffiolammen valuma-alue on täysin luonnonifiainen. Osa-alueen erikoisuutena

on Iso Puurolampi, josta vedet laskevat kahteen suuntaan. Soita alueella on suh

teeffisen vähän. Luokldsuolla on heikkoa lettoisuutta (kohde 7).

Lähteitä on alueella kaksi, joista toinen on MeLä (kohde 2C) ja toinen MeEuLä

(kohde 3). MeEuLä:llä kasvaa useita kaarlenvaltikoita (Pedicutaris sceptrum-carotinum)

Kalliolamminpurolla kasvaa vähän tuomea (kohde 6).

Kinnusen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarfta 1/12)

Valuma-alue on täysin luonnontilainen. Ylimmäiseen Kinnuseen laskevan puron

latvahaarassa on RhK-saareke (kohde 4), jossa kasvoi harvinaista metsätähtimöä.

Soiden ja drumlilnien suuntautuneisuus on edustavimmillaan tällä alueella. Ilma

kuvatulldnnan mukaan suot, joifia ei käyty, ovat todennäköisesti oligotrofi

sia.

Näätämäisen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 2/12)

Valuma-alue on täysin luonnonifiainen ja osa-alue on inventointialueen erämaisin.

Alueen arvoa nostaa myös sen laiduntamattomuus, sillä poroaita estää porojen

pääsyn alueen itäosaan. Soiden osuus pinta-alasta on suhteeffisen suuri. Suot ja

kangasmaat ovat jakautuneet varsin mosafflddmaisesti, eikä mitään kovin suuria

suoaltaita ole. Alueen länsikulmassa on harjujakso (Olkynharjun jatke Parvahar

ju).
Pienen lammen laskupuron suulla on pienialainen KoLu (kohde 3A). Saman

puron varrella on hyvin pienialainen LR (kohde 3D). Mesotrofisia lähteitä alueella

on kaksi. Toisella näistä kasvaa kymmeniä kaarlenvaltikoita (kohde 1) ja toisen

lähteen (kohde 6) alarinteen puolella on heikkoa Uhkupintaisuutta (kohde 7A).

Harvinaiseksi luokiteltua paatsamaa on Teerisuolammesta laskevalla purolla (koh

de 8).
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5.3.1.2 Närängänvaaran inventointialue

Joutensuon osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 3/12)

Valuma-alueet ovat luonnonifiaisia. Pieniä hakkuita on tehty talvella 1994/95 Ko

takankaalla ja Koppelokankaalla. Maanpintaa ei ole rikottu. Joutensuon, suuren

oligotrofisen suoaltaan, vedet purkautuvat Pikku Joutenlampien itäpuolelta Han

hilampeen. Lampien kohdalta suovedet virtaavat Joutenlammen kautta lopulta

Vihtajokeen. Paastouspuro alueen ulkopuolella on luonnonifiassa. Joutensuo (lä

hinnä O1RuR1N:a) on koko inventointialueen suurin ja edustavin rimpinen aapa

suo.
Paastoussuolla on lettoisuutta (kohde 13). Myös Joutenlamniin lähellä on pien

tä lettoisuutta (kohde 2C). MeEu-lähteitä löytyi yksi (kohde 5). Joutenlehdon kaak

koispäässä on toinen lähde. Lajiston kannalta inventointi jouduttiin tekemään hie

man liian varhain, sillä ensimmäisenä työohjelmassa olivat toimenpidekieltoalu

een kohteet. Inventointi on tehty myös ennen juhannusta Kuikkaojan ja Visaavaa

ran osa-alueifia.

Kuikkaojau osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 3/12)

Kuikkaojan valuma-alue on luonnonifiainen. Kuikkaojan yläjuoksu käsitellään

Vihtavaaran osa-alueen yhteydessä. Latosuo on alueen suurin suo (OIRuRiN, koh

de 1).
Kuikkaojan varressa on lettoisuutta (ReL kohde A2). Suo on aikoinaan paisu

tettu. Kuikkaojan alavirran puolella on RhK-reunainen koski (kohde 23). Kosken

alapuolella etelärannalla on pientä Uhkupintaisuutta. Tuomea ja keltasaraa kasvaa

kosken reunamilla. Neljännen Kuikkalammen rantavedessä (kohde 3A) ja Koppe

lojoessa (kohde 4) kasvaa nuottaruohoa. Koppelojoen ranta poroaidan itäpuolella

on KoLu. Länsipuolella poroaitaa todennäköisesti laidunnus on muuttanut KoLu:n

pajuvlltaluhdan (PavLu) näköiseksi.

Visavaaran osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarfta 3/12)
Visavaaran osa-alueella on kaksi valuma-aluetta. Pohjoisemman alueen pienvedet

laskevat Pikku Syrjäjärven kautta Venäjän puolelle. \7ihtavaaran osa-alueella, Ra

helamminsuon lähellä on tehty hakkuita vuonna 1995. Ne voivat vaikuttaa hie

man valuma-alueeseen. Muuten valuma-alue on luonnonifiainen. Lievää lettoi

suutta on Rahelammin lähellä (kohde 8A) ja lammen kaakkoispäässä (ReL, kohde

83). Rahelammista lähtevän puron varrella kasvaa tuomia (kohde 8C).

Eteläinen valuma-alue Syrjäsuon kohdalla on lähes luonnonifiainen. Kouk

kuahon hakkuut vaikuttavat jonkin verran alapuolislin soihin. Ellinlampi reunus

tavine soineen kuuluu myös samaan valuma-alueeseen. Sen eroifi tästä osa-alueesta

toimenpidekieltoalueen raja. Syiäsuolla kasvaa harvinainen karvayökönlehti (koh

de 2A). Iso Syrjäjärven rannalla on MeLä (kohde 5).

Metsäpuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 4/12)

Valuma-alue on lähes luonnonifiainen. Juomalamminmurto inventoinfialueen ul

kopuolella on hakattu ja aurattu. Hakkuiden välissä on pieni metsäkaistale, joka

vähentää hakkuiden vaikutusta valuma-alueeseen. Kuikkajärven läheiset pellot

viettävät kohti Kuikkajärveä.
Aivan pientä lettorämeisyyttä on kohteessa 1. Kohteessa 4 on suhteellisen

laaja letto (Campytium -letto (CaL), ReL, ScoL, rämeletto (RL)). Kolmas letto (ReL)

on Teeriharjun lähellä (kohde 7). Metsälammin ja Tenilammin purohaarassa on pie

nialainen LR (kohde 53), ja samankokoinen LR on Metsäpuron yläjuoksulla (koh

de 8A). Metsäpuron varrella on kaksi edustavaa entistä paisenlittyä (kohteet 8C ja

8E). Eifinlampeen laskevan puron lähellä Kuildcasuolla on aapasaran ja puilosaran

(Carex rotundata x rostrata) risteymäkasvusto (kohde 33 ja 3C). Aapasara on alueel

lisesti uhanalainen (V).
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Mäntypuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 4/12)
Valuma-alueen latvaosa on toistaiseksi suhteeffisen luonnonifiainen. Takamurron
hakkuiden jälkeen ei ehkä niinkään. Pienialaisia hakkuita on syksylla 1995 tehty
Mäntyvaaralla. Muuten koko valuma-alue on luonnonifiainen. Pientä tihkupintai
suutta ja lettoisuutta on Mäntypuron varrella (kohde 1E). Kohteella kasvaa kirld
ruohoa (Gymnadenia conopsea) ja keltasaraa.

Luomanjoen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 4/12)
Valuma-alue on luonnonifiainen. Ryffluomasta Ala-Ahmoseen laskeva puro on
monipuolinen (kohteet 2 ja 4). Purossa on pari koskikohtaa (kohteet4 A ja 4H).
Kaihlaluomaa on aikoinaan laskettu. Sen rannoilla on laajalti luhtaisuutta (PavLu -

KoLu, kohde 4D). Kovaluoman rannalla on heikkoa lettoisuutta (kohde 3), ja pie
nen lammen alapuolella lähdelettoisuutta (kohde 5). Myös Ala-Ahmosen itäpääs
sä on pieniä lettolaikkuja (kohde 6).

Tervajoen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 5/12)
Tervapuron valuma-alue on myös suhteeffisen luonnonifiainen. Inventointialueen
ulkopuolella sijaitsevifia Salkkarinsuon pelloifia voi olla pientä vaikutusta
valuma-alueen rajalla. Samoin Hoikanjoella inventointialueen ulkopuolella hak
kuut ovat paikoin yltäneet jokeen saakka. Alueelle on ominaista vahva kontrasti
rehevien soiden ja karujen harjumetsien välillä. Suot harjualueella ovat suhteifisen
pieniä, suuntautumattomia ja varsin ohutturpeisia. Hienohiekkainen haijuaines
vaikuttaa myös Hoikanjoen vahvaan meanderoimiseen (kohde 19).

Telkkälammin reitin alajuoksulla on pienialaista lelloisuutta (RL ja ScoL; koh
teet 18F ja 18G). Jaakonlammin rannalla on KoLu (kohde 26).

Pienten Salkkarinlampien lähellä ja Kaaronkankaalla on alueen edustavin let
toalue, joka on rämeletto (RL) käsittäen myös CaL-, ReL- ja ScoL-osia. Inventointi
tosin tehtiin alkukesästä, joten monia lajeja saattoi siksi jäädä havaitsematta (koh
de 21,22,23).

Närängänvaaran osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarfta 6/12)
Närängänvaaralla on ultaemäksisiä kaffiopintoja ja ravinteisuudella on vaikutusta
myös alueen soihin ja lähteisfln. Porrassuo on RL:nen ja paikoin ScoL:nen (kohde
1). Suon yläosassa on lähdesuojuoffl. Rimmissä kasvaa valtakunnallisesti silmällä-
pidettävää (St) pikkunokkasaraa (Carex viridula var. bergrothiz) ja alueellisesti sil
mälläpidettävää (St) jouhiluikkaa (Eleochtris quinqueftora). Suoalueella kasvaa myös
kirkimohoa, hirssisaraa (Carex panicea) ja lähdepurolla (kohde 1E) hentosuolaketta,
ojakellukkaa (Geum riviale) ja hapsisaraa (Carex capillaris). Porrassuonpuron rannat
ovat myös reheviä (kohde 3). Sen reunalla on MeLä (kohde 4).

Närängänvaaran luoteispuolella, Suojoen varressa on leftoja. LR:llä on mm.
muutama Catoscopium nigritum -laikku (mustapääsammal; kohde 10). Hentokor
tetta (Equisetum scirpoides) kasvaa samoifia laikuilla. Tämä oli näiden lajien ainoa
kasvupaikka. Suojoen törmillä kasvoi harvinaista särmäkuismaa (kohde 11). Koh
teessa 12 on ReL, kohteessa 13 ScoL ja keskustavaikutteinen rämeletto (KeRL).
Samanlaisia lettojuotteja on myös hieman idempänä. Suojärven rannat ovat laajal
ti luhtaiset (kohde 14), ja kaksi ScoL-juoffia on sen rannalla (kohde 15). Särmäkuis
maa kasvaa myös Korpipuron varrella (kohde 16).

Närängänvaaran lounaispuolelta löytyi kaksi lähdettä. Toinen näistä on mesot
rofjnen (kohde 19). EuLä:llä on Cratoneuron filicinum -laikku (sirohuurresammal)
(kohde 1$). Se oli ainoa kallddvaikutteinen ja toinen euttofinen lähde, joka löytyi
kaikilta neljältä inventoinfialueelta. Näiden lähteiden lähellä on vielä yksi KeLR
(kohde 17).

Närängänvaaran lounaisrinteen jyrkänteillä kasvaa viherraunioista
(Aspienium viride), alueellisesti silmälläpidettävää (Sh) pahtarikkoa (Saxifraga niva
lis) ja haurasloikkoa (Cystopteris ftailis) (kohde 6 A-C). Närängänvaaran kolmio
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miftaustornffla on alueellisesti silmälläpidettävää (St) pahtanurmikkaa (Poa glauca;
kohde 6D). Närängänvaaralla kasvaa lisäksi alueeffisesti silmälläpidettävää (St)
pohjansinivalvaifia (Cicerbita atbina) (kohteet 6 ja 7), alueeffisesti uhanalaista (V)
valkolehdokkia (Mäntylä, M.), läätettä (Saussurea atpina); Kumpulainen, K. & Vete
läinen, P), sudenmarjaa ja yövilkkaa (Goodyera repens). Tien vierustalla kasvaa pik
kutervakkoa (Lychnis alpina var. atpina; alueellisesti St) useissa kohdissa (kohde 8).
Tien vierustalla kasvaa myös harvinaista isoalvejuurta (Dryopteris expansa). Lehto
maisia kankaita on useassa kohdassa Närängänvaaran alarinneifä (kohdel) ja let
tokorpi he-uran eteläpuolella LR:n sekä LhK:n välissä (LK; kohde 1B).

5.3.1.3 Pajupuronsuon inventointialue

Vasikkalammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 7/12)
Osa-alue jakaantuu useisiin pieniin valuma-alueislln. Nämä ovat luonnotilaisia
lukuunottamatta Vasikkalampea, johon laskee jonkin verran valumavesiä inven
toinfialueen ulkopuoliselta hakkuualueelta. Näiden vesien vaikutusta vähentää
lampea ympäröivä suojavyöhyke (kohde 6). Alueen suot ovat pienialaisia, karuja
laldsoita (ilmakuvatulldnnan mukaan) tai lähteisiä rinnesoita.

Vasikkalampeen viettävifiä soilla on lettoisuufta. Vasildcalammen rannassa
on reunavaikuifeinen rämeleifo (ReRL; kohde 1), ja laajan MeEuLä:n alapuolella
on lähdevaikuifeinen LR (kohde 2A ja 2B). Rinnesuon ylälaidassa on myös toinen
MeFuLä. Molemmilla lähteifiä kasvaa alueeffisesii (St) silmälläpidettävää pohjan
leinilddä. Vasikkalammen lähellä on lisäksi pienialainen lähteinen letto (kohde 3)
ja MeEu-lähteikkö (kohde 4) sekä MeLä (kohde 5). Vasikkalammen soilta harvinai
sista kasveista löytyi isoalvejuurta, karvayökönlehteä, tuomea ja virpapajun sekä
juolukkapajun (Satix aurita x myrtiltoides) risteymä.

Vasikkavaaran länsirinteessä on piensaniaisvaltainen lehtomainen juoffi (koh
de 7), jonka yläosan läheltä löytyi muutama alueeffisesff silmälläpidettävä (Sp)
kallddmaariankämmekkä (Dactytorhiza cf. fuchsii; Ohenoja, E.).

Mustalammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 7/12)
Valuma-alue on luonnonifiainen lukuunottamatta Mustalammen puronja alueen poh
joisrajan välistä aluetta eli osaa Käessuota.

Mustalampeen laskevan puron varrella on tihkupintaisuufta, lähteitä ja lähde
lettoisuutta (kohde 3). Mustalammen puron varrella on lettoisuutta (kohde 4), ja pu
roon päin viettävän suojuotin yläosassa on MeFuLä (kohde 5). Mustalammen ja Va
sikkalammen notkelmassa on RhK-reunainen pullopuro, jonka varrella on runsaasti
jyhkeitä kuusia (Picea abies ssp. obovata) sekä kuusimaapuita. Tuomea kasvaa paikoin.
Kohdassa 2 on lehtornainen kangas, jossa kasvaa mm. tesmaa ja yövilkkaa.

Kuohusuon osa-alu (Liite 2. Osa-aluekarfta 7/12)
Alueen itäosa on hakattu kesällä 1995. Haarapuron alajuoksun kohdalla on hyvin
edustava LR (kohde 1D). Lettoisuutta on lähes koko matkan puronvarressa, ja pie
nialainen lehtomainen kangas on puron itäpuolella (kohde 1E). Purolla kasvaa mm.
tuomeaja sudenmarjaa. Sudenmaijaa kasvaa myös Kuohupurolla (kohde 2B). Koh
teessa 4 on MeLä, kohteessa 5 pientä tihkupintaisuutta ja kohteessa 6 MeLäS.

Saarilammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarfta 7/12)
Valuma-alue on luonnonifiainen. Soita on runsaasti, ja ne ovat lähinnä oligotrofi
sia. Purojen varressa on mesotrofiaa ja lettoisuutta. Saaripuron varsi on pitkälti
LR-reunainen (kohde 6B). Pientä lettoisuutta on myös Suolampeen viettävällä suolla
(kohteet 8 ja 9).

Lähteitä on runsaasti Saarilammen ympärillä. Aivan rannassa on vuolas MeLä
(kohde 1), ja lammen itärannalla on toinen MeLä, jonka itäpuolella on pienialainen
lehtomainen laikku (kohde 3). Saarilammen itäpuolella on myös MeEuLä, jonka
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ympärillä on lähdelettoisuutta (kohde 4). Järven eteläpuolella, Palovaaran tyvellä

on MeLä (kohde 7). Lähteellä kasvaa alueeffisesti silmälläpidettävää (St) pohjan
leinilddä. Suolammin pohjoispuolella on lisäksi yksi mesotrofinen lähde (kohde 7).
Kirkiruohon ja maariankämmekän (Gymnadenia conopsea x Dactytorhiza macutata)

risteymä kasvaa lehtomaisella kangasmetsäjuofflla (kohde 2).

Raateparon osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 8/12)
Valuma-alue on luonnonifiainen ja hyvin soinen. Oligotrofiset nevatja rämeet ovat

vallitsevia. Mesotrofisuutta on myös monin paikoin ja leftoisuufta myös jonkin

verran. Suoaltaat koostuvat erilaisisista suojuoteista, ja niiden aikaansaama kirja
vuus on alueelle tyypillistä.

Edustava Bryates -lettoneva (BrLN) on Raatelammin rannalla. Sen yläpuolella

on MeEuLä (kohde 5). Lammen rannalla on toinen pienialainen lettolaikku koh

dassa 4B. Raatepuron suulla on LR (kohde 7A) ja MeEuLä kohdassa 7B. Pienialaisia

lettoja tai lettoisuutta on kohdissa 10 ja 12.

Kirvesnoron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 9/12)
Valuma-alue on luonnonifiainen ja varsin omaleimainen. Tällä alueella suot ovat

keskittyneet aivan Kirvesnoron varrelle. Puro virtaa rinnesoiden notkelmassa. Läh

teitä on useita puron molemmin puolin. Lähteiden läheisyydessä on myös lähde

lettoisia suojuotteja. Purolaakso on hyvin edustava. Monella lähteellä kasvaa alu

eeffisesti silmälläpidettävää (St) pohjanleinilddä, ja Kirvesnoron varrella kasvaa

mm. tuomea ja isoalvejuurta. Pohjanleinikidä kasvaa lähteifiä E, 1H, 11, 2, 6 ja

muutamassa kohdassa Kirvespuron yläjuoksulla. Lähteistä mesotrofisia ovat 1F,

1G, 1H, 11, 1J, 1K ja meso-eutrofisia 1D, 1E. Kohde 2 on MeLäs. Pussikämmekkä

(Coelogtossum viride) kasvaa Kirvesvaaran tyvellä (kohde 1K Kumpulainen, K.).

5.3.1.4 Romevaaran inventointialue

Omenasuon osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarfta 10/12)
Rajauksen ulkopuoliset hakkuut vaikuttavat ehkä jonkin verran Vaaraperänlah

teen ja Perälampeen. Alueen erikoispiirteenä ovat Perälammen murroslaakso, Er

kanhaijun jyrkänteet ja Karsikkopuron sola.
Kaakkurilammen luona on ScoL (kohde 6A), jonka rimmellä kasvaa konnan

liekoa (Lycopodietta inundata). Se on alueeffisesti silmälläpidettävä (St). Perälam

mesta laskevan puron varrella kasvaa tesmaa (kohde 4). Se on lajin ainoa kasvu-

paikka Romevaaralla. Pienen lammikon rannalla on runsaasti tuomea (kohde 3).

Lohulampien osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 10/12)
Valuma-alue on lähes luonnonifiainen. Alueen suot ovat lähinnä puronvarsisoita,

ja purojen latvahaarat piilopuroisia. MeLä on kohdassa 2E ja MeEuLä-silmäkkeitä

kohdassa 2E Pienialaista lettoisuutta on Ylimmäisen Lohilammen eteläpään suolla

(kohde 2G).

Vasapuron osa-alue (Lilte 2. Osa-aluekartta 10/12)
Osa-alueen erikoispiirre on sen lähteisyys. Lähteitä löytyi kolmetoista. Näistä kah

deksan on MeEuLä (kohteet 2,6,8,9, 10, 11), yksi MeEuLäS (kohde 12), kaksi MeLä

(kohde 5) ja yksi MeLäS (kohde 7). Näiden lähteiden lisäksi Vasapuron varrella on

tihkupintaisuutta. Vasapuron latvapurot ovat korpisia. Saniaiskorpilaikkuja on ylim

män puron kohdalla (kohde 2). Keskimmäisellä latvapurolla on lehtokorpilaildcu,

jossa alueeffisesfi silmälläpidettävä (St) kotkansflpi on vaifitsevana (kohde 3). Tä

män lisäksi on SaK-laikkuja. Alimmaisella latvapurolla on myös SaK-laikkuja (koh

de 5). Ampuvaaranahon pohjoisrinteessä on lehtomaisia painanteita, joissa kasvaa

muutamia pohjansinivalvatteja (kohde 13. Se on alueellisesti (St) silmälläpidettä
vä laji.
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Lomajoen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarfta 11/12)
Rikkonaiset mutkittelevat rinnesuot ovat osa-alueelle tyypillisiä. Alueen erikois
piirteenä on Lomajoen murroslaakso. Karhuvlldan laelta on lähes sadan metrin
pudotus Kalliolampeen.

Saniaiskorpia on Kalliolampeen laskevien purojen varressa (kohteet 4B, 4C).
Toisen puron suulla, lähellä Kalliolampea kasvaa pohjanpunaherukkaa. Itäisempi
puro saa alkunsa MeEuLä-suolta. Kolmas saniaislaikkureunainen puro on Isoahon
rinteessä (kohde 7).

Lähteitä on Karhuvlldan lähellä: MeLä (kohde 1) ja MeEuLä (kohde 2). MeLä:llä
(kohde 1) kasvaa alueeffisesti silmälläpidettävää pohjanleinilddä (St). MeLä (koh
de 6) on lähellä Lomajokea, ja Lomajoen sivupuro Teerivaaran pohjoispuolella al
kaa MeLä:stä (kohde 4G).

Lomajoella rotkolaakson rinteessä on eteläisiä piirteitä (kohde 4A). Murros-
laakso on hyvin rakkainen ja jyrkkärinteinen Pohjanruttojuurta (Petasitesfrigidus)
kasvaa Paisutuslammen alapuolella (kohde 4F). Pohjanleinikkiä (alueeffisesti St)
on Karhuvildan itäpuolen MeLä:llä (kohdel). Osa-alueella kasvaa harvinaisista
lajeista myös tuomea, isoalvejuurta ja suoputkea.

Teeripuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarila 11/12)
Valuma-alue on luonnonifiainen. Vaarojen lakisuot ovat ilmakuvan mukaan to
dennäköisesti oligotrofisia ja rämeisiä. Teeripuron latvoffla on lähteisyyttä. Koh
dassa 1C on tihkupintainen pifiopuro, ja sen lähellä MeLä (kohde 1D). Teeripuron
pohjoisimman latvahaaran MeEuLä:llä kasvaa luhtalitukkaa (ainoa havainto Ro
mevaaralta) ja luhtaröffiä (Agrostis canina) (kohde 1G), jota ei muualta havaittu.
Lähellä lawapurojen yhtymäkohtaa on pienialainen laikku alueeffisesfi silmälläpi
dettävää (St) kotkansiipeä (kohde 11). Lettoja on kohdissa 2 (LR) ja 3 (ReL, paikoin
CaL). Mesotrofisia lähteitä on kohdissa 4 ja 5.

Karsikkopuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarifa 12/12)

Osa-alue koostuu kolmesta valuma-alueesta. Romevaaran länsipuolen suot laske
vat Teeripuroon, Keppilammen alue muodostaa oman valuma-alueen ja Karsikko
puro Romevaaran laajimman valuma-alueen. Metsien yhtenäisyyden vuoksi ne
kuuluvat samaan osa-alueeseen. Luodelamminvaaran ja Iso Kivivaaran suot ovat
luultavasti oligotrofisia ja rämeisiä (ilmakuvatulldnta). Alueen suot ovat rikkonai
sia ja pienialaisia. Mitään selvää suuntautuneisuutta niillä ei ole. Rinnesoita on
runsaasti.

Karsikkojoen länsipuolella on ollut hakkuita, jotka vaikuttavat jokeen. Muu
ten valuma-alue on suhteeffisen luonnonifiainen. Vuonna 1995 suoritetut hakkuut
Romevaaralla ovat tosin olleet hyvin aralla alueella. Koko Romevaaran inventoin
tialueen edustavimmat rinnelettosuot sijaitsevat samalla alueella. Näillä rämele
toilla kasvaa mm. läätettä (kohde 4). Rinnelettoja on myös kohdissa 5 (LR); 6 (LR),
7 (RL, ReL ja ScoL) ja 3E (LR). Viimeisellä näistä on fihein keltasaralcasvusto, minkä
olen nähnyt millään näistä kolmesta inventointialueesta. Hieman loivempirintei
siä leftoja (ScoL, LR) on samoifia alueifia (kohteet 3A, 3B ja 3C). Edeffisen suon
vieressä (kohde 3C) on MeEuLäS.

Karsikkojoen varsi on hyvin korpinen. Kohdassa 14 E kasvaa kahdessa koh
taa alueeffisesti silmäfiäpidettävää kotkansiipeä (St). Muuten puronvarsi näiden
LhK-laikkujen ympärillä on SaK-valtainen. Kolmas LhK-lail&u on hieman alem
pana joenvarressa (kohde 14H). Koskikohifa joella on mm. kohdassa 14 J.

Lähteitä on Karsikkolammen lähellä. MeLä:llä kasvaa alueeffisesti silmälläpi
dettävää (St) pohjanleinikldä (kohde 9). Lammen rannalla on myös MeEuLä (koh
de 10). Räntäahon lähellä kasvaa kaflddmaariankämmekkää, joka on alueeffisesti
(Sp) silmälläpidettävä (kohde 11; Kumpulainen, K.). Lasasenlammen lähellä on
MeEuLä (kohde 13).
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5.4 Soiden ja pienvesien Iuonnonarvot

5.4.1 Inventointialueiden yleispiirteet

Närängänvaaran - Virmajoen inventointialueelle ovat leimaa-antavana luoteesta
kaakkoon suuntautuneet drumliiniselänteet ja niiden väliset suojuotit. Varsinkin
Kinnusen osa-alueella maasto on selvästi suuntautunutta. Inventointialueen erä
maisinta osaa edustaa Näätämäisen osa-alue. Tällä osa-alueella on myös muuta
man neliökilometrin alue, jossa poronlaidunnus ei vaikuta kasvillisuuteen. Tavipu
ron osa-alueelle ovat ominaisia pitkät rinnesuot. Närängänvaara kohoaa muuta
inventoinfialuetta korkeammalle. Sen kaffioperässä on emäksistä kiviainesta, joka
näkyy vaateliaana kasvillisuutena vaaralla ja sitä ympäröivillä soila. Inventointi
alueella on kaksi harjujaksoa, Kaaronkangas ja Ölkynharju - Parvahaiju.

Pajupuronsuon inventointialueen halkaisee Saaripuron ja Raatepuron laaja
mosaiilddmainen suoalue, jota ympäröivät noin 300 metriin (mpy) kohoavat vaa
rat. Vaarojen itäpuolella, alueen kaakkoisosassa on kapea kurumainen suojuotti,
jonka keskellä virtaa Kirvesnoro. Puroon laskevat suot ovat hyvin jyrkkiä ja läh
teisiä. Erityispiirteenä koko inventointialueelle on sen lähteisyys. Myös rinnesoita
on alueella runsaasti.

Romevaaran inventoinfialueelle ovat ominaisia pienialaiset, rikkonaiset ja
moneen suuntaan polveilevasti viettävät rinnesuot. Laajat suoaltaat puuttuvat alu
eelta. Erityisplirteenä alueen pohjoisosassa on Lomajoen murroslaakso. Lähes kaikki
alueen vaarat kohoavat yli 300 metrin korkeuteen (mpy).

5.4.2 Valuma-alueet

Inventointi alueiden valuma-alueet ovat luonnontilaisia tai suhteellisen luonnon
tilaisia. Inventointialuiden pienvaluma-alueiden luonnontilaisuutta tarkastellaan
tarkemmin osa-alueiden yhteydessä. Valuma-alueen katsotaan olevan luonnonti
lainen, kun sillä ei ole tehty suuria maanpinnan muokkauksia, kuten soiden ojituk
sia, jokien ja purojen perkauksia tai metsän aurauksia, joista vapautuu humusta ja
ravinteita lähinnä alapuolisffle alueffle ja vesistöön. Avohakkuut vaikuttavat myös
epäedullisesfi valuma-alueen luonnonifiaan. Pienialaiset hakkuut ja metsäauto
tiet vaikuttavat korkeintaan lähiympäristöön ja niiden vaikutus heikkenee kau
emmaksi mentäessä. Alueilla aiemmin, vuosisadan vaihteessa suoritetuilla määrä
mitta- tai harsintahakkuifia on ollut vain lyhytaikainen vaikutus valuma-alueisiin.
Hakkuiden jälkeen alueet ovat palautuneet tai palautumassa luonnonifiaan. Sa
moin paisenilttyt ovat kasvamassa umpeen ja perattujen koskien rannat ovat ny
kyään lähes luonnonifiaisia.

5.4.3 Suot

Suot ovat pääosin luonnonifiaisia. Aikoinaan joitakin soita on käytetty niittyta
louden tarpeisiin. Useimmilla soifia, joifia on suursaraisuutta, on niittytalouden
jäänteinä romahtaneita latoja. Näitä ei kaildcia ole erikseen mainittu kohdekuva
uksissa. Paikoin niittytalouden vuoksi on rämeisiltä saranevoilta kaadettu mänty
jä (Pinus sylvestris). Vanhat kannot ovat näistä muistona. Kannoista on mainintoja
kohdekuvausten yhteydessä, jos kaadettuja puita on ollut suhteeffisen paljon. Täl
löin suon ilme on hieman muuttunut alkuperäisestä. Useimmilla näistä suoniityis
tä kasvaa uusi mäntysukupolvi, ja ne ovat puuston osalta palautumassa luonnon-
tilaan.
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Ojituksia tai vastaavia suuria vesitalouden muutoksia ei ole soifia tehty. Tä
män suhteen suot ja valuma-alueet ovat täysin luonnonifiaisia ja yhtenäisiä. Suu
rimmat muutokset soilla on tehty purojen varsien “luonnonniltyffle”, joita on ai
koinaan tammettu (tehty pato puron niskaan, jotta veden pinta kohoaisi keväällä
tulva-aikaan yläpuoliselle suolle). Sen seurauksena pohjakerroksen sammalet ovat
hävinneet näiltä paisenlityiltä ja saraisuus on lisääntynyt. Edustavia entisiä paise
nilttyjä on mm. Närängänvaaran -Vfrmajoen inventointialueella Kuikkaojan lat
valla (Kuikkaojan osa-alue,1A) ja Metsäpuron alajuoksufia (Metsäpuron osa-alue,
kohteet 8C ja sE). Näifiä kohteifia ja monessa muussakin paikassa tammien jään-
teet ovat vielä nähtävissä. Kulttuurihistoriallisesti olisi ehkä tärkeätä pitää yllä tai
elvyttää paisenilttyihin kuuluvaa kulttuuria ja rakennelmia. Jokin inventointialu
eifia olevista entisistä paiseniityistä voisi olla tällaiseen kokeiluun sopiva kohde.

Inventointialueiden suot ovat lähinnä oligotrofisia. Mesotrofisia soita on myös
suhteeffisen runsaasti. Ne sijaitsevat lähinnä purojen varsifia. Rämeisyys ja nevai
suus on korpisuutta huomattavasti yleisempää. Korvet ovat lähinnä puronvarsis
sa. Usein puroja reunustaa ensin kapea ruohokorpivyöhyke, ja sen takana on hie
man leveämpi muurainkorpivyöhyke. Paikoin metsäkortekorpilaikkuja on runsaas
ti. Soiden laitamifia ei varsinaisia korpia juuri ole. Korpien paikaffistamista vai
keuttaa se, ettei niitä voi helposti havaita vääräväri-ilmakuvista. Alueista otetut
ilmakuvat eivät tarkkuudeltaan ja kontrasffltaan olleet kaikkein parasta laatua.
Ilmakuvien “suttuisuus” vaikeuttaa myös lähteiden etsimistä. Tutkimusten mu
kaan korpien niukkuus on kuitenkin tyypillistä Kuusamolle (Paasovaara 1994).

Kuusamon seudun topografian ja ilmaston humidisuuden vuoksi inventointi
alueilla on runsaasti tinnesoita ja suuret suoaltaat puuttuvat. Suurimmat yhtenäi
set suot ovat Närängänvaaran - Virmajoen inventointialueella, missä maaston suun
tautuneisuuus on voimakasta. Pajupuronsuon ja varsinkin Romevaaran inventoin
tialueella on runsaasti rinnesoita. Inventointialueiden rimpisyys ja rinnesoisuus
eivät tunnu poikkeavan muusta Kuusamosta (Paasovaara 1994).

Useat vaaranlaet kohoavat alueella yli 300 metrin yläpuolelle (mpy). Pientä
rääseikköitymistä on havaittavissa, mutta selviä rääseildösoita ei ole. Inventoin
nissa tosin lakisuot jäivät vähemmälle huomiolle kuin muut suot. Rääseikköisyys
on ehkä voimakkainta mm. Närängänvaaran Halsinorossa ja aivan Romevaaran
lakiosan pohjoiseen viettävilä soifia. Paasovaaran tutkimuksessa (1994) ei pidetty
mielekkäänä erottaa Kuusamon rahkaisia pallosararämeitä rääseiköistä.

Lettoja inventointialueifia on suhteeffisen runsaasti. Kuusamolle on tyypillis
tä lettoisuus (Paasovaara 1994), vertailua muuhun Kuusamoon ei tosin tehty, sifiä
se vaatisi myös lisätietoja lettojen eslintymisestä. Etelä-Kuusamoa on tutkittu vä
hän ja Pohjois-Kuusamo poikkeaa rehevyytensä puolesta koko muusta Suomesta.
Vertailun voisi tehdä Oulangan kansaifispuistoon ja Suomussalmen pohjoisosan
suojelualueisiln. Luultavasti inventointialueen suot ovat keskimäärin Suomussal
men soita rehevämpiä ja Oulangan kansallispuiston soita karumpia. Oulangan kan
saifispuistossa ja sen lähialueifia ovat Suomen edustavimmat lettosuot.

Kaifioperältään eduffisimmat alueet lettojen syntymiseen ovat Närängänvaa
ran ympäristössä. Lettoja alueella on useita. Lajistoltaan ne ovat myös kaikkein
rikkaimpia. Porrassuon alue Närängänvaaran pohjoispuolella on varsin edustava.
Iso lettoalue on myös Kaaronkankaan länsiosassa ja Salkkarinsuon pohjoispuolel
la (Tervajoen osa-alue). Samankokoinen lettosuojuoffi on Effinharjujen eteläpuo
lella (Metsäpuron osa-alue). Lettoja Närängänvaaran - Virmajoen inventointialu
eella on myös puronvarsisoifia ja lähteiden läheisyydessä.

Pajupuronsuon inventointialueella edustavia lettoja ovat mm. Haarapuron
puroletto (Kuohusuon osa-alue) sekä Vasikkalammen lähdesyntyinen loiva rinne
letto (Vasikkalammen osa-alue). Romevaaran inventointialueella ovat inventoin
tialueiden edustavimmat rinneletot Romevaaran itä- kaakkoisrintessä. Osa puus
toisista letoista ja niitä reunustavista metsistä on hakattu inventoinnin jälkeen
vuonna 1995.
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5.4.4 Pienvedet

Inventointialueffle on ainutlaatuista niiden pienvaluma-alueiden luonnonifiaisuus.
Näillä alueifia ei ole rikottu maanpintaa esimerkiksi soita ojittamalla tai metsiä
auraamalla. Kokonaisten valuma-alueiden luonnonifiaisuus on Suomessa erittäin
harvinaista. Pienvesien inventointia käsittelevissä julkaisuissa kehotetaan ensim
mäiseksi arvioimaan yksittäisen lammen, puron tai lähteen ja niiden lähivaluma
alueen luonnontilaisuutta (Lammi 1993, Räike 1994). Kokonaisten valuma-alueen
luonnonifiaisuudesta ei puhuta juuri mitään. Se johtuu ilmeisesti siltä, ettei tällai
sia alueita juuri käytännössä ole löydettävissä suojelualueiden ulkopuolelta. Tämä
nostaa inventoitavien alueiden arvoa ja on yksi peruslähtökohta, joka täytyy ottaa
huomioon alueen suojeluarvoa määritettäessä.

Systemaaffista kalalajikartoitusta ei inventointialueifia tehty. Kalataloudeffi
sesti arvokkaita ovat purot, joissa on lisääntyvä lohikalakanta (Lammi 1993). Tai
menpuroiksi tai -vesistöiksi osoittautuivat mm. Romevaaralla koko Lohilammen
vesistö ja Karsikkopuro (Omenasuon osa-alue) sekä Närängänvaaran - Virmajoen
alueen Tervapuro (Tavipuron osa-alue). Harjuksia oli Närängänvaaran - Virmajoen
alueella Koppelojoessa (Kuikkaojan osa-alue).

5.4.4.1 Lammet ja järvet

Alueen järvet ja lammet ovat luonnonifiaisia. Järvien rannat ovat myös pääsään
töisesti rakentamattomia. Yksittäisiä eräkämppiä on joidenkin järvien tai lampien
rannoifia. Muut rakennelmat ovat pitkospuita tai poroaitoja.

Lammet ja järvet on kuvattu hyvin niukkasanaisesfi kohdekuvauksissa. Ne
ovat hyvin toistensa kaltaisia. Järvifiä ja lammifla on yleensä karu suo- tai kangas
maaranta. Närängänvaaran - Virmajoen alueella ovat inventointialueiden suurim
mat järvet. Pajupuronsuon inventoinfialueella on myös joitakin suuria järviä. Ro
mevaaran inventointialue on vähäjäMsin. Isot järvialtaat puuttuvat inventoin
tialueilta luultavasti siksi, koska inventointialueet sijaitsevat vedenjakajifia.

Järvi- ja rantakasvillisuus on yleensä aika niukkaa. Närängänvaaran - Virma
joen alueella on kaksi laskettua, luhtarantaista järveä, Matalalampi (Kiekkilammin
osa-alue) ja Kaihlaluoma (Luomanjoen osa-alue).

5.4.4.2 Purot

Inventointialueiden purot ovat lähes luonnonifiaisia. Joissakin koskissa keskijuok
su on perattu, joko puun uiton tai nilttytalouden vuoksi. Tammet on rakennettu
lähinnä koskien yläpuolelle luusuan kohdalle, ja niiden yläpuolisilta soilta, paise
niityiltä, puusto on harvennettu tai poistettu kokonaan. Puusto on näillä paikoin
luonnonifiaistumassa, ja tammien puuosat ovat pitkälle lahonneita. Parhaiten niit
tytalouden jäänteistä ovat säilyneet niiftyladot. Rakennuksista ovat katot romah
taneet, mutta seinät ovat vielä pystyssä. Hyvin säilyneet paisenlityt ja niihin kuu

luvat rakennukset ovat kulttuurihistoriaffisesfi arvokkaita.
Lähes kaikki purot on inventoitu, ja niistä on tehty kohdekuvaus. Närängän

vaaran - Virmajoen alueella suurimmat purot tai joet ovat Virmajohii, Livajoen
reitti, Vihtajoki, Kuikkajoki -Kuilckaoja, Tervapuro - Tervajoki, Hoikanjoki. Koskia
ja nivoja on joka purolla. Erityisen paljon koskia on Liivajoen reitiflä. Usein koski
en varsifia kasvillisuus on muuta puroa tai jokea rehevämpää. Myös saniaiset vilh
tyvät koskikohdifia. Lajistoltaan erityisen arvokas on Virmajoki ja sen sivupuro,
Kangaspuro.

Ø Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus



Pajupuronsuolla on kolme pidempää puroa: Saaripuro - Raatepuro, Kirves
noro ja Kirvesjoki. Raatepuron alajuoksulla on noin kilomeifin pituinen koski
osuus. Kirvesnorovarsi on hyvin lähteinen ja nnnesoinen. Romevaaralla on kaksi
pidempää puroa, Karsilckojoki ja Lomajoki. Koskisuutta on Karsikkojoen alajuok
sulla. Vasapuron varsi on poikkeuksellinen lähteisyytensä vuoksi.

Inventointialueiden puroffle on luonteenomaista se, että ne virtaavat soiden
keskellä ja vain lyhyitä matkoja kangasmaareunaisena. Tästä saattaa myös johtua
korpien vähäinen osuus. Korpisuutta on yleensä paikoissa, joissa turvekerros on
ohut.

Korpipurojen varsifia on runsaasti samaan aikaan kuolleita, paannejään tap
pamia, kuusia. Keväällä 1987 paksujen paannejäiden sulaminen kesti .kesäkuun
puolelle. Tämä kuiveifi kuuset pystyyn (suullinen tieto, Veteläinen, P). Kuolleiden
kuusten runkokaarna on vähitellen frtoamassa. Mitään suurempia rytöjä ei vielä
ole muodostunut, sillä lähes kaikki puut ovat vielä pystyssä. Samankaltainen kuus
ten joukkokuolema on saattanut tapahtua joskus aikaisemminkin. Muutamissa
korvissa näytti suurin osa vanhoista maapuista “syntyneen” myös samanaikaises
ti. Näiden kuusisukupolvien välillä “syntyneitä” maapuita näytti olevan huomat
tavasti vähemmän. Havainnon varmistaminen vaatisi lisätutkimusta.

5.4.4.3 Lähteet

Lähteitä ja lähteilcköjä on varsinkin Pajupuronsuon ja Romevaaran alueella run
saasti. Närängänvaaran - Virmajoen alueella lähteitä on vähemmän, mutta ne ovat
sitäkin edustavampia. Inventoinfialueiden kahdesta euttofisesta lähteestä toinen

on Virmajokivarressa ja toinen Närängänvaaran eteläpuolella lähes inventointi

alueen rajalla. Jälkimmäisellä lähteellä kasvaa kaikkia vaativaa sirohuurresammalta

(Cratoneuron filicinum).
Lähteitä on aika vaikea havaita ilmakuvista, varsinkin jos ne ovat metsässä.

Joskus lähteiden sijainnista saa aavistuksen lähdesuojuotin avulla. Peruskartoffle

lähteitä on merkitty varsin satunnaisesti. Toisinaan peruskartalle merkitty lähde

osoittautui suorimmeksi tai muuksi vesialtaaksi.
Suomessa on peruskartoilta laskettu lähteitä olevan 22085 eli 7.2/100 km2:llä.

Määrä on minimiarvio (Raatikainen 1989). Inventointialueilta laskettiin löydetty

jen lähteiden määrä ja arvot suhteutetifin 100 km2:lle (taulukko 1). Lähteet lasket

ifin enilliseksi, jos viereiset lähdesilmäkkeet eivät olleet aivan toistensa lähellä.

Joifiakin lähdesoifia saattaa silmäkkeitä olla enemmän kuin laskussa on huomioi

tu. Näissä kohteissa kaikkein pienimpiä silmäkkeitä ei maastossa ole eroteltu muus

ta lähdesuoalueesta erikseen. Selvästi erottuvat tihkupintaiset suot otettiin myös

vertailuun mukaan. Näitä ei ole lukumääräisesti paljon. Pieniä, heikosti erottuvia

tihkupintoja ei vertailussa otettu huomioon. Vertailualueena on Ulvinsalon luon
nonpuisto (Kuhmo), joka on suhteeffisen tarkkaan kartoitettu (Teeniaho & Tolva
nen 1997).

Taulukko 1. Lähteiden lukumäärä. inventointialueilla ja Ulvinsalon luonnonpuistossa suhteutettuna lähteiden määrään

100 km1:lIä.

Närängänvaara Romevaata Pajupuronsuo Ulvinsalon
Virmajoki luonnonpuisto

Lähteitä
1km 34 32 69 26

lä./l00 km2 31 80 (53 64
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Pajupuronsuon inventointialue on vertailun mukaan erftyisen lähteinen ja Rome
vaaran inventoinfialue huomattavan lähteinen. Kaikkein lähteisin alue on kuiten
kin Romevaaran alueen Vasapuron osa-alue, jossa yhdellä neliökilometrillä on 13
lähdettä eli 1300 lähdettä/lOO km2:llä!

Pajupuronsuon alueen lähteisimpiä osa-alueita ovat Kirvesnoro, Saarilammin
ympäristö ja Vasikkalampi. Lähteet ovat lajiston kannalta erityisen arvokkaita bio
tooppeja. Mueeffises% silmäfiäpidettävää (St) pohjanleinilddä kasvaa lähes aino
astaan lähteifiä tai lähdepuroifia. Pajupuronsuon inventoinhalueen Kirvesnoron
osa-alueelta sitä löytyi seitsemältä erilliseltä kasvupaikalta. Pajupuronsuon inven
tointialueen ehkä edustavin lähde on Vasikkalammen eteläpuoleisella suolla (mer
kitty peruskarttaan).

5.4.5 Luonnonsuojelullisesti arvokkaat elinympäristöt

5.4.5.1 Suot
Luonnonsuojeluifisesti arvokkaita elinympäristöjä ovat mm. uhanalaiset suotyy
pit (Heilddlä 1993), arvokkaat pienvedet (Räike 1994) ja avainbiotoopit (Meriluoto
1995, Soininen 1996). Inventoinfialueiden uhanalaisia suotyyppejä ovat lehtokorpi
(LhK), saniaiskorpi (SaK), lettokorpi (LK), lettoräme (LR), varsinaiset letot (VL),
jotka sisältävät Warnstorfii-leton (WaL) ja Campytium-leton (CaL), rimpiletot, jotka
sisältävät Revolvens-leton (ReL) ja Scorpidium-leton (ScoL), ja koivuluhdan (KoLu).

Monien lähteiden ympärillä on lisäksi lettoisuutta. Kaildd lähteet ja lähde-
suot ovat uhanalaisia suotyyppejä ja myös arvokkaita pienvesiä. Inventointialu
eifia on mesotrofisia lähteitä (MeLä), mesoeutrofisia lähteitä (MeEuLä), kaksi
eutrofista lähdettä (EuLä) ja mesotrofisia tai mesoeutrofisia lähdesoita (MeLäs ja
MeEuLäs).

5.4.5.2 Pienvedet

Inventoinfialueiden erikoispllrteinä ovat pienvaluma-aluiden eheys ja suhteelli
sen luonnonifiaiset vesistöreifit. Valuma-aluiden eheyteen vaikuttaa inventointi
alueiden sijoittuminen vesistöalueiden latvoffle, suurille vedenjakaja-alueffle. In
ventointialueiden osioimisen eräänä peruslähtökohtana oli myös yhtenäinen
valuma-alue suhteutettuna yhtenäiseen metsäalueeseen.

Kaikki inventointialueiden vesistöt ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita
pienvesistöjä (Meriluoto 1995, Soininen 1996) tai suurempia luonnontilaisia järviä.

5.4.5.3 Muut arvokkaat elinympäristöt (kalliot ja metsät)

Muut inventointialueifia olevat arvokkaat elinympäristöt ovat ravinteikkaita kal
liojyrkäntenteitä, pienilmastoltaan kosteita rotkolaaksoja, varjoisia kalliojyrkän
teitä ja lehto- sekä aarniometsiä (Meriluoto 1995, Soininen 1996).

Ravinteikkaita kalliojyrkänteitä on Närängänvaaran lounaisrinteellä. Rome
vaaran Lomajoen rotkolaakso Erkanharjulta lähtien ja pienemmässä mittakaavas
sa Karsikkopuro (Omenasuon osa-alue) edustavat pienilmastoltaan kosteita rot
kolaaksoja ja/tai varjoisia kaffiojyrkänteitä.

Aarniometsien luonnonarvoja tarkastellaan puustoraportin yhteydessä. Var
sinaisia lehtoja ei alueilta löytynyt, joitakin kosteita pienialaisia lehtomaisia kan
kaita sen sijaan on inventointialueilla. Niistä on kohdekuvauksia osittain tässä
raportissa ja osittain puustoinventointiraporfissa. Lehtomaista kangasta voidaan
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pitää Peräpohjolassa harvinaisena biotooppina. Aarniometsäkohteiden pisteyk
sessä lehtomainen kangas antaa metsäalueelle samanverran pisteitä kuin lefto tai
lähde (Jäkäläniemi 1995).

5.4.6 Uhanalaiset lajit

Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä putkilokasveja tavattlin yksi ja alueeffises%
Kuusamossa uhanalaisia ja silmäliäpidettäviä lajeja 15. Lajistoffisesfi arvokkaita
kohteita ovat Närängänvaara ja Virmajoki sivupuroineen. Pohjanleinildn ydinaluet
ta on Pajupuronsuon Kirvesnoron osa-alue, missä useimmilla lähtefflä’kasvaa alu
eeffisesfi silmälläpidettävää pohjanleinikkiä. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien
lajien kasvupaikkoja inventointialueilla on yhteensä 29 (kasvupaikkoja ei ole yh
distetty, jos eri lajit esiintyvät esimerkiksi samalla suolla).

Uhanalaisuus on määritetty Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimi
kunnan mukaan (Rassi ym. 1992). Kaksi lajia on sen jälkeen luokiteltu uhanalaisek
si Kuusamon alueella. Nämä lajit ovat konnanlieko ja kotkansflpi (Ohenoja 1995).
Kalkkimaariankämmekän uhanalaisuus on myös määritetty samassa julkaisussa.
Inventointialueila tavattiin seuraavat uhanalaiset tai silmälläpidettävät lajit:

Pikkunokkasara (Carex viriduta var. beigrothit)
Valtakunnallisesti silmälläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaara-Virmajoki, Närängänvaaran osa-alue, Porrassuo, kohde 1.

Lehtomatara (Gatium triflorum)
Alueeffisesti vaarantunut (V):
-Närängänvaara-Vfrmajoki, Virmajoen osa.alue, Kangaspuro, kohde 3.

Valkolehdokld (Ptatanthera bifotia)
Alueeffisesti vaarantunut (V):
-Närängänvaara-Virmajoki, Närängänvaaran osa-alue, Närängänvaara.

Aapasara (Carex rotundata)
Alueeffisesti vaarantunut (V):
-Närängänvaaran-Virmajoen inventoinfialue, suojelurajauksen ulkopuolella
Pullosaran ja aapasaran risteymä. (Carex rostrata x C. rotundata).
-Närängänvaara-Virmajoki, Metsäpuron osa-alue, Kuikkasuo, kohde 3.

Konnanlieko (Lycopodielta inundata)
MueeffisesU silmälläpidettävä, taantunut (St):
- Romevaara, Omenasuon osa-alue, Kaakkurilampi, kohde 6A.

Kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris)
Alueeffisesti silmälläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaara-Virmajoki, Virmajoen osa.alue, Kangaspuro, kohde 3.
-Närängänvaaran-Virmajoen inventoinfialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Pajupuronsuon inventoinfialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Pajupuronsuon inventointialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Romevaara, Vasapuron osa-alue, Vasapuron latvahaara, kohde 3.
-Romevaara, Teeripuron osa-alue, Teeripuro, kohde 11.
-Romevaara, Karsikkopuron osa-alue; Karsikkopuro, kohde 14 E.
-Romevaara, Karsikkopuron osa-alue; Karsikkopuro, kohde 14 H.
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Pohjanleinikld (Ranunculus hyberboreus)
Alueeffisesti silmälläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaaran-Virmajoen inventointialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Närängänvaaran-Virmajoen inventointialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Närängänvaaran-Virmajoen inventointialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Pajupuronsuo, Vasikkalammen osa-alue, MeEulä, kohde 2A.
-Pajupuronsuo, Vasildcalammen osa-alue, MeEulä, kohde 2B.
-Pajupuronsuo, Saarilammen osa-alue, MeLä, kohde 7.
-Pajupuronsuon inventointialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Pajupuronsuo,Kirvesnoron osa-alue, MeEuLä, kohde 1E.
-Pajupuronsuo, Kirvesnoron osa-alue, MeLä, kohde 1H.
-Pajupuronsuo, Kirvesnoron osa-alue, MeLä, kohde 11.
-Pajupuronsuo, Kirvesnoron osa-alue, MeLäS, kohde 2.
-Pajupuronsuon inventoinfialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Pajupuronsuo, Kirvesnoron osa-alue, Kirvesnoron yläjuoksulla, kohde 1A.
-Pajupuronsuon inventointialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Pajupuronsuon inventoinfialue, suojelurajauksen ulkopuolella
-Romevaara, Lomajoen osa-alue, MeLä, kohde 1.
-Romevaara, Karsikkopuron osa-alue; MeEuLä, kohde 13.
-Romevaaran inventointialue, suojelurajauksen ulkopuolella

Pikkutervakko (Lychnis atpina var. atpina)
Mueeffisesti silmälläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaara-Virmajoki, Närängänvaaran osa-alue, tieluiskalla useassa koh

dassa, kohde 8.

Siperiansinivalvaffi (Lactuca sibirica)
Alueeffisesti silmäfläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaara-Virmajoki, Virmajoen osa.alue, Virmajoki, kohde 4A.

Pohjansinivalvaffi (Cicerbita atpina)
Mueeffisesfi silmälläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaara-Virmajoki, Närängänvaaran osa-alue, kohteet 6 ja 7.
-Romevaara, Vasapuron osa-alue, kohde 13.

Suovalkku (Hammarbya patudosa)
Alueeffisesti silmälläpideftävä, taantunut (St):
-Närängänvaara-Virmajoki, Kiekkilammen osa-alue, kohde 6B.
-Närängänvaaran-Virmajoen inventointialue, suojelurajauksen ulkopuolella

Jouhiluikka (Eleocharis quinqueflora)
Alueeffisesfi silmälläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaara-Virmajoki, Närängänvaaran osa-alue, Porrassuo, kohde 1.

Lapinnuijasara (Carex buxbaunii ssp. mutica)
Alueeffisesti silmälläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaaran-Virmajoen inventoinfialue, suojelurajauksen ulkopuolella

Pahtarikko (Saxtfraga nivatis)
Alueeffisesti silmäiläpidettävä, taantunut (St):
-Närängänvaara-Virmajoki, Närängänvaaran osa-alue, kohde 6C.

Pahtanurmikka (Poagtauca)
Alueeffisesfi silmälläpidettävä, harvinainen (Sh):
-Närängänvaara-Virmajoki, Närängänvaaran osa-alue, kohde 6D.
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Kalkkimaariankämmekkä (Dactytorhizafuchsiz)
Alueeffisesti silmälläpidettävä, puutteeffisesti tunnettu (Sp):
-Pajupuronsuo, Vasikkalammen osa-alue, kohde 7.
-Romevaara, Karsikkopuron osa-alue, kohde 11.

Hetekinnassammal (Scapania paludosa)
Mueeffisesti vaarantunut (V):
-Pajupuronsuo, Vasildcalammen osa-alue, kohde 7.
-Romevaaran inventoinfialue, suojelurajauksen ulkopuolella

5.5 Yhteenveto
Inventointialueiden pienvaluma-alueet ja vesistöreifit ovat luonnonifiaisia tai lä
hes luonnonifiaisia kokonaisuuksia. Joidenkin koskien keskiuomia on hieman pe
rattu, joko niittytalouden tai puun uiton vuoksi. Tämä on ollut hyvin pienimuo
toista eikä merkittävästi vaikuta purojen luonnonifiaisuuteen. Niittykulttuurin
jäänteenä on vielä havaittavissa lahonneita tammia, tammien ldvirakennelmia sekä
romahtaneita niittylatoja. Entisillä paisenllttyifiä puusto on luonnonifiaistumassa.
Jotakin paiseniittyjä kannattaisi ehkä ennaffistaa kulttuurihistoriaifisten syiden
vuoksi. Kokonaisuudessaan vesistöjen säilyminen lähes koskemattomina on poik
keuksellista koko Suomessa.

Arvokkaaksi luokiteltuja elinympäristöjä (esim. uhanalaiset suotyypit, luon
nonfilaiset lähteet, purot ja lammet) löytyi eri puofflta inventointialueita, eikä mi
tään arvokkaiden elinympäristöjen keskittymiä voi nimetä. Lettoja alueilla on suh
teeffisen runsaasti. Erityisen lettoinen on Närängänvaaran ympäristö. Romevaa
ralla on rinnelettoja. Lähteitä on paljon Romevaaralla ja Pajupuronsuolla, missä
lähteiden määrä on poikkeuksellisen suuri. Varsinaisia korpia alueifia on vähän,
mikä on Kuusamon seudulle tyypillistä. Inventoinfialueilta löydetyt korvet ovat
lähinnä puronvarsikorpia.

Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä putkilokasvilajeja löytyi yhteensä 16, joista
yksi (pikkunokkasara) on valtakunnallisesti silmäfiäpidettävä ja loput alueeffises
ti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Lajistoffisesti arvokkaimmaksi alueeksi osoit
tautui Närängänvaara ja seuraavaksi Virmajoki sivupuroineen. Uhanalaisten tai
silmäfiäpidettävien lajien kasvupaikkoja inventoinfialueifia on 45 (kasvupaikkoja
ei ole yhdistetty, jos eri lajit esiintyvät esimerkiksi samalla suolla). Pajupuronsuon
Kirvesnoron osa-alueella on erityisen paljon alueellisesti sUmälläpidettävän poh
janleinikin kasvupaikkoja.
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5.6 Osa-alueiden tarkat kohdekuvaukset

5.6.! Virmajoen inventointialue

5.6.1.1 Virmajoen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 1/12)

Kohde 1 Ala-Säynäjäluoma
Inventointialuerajauksen sisäpuolella järven rannat ovat luonnontilaiset. Järven
länsipäässä hakkuut ovat paikoin ulottuneet rantaan saakka, mutta itäpäähän ne
eivät näy silmiinpistävästi. Rannat ovat pitkälti kangasmaata, ja rantavedessä on
pienialaisia järviruoko- (Phramites australis) kasvustoja.

Kohde 2 Virmajoki (yläjuoksu)
Joen suulla on SRhLu-laikku, jossa pullosara on vaffitseva ja järviruoko sekä jouhi
sara (Carex lasiocarpa) ovat runsaita. Joki on yläjuoksulla jopa 15 metriä leveä ja
rannoiltaan oligotrofista sararämeifä (O1SR). Aivan rantapalteet ovat lievästi mesot
rofisia. Jouhisara ja pullosara ovat vallitsevia, ja siniheinä (Motinia caerulea) on run
sas.

(2A) Joki on lähes kokonaan ruohorantainen. Rantapenkereifiä kasvaa mm. mesi
angervoa. Tällä kohtaa jokea havaittiin inventointialuiden ainoa järvikaislakas
vusto. Kasvusto on noin 100 m pitkä ja koko joen levyinen. Kasvuston yläjuoksun
puolella on myös pienialainen järviruokolaikku. Läheisellä MeSR:llä kasvaa mm.
mähkää.

(2B) Mesotrofisen sararämeen jälkeen jokivedet puristuvat noin 50 metriä pitkän
ja 3 metriä leveän nivaisen Jyrkkäkosken lävitse. Nivan niskan kohdalle on kivistä
rakennettu tammi, jossa on aukko joen keskijuoksun kohdalla. Seuraava nivakoh
ta alavirran suunnassa on noin 150 metrin päässä. Rannoilla on RhK-vyöhyke, joi
den kosldkohdiila kasvaa runsaasti metsäkurjenpolvea, mesiangervoa ja ruoko
helpeä (Phalaris arundinacea). Nivojen välissä on muutamia järviruokolaikkuja. Ran
noifia kasvaa myös jonkin verran mm. korpi-imarrella, tuomea, korpiorvokkia,
suoputkea, suo-ohdakefta (Cirsium patustre), vilukkoa, karhunputkea ja nuokku
hehnikkää. Toisen nivakohdan alapuolella on myös järviruokolaikkuja Pajupuron
haaralle asti.

(2C) Pajupuro on alajuoksultaan noin metrin leveä ja tupassarareunainen. Ylempi
rantavyöhyke on RhK-valtainen, jonka kenttäkerroksessa korpikastikka (Calamag
rostis purpurea) on vaffitsevana. Laidunnettuja pajuja ja hieskoivuja on runsaasti.
Harvakseltaan kasvaa mesiangervoa, ja muutamissa kohdin on mm. sykeröpiip
poa (Luzuta suäetica) ja pohjantähkiötä (Phleum atpinum). Ruohoisuus yltää noin
5-10 metrin päähän purosta (puron yläjuoksulla en käynyt ja kuvaus koskee pu
ronvartta PsR:ltä alaspäin).

(2D) Pajupuronhaarasta koskikohdalle asti, joka on juuri ennen Kangasjärven pu
rohaaraa, Virmajoki on noin 5 metriä leveä, ja saman verran sen molemmin puolin
on ruohoisuutta. Rannat ovat MeSK (mesotrofinen sarakorpi)- ja RhK-reunaisia.
Heikkoa tihkupintaisuutta ja pienialaisia “rantanlittyjä” on muutamassa kohdas
sa. Mesiangervoa ja ruokohelpeä on runsaasti. Paikoin on metsäimarrelaikkuja ja
nuokkuhelmikkää. Pajupuronhaarasta lähtien joenvarressa kasvaa harvakseltaan
tuoksusimakketta (Anthoxanthum odoratum).
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Kohde 3 Kangasjärven laskupuro
Puron varrella kasvaa lehtomataraa (alueellisesti V) ja kotkansllpeä (alueeffisesti
St). Puro on noin 200 metriä pitkä ja koskilcohdilta 3-4 metriä leveä. Kangasjärvestä
purovedet laskevat 50 metriä pitkän yläkosken kautta pieneen suvantoon ennen
vähän yli 50 metriä pitkää alakoskea, joka laskee suoraan Virmajokeen. Koskien
pohja on kivinen (lohkareet ovat noin 40-50 cm suuruisia), paikoin sorainen ja
hiekkainen. Aikoinaan varsinkin yläkoskea on perattu. Puron keskiuoma on lähes
kivetön, ja palteet ovat siksi erityisen kiviset. Ruohoisuus ulottuu keskimäärin
noin 10 metrin päähän purosta. Leveimmillään ruohoisuus on Virmajoen suulla
(noin 40 metriä). Vaihettuminen lehtomaiseen kangasmaahan, varsinkin itärannal
la, on suhteeffisen äkkinäistä. Puron rannat ovat puustoiset. Täysikasvuiset kuuset
ja hieskoivut (25-30 cm dbh) ja harmaaleppäpensaat (muutama 20 cm dbh) varjos
tavat alla olevaa, runsasruohoista kasvillisuutta. Eri kosken kohdifia peruslajisto
on lähes sama. Edustavin lajisto kasvaa koskien välittömässä läheisyydessä ja pie
nifiä saarekkeifia koskien keskellä. Alakoskenniskan kohdalla on liekokuusten ja
-koivujen muodostama nuori “rytö” (maapuut ovat sIIs suhteeffisen tuoreita). Muu
ten maapuita ei ole kovin runsaasti.

Alakoskella, sen itärannalla kasvaa lehtomataraa pienellä laikulla. Samalla
paikalla on harvakseltaan pienikasvuista kotkansllpeä ja sudenmaaa sekä poh
janpunaherukkaa. Yläkoskella kasvaa suhteellisen runsaasti pohjanpunaherukkaa
ja punakonnanmarjaa.

Koskien varrella kasvaa runsaasti mesiangervoa, metsäkurjenpolvea, lilluk
kaa ja metsämaalla metsäimarrelaikkuja. Hiirenporrasta ja joitakin mätässaratup
paita (Carex cespitosa) on harvakseltaan. Alakoskella kasvaa yksittäin siankärsä
möä (Achitlea mitiefolium) ja hevonhierakkaa (Rumex tongfotius) sekä pieni laikku
koiranvehnää (Elymus caninus). Muita koskien kohdalla kasvavia putkilokasvila
jeja ovat mm. raita (Satix caprea), muutama ohkainen haapa (Poputus tremuta), tuo
mi, pihlaja (Sorbus aucuparia), peltokorte (Equisetum arvense), korpi-imarre, rönsylei
nildd (Ranunculus repens), luhtavuohennokka (Scuteltaria galericulata), tähtitalvildd
(Moneses unzflora), voikukka (Taraxacum sp.), huopaohdake, oravanmarja, hentosara
(Carex toliacea) ja nuokkuhelmilckä ja sammallajeja Ptagiomnium ettipticum (korpi
lehväsammal), Rhodobryum roseum (ruusukesammal) sekä Rhytidiadetphus subpin
natus (korpffiekosammal). Korpikastikka ja ruokohelpi ovat vaifitsevina suvanto
kohdan rannoifia, ruokohelpi myös Virmajoen suulla. Vedessä kasvaa järvisätkintä
(Ranunculus peltatus) ja märällä maalla isovesitähteä (Caltitriche cophocarpa; det. Juha
Pykälä).

Kohde 4 Virmajoki Kangasjärven purohaaran kohdalta alaspäin
(4A) Virmajoen pohjoisrannan rantaniltty sijaitsee Kangasjärven purohaaran vä
littömässä läheisyydessä. Rannalla kasvaa siperiansinivalvaifi (alueeffisesti St).
Rannalla on muutaman metrin levyinen, noin 50 metriä pitkä ja lähes puuton vyö
hyke, jossa ruokohelpi on vaffitsevana. Vyöhykkeen metsänpuolella on ensin noin
10-20 metriä leveä hieskoivuvyöhyke ja tämän takana kangasmaa. Koivuvyöhyk
keessä on myös runsaasti pensasmaista leppää. Muutamia puita ovat laiduntaneet
porot ja hirvet. Rannalla kasvaa runsaasti mesiangervoa, ruokohelpeä, korpikas
lakkaa ja hieman vähemmän mm. nuokkuhelmikkää, tuoksusimakkeifa, nurmita
tarta (Potygonum viviparum) ja niittyleinilddä (Ranuculus acris).

Siperiansinivalvaifia kasvaa suhteeffisen paljon. Kukkivia yksilöitä ei ollut
kuin muutama. Tällaisia mahdoffisia siperiansinivalvatille sopivia “nilttyjä” on var
sinkin Virmajoen pohjoisrannalla useita noin puolen kilometrin matkalla. Virma
joen pohjoisranta on rehevämpi kuin eteläranta, joka monin paikoin vaihetruu
joesta lähes heti kangasmaaksi. Kangasjärven purohaaran kohdalla rehevyyttä on
tosin paljon joen molemmin puolin. Joen itäpuolisen kangasmaan puusto on har
vennettu miltei rantaan asti. Siperiansinivalvatin kasvupaikka ei ole kuitenkaan
aivan välittömässä vaarassa.
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(43) Niittyjen välissä, pohjoisrannafla on EuLä ja lähteikkö. Laaja-alaisin tihkupin
ta on noin 15 m2, keskikokoisin 10 m2 ja pienin 5 m2 laajuinen. Isoin lähde on Philo
notis fontana - , keskikokoinen Limprichtia revotvens/intermedia -, Cattiergon richardso
nii - (det. Mäntylä, M.) ja pienin Warnstorfia exannutata (hetesirppisammal) -valtai
nen. Suurimmissa silmäkkeissä kasvaa mm. luhtalitukkaa. Lähteiden ympärifiä on
lettoisuutta. Lettovillaa kasvaa harvakseltaan ja pohjakerroksessa on Sphagnum
zvarnstorfii -laikkuja. Harvakseltaan kasvaa myös mm. mähkää, nurmitatarta, iso
talvikkia (Pyrota rotunäifotia), sykeröplippoa ja vifiapääluikkaa.

(4C) MeLä on 10 m2 laajuinenja Warnstorfia exannulata -valtainen. SIItä johtaa Bryum
weigetii - (hetehlirensammal) ja Pseudobryum cinctidioides (kiiltolehväsammal) -vai
tainen lähdepuro jokeen.

(4D) MeEuLä on Phitonotis fontana -valtainen. Sen ja joen välissä on pienialainen
LR. Pohjakerroksessa on Campylium stetiatum -, Cinctidium stygium - (lettokilpisam
mal), Limprichtia revolvens/intermeäia -, Scorpidium scorpioiäes -, Sarmentypnum sar
mentosum -, Warnstorfia procera - (aapasirppisammal) ja Sphagnum warnstorfii -laik
kuja ja Aneura pinquis -versoja. Kenifäkerroksessa jouhisara on vaifitseva ja villa
pääluikka runsas.

(4E) MeLä on 10 m2 laajuinen ja Warnstorfia exannulata -valtainen. Philonotisfontana
ja Bryum zveigelii ovat myös runsaita. Tämän lähteen vieressä on toinen samanlai
nen silmäke. Näissä kummassakaan ei ole lähdepuroa.

(4f) “Niittyjen” jälkeen joki on noin 10 metriä leveä ja joenvarsi on pitkään
MeSR-OISR-reunainen. Paikoin on pienialaisia MeSK-kohtia sekä pieniä lähteitä.

Jouhisara ja pullosara ovat vaifitsevia joenvarren sararämeisillä kohdifia. Mänty
jen seassa kasvaa koivuja ja yksittäisiä kuusia. Monet koivut on syöty pensasmai

siksi. Korpikastikkaa ja tupassaraa (Carex nigra ssp. juncetta) kasvaa runsaasti. Poh

jakerroksessa Sphagnum angustzfotium (jokasuonrahkasammal), S. riparium (hapra

rahkasammal) ja paikoin S. squarrosum (okarahkasammal) ovat vallitsevia. Joessa

kasvaa mm. ulpukkaa (Nuphar tutea), palpakoita (Sparganium sp.) ja isovesihernet

tä (Utricutaria vuigaris).

(4G) Lähes rajavyöhykkeelle asti joenvarsi on RhK-reunainen. Kuusten ohella kas

vaa runsaasti leppää. Rantapalteella korpikastikka on vallitsevana ja paikoin on

pullosarakasvustoja. Rannalla on lisäksi runsaasti mesiangervoa, ruokohelpeä ja

paikoin korpi-imarretta. Joki on noin 10 metriä leveä ja hiekkapohjainen. Toisinaan

rantapalle on kivinen, mutta joessa ei ole isoja kiviä. Paikoin joki on kuitenkin

pitkiä matkoja mvainen. Erään nivakohdan pohjalla kasvaa luhtalitukkaa,ja aivan

tämän ja edeffisen osuuden vaihettumiskohdassa kasvaa kaarlenvaifikkaa sekä

hoikkavillaa. Majava on kaatanut muutamia koivuja ja haapoja puronvarresta,

mutta Suomen puolelta ei majavan pesää eikä patoa ole vielä löytynyt. Juuri kalut

tuja puita on myös rajavyöhykkeen puolella. Muualta Kuusamosta ei tuoreita ma

javan jallu ole noin vuosisataan havaittu.

(4H) Rajavyöhykepolun kohdalla on noin hehtaarin kokoinen KoLu- PaLu. Tällä

kohtaa Satasaarenlammen puro laskee Virmajokeen. Hieskoivua ja pohjanpajua

kasvaa runsaasti. Kenttäkerroksessa korpikastikka ja mesiangervo ovat vaifitse

via. Vähän niukemmin on mätässara- ja tupassaramäifäitä ja kurjenjalkaa (Potentit

ta patustris). Paikoin on pullosaralaikkuja. Pohjakerros on avoin tai Sphagnum squar

rosum - (okarahkasammal) ja maksasammalvaltainen.
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(41) Satasaarenlammen puronvarsi on myös leifoinen. Jouhisara on vaffitseva ja
vifiapääluikka runsas. Siniheinää on jonkin verran. Lettoisuus on voimakkainta
lähellä puroa. Näillä kohdin kasvaa Limprichtia revolvensiintermedia -kasvustoja
(ReL). Sphagnum papitiosum (kalvakkarahkasammal) on välipinnalla vaifitsevana.
Paikoin on Campytium stettatum - ja Sphagnum subsecundum -lailckuja. Puronvartta
reunustaa mesotrofinen rimpineva -vyöhyke (MeRIN).

(4J) Joen ja puron yhdyttyä puronvarsi muuttuu vähitellen mesotrofiseksi sarane
vaksi (MeSN) ja paikoin lettonevaksi (LN). Jouhisara on vallitseva ja pohjakerrok
sessa on paikoin Sphagnum subsecundum -, Campytium stettatum -, Loeskypnum ba
dium - tai Limprichtia revolvens/intermedia -laildwja. Näifiä kohdin kasvaa aivan ylei
sesti myös keltasaraa. Paikoin varsinkin alajuoksun varrella on laaja-alaisia ReL
-kohtia.

(4K) Leifoisuuden vähennyftyä Virmajoen varsi on Palopuron haaran kohdalle asti
MeSK-reunainen. (4L) Palopuroon laskee suojuoffi, jonka länsiosassa on ReL. Kent
täkerroksessa vaifitsevan jouhisaran ja runsaan vifiapääluikan ohella kasvaa kel
tasaraa ja mähkää. Limprkhtia revotvens/intermedia -valtaisten rimpien reunoifia Sphag

num subsecundum on runsas. Suojuofin alaosa on mesotrofinen. Keltasaraa kasvaa
myös Palopuron alajuoksulla.

(4M) Palopuron haaran jälkeen puronvarsi on MeSK- tai O1SK (oligotrofinen sara-
korpi) -reunainen. Koivujen seassa kasvaa harvakseltaan pajuja ja leppää. Kenttä-
kerroksessa jouhisara on vallitseva, ja sitä hieman niukenuiiln kasvaa mesianger
voa, tupassaraa ja mätässaratuppaita. Paikoin kasvaa kaarlenvaltikkaa (?edicutaris
spectrum- carotinum) ja nllttymaarianheinää (Hierochtoe hirta).

(4N) Tällä kohdalla on noin 70 metriä pitkä, nivainen ja RhK-rantainen koski. Kos
ken yläpuolella on osittain ldvistä tehty tammi. Koskessa on ruokohelpilaikkuja,
ja rannalla kasvaa muutamia tuomia, runsaasti korpi-imarretta, luhtavuohennok
kaa, metsäkurjenpolvea, luhtamataraa (Gatium utiginosum), karhunputkea, poh

jantähkiötä, nuokkuhelmikkää ja nlittymaarianheinää. Kosken alapuolelta joki on
Haiupuron haaraan saakka lähes samanlainen kuin se oli kosken yläpuolella.

(40) Jokeen laskee lettoinen suojuoffl pieneltä lammelta. Aivan lammen alapuo

lella on ReL, jonka rimpipinnalla Limprichtia revotvens/intermedia on vaffitsevana.

Joissakin rimmissä myös Campylium stettatum on vallitseva. Rimpien välissä kas

vaa Sphagnum warnstorfri -kasvustoja. Reunoilta suojuoffi muuttu MeSN:ksi. Jou

hisara on vaffitseva kenttäkerroksessa ja yksittäin kasvaa mm. karhunruohoa ja
äimäsaraa. Lammen ranta on siniheinäreunainen. Suojuotin alaosa on LR:nen. Poh
jakerroksessa Sphagnum warnstorfii on vaifitsevana ja paikoin Scorpidium scorpioides
tai Sarmentypnum sarmentosum. Harvakseltaan kasvaa keltasaraa.

(4P) Harjupuron alajuoksu on pullosaravaltainen,ja aivan Virmajoen alajuoksu on
valtakunnanrajalle saakka MeSR- ja MeSK-reunainen. Jouhisara on edelleen vaffit
seva, ja siniheinää kasvaa runsaasti. Ruohoisuus yltää 5 metrin päähän joesta.

Kohde 5
(5A) PsR:n keskellä olevalla MeSR-juotilla kasvaa siniheinää ja muutamia Sphag
num subfutvum -laikkuja. Suon reunassa on lahonnut isokokoinen kolmiomainen
ansa, jota on saatettu käyttää ehkä karhunpyyntlin. Sen todeffista käyttötarkoitus
ta en tiedä. Suolta johtaa RhK-reunainen pifiopuro Harjulampeen laskevalle suol
le, jossa se yhtyy puroon (B). Korpikastikka, harmaasara (Carex canescens) ja Sphag
num riparium (haprarahkasammal) ovat vaifitsevina puron luppoisten kuusien alla.
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Leveimmfflään ruohoisuufta puron varrella on noin seitsemän metriä. Heikkoa
Uhkupintaisuutta on muutamassa kohdassa. RhK:n ja kangasmaan välissä on pai
koin jopa 30 metriä leveä metsäkortekorpi (MkK)-musflkkakorpivyöhyke (MK).
Useat kuuset ovat paannejään tappamia.

(53) Rinnesuon notkelmassa on kaksi metrin syvyistä hiekkapohjaista vesikuop
paa,joista lähtee noin puolen metrin levyinen puro Harjulampea kohti. Puron reu
nalla on muutamia tupassarakaulamättäitä ja hieskoivuja, joista osa on laidunnet
tu pensasmaisiksi. Muuten puronvarressa korpikastikka, harmaasara ja kurjenjal
ka ovat vaffitsevia. Alempana puro häviää suohon.

Viereisellä, paikoin tihkupintaisella MeSR11ä kasvaa katajaa (Juniperus com
munis) ja muutamia närekuusia. Kenttäkerroksessa on mm. karhunruohoa, villa
pääluikkaa ja siniheinää. Pienialaiset rimmet ovat Sarmentypnum sarmentosum - tai
Warnstorfia procera -valtaisia. Rimpien reunoifia kasvaa Sphagnum subsecundum - ja
Loeskypnum badium -kasvustoja sekä maksasammalia.

(5C) MeSR:n yläpuolella on jyrkkä rinnesuo, jossa on runsaasti kuolleita kuusia.
Korpikastikka ja Sphagnum riparium ovat vallitsevia RhK:ssa. Kuuset ovat hyvin
luppoisia.

Kohde 6 Haijulampeen laskeva puro
(6A) Puron yläpuolella on mesotrofinen sirppisammalrimpineva (MeSsRiN). Rim
met ovat keskeltä Warnstorfia procera - ja reunoilta Loeskypnum badium -valtaisia.
Välipinnalla Sphagnum papittosum on vaifitsevana ja paikoin Sphagnum subsecun
dum. Kenttäkerroksessa jouhisara on vallitseva ja siniheinä sekä vifiapääluikka
ovat runsaita. Suo muuttuu yläosastaan oligotrofiseksi rimpinevaksi (O1RiN) ja
vaarojen puolilta MeSN:ksi.

(63) Rimmistä vedet laskevat heikosti mesotrofisen saranevan ja rimpinevan kautta
MeSK-reunaiseen, pari metriä leveään puroon. Sen yläosassa kasvaa leveälti (noin
10-15 metriä) korpikastikkaa. Alaosassa kastikan osuus laskee ja pullosara runsas
tuu purossa. Tällä kohdalla on myös hoikkavillaa (Eriophorum gradile). Ennen Har
julampea puronvarsi muuttuu vielä MeSR-reunaiseksi,

Kohde 7 MeLä
Lähde on noin 80 m2 kokoinen. Warnstorfia exannulata ja Pseudobryum cinctidioides
ovat vallitsevina tihkupinnoifia nlinlähteessä kuin lähdepurossa. Bryum weigeliion
vähälukuinen. Lähteessä kasvaa myös pohjanhorsmaa ja suohorsmaa. Lähteen sekä
puron vierustalla kasvaa runsaasti korpikastikkaa ja jonkin verran kuusta ja koi
vua. Alajuoksulla puro muuttuu RhK- ja MkK-reunaiseksi.

Kohde 8 Haijulampi ja Haijulamminoja
(8A) Harjulampi on karu. Rantaa reunustaa kapea pullosarakasvusto.

(8B) Puro on pari metriä leveä, ja sen varret ovat O1SR-reunaiset. Jouhisara ja pullo-
sara ovat vallitsevia. Pohjanpajupensaita on suhteellisen runsaasti.

5.6.1.2 Kiekkilammin osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 1/12)

Kohde 1 Pienialainen (noin 0.5 ha) ScoL
Rimmet ovat Scorpidium scorpioides -valtaisia, ja rimpien reunoilla on Limprichtia
revotvens/intermedia -kasvustoja. Välipinnalla Sphagnum papillosuin on vallitseva.
Letolla kasvaa myös mm. raatetta (Menyanthes trifoliata), vifiapääluikkaa, luhtavil
laa (Eriophorum angusttfotium) ja tupasvilaa (Eriophorum vaginatum). Ylimmät (luo
teiset) rimmet ovat mesotrofisia ja Warnstorfia procera -valtaisia.
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Kohde 2 Pikku Kiekidiampi
Rannat ovat lähes kokonaan nevareunaiset ja mutaiset. Jouhisara on vallitseva.
Paikoin on villapääluildcalaikkuja.

Kohde 3 Kiekidiampien välinen puro
Puron yläjuoksu on suhteeffisen karu. Pikku Kiekkilammen suulla on pieni vifia
pääluikkakasvusto ja purossa kasvaa raatetta. Ylävirran leveys on noin puoli met
riä. Alempana virta on vähän leveämpi. Myös rantojen ruohoisuus levenee ylä
juoksulta alaspäin mentäessä. Yläjuoksulla ruohoisuutta on 1-5 metrin leveydeltä.
Suon puolelta (eteläpuoli) puro on siniheinäreunainen ja kankaan puolelta (poh
joispuoli) paikoin joko IvIkK-, MK- tai MrK(muurainkorpi) -reunainen. Paannejään
tappamia kuusia on runsaasti.

Iso Kiekkilammen suulla ruohoisuutta on jo noin 20 metrin leveydeltä. RhKssa
korpikastikka on vaifitsevana puronvarressa. Paikoin on piensaniaislaikkuja. Mät
täifiä kasvaa mustikkaa (Vaccinium myrtitius) ja ruohokanukkaa (Cornus suecica).
Puro Idemurtelee mättäiden välitse, ja puron reunoifia Sphagnum riparium on run
sas. Yksittäin kasvaa mm. mesiangervoa ja nuokkuhelmikkää.

Kohde 4 Iso Kiekldlampi
Karu järvi, jonka rannat ovat kiviset. Rantavedessä kasvaa harvakseltaan järvilcor
tetta (Equisetum fiuviatile). Rannat ovat lähes kokonaan kangasmaan ympäröimiä.

Kohde 5 Kiekkipuro
(5A) Kiekkilammen purosuulla on pieni ruokohelpikasvusto. Muuten puronvarsi
on vielä TR:n kohdalla karu. Purossa kasvaa vain runsaasti pullosaraa, ja rantoja
reunustaa jouhisara.

(53) Puron kuUdessa kangasmaan poikki sen rannat rehevöityvät. Rentukkaa (Caltha
palustris) on runsaasti hiekka-, sora-, ja kivipohjaisessa pari metriä leveässä pu
rouomassa. Kuusten ja yksittäisten koivujen reunustamaa rantaa vaffitsee korpi
kastikka. Mesiangervoa ja ruokohelpeä kasvaa runsaasti. Piensaniaisia, hllrenpor
rasldmppuja, luhtamataraa, mätässara- ja tupassarakaulamättäitä on harvaksel
taan. Pohjakerroksessa kasvaa epäyhtenäisesti Sphagnum fimbriatum (viltarahka
sammal) - ja S. centrate -kasvustoja (vaalearahkasammal). Ruohoisuus yltää puros
ta noin 10-15 metrin päähän. Pientä tihkupintaisuutta on siellä täällä. Ennen vai
hettumistaan kangasmaahan puron ja RhK:n välissä on MkK- ja MrK-vyöhyke.

(5C) RhK:n jälkeen puronvarret vähitellen muuttuvat hieskoivuvaltaisilcsi (MeSK).
Yläjuoksulla koivut ovat suhteeffisen järeitä, pitkiä ja kasvavat lähellä toisiaan.
Alajuoksulla koivut ovat jo lyhyitä ja kasvavat harvassa. Ennen saranevaa (A) koi
vut on syöty pensasmaisiksi ja pajupensaiden osuus kasvaa. Myös mäntyjen osuus
kasvaa vähän alajuoksulle päin. Puronvaressa on ruokohelpilaikkuja ja mesian
gervoa runsaasti. Kaarlenvaltikkaa on myös suhteeffisen runsaasti koskelle saak
ka, ja yksittäin kasvaa pohjantähkiötä. Ulpukkaa kasvaa purossa ja nevalaikuifia
äimäsaraa. Rantapalteifia on runsaasti Sphagnum russowii (varvikkorahkasammal)
-laikkuja.

(5D) MeSN:lle (paikoin MeRiN) saapuessaan puron rannat muuttuvat jouhisara
valtaiseksi, jonka seassa kasvaa harvakseltaan siniheinää. Pohjakerroksessa on
Sphagnum subsecundum -, Sarmentypnum sarmentosum - ja Wamstorfla procera -laik
kuja. Mättäifiä kasvaa yksittän katajaa. Rätvänää ja vifiapääluikkaa on välipinnal
la. Purossa on runsaasti pullosaraa. Näiden lisäksi rannoifia kasvaa mm. hoikkavil
laa ja äimäsaraa.
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(5E) Nivaisen kosken kohdalla puro on pari metriä leveä ja ruohoisuutta (RhK+)
on noin 10 metrin leveydeltä puron molemmin puolin. Puron pohja on sorainenja
kivinen. Aivan puron rannassa koivut (noin 18 metriä pitkiä) ovat vaffitsevia ja
kauempana rannasta kuuset. Ruohoja on runsaasti, vaifitsevimpia ovat korpikas
tikka ja harmaasara. Rentukkaa on runsaasti purouomassa. Jonkin verran kasvaa
mesiangervoa ja yksittäin mm. piensaniaisia, hilrenporrasta, luhtavuohennokkaa,
kaarlenvaltikkaa, sykeröpilppoa ja kosken alajuoksulla sudenmarjaa ja muutama
tuomipensas. Aukkoisessa pohjakerroksessa kasvaa paikoin Sphagnum angustfo
hum - ja S. russowii -laikkuja. Kangasmaan ja RhKn välissä on MkK-vyöhyke.

(5f) Matalalampea ympäröi laaja, lähes puhdas jouhisarakasvusto (SrRhLu), jonka
seassa kasvaa yksittäin luhtavifiaa ja suoputkea. Luhtaisuus lammen ympärifiä
johtuu siltä, että lammen vedenpinnan tasoa on aikoinaan laskettu.

Kiekldpuron länsipuolella on pientä mättäisyyttä. Mätäspinnat ovat Sphag
num angustifolium -valtaisia. Välipinnoifia Sphagnum papittosum on vaifitsevana ja
paikoin on Sphag-num subsecundum -kasvustoja. Muutamin paikoin kasvaa hanhen
pajuaja hoikkavifiaa. Kenftäkerroksessa on vaffitsevana jouhisaraja runsaana pul
losara Rimmissä kasvaa iimpivesiherneftä (Utricularia intermedia).

(5G) Matalalamminsuo itäosa on länsiosaa ravinteisempi. Itäosassa on runsaam
min siniheinää ja siellä kasvaa myös vifiapääluikkaa ja äimäsaraa. Pienialaiset tim
met ovat lännessä Warnstorfia procera -valtaisia ja idässä rehevimmillä kohdifia Sar
mentypnum sarmentosum -valtaisia. Näifiä kohdin kasvaa vähän punakämmeköitä
ja Campylium steltatum -versoja. Sphagnum subsecundum -laikkuja on paikoin.

(5H) Nivaisen kosken rannat ovat RhK-reunaiset. Piensaniaisia on runsaasti, ja
jonkin verran kasvaa mesiangervoa ja luhtasaraa (Carex vesicaria). Rhk:n takana on
MkK-vyöhyke, joka on kosken länsipuolella paikoin 50 metriä leveä.

(51) SrRhLu. Suo on hyvin samanlainen kuin Matalalampea ympäröivä luhtasuo
(5F). Jouhisara kasvaa lähes puhtaana kasvustona. Pohjakerros on vetinen ja avoin.
Suolla on pari romahtanufta nilttylatoa.

(5J) Latvajärven purosuu on MeSR-rantainen. Mäntyjen alla kasvaa hieskoivu-,
leppä- ja pohjanpajupensaita. Jouhisara ja siniheinä ovat vallitsevia kenttäkerrok
sessa sekä Sphagnum angushfolium ja S. russowii pohjakerroksessa. Paikoin on pie
nialaisia Warnstorfia exannutata -rimpiä. Vifiapääluikkalaikkuja on muutamia. Har
vakseltaan kasvaa mm. mesiangervoa ja siniyökönlehteä. Purossa kasvaa runsaas
ti rentukkaa ja jonkinverran luhtasaraa. MeSR:n ja kangasmaan välissä on kapeat
MkK- ja KgK-vyöhykkeet.

Kohde 6 Kiekldsuonlampeen vieftävä suo
(6A) Iso Puurolammen toinen purkautumisreiffl laskee Kiekkisuonlampeen (ks.
Kalliolampi 2). Iso Puurolammesta vedet tihkuvat katajaisen rantapalteen läpi ve
tiselle luhtanevakorvelle (LuNK) tai -rämeelle (LuNR). Korkeakasvuiset jouhisa
ra, korpikastikka ja siniheinä ovat vallitsevia, ja raatetta on runsaasti. Pienialaisila
mättäillä on kitukasvuisia näremäntyjä ja laidunnettuja hieskoivupensaita. Mät
täillä kasvaa myös metsätähtiä ja korpiorvokida. Kenttäkerroksessa kasvaa jonkin
verran järvikortetta, kuijenjalkaa ja suoputkea. Sammalia saraikon alla ei juuri
kaan ole.

(6B) Noin 100 metrin päässä lammesta luhtaisuus vähenee ja suo muuttuu
MeRiN-ReL:ksi. Matalissa rimmissä kasvaa harvakseltaan Warnstorfia exannutata -,

Limprichtia revotvens/intermedia - ja Aneura pinquis -versoja, rimpivesihernettä ja tim
pien reunoifia Sphagnum subsecundum -laikkuja sekä välipinnalla paikoin vifiapää
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luilckalaikkuja. Muutamissa rimmissä kasvaa myös suovalkkua (alueeffisesti St).
Rimpisyys vähenee Kiekldsuonlammelle päin ja vedet kerääntyvät lopulta suon
keskellä kullcevaan puroon. Kiekkisuonlammen purosuu ja lampi ovat pullosara
valtaisia.

Kohde 7 Kiekldsuo
(7A) Reunarimmissä rimpivesiherne, raate, Warnstorfia procera ja jänteifiä jouhisara
ovat vallitsevia. Paikoin on vifiapääluikkalaikkuja ja hoikkavillakasvustoja. Juo
teila on laidunnettuja hieskoivupensaita. Aiemmat (luoteiset) rimmet ovat ruop
paisempia (OlRiN) ja pullosaran ympäröimiä.

(73) RiN:n pohjoispuolella on korkea penger, joka salpaa ja johtaa Kiekkilammes
ta laskevat vedet suon lounaisreunalle. 15 cm:n paksuiset koivut ovat penkereellä
vallitsevia. Harvakseltaan “koivurivistössä” on muutamia (20-30 cm dbh) mäntyjä
ja kuusia. Näiden alla on runsaasti katajaa ja siniheinää.

(7C) MeRiN. Mesotrofia ilmenee varsinaisesti vain suojänteifiä, jotka ovat jouhi
sara- ja siniheinävaltaisia. Näiden seassa kasvaa jonkin verran mähkää, vifiapää
luikkalaikkuja ja äimäsaraa. Jänteillä on yksfttäin näremäntyjä ja laidunnettuja
hieskoivupensaita. Mätäspinta on Sphagnum angustzfotium - ja välipinta Sphagnum
papillosum -valtainen. Rimpien reunoila kasvaa siniyökönlehteä. Muutamissa rim
missä on kiviä.

(7D) Suon lounaisreunan kautta vedet purkautuvat MeSN- ja LuNK-juotin kautta
Kiekkipuroon. MeSN:n keskellä kulkee pifiopuroinen lasku-uoma. Siniheinää kas
vaa varsinkin sillä kohdin runsaasti. Pohjakerroksessa Sphagnum angustifolium on
vaffitsevana. Aimäsaraa on myös varsin runsaasti. Alempana vetisyys kasvaa ja
pifiopuro vähitellen muuttuu luhtaiseksi pintapuroksi (LuNK), jossa on suhteelli
sen runsaasti laidunnettuja hieskoivupuskia. Pohjakerros on purouoman kohdalla
lähes avoin.

Kohde $
O1SN:n (oligotrofinen saraneva) - O1SR:n keskellä on MeRIN, jossa kasvaa run
saasti siniheinää, vilapääluikkaa, rätvänää, raatetta ja Sarmentypnum sarmentosum
-kasvustoja. Yksittäin kasvaa mm. äimäsaraa ja maariankämmekkää.

Kohde 9 Pikku Koivulampi
Rannat ovat MeRiN-reunaiset. Rimmissä on Loeskypnum badium - ja Sarmentypnum
sarmentosum -kasvustoja. Monet mäftäät ovat hyvin rahkaisia. Välipinnalla kasvaa
villapääluikkaa.

Kohde 10 Pikku Koivulammesta laskeva puro
Puron varressa on pari rimpistä MeSR-laikkua. Jouhisara ja siniheinä ovat vaifitse
via. Villapääluikkaa kasvaa runsaasti ja äimäsaraa yksittäin. Muu puronvarsi on
karumpi. Puusto on hakattu polun sekä sen sivussa kulkevan puhelinlinjan koh
dalta.

Kohde 11 Liivajold
(11H) Ennen jokisuuta rannat ovat KgR-reunaiset. Luhtainen vyöhyke on vain
puoli metriä leveä. Ohuet, 10 cm:n paksuiset männyt ovat vaffitsevia. Paikoin joen
rannalla on heikkoa tihkupintaisuutta.

(111) Jokisuun leveys on noin 5 metriä, ja joen pohja on mutainen. Joessa kasvaa
ulpukkaa, purovitaa (Potamogeton alpinus), palpakkoa, ja järvikorte- ja pullosara
kasvustot ovat vaffitsevina rantavyöhykkeellä. Rantapalteella, noin 20-metristen
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mäntyjen seassa kasvaa hieskoivua, ja näiden alla on runsaasti pohjanpaju- ja kiil
topajupensaita. Paikoin kasvaa katajaa. Kenttäkerroksessa jouhisara, harmaasara,
tupassara, siniheinä ja luhtakastikka (Calamagrostis stricta) ovat vallitsevia. Pohja-
kerros mättäiden välissä on Sphagnum anustifolium -ja S. russozvii -valtainen. Luh
taisuus vähenee kauempana rannasta, ja rantasuo lähenee MeSR:ä. Aivan Luokki
järven rannassa on pieni SRhLu-laikku, jossa jouhisara ja raate ovat vaffitsevia.

Kohde 15MeRiN, jossa paikoin Rel-laikkuja
Luokkijärvenlahti on noin 30 metriä leveä. Rantasuolla kasvaa raatetta ja pullosa
raa sekä jonkin verran ulpukkaa ja järviruokoa. MeRIN:lla rantasuolla jouhisara ja
Warnstorfia procera ovat vallitsevia. Paikoin jouhisaran alla on Limprichtia revoivens/
intermedia -rimpiä, joiden reunoilla on Loeskypnum badium -kasvustoja ja Sarmen
typnum sarmentosum - sekä Aneura pinquis -versoja.

Kohde 16 Hoikkalammesta Särldluomaan laskeva puro
Puro on 4-5 metriä leveä ja hiekkapohjainen. Sen niskakohdalle on kivistä tehty
tammi. Rantasuon puusto on paikoin mänty- (Lu-MeSR) paikoin hieskoivuvaltai
nen (Lu-MeSK). Näiden alla kasvaa runsaasti pohjanpajua. Kenttäkerroksessa tii

vismättäiset siniheinä- ja jouhisarakasvustot ovat vallitsevina. Sammalet puuttu
vat lähes kokonaan. Iilpukkaa ja pullosaraa on puron laiteifia. Purolla ja rantasuol
la kasvaa lisäksi mm. korpi-imarretta, mesiangervoa, vifiapääluikkaa, nuokkuhel
mikkää ja järviruokoa.

5.6.1.3 Kalliolammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 1/12)

Kohde; Hanhulampi
Lammen koillispuoleisella vaaralla, noin 30 metrin päässä rannasta on poromies

ten kämppä. Rannat ovat “turvepatjareunaiset”, ja mökin kohdalla on pieni laituri.

Jouhisaraa kasvaa runsaasti patjan päällä, ja lammessa on harvakseltaan ulpukkaa.

Muutama kissankäpälä kasvaa kämpän luoteispuolen polulla.

Kohde 2 O1RiN, MeRiN, RhK ja MeLä
(2A) Iso Puurolampi saattaa purkautua kahta eri reittiä pitkin alempfln vesistöihin.

Kaifiolampeen laskevat vedet kulkevat ensin isojen rimpien (O1RiN) kautta pie

nemplln ja matalampiin rimpiin (MeRiN). Jälldmmäiset rimmet ovat Warnstorfia

procera -valtaisia.
Alempana suo muuttuu MeSR:ksi ja rämemäntyjen (pisimmät 10 metriä) alla

kasvaa jouhisaran seassa siniheinää, jonkin verran äimäsaraa ja karhunruohoa, Poh

jakerros on Sphagnum angushffolium -valtainen, ja paikoin on Sphagnum subsecun

dum -läikkuja.

(2B) MeSR:n jälkeen suovedet purkautuvat RhK-reunaiseen puroon. Puronvarres

sa korpikasilkka on vaifitsevana. Purouoma on noin pari metriä leveä ja Sphagnum

riparium -kasvuston peitossa. Vähän alempana puronvarressa on O1SK-laikku.

(2C) Korpikuusten ja korpikastikan kätkemä MeLä on 10 m2 laajuinen. Tihkupin

noilla Warnstorfia exannulata ja Rhizomnium magnifotium ovat vallitsevia. Suohors

maa kasvaa tihkupinnalla. Lähdepuro yhdistää lähteen Iso Puurolammen puroon

Kohde 3 MeEuLä
Lähde on sammaleinen ja noin 30 m2 kokoinen. Phionofis fontana on vaifitseva ja

Pseudobryum cinclidioides runsas. Bryum weigelii ja Warnstorfia exannutata ovat vähä

lukuisempia. Kaarlenvaltikoita (noin 50 versoa) ja nllttymaarianheinää kasvaa
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mätäspinnalla. Lisäksi lähteen vaikutuspIIrissä kasvaa metsäkortetta, mesianger
voa, suohorsmaa, pohjantähtimöä ja äimäsaraa sekä muutamia tupassaramättäitä
ja mätässaratuppaita.

Kohde 4 Salmilammesta laskeva puro
Puro on yläjuoksulta RhK-valtainen ja korpikastikkareunainen. Purohaaran
kohdalla on 10 m2 suuruinen tihkupintalaikku. Siniheinää kasvaa runsaasti, ja
Sphagnum russowii -kasvuston seassa on vähän Patudetta squarrosa -versoja. Pai
kalla kasvaa myös karhunruohoa, mesiangervoa, villapääluikkaa ja pienialai
sia Campytium stettatum -laikkuja.

Kohde 5 Kalliolampi
Suurin osa rannoista on suota (noin 60 %). Loppuosa on kangasmaata ja kaifiota.
Ranta on enimmäkseen mutainen. Rantavedessä kasvaa ulpukkaa ja pullosaraa.
Lounaisrannalla on heikkoa tihkupintaisuutta.

Kohde 6 Kalliolainminpuro
Puro on pari metriä leveä ja keskikesän aikaan vähävetinen. Paikoin puron pohja
on kivinen. Puronvarsi on niukasti RhK-reunainen. Rehevyyftä on vain kapeaffl
puron rannalla. RhK-reunuksen ja kangasmaan välissä on lisäksi MkK- ja
MrK-vyöhykkeet. Korpikastikka on vallitseva, ja paikoin kasvaa tuomea, piensa
niaisia, mesiangervoa ja lifiukkaa. Kaifiolammensuu on MeSN-reunainen.

Kohde 7 Luokldsuo
Luokkisuo on pääosin O1SR:stä rinnesuota. Tupasvilla, jouhisara ja Sphagnum
angustifotium ovat suolla vallitsevia. Suolla on myös pari rehevämpää
MeSN-juottia, joissa edellisten lajien ohella on runsaasti villapääluikkaa, pul
losaraa, jonkin verran äimäsaraa ja muutama Sphagnum zoarnstorfii -laikku.
Luoteisjuotin kohdalla virtaa pillopuro. Varsinkin kaakkoisosa suosta on
mesotrofista. Villpääluikkaa kasvaa runsaasti. Punakämmeköitä ja sen sekä
maariankämmekän risteymiä on suhteellisen runsaasti. Rinteessä on pientä
tihkupintaisuutta. Rehevimmissä kohdissa kasvaa yksittäin Patudetta squarrosa
-versoja.

5.614 Kinnusen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 1/12)

Kohde 1 Pienpiirteinen oligotrofinen suo
Avoimet kohdat ovat lähinnä oligotrofista lyhy&orsinevaa (O1LkN) ja mäntyval
taiset närekuusiset kohdat TR:ä. Paikoin on heikkoa O1SN:a. Kankaiden reunat
ovat enimmäkseen PsR:ä.

Kohde 2 Kovajärveen laskeva puro
Yläjuoksu on LuNK-reunainen, jossa valtapuina ovat 20-metriset koivut. Kenttä-
kerros on hyvin luhtainen. Kurenpolvea kasvaa runsaasti ja hieman niukemmin
harmaasaraa ja terttualpia (Lysimachia thyrszftora). Sphagnum riparium on vallitseva
na pohjakerroksessa. Alajuoksulla puusto muuttuu mäntyvaltaiseksi, ja MeSR:llä
kenttäkerroksessa jouhisara ja pullosara ovat vaffitsevia. Siniheinää on niukasti.
Sphagnum angustifotium on vaifitsevana pohjakerroksessa, missä paikoin on myös
Sphagnum subsecundum - ja 5. subfutvum -laikkuja. Mesotrofia on voimakkainta
puronvarressa. Rantasuo vaihettuu ylempänä tiheäsaraiseksi O1SR:ksi. Puronvar
rella kasvaa myös mm. pohjanpajua, korpiorvokida, maariankämmekkää ja ala
juoksulla äimäsaraa.
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Kohde 3 O1SN-O1SR, vaaran kaakkoispäässä MeRiN
(3A) O1SN-O1SR. Lähes kaikki rämemännyt ovat kuolleet. Kelot ovat noin 20-met-
risiä. Keskellä suota on puro. Paikoin se sukeltaa suohon ja laskee pifiopurona pie
neen lampeen (ks. 4B). Tupassasaramättäitä on niillä kohdin, joissa puro virtaa suon-
pintaa pitkin. Näillä kohdin mäntyjen seassa on myös muutamia kuusia.

(3B) MeR1N:lla mesotrofiaa ilmentää siniheinä, rimpivesiherne ja rimpien reunoil
la Sphagnum subsecundum sekä villapääluikka.

Kohde 4 Ylimmäiseen Kinnuseen laskeva puro
(4A) Latvapurojen väliin jää noin hehtaarin kokoinen RhK. “Saarekkeen’ yläpuol
ta reunustaa siniheinäinen MeSR-vyöhyke. Korpikastikka ja harmaasara ovat kent
täkerroksessa vaffitsevina. Kurjenjalkaa ja rantamataralaildwja on kosteissa koh
dissa runsaasti. Harvakseltaan kasvaa metsäimarretta ja mesiangervoa. Yksittäin
kasvaa mm. metsäalvejuurta, metsätähfimöä (Stetiaria tongifolia), pikkutalvildda ja
korpiorvoklda. Saarekkeen kuusista osa on samaan aikaan kuolleita (paannejään
tappamia). Niissä on runsaasti kantokäävän (fomitopsis pinicola) ffiöemiä. Puron
alimman haaran kohdalla on myös runsaasti samalla tavoin kuolleita pystykuusia.
Saarekkeen alapuolella on pienialaisia O1SK-kohfia, mutta jo alimmaisen haaran
kohdalla puronvarsi on jälleen RhK-reunainen. Tällaisena puronvarsi jatkuu jär
velle saakka.

(4B) Lammelta tulevaa puronvarsi on MeSR-reunainen. Purojen yhdyftyä vedet
virtaavat pari metriä levessä uomassa. RhK-reunus vaihettuu suolle päin ensin
MeSR:ksi ja sitten PsR:ksi.

5.6.1.5 Näätämäisen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 2/12)

Kohde 1 MeLä
Lähde on noin 25 m2 laajuinen ja sammaleinen. Tihkupinnalla Phitonotis seriata (sär
mälähdesammal) on vaifitsevana. Lähteen vaikutuspiirissä kasvaa mm. kymmeniä
kaarlenvaltikoita, muutamia pohjantähtimöitä, karhunputkia ja Sphagnum warns
torfii 4aikkuja.

Kohde 2 Näätämäiseen laskeva läntinen puro
(2A) MeSN, reunoilta MeSR. Jouhisara ja siniheinä sekä Sphagnum angustifotium, 5.
papillosum ja 5. russowii ovat vallitsevia. Näremäntyjä on harvakseltaan. Keskellä
suota on heikko suopuro. Pifiopuroinen latvaosa on ilmeisesti yhteydessä Kömö
senlampeen. Poroaidan kohdalla kasvaa metsätähteä, tähtisaraa (Carex echinata) ja
äimäsaraa.

(2B) Mesotrofinen ruopparimpineva (MeRuRiN). Suon itäosassa rimmet ovat hei
kosti mesotrofisia. Osa rimmistä on oligotrofisia. Niissä kasvaa raatetta, rimpive
sihernettä ja yksittäin saroja. Muuten rimmet ovat avoimia. Paikoin reunoifia on
Cuspidata -sekfion rahkasammalia. Välipinnalla kasvaa vifiapääluikkalaikkuja.

(2C) MeSR, paikoittain MeSKja RhK. Kymmenmeifisten mäntyjen alla on runsaas
ti katajaaja siniheinää. Paikoin reunavaikutteisella suolla on mäntyjen seassa myös
runsaasti kuusta ja koivua. Suon läpi virtaa heikko puro, mikä selittää osittain suo
tyyppien laikuttaisuuden. Yksittäin kasvaa mesiangervoa, ja korpiorvokida, vifia
pääluikkaa ja äimäsaraa. Pohjakerros on Sphagnum angustifotium -valtainen.
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Kohde 3 Näätämäiseen laskeva pohjoinen puro
(3A) Lammen laskupuron suulla on luhtaisuutta (KoLu). Koivujenjaleppäpensai
den alla on korkeakasvuista saraikkoa ja heinikkoa. Korpilcastikka on vaffitseva ja
siniheinä runsas. Yksittäin kasvaa mm. mesiangervoa, vilukkoa ja hoildcavfflaa.
Lammen muut rannat ovat karuja ja turvereunaisia. Laskupuro on alle puoli metriä
leveä.

(3B) Noin 10 metrin päässä lammesta pajut (pohjan- ja kiiltopaju) “syrjäyttävät”

puut puronvarresta (PaLu). Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti siniheinää, ja poh
jakerroksen kasvillisuus puuttuu mättäiden välistä. Aiempaa puronvarsi muuttuu
vielä MeSsRiN-reunaiseksi. Pohjakerroksessa 20 metriä leveällä vyöhykkeellä
Warnstorfla exannulata ja paikoin Warnstorfia procera ovat vallitsevia. Rimpipinnan
reunoifia Sphagnum subsecundum on runsas.

(3C) Kankaan kohdalla puro on noin metrin levyinen ja RhK-reunainen. Korpikas
tikka on vaffitseva ja harvakseltaan kasvaa mm. metsäimarrefta, lehtokortetta
(Equisetum pratense), mesiangervoa ja maariankänimekkää. Purossa kasvaa järvi
kortetta. Ruohoisuus Näätämäisen järven puolella yltää 10 metrin päähän purosta.
Toisella puolella RhK:n takana on MkK-vyöhyke. Useat korpikuuset ovat paanne
jään tappamia.

(3D) Ennen Näätämäistä puronvarressa on pienialainen LR. Pohjakerroksessa on
Limprichtia revotvens/intermedia - ja Campylium steltatum -laikkuja. Kenttäkerrokses
sa siniheinä on vaffitsevana ja harvakseltaan kasvaa mähkää, lettovifiaa ja äimäsa
raa. LR:n alapuolelta puronvarsi on järvelle asti MeR1N-reunainen. Pohjakerrok
sessa on vaffitsevana 5 metrin leveydeltä Warnstorfia exannutata, jonka seassa kas
vaa Aneura pinquis -versoja. Kankaan puolelta puronvarsi vaihettuu KgR:ksija suon
puolelta O1RiN:ksi tai TR:ksi.

Kohde 4 Näätämäiseen laskeva eteläinen puro
Kankaan sivustaa pitkin kulkee noin 7 metriä leveä jouhisaravaltainen pillopuro,
joka laskee Näätämäiseen. Pullosaralaikkuja on paikoin.

Kohde 5 Näätämäisenjoki
(5A) Kankaan kohdalla puro on kapealti (noin 2 metriä) RhK-, MkK- ja
MrK-vyöhykkeinen. Puronvarressa korpikasfflcka ja siniheinä ovat vaifitsevia, ja
pohjakerroksessa Sphagnum fimbriatum on runsas. Puro on noin metrin leveä ja
hiekkapohjainen.

(5B) Tämän jälkeen puronvarsi on pitkään hyvin samanlainen, joko MeRiN- tai
MeSN-reunainen. Joki on noin 2-3 metriä leveä. Ruohoisuus yltää noin 5-10 metrin
päähän joesta. Kenftäkerroksessa siniheinä on vaffitseva ja jouhisara runsas. Yk
sittäin kasvaa mm. vifiapääluikkaa ja nuijasaraa. Kohdassa x on ränsistynyt puinen
tammi, jonka alavirran puolella muutamassa kohdassa on Limprichtia revotvens/in
termedia -kasvustoja. Pohjakerroksen kasvillisuus puuttuu monin paikoin aivan
puron varresta. Välipinnalla Sphagnum papitiosum on vaifitsevana.

(5C) Puronreuna vaihettuu vähitellen MeSK-MeSR-valtaiseksi ennen muuttumis
taan Sampsonvitikon kohdalla RhK-MeSR-valtaiseksi. Kohdassa x on lahonnut
tammi. Kenttäkerroksessa siniheinä on vallitsevana ja ruohoisuus on vähän run
saampaa kuin yläjuoksulla. Harvakseltaan kasvaa mm. metsäkortetta, metsäimar
retta, korpi-imarretta, mesiangervoa, pohjannurmikkaa ja nuokkuhelmikkää. Ruo
hoinen vyöhyke on kapeimmillaan Sampsonvifikon kohdalla, jossa se yltää noin
metrin päähän purosta.
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(5D) Aivan alajuoksu on noin 4 metriä leveä ja MeSR-reunainen. Kenftäkerrokses.
sa siniheinä on edelleen vaffitsevana ja villapääluikkaa esiintyy harvakseltaan. Jo
essa kasvaa ulpukkaa ja lähempänä Sampsanvitikkoa pohjanpajupensaat ovat vai
litsevina. Sphagnum papitiosum on vallitseva pohjakerroksessa tai pohjakerros on
avoin.

Kohde 6 MeLä
Rajavyöhykepolun ja MrK:n välissä on sammaleinen ja noin 70 m2 kokoinen lähde.
Warnstorfia exannulata on vaifitseva ja Pseudobryum cinclidioides runsas. Mättäifiä
kasvaa runsaasti korpikastikkaa ja muutama närekuusi. Näiden lisäksi lähteen lä
heisyydessä kasvaa metsäkortetta, järvikortetta, pieni metsäalvejuuritupas, poh
jantähtimöä ja suohorsmaa. Lähdepuroa ei ole.

Kohde 7
(7A) Rinnesuon yläosassa on korpikastikkavaltainen RhK, jossa on heikkoa tihku
pintaisuutta. Kuusten alla on muutamia pensasmaisia leppiä. Korpikastikan ohella
kasvaa peltokortefta, metsäkurjenpolvea ja tupassaramättäitä. RhK:n alapuolella
on pienialainen MeSK, jonka alapuolelle kiertyy suon länsilaidaita MeSR. Näillä
tyypeifiä jouhisara ja siniheinä ovat vallitsevia. Raatetta on runsaasti, ja yksittäin
kasvaa tähtisaraa. Pohjakerroksessa on pienialaisia Sphagnum subsecundum -laik
kuja.

(7B) MeSR:n alapuolelta rinnesuo muuttuu MeSN:n kautta MeR1N:ksi. Rimmet
ovat hyvin ruoppaisia. Niissä kasvaa etupäässä raatetta, rimpivesihernettä ja yk
sittäisiä saroja. Rimpien reunoifia on laikuftaisesfi Sphagnum subsecundum - ja S.
subfutvum -kasvustoja. Välipinnalla Sphagnum papittosum on vallitsevana. Näre
mäntyjä on muutamilla mäifäillä.

Kohde 8 Teerisuonlammesta Rytilampeen laskeva puro
Puron yläjuoksu on O1SR- ja alajuoksu MeSK-RhK-reunainen. Majuoksulta puro
on noin metrin levyinen ja ldvipohjainen. Puronvarsipuuston alla rehottaa sinihei
nä. Rehevyys ulottuu purosta 3 metrin päähän. Purossa kasvaa pullosaraa. Sinihei
nän ohella rannalla kasvaa mm. paatsamaa, metsäkurjenpolvea, mesiangervoa, ran
tamataraa, nuijasaraa, muutamia tupassaramättäitä ja nuokkuhelmikkää. Pohja-
kerroksen valtalaji on Sphagnum angustifotium.

Kohde 9
Parvanpäällisen pohjoisrannalla kasvaa metsäruusua (Rosa majalis; Soppela, M.).

Kohde 10 Parvanpäälliseen laskeva puro
Puro on 2 metriä leveä ja hiekkapojainen. Hiekkaisuus yltää jokea reunustavaile
suolle, jossa on myös isoja kiviä. Ilmeisesti puronvarsi on keväisin hyvin laajalti
tulvavesien peitossa, koska pohjakerroksen kasvillisuus puuttuu lähes kokonaan.
Kenttäkerroksessa jouhisara on vallitseva ja mutasara (Carex limosa) runsas. Har
vakseltaan kasvaa mm. nuijasaraa ja siniheinää ja paikoittain järviruokoa. Sphag
num papitiosum kasvaa laikuttaisesti.

Kohde 11 Pikku Näätämäisen ranta
Rannalla parissa kohdassa on pienialaista mesotrofiaa, Muutamat rimmet ovat Sar
mentypnum sarmentosum -valtaisia, ja O1KIR:n jänteet ovat siniheinävaltaisia. Muu
tamassa kohdassa kasvaa mähkää.
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5.6.2 Närängänvaaran inventointialue

5.6.2.1 Joutensuon osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 3/12)

Kohde 1 Paastoussuo, pientä lettoisuutta
(1A) Suovedet valuvat O1SR:n kautta pieneen lampareeseen, josta suopuro saa
alkunsa. Lampare on varsin syvä ja keskeltä kasviton. Jouhisara ja pullosara, poh
jakerroksessa Sphagnurn angustifotium ja S. papittosum ovat vaffitsevina reunuksella
ja sararämeellä. Vedessä kasvaa Cuspidata -sektion rahkasammalia. Lampareen lä
hellä on Sarmentypnum sarmentosum -rimpi. Karhunruohoa kasvaa yksiftäin. attie
rgon cordtfotium - (luhtakuirisammal) ja C. stramineum -laikkuja (kalvaskuirisam
mal) on jonkin verran.

Lampareesta laskeva suopuro on puoli metriä leveä sammaleinen noro. Kuusten
seassa kasvaa yksittäin hieskoivua. Paastousvaaran luoteispään kohdalla on noin heh
taarin kokoinen lafldcu, jossa on runsaasti samaan aikaan kuolleita kuusia (paanne
jään tappamia). Puron varressa jouhisara, paikoin pullosara, Sphagnum angustfotium,
S. russowii ja Pseudobryum cinctidioides ovat vallitsevina. Yksittäin kasvaa mm. äimäsa
raa ja suohorsmaa.

Pajuja (lähirmä pohjanpajua) on runsaasti vähän alempana puronvarressa, mutta
ne on laidunnettu polvenkorkuisiksi. Samalla paikalla on runsaasti vaivaiskoivua.
Sphagnum angustfolium on vaffitsevana pohjakerroksessa. Wan-zstorfia exannutata - ja
W. procera -laikkuja kasvaa puron reunoifia.

(1B) LR sijaitsee osittain Vihtajoen osa-alueella. Kenttäkerroksessa jouhisara on val
litseva ja siniheinä runsas. Sphagnurn warnstorfii ja Sarmentypnum sarmentosum ovat
vallitsevina pohjakerroksessa. Limprichtia revolvens/intermedia -rimpiä on alarinteessä
lähellä Paastouspuroa. Sphagnun subsecundum -laikkuja ja Paludetta squarrosa -versoja
kasvaa harvassa. Mättäät ovat Sphagnumfuscum -valtaisia (ruskorahkasammal). Muu
tamilla mättäillä kasvaa katajaa. Reunavaikutus lisääntyy kohti Paastouspuroa. Reu
navaikutteisella lettorämeellä eli ReLR kasvaa harvakseltaan kuusta mäntyjen ohella.
Kenttäkerroksessa kasvaa harvakseltaan, mm. mesiangervoa, rätvänää, karhunruo
hoa, tupassaramättäitä ja korpikastikkaa. Paastousvaaran tyvellä kasvaa kangaskor
tetta (Equisetum hyemale). Suon ylittää talvitie, joka on merkitty peruskarttaan.

Kohde 2 Paastouspuro ja rantasuot
(2A) LR:n kohdalla (Ks.1B) puronvarsi on varsin rehevä ja purouoma metrin leveä.
Rehevyyttä on myös puron pohjoispuoleisella suolla. Paastouslammen kohdalta pu

ronvarsi on karumpi. Katajaa ja siniheinää kasvaa runsaasti. Talvitie on lammen reu
nalla leveä. Järven jälkeen, kankaiden kohdalla puronvarret ovat heikosti
RhK-reunaiset. Kuusten seassa kasvaa yksittäin noin 15-meffisiä hieskoivuja. Purouo
massa kasvaa rentukkaa. Jouhisara sekä Sphagnum angustifolium ja S. papiltosum ovat
vallitsevina puronvarressa. Mesiangervoa ja Sphagnum suhfutvum -laikkuja esiintyy
harvakseltaan. Paikoin puronvarsi on O1SR-reunainen.

(2B) O1SR. Joutenlammen rannalla on pari romahtanutta nlittylatoa. Nilttytalou
den aikana suon luoteispää on raivattu puuttomaksi. Raivauksesta on muistona
vanhat kannot. Nllttytalouden jälkeen suo on jälleen puustottunut ja nykyinen
suomännikkö on kolmen metrin korkuista.

(2C) MeSN- (MeRiN), jolla on pientä lettoisuutta. Jouhisara on vallitseva, ja vifia
pääluikka sekä siniheinä ovat runsaita. Pohjakerroksessa Sphagnum angusttfotium,
5. compactum (paakkurahkasammal), 5. papillosum, Warnstorfla procera ja paikoin
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Limprichtia revolvens/intermedia ovat vallitsevia. Rimpiä ympäröi laikuttaisesti
Loeskypnum badium - ja Sphagnum subsecundum -reunus. Paikoin pohjakerros on
avoin, varsinkin puron lähellä. Suolla kasvaa myös mähkää ja äimäsaraa.

(2D) Joutenlammen - Kotalammen välillä hitaasti virtaava puro on pari metriä
leveä ja kankaan kohdalta kivinen. Jouhisara ja sinffieinä ovat vallitsevia kenttä-
kerroksessa ja Sphagnum angustifolium, S. papittosum ja S. squarrosum pohjakerrok
sessa. Hieskoivuvaltaista korpisuutta on varsinkin kankaan kohdalla (MeSK). Yk
sittäin kasvaa mähkää, metsäimarretta, mesiangervoa, vifiapääluikkaa, tuppisaraa
(Carex vaginata), nuokkuhelmikkää ja pienialaisia Sphagnum subsecundum -laikkuja.

Kohde 3 Kotapuro
Hiekkapohjaisella ja mutkaisella purolla korpikastikka ja siniheinä ovat vaifitse
via. Nuijasaraa ja Sphagnum subfutvum -laikkuja on paikoittain. Harvakseltaan
kasvaa mm. katajaa, mesiangervoa, purossa ulpukkaa ja rentukkaa.

Kohde 4 Joutensuo
Suo on pääosin karua OlRuRiN:a ja reunoilta TR:ä tai PsR:ä. Itäosa on vähän rehe
vämpi. Suovedet purkautuvat Hanhilampeen.

(4A) MeRuRiN. Rimpien reunoifia ja mättäifiä on runsaasti siniheinää ja kohtalai
sesti vifiapääluikkaa, äimäsaraa, metsätähteä ja mähkää.

(43) MeSR. Purouoma on metrin levyinen. Siniheinä ja jouhisara ovat vaffitsevia
kenttäkerroksessa, ja Sphagnum angustzfotium on yleinen pohjakerroksessa. Suu
rimmat männyt ovat seitsemänmeifisiä. Paikoin kasvaa katajaa, rimpivesihernet
tä, juolukkapajua, vifiapääluikkaa, äimäsaraa, tuppisaraa, Sphagnum subfulvum - ja
S. subsecundum -laikkuja.

Kohde 5 MeEuLä
Lähde on noin 25 m2 laajuinen. Avointa vesipintaa on noin 2 m2. Pseudobryum
cincidioides on vaffitsevana lähteessä ja lähdepurossa. Korpikastikkaa kasvaa run
saasti lähteen ympärifiä. Tihkupinnalla on lisäksi Warnstorfia exannulata - ja Bryum
weigetii -kasvustoja sekä suohorsmaa.

5.6.2.2 Kuikkaojan osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 3/12)

Kohde 1 Latosuo, Suolampi
(1A) Suolammen kaakkoispäässä on heikosti luhtainen sararäme. Siniheinää ja
korpikastikkaa kasvaa runsaasti. Näiden seassa on harvakseltaan luhtakuusiota,
luhtavillaa ja pullosaraa. Pohjakerroksen valtalajeina ovat Sphagnum papittosum ja
S. angustifolium.

(13) Latosuo on pääosin O1RuRiN:a. Suovedet laskevat Kolmanteen Kuilckajär
veen. Tässä kohdin suo on hieman ravinteisempL Jouhisara on vallitseva ja sinihei
nä paikoin runsas.

Kohde 2 Kuikkaoja
Väärä Kuikkalammen suulla Kuikkaoja on 5 metriä leveä, ja järven rannat ovat
karuja. Puron suulla kasvaa pullosaraa ja jouhisaraa. Jonkin verran on Sphagnum
subfutvum -kasvustoja, luhtakuusiota, siniyökönlehteä ja järviruokoa.

(2A) MeSN-ReL. “Suoniltyllä” on vanhoja suomäntyjen kantoja. Jouhisara on “nii
tyllä” vaffitsevana. Siniheinä on paikoin runsas. Märimmissä kohdissa Limprichtia
revotvens/intemiedia on pohjakerroksen valtalaji. Sen osuus pohjakerroksessa pie
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nenee alavirralle päin. Mähkää on harvakseltaan. Järviruokoa kasvaa harvana “nfl

tyn” puoliväliin saakka. Joessa kasvaa ulpukkaa. Suo on entinen paiseniltty. Vanha

lahonnut tammi sijaitsee kosken niskalla.

(28) RhK-reunainen koski. Koskiosuus on 200 metriä pitkä, ja purouoma on 10

metriä leveä. Vesi virtaa pääsääntöisesti 5 metrin leveydellä. Koski on aika kivinen,

mutta keskeltä suhteeffisen avoin. Muutamia suuria (40 cm dbh) kuusimaapuita

makaa kosken kohdalla. Puron reunat ovat suhteeffisen ruohoisia. Tuomi kukld

kesäkuussa kosken niskafia, ja sitä kasvaa paikoitellen Kolmannelle Kuikkalam

melle saakka. Harmaaleppää on runsaasti. Keltasaraa kasvaa kosken rantapalteel

la. Muita havaittuja lajeja ovat mm. metsäimarre, korpi-imarre, mesiangervo ja

metsäkui enpolvi.
Kosken jälkeen puronvarsi jonkin verran karuuntuu. Heikkoa lähteisyyttä on

muutamassa kohdassa. Tihkupinnoifia Warnstorfia exannulata ja Pseuäobryum cincli
dioides ovat vaffitsevina. Puron pohjalla, rantavedessä pulppuaa yksi silmäke suo

raan jokeen.

(2C) Alajuoksun puro mutkittelee hienohiekkaisessa “kurussa” uurtaen paikoin

parin metrin korkuisia hiekkatörmiä puron rannoffle. Mutiden väffin jää reheväm

piä alueita, joissa kasvaa runsaasti tupassaramättäitä ja harvakseltaan korpiorvok

kia ja mesiangervoa. Paikoin kasvaa metsäkuijenpolvea, metsäimarretta, ja varsin

kin aivan alajuoksulla korpikastikka on runsas. Pohjakerros on hyvin sammalee

ton ja aukkopaikat ovat hiekkaisia. Rannoilla kasvaa kuusta, hieskoivua sekä näi

den alla harmaaleppää ja tuomea. Törmien päällä, kangasmaalla mänty on vallitse

va.

Kohde 3 Kuikkalammet
Järvien rannat ovat aika karuja ja pääosin hiekkarantaisia. Rannoilla kasvaa vähän

ulpukkaajajärviruokoa. Kolmannen ja Neljännen Kuikkalammen välissä sekä jäl

kimmäisen järven länsipään rannoilta on aikoinaan hakattu pienialaisesfi metsää.

Puusto on nyt nuorta kasvatusmetsää. Kolmannen Kuikkalammen päässä on pieni

kämppä. Muuten rannat ovat maisemallisesti ehjiä.

(3A) Neljännen Kuikkalammen rantavedessä kasvaa nuottaruohoa. Samalla pai

kalla rannalla on mm. siniyökönlehteä ja tuppisaraa.

(33) Järvien välisen lasku-uoman rannat ovat heikkoa MeSK:a tai LuNK:a.

Uoma on 3-7 metriä leveä ja veden virtaus on heikkoa. Uoman yli on rakennet

tu muutamasta tukista silta. Lasku-uoman molemmilla suulla kasvaa järviru

okolaikku. Muuten sitä kasvaa harvakseltaan koko puron matkalla. Rannat on

aikoinaan hakattu ja puusto on harvaa. Mäntyä ja hieskoivua on yhtä paljon.

Koivua kasvaa myös pensaina. Näiden lisäksi kasvaa harmaaleppää ja pohjan

pajua sekä rantasoilla vähän katajaa. Kenttäkerroksessa siniheinä on vallitse
va ja jouhisara runsas. Sphagnum angustifotium ja 5. fuscum ovat pohjakerrok

sessa vallitsevia. Mättäiden välit ovat aika kasvittomia. Sphagnum centrate -laik
kuja on jonkin verran.

(3C) MK:n keskellä on pifiopuroinen, kapealti RhK-reunainen puronvarsi, jossa
korpikastikka on vaifitsevana.

Kohde 4 Koppelojoki
Jokiuoma on hiekkapohjainen ja mutkainen, noin 5 metriä leveä ja puoli metriä
syvä. Veden virtaus on hitaanpuoleista. Rannat ovat harvakseltaan mäntyjen val
litsemia ja itäpuolelta poroaitaa hieskoivujen vaffitsemia. Niiden alla kasvaa paju
pensaita (pohjanpaju, kiiltopaju), runsaasti varsinkin poroaidan itäpuolella. Länsi-
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puolella poroaitaa pajutja koivut ovat laidunnettuja. Kenttäkerroksessa siniheinä,
korpikastikka ja tupassara ovat vallitsevina. Rantavedessä on paikoin järviruokoa.
Pohjakerroksen kasvifiisuus mättäiden välissä puuttuu lähes kokonaan. Sphagnum
angustfotium -versoja kasvaa yksittäin. Mättäifiä kasvaa myös lehti- ja maksasam
malia jonkin verran. Tyypiltään puronvarret ovat KoLu:a aidan takana (itäpuolel
la) ja todennäköisesti samaa tyyppiä myös aidan länsipuolella, missä puronvarret
ovat voimakkasti porojen laiduntamia. Puronvarsi vaihe ttuu vähitellen “PavLu:ksi”
(pajukko on polvenkorkuista) ja siltä vielä SRhLu:ksi länteen päin mentäessä.

Luhtavyöhykkeen takaa suo vähitellen aukeaa MeSR:n kautta MeSN:ksi. Jou
hisara on vaifitseva ja siniheinä runsas, Vifiapääluikka ja Sphagnum subsecunäum
kasvavat paikoittain. Aivan kangasmaan reunoifia on PsR ja KgR:ä. Joen yli on
rakennettu pari kävelysiltaa ja poroaidat. Poron ja hirven vaikutus kasvillisuuteen
näkyy tässä kohdassa erityisen hyvin.

5.6.2.3 Visavaaran osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 3/12)

Kohde 1 Kalliolampi
(1A) Rajapolun luoteispuolella on pienialainen MeSR Mättäillä kasvaa runsaasti
katajaa ja siniheinää. Muita lajeja on yksittäin, mm. mähkää ja karhunruohoa, Koh
de kuuluu varsinaisesti Metsäpuron osa-alueeseen.

(1B) Pienialainen mesotrofinen rimpiräme. Rimmet ovat lievästi mesotrofisia. Vä
lipinnalla kasvaa Loeskypnum badium- ja Sphagnum tindbergii -kasvustoja. Mättäät
ovat Sphagnum fuscum -valtaisia. Muu lajisto on tavanomaista.

Kaifiolammen rantasuot ovat tyypiltään: oligotrofista lyhytkorsinevarämet
tä (O1LkNR), O1LkN, OlRiN ja TR sekä heikosti MeSR. Järven rannat ovat karuja ja
rahkaturpeisia. Suomännyt ovat kaikenkokoisia (suurimmat 15 cm dbh). Osa näis
tä on jo keloina. Järvi laskee OlRiN:n kautta Ellinlampeen.

Kohde 2 Syjäsuo
Syrjäsuon yläosassa on iso OlRiN:nen suoallas, jonka reunat ovat enimmäkseen
O1LkN:a. Suovedet laskevat O1SR:n, paikoin MeSR-reunaisen puron kautta Iso
Syijäjärveen.

(2A) Syrjäsuolta laskeva puro on enimmillään metrin leveä, ja puronvarrella rehe
vyyttä on korkeintaan parin metriä leveydeltä. Yläjuoksulla Syrjäsuon kohdalta
puron reunat ovat rahkaturpeisia. Alempana ensimmäisen “kankaan” kohdalta uoma
muuttuu hiekka- ja sorapohjaiseksi. Puron latvalla on heikko MeSR. Mäntyjen alla
mättäillä kasvaa harvakseltaan katajaa ja siniheinää. Puhelinlinja kulkee puron
latvan poikki. Sen luota löytyi karvayökönlehteä. MeSR:n jälkeen puronvarsi on
tielle saakka O1SR-reunainen. Tupassara ja pullosara ovat vaffitsevia puronvarres
sa.

Tieuran kohdalta kuntIa on poistettu ja kannot raivattu. Muita töitä ei ole
tehty. Puron varressa, tien alapuolella on pieni puuton laikku. Tämän jälkeen pu
ronvarsi muuttuu RhK-valtaiseksi, joka reunoilta se vaihettuu lähes heti KgK:ksi
ja lyhytpuustoiseksi Hylocomium-Myrtillus -tyypin kankaaksi (HMT). Ennen jär
veä puro yhtyy Eifinpuroon.

Kohde 3 Ellinpuro
(3A) Puro saa alkunsa Eifinjärvestä. Eifinharjun kohdalla puro virtaa PsR:n lävitse,
jossa se on vain kapealti ruohoreunainen ja kivinen. Purouoma on noin metrin
levyinen.
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(3B) O1SN:n kohdalla puro virtaa jo tasaisesti. Puron rannat ovat rahkaturpeisia.
Tällä kohdalla suon reunoifia on pari romahtanutta niltysaunaa ja suolta on joskus
kaadettu suurimmat männyt. Saattaa olla, että puro on aikoinaan tammettu tältä
kohtaa. Tielle saakka puronvarsi on O1SR-ja paikoin O1SK-reunainen. Kankaiden
kohdalla puron penkat ovat heikosti Rhk:a. Puusto on paikoin aika harvaa. Soiden
laidat ovat pääosin PsR - KgR:ä.

(3C) Tieuran alapuolelta,joka on samanlainen kuin Syrjäsuon purohaaran kohdal
la, puro muuttuu reunoiltaan vähän rehevämmäksi ja alkaa mutkitella, varsinkin
toisen pistofien alapuolelta. Tämä pohjoisempi tie on vain pelkkä metsäkoneen
hakkaama ura. Kantoja ei ole raivattu. Purouoma on hiekkainen ja paikoin sorai
nen. Pieniä hiekkatörmiä on niifiä kohdin, joissa uoma tekee mutkan kankaasta
johtuen. Mutkien väliin jää tupassaramättäitä.

Kuusten seassa kasvaa hieman hieskoivua ja näiden alla muutamia katajia sekä
yksfttäin pohjanpajua. Maapuut, joita ei ole runsaasti, ovat todennäköisesti kuusia
ja koivuja. Kenifäkerroksessa metsäkastikka on vaifitseva, ja pohjakerroksessa
esiintyvät Sphagnum angustzfolium, S. girgensohnii (korpirahkasammal) ja 5. flmbria
tum. Puron varressa kasvaa myös harmaaleppää, metsäimarretta, metsäkurjenpol
vea, mesiangervoa, metsätähteä, suo-ohdaketta ja pildcutalvildda. Koko puron
matkalla kasvaa vain jokin yksittäinen raita ja haapa.

Effinpuron yhdyttyä Syrjäsuolta tulevaan puroon puronvarret karuuntuvat.
Mesiangervoa kasvaa silti vielä vähän järvelle saakka. Ympäröivät suot ovat MrK:n
ja TR:n välimuotoista tyyppiä.

Kohde 4 Ellinpuron eteläinen haara
Metsäpuron osa-alueen MeRiN:n vedet valuvat O1SR-reunaisen puron kautta El
linpuroon ja lopulta Iso Syrjäjärveen. Purouoma on leveimmillään puolitoistamet
rinen. Puronvarsi on korkeintaan heikosti mesotrofinen. Jouhisara on vallitseva, ja
siniheinää kasvaa kohtalaisesti. Korpiorvokkia on vähän. Muita mesotrofian II
mentäjiä ei ole. Tien alapuolella puro suikertelee tupassaramättäiden välitse yhty
en lopulta Eifinpuroon.

Kohde 5 Iso Syrjäjärven länsipään MeLä
Lähde on 20 m2 suuruinen, josta laskee 20 metriä pitkä lähdepuro järveen. Lähdettä
varjostavat kuuset ja hieskoivut. Märkäpinta on lähes täysin sammaleiden peitos
sa. Tihkupinnalla Warnstorfia exannutata ja Rhizomnium magntfotium ovat vaffitse
via. Paikoin kasvaa Marchantia polymorpha -, Chitoscyphos potyanthos (hetealvesam
mal) - ja Sphagnum riparium -laikkuja. Vanha, paikoin romahtanut poroaita kulkee
lähteen sivuitse.

Kohde 6 Syrjävaara
Vaaran luoteisrinteen soifia on pientä rehevyyttä. Vaaran pääffiset suot ovat karuja,
ja ne ovat lähinnä TR:ä tai PsR:ä.

(6A) MK. Korven keskellä notkelmassa on korpikarhunsammallaikkuja. Alempa
na on hieman metsäkortetta ja korpikasilkkaa sekä muutama metsäimarrelaikku
ja oravanmarjaa. Korpi on aika valoisa. Pohjakerroksen valtalajeina ovat Sphag
num girgensohnii ja S. angustifotium. Rinteessä kasvaa haapaa ja raitaa.

(6B) Ylärinteessä olevalta suolta laskee kapea puronoro järveen. Sen varrella on
luhtaisuutta. Kenttäkerroksessa valtalajeina kasvaa pullosaraa, luhtavifiaa ja poh
jakerroksessa Sphagnum riparium on vaffitsevana.
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Kohde 7 Visavaara
Vaaranpäälliset suot ovat pienikokoisia ja lähinnä joko PsR tai TR:ä.

(7A) Visavaaran pohjoispuolisesta lammesta laskee Pikku Syrjäjärveä kohti heik
ko O1SK-reunainen laskupuro, jonka varrella kuusta ja koivua on harvakseltaan.
Puron varrella on lievää mesotrofiaa ensimmäisen 50-100 metrin matkalla. Sinihei
nää kasvaa runsaasti, ja pohjakerroksessa Sphagnum Undbergii, S. angustifolium ja S.
russowii ovat vallitsevina. Suomuurain (Rubus chamaemorus) on ruohoista yleisin.
Metsätähteä kasvaa yksiifäin. Kauempaa lammesta suot karuuntuvatja puro hävi
ää maan alle.

Kohde 8 Rahelamminsuo: MeRiN, ReL
(8A) MeRiN, jossa lievää lettoisuutta. Vaaran rinteen alla olevissa rimmissä kas
vaa Warnstorfia procera -ja paikoin jokunen Limprichtia revolvenslintermedia -kasvus
to. Mättäät ovat Splwgnum fuscum -valtaisia. Rimpien reunoifia, välipinnalla on
Sphagnuin magetlanicum -kasvustoja (punarahkasammal) ja Cuspidata -sektion rah
kasammalia. Rimpipintaa on noin 60 %, välipintaa noin 20 % ja mätäspintaa noin
20%.

MeRIN rajoittuu O1LkN:an, ja suovedet laskevat pohjanpajuvaltaisen pu
ronvarren kautta Rahelampeen. Pajut on laidunnettu polvenkorkuiseksi pensas
toksi. Pullosara ja kurjenjalka ovat runsaita. Yksittäin siellä täällä kasvaa hieskoi
vuja. Warnstorfia exannutata on vallitseva rimpipinnalla. Sphagnum subfutvurn -laik
kuja on rimpien reunoilla.

(8B) Rahelammin kaakkoispäässä järven rannalla on puolen hehtaarin kokoinen

ReL. Limprichtia revolvens/intermedia on pohjakerroksen valtalajL Mälläät ovat ka

ruja. Jouhisara on vaifitseva kenifäkerroksessa. Muut lajit kasvavat yksiftäin tai

pienialaisesti kuten Sarmentypnum sarmentosum, Sphagnum teres (lettorahkasam

mal), vifiapääluikka ja tupasluikka (Trichophorum cespitosum). Mättäillä kasvaa yk

sittäin hieskoivua ja vaivaiskoivupensaita.

(8C) Rahelammesta laskee puro Pikku Syrjäjärveeen. Purouoma on puoli met

riä leveä ja siniheinäreunaista MeSR:ä, Suurimmat männyt ovat 10 metrin kor

kuisia, ja mättäillä kasvaa vaivaiskoivua. Siellä täällä on katajia. Pohjakerrok

sessa Sphagnum subfutvum on paikoin vallitsevana. Pikku Syrjäjärven päässä

puro kiemurtelee pensasmaisten harmaaleppien ja hieskoivujen lomitse. Kor

pikastikka kasvaa runsaana, ja siniheinää on jonkin verran. Yksittäin kasvaa

mm. korpiorvokkia, nuokkutalvikkia (Orthilia secunda), mesimarjaa, kurjenjal

kaa, tupassaraa ja pullosaraa. Ylempänä puron varressa kasvaa tuomea.

5.6.2.4 Metsäpuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 4/12)

Kohde 3
(3A) Eifinlampeen laskevan puron latva on pifiopuroinen. Alajuoksun varrella jou

hisara ja harmaasara ovat vaffitsevia. Siniheinää ja vifiapääluikkaa kasvaa jonkin

verran. Paikoin on mätässaratuppaita. Puro on mutapohjainen, ja vedessä kasvaa

palpakoita ja ruskoärviää.

(3B) MeR1N:n suovedet fihkuvat MeSN-palteen lävitse MeSR- (paikoin MeSK)

suometsään, jonka kautta vedet valuvat Effinlampeen johtavaan puroon. Puron

varsi on tällä kohdalla MeRiN-reunainen. Suometsässä mäntyjen lomassa kasvaa

hieskoivua ja vähän kuusta. Puuston alla on runsaasti katajapensaita ja vaivaiskoi

vuja sekä muutama pajupensas. Kenttäkerroksessa siniheinä on vaffitseva. Pohja-

kerros on aukkomen ja Sphagnum angusttfotium - ja S. papittosum -valtainen.
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(3C) Puron kohdalla, MeRiN-juoteissa jouhisara on vaifitsevana. Vfflapääluildcaa
kasvaa runsaasti ja siniheinää vähän. Rimpien reunoifia Sphagnum subsecundurn on
runsas. Rimmet ovat ruoppaisia. Suometsässä ja puronvarrella on kymmeniä pul

losaran ja aapasaran risteytymiä (Carex rostrata x C. rotundata; det. H. Toivonen).

Aapasara on alueeffisesti uhanalainen (V). Yksiftäin kasvaa mm. korpiorvokida,

kultapliskua ja äimäsaraa.

Kohde 4 Leftoinen suojuotti
Suojuofin yläosa on MeRiN-valtainen, mutta paikoin etelälaidalla on lettoisia rim

pisoita.

(4A) Rimmet ovat joko Scorpidiurn scorpioides - (ScoL) tai Limprichtia revolvens/inter
media -valtaisia (ReL). Jälldmmäisiä rimpiä on enemmän. Jänteifiä tupasluilcka on
vaifitseva ja vifiapääluikka runsas.

(43) Rimmet ovat Limprichtia revolvens/intermedia - (ReL) tai Campylium stetiatum

-valtaisia (CaL). Paikoin on pienialaisia Scorpidium scorpioides -laildu.ija. Jänteifiä

jouMsara on vallitseva. Letoifia (Aja 3) kasvaa myös mm. karhunruohoa, pi&äleh

ffldhokkia (Drosera angtica), rimpivesihernettä, äimäsaraa, siniheinää, järviruokoa

ja Loeskypnum badium -laikkuja

(4C) Suojuotin keskivaiheifia suovedet valuvat noin hehtaarin kokoiselle ScoL:fle.

Leton yläreunalla on runsaasti lettovifiaa. Rimmet ovat Scorpidium scorpioides -vai

taisia. Jänteifiä tupasluikka ja jouhisara ovat vallitsevina. Karhunruohoa kasvaa

runsaasti. Alaosa suojuofista on valtaosin MeRuRiN:a.

(4D) Metsälammin suojuotin yläosa laskee suovetensä myös pohjoisen suojuotin

kautta. Pienet ja vähän kuivahtaneet rimmet ovat Limprichtia revolvens/intermedia

(ReL)- ja suuremmat sekä märemmät rimmet Scorpidium scorpioides (ScoL) -valtai

sia. Suo on tyypiitään varsinaisesti RL:a, mutta paikoin mäntyjä kasvaa harvassa.

Jänteifiä jouhisara on vallitseva. Viiapääluikka ja tupasiulkka ovat runsaita. Pai

koin kasvaa karhunruohoa, rätvänää ja Campytium stellatum -laikkuja.

(4E) Vedet valuvat metsäisen RhK- ruohokangaskorven (RhKgK) kautta alemmal

le MeRiN - MeSN:lle. Korven kohdalla kuusten seassa kasvaa sekapuuna mäntyä,

koivua ja leppää. Kenttäkerroksessa metsäkastikka on vaifitseva. Paikoin on

MkK-laikkuja. Yksittäin kasvaa mm. metsäimarretta, lillukkaa, pikkutalvildda,

huopaohdaketta, maariankämmekkää, nuijasaraa, tuppisaraa ja Sphagnum centrate

-laikkuja.

(4F) MeRiN - MeSN:n mättäillä siniheinä, rimpien reunoifia Sphagnum subsecundum ja

rhnmissä rimpivesiheme ovat runsaita. Rimmissä suojuotin pohjoispäässä, ennen

ScoL:a, kasvaa Limprichtia revotvens/intennedia -laikkuja.

Kohde 5 Tenfiammen puro
Puronvarsi on paikoin MeSK- paikoin RhK-reunainen. Aivan alajuoksulla Tenilam

men puron ja Metsälammin puron välissä on lettoisuutta (5B).

(5A) Tenilammen purouoma on noin puoli metriä leveä. RhK-kohdissa pysty- ja

maapuukuuset ovat hyvin järeitä (noin 40 cm dbh). Koivua kasvaa sekapuuna ja

sarakorpikohdissa vastaavasti kuusta. Myös koivupökkelöitä on runsaasti. Puus

ton alla RhK:en puronvarsifia vallitsee korpikastikka ja harmaasara. Paikoin on

piensaniaislaikkuja. Vesirajassa kasvaa pullosaraa. MeSK-kohdissa siniheinä on

vaifitseva.
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(5B) LR-puronvarsisuo. Kenifäkerroksessa jouhisara on vaifitseva ja siniheinä run
sas. Siellä täällä on pienialaisia vifiapääluikkalaikkuja. Pohjakerroksessa useimmat
rimmet ovat Limprichtia revotvens/intermedia - ja jotkut myös Campytium stetiatum
-valtaisia. Mättäifiä mäntyjen ohella kasvaa katajaa. Yksittäin kasvaa punakäm
mekkää sekä äimäsaraa.

Kohde 6 Korppilammen puro
Puronvarsi on varsin samanlainen koko matkan, joko MeSR- tai MeSN-reunainen.
Ruohoisuus yltää paikoin 10 metrin päähän purosta. Mäntyjen ohella kasvaa har
vakseltaan hieskoivua, ja puuston alla on runsaasti katajapensaita. Siniheinä on
vallitseva kenttäkerroksessa, ja mätässarakaulamättäitä sekä tupassarakaulatup
paita on runsaasti. Yksittäin kasvaa juolukkapajua, mesiangervoa, korpiorvokkia,
metsäkurjenpolvea, äimäsaraa, tuppisaraa ja nuijasaraa.

Kohde 7 LR
Rimmet ovat Limprichtia revotvens/intennedia -valtaisia. Näiden reunoifia Loeskypnum
badium on runsas. Jouhisara on vaifitsevana jänteifiä. Yksittäin, hieman niukemmin
kasvaa äimäsaraa, korpiowoklda ja vifiapääluikkaa. Suovedet laskevat länsipuolella
olevaan puroon (6).

Kohde 8 Metsäpuro ja puronvarsisuot
Soidinlampeen laskevat OlRuRiN:lle ja O1SN:lle kerääntyneet vedet. Lammesta
lähtee kapea puro, joka johtaa vedet lopulta Ryffluomaan. Puronvarressa on pari
yksityistä niittypaistaa, joista puustoa on harvennettu viimeisten vuosikymmen
ten kuluessa. Alempana on pari entistä paisenllttyä. Varsinkin alempi (8F) on vielä
pysynyt hyvin “nilttymäisenä”. Puronvarsi on MeSR- tai MeSN-reunainen koko
matkan lukuun ottamatta entisiä paisenilttyjä.

(8A) LR:llä rinnesuolla on pienalaisia Limprichtia revotvens/intermedia -, Campyliurn
steltatum - ja Loeskypnum badium -laikkuja. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. äimäsa
raa ja siniheinää.

(8B) MeSR. Mättäifiä mäntyjen ohella kasvaa katajaa. Tupasluikka ja pienikasvui
nen siniheinä ovat vallitsevia. Paikoitellen kasvaa villapääluikkaa, jouhisaraa ja
äimäsaraa. Pohjakerros on maksasammal- ja Sphagnum papitiosum -valtainen. Puro
on tällä kohdalla MeSR-reunainen ja hyvin samanlainen kuin Korppilammen pu
rolla (6)

(8C) Paiseniityn alapuolella on lahonnut tammi. Sammalkerros on jo osittain pa
lautunut entiselle “suo”-nlltylle. Sphagnum papiltosum kasvaa laikuttaisesti. Kent
täkerroksessa jouhisara on vallitseva, ja puronvarressa on järviruokolaikku. Juur
tosaraa (Carex chordorrhiza) ja paikoin vifiapääluikkaa on runsaasti. Yksittäin kas
vaa luhtavifiaa. Tyypiltään suo on MeSN:n ja SRhLu:n välistä.

(8D) Paiseniittyjen välinen puronvarsi on noin pari metriä leveä, MeSR-reunainen,
ja hyvin kivipohjainen. Puusto on harvaa, ja kenttäkerroksessa siniheinä on vaffit
seva. Yksittäin kasvaa siniyökönlehteä ja korpiorvokkia.

($E) Vanhan paiseniityn alapuolella, purossa on vanha tammi. Kevätaikaan se saat
taa pidätellä vielä tulvavesiä, mutta kesäaikaan vedet pystyvät vaikeuksitta valu
maan sen läpi. Tammen yläpuoliselta suolta pohjakerroksen kasvillisuus puuttuu
täysin 50-60 metrin leveydeltä. Kenttäkerroksessa jouhisara on vallitseva ja juur
tosaraa on runsaasti. Koko suolla luhtakuusiota on harvakseltaan ja pullosaraa
vähän. Tyypiltään suo on lähellä SRhLu:a.
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(8F) Puronvarsi paiseniltyn alapuolella on hyvin samanlainen kuin Korppilammen
purolla (6).

5.6.2.5 Mäntypuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 4/12)

(1D) Tammen alapuolelta puronvarsi on RhK-reunainen noin 5 metrin leveydeltä.
Paikoin on pientä tihkupintaisuutta. Korpikastikka on vallitseva. (1E) Mempana
puronvarsi muuttuu ReLR-reunaiseksi. Kenttäkerroksessa siniheinä on vaffitseva,
ja pohjakerroksessa on Sphagnum warnstorfii -ja Campytium stetiatum -laikkuja. Har
vakseltaan kasvaa mm. pohjanhorsmaa, mesiangervoa, karhunruohoa, vilukkoa,
villapääluikkaa, nuijasaraa, keltasaraa, äimäsaraa ja nuokkuhelmikkää. Muutamin
paikoin esiintyy kirkiruohoa.

(1f) ReLR:n alapuolelta puronvarsi on seuraavalle lammelle asti MeSR- ja
MeSN-reunainen. Paikoin on runsaasti mätässaratuppaita, ja puronvarsipalteella
kasvaa harvakseltaan keltasaraa ja nuokkuhelmikkää. (1G) Lammen alavirran puo
lella on vanha tammi. Tammen jälkeen harjun kohdalla on pieni nivainen koski-
kohta. Sen jälkeen puronvarsi on MeSR-reunainen. Aivan Ryffluoman suulla pu
ronvarressa on pienialainen SRhLu, jossa järviruoko ja jouhisara ovat vallitsevina.
Ylempänä ranta muuttuu meso-eutrofiseksi. Pohjakerroksessa on Scorpidium scor
pioides -, Warnstorfia procera - ja Sphagnum subsecundum -laildcuja.

Kohde 2 Sapilassuo: MeSR - MeRiR
Jouhisara ja tupasluikka ovat vallitsevia. Villapääluikkaa ja siniheinää kasvaa run
saasti. Pohjakerros on avoin tai Loeskypnum badium - ja Warnstorfia procera -valtai
nen.

5.6.2.6 Luomanjoen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 4/12)

Kohde 1 MeSR
Kenttäkerroksessa mätässara, tupassara ja siniheinä ovat vaffitsevina. Myös vai
vaiskoivua kasvaa runsaasti ja niukemmin mm. mähkää, räWänää, mesiangervoa,
korpiorvokida vifiapääluikkaa ja äimäsaraa. Pohjakerroksessa Sphagnum russowii
on runsas.

Kohde 2 Rytiluomasta Kovaluomaan laskeva puro
Järvien välinen puro on koskinen, pari metriä leveä, ja rannan ruohoisuus yltää
noin 15 metrin päähän. RhK-reunaisessa puronvarressa siniheinä ja korpikasffldca
ovat vaffitsevina. Paikoin on MkK-laikkuja. Yksiifäin kasvaa mm. piensaniaisia,
mesiangervoa, metsäruusua, metsäkurjenpolvea, suo-ohdaketta, nuijasaraa, niit
tymaarianheinää ja nuokkuhelmikkää.

Kohde 3 MeSR, jolla pientä lettoisuutta
Kenttäkerroksessa jouhisara ja sinffieinä ovat vaifitsevia. Vifiapääluikka on runsas.
Pienialaiset rimmet ovat Limprichtia revolvenslintermedia -, Sarmentypnum sannento
sum - tai Warnstorfia procera -valtaisia. Niissä kasvaa myös rimpivesihernettä. Yksit
täin kasvaa mm. äimäsaraa.

Kohde 4 Luomanjoki
(4A) Aivan Kovaluoman puronsuun alapuolella on pieni koski. Rannat ovat tällä
kohdalla RhK-reunaiset. (43) Kosken alapuolelta joenvarsi muuttuu
MeSR-reunaiseksi ja joki noin viidestä kymmeneen metrin leveäksi. Shuiheinä on
vaifitseva ja korpilcastikka runsas.
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(4C) MeSR:n jälkeen joen ranta on SRhLu-reunainen. Rannan yläosassa on jouhisa
ravyöhyke, jonka alla vesirajassa on pullosaravyöhyke. Paikoin on järviruokolaik
kuja. Näiden vyöhykkeiden yläpuolelta ranta on edelleen MeSR-valtainen. Kent
täkerroksessa samat lajit ovat vaffitsevina kuin yläjuoksulla, mutta runsaammin
kasvaa tupassaramättäitä ja mesiangervoa. Mäntyjen alla kasvaa katajaa, laidun
nettuja pajuja ja pensasmaista hieskoivua. Pohjakerroksessa on Sphagnum angusti
fotium - ja S. russowii -kasvustoja.

(4D) Kaihlaluoman joensuut ovat luhtaisia. Aivan rantavedessä on pullosaraval
taista sammaleetonta “suonlittyä”. Paikoin on hiekkaisia, lähes kasvittomia laik
kuja. Vähän ylempänä pullosaravaltaisella rannalla kasvaa harvakseltaan keltasa
raa ja rimpivesihernettä. Paikoin on syötyjä koivuja ja pohjanpajuja runsaasti (Pav
Lu - KoLu). Rannan ja O1SR:n välissä on mesotrofisia kohtia, joissa kasvaa vifia
pääluikkaa, siniheinää ja äimäsaraa. Näifiä kohdin ja O1SR:llä Sphagnum papillosum
on pohjakerroksessa vallitsevana.

(4E) Kaihlaluoman laskupuron suulla, rannalla kasvaa runsaasti mätässaraa. Sen
jälkeen vedet virtaavat pienen kosken lävitse. Koskea on joskus perattu, ja rannal
la on kivipalle. Aivan rantavllvalla kasvaa korpikastikkaa ja nuokkuhelmikkää.
Ylempänä MK-vyöhykkeellä on korpi-imarrelaikkuja. Luultavasti Kaihtaluoman
vedenpintaa on laskettu kosken perkauksen yhteydessä.

(4F) Luomanlammelle asti puronvarsi on MeSR-reunainen ja puro alajuoksulle saak
ka 3-5 metriä leveä. Siniheinä on vaffitseva ja jouhisara runsas. Harvakseltaan kas
vaa vifiapääluikkaa ja äimäsaraa.

(4G) Luomanlammen itäpäässä on pienialainen O1SR, mutta sen jälkeen puronvar

si itärannalla on samanlainen kuin yläjuoksulla (4F). Länsiranta on RhK-reunainen

noin 100 metrin matkalta. Korven kohdalla on runsaasti paannejään tappamia kuu

sia. RhK:n alapuolelta puro on molemminpuolin MeSR-reunainen. Jouhisaran ja

siniheinän ohella alajuoksun jokipalteella kasvaa paikoin keltasaraa ja harvaksel

taan mm. mesiangervoa. Järviruoko- ja pullosarakasvustoja on muutamin paikoin.

Toisinaan rannalla on kasvittomia hiekkalaikkuja. Pohjakerros on avoin tai Sphag

num papiltosum -valtainen. Purossa kasvaa ruskoärviää ja palpakoita.

(4H) Purossa on ennen puronsuuta RhK-reunainen koski. Kuusten seassa kasvaa

runsaasti leppää. Paikoin rannalla on piensaniais- ja MkK-laikkuja. Korpikastikka

on vallitsevana rantapalteella. Kosken alapuolella puro kiemurtelee hiekkaisessa

uomassa Ala-Ahmoseen saakka. Ruohoisuutta (MeSR-MeSK) on noin 20-50 metrin
leveydeltä. Aivan kosken alapuolella koivua on männyn ohella runsaasti. Alempa

na joenvarressa koivun osuus laskee ja männyn kasvaa. Katajaa on runsaasti pui

den alla, myös pajuja on jonkin verran. Siellä täällä jouhisaran ja siniheinän ohella

kasvaa tupassaramättäitä. Purossa on ulpukkaa ja pohjanlummetta. Yksittäin kos

kella ja puronsuulla kasvaa mm. mesiangervoa ja metsäkurjenpolvea.

Kohde 5
Lammelta (5A pohjoispuolella) johtaa puro lähteen kautta MeRiN:n (5B) läpi Kaih
laluomaan.

(5A) Lammelta laskeva kapea puro on lähteelle asti Pseudobryum cinctiäioides -val
tainen ja korpikastikkareunainen. Lähteen alapuolella puro on 50 metrin matkan
Bryum weigetii - ja Warnstorfia exannulata -valtainen, Rinnesuon ylälaidassa on pat
jamaisia Patudetta squarrosa -laikkuja. Lähteen kohdalla kasvaa pohjantähtimöä.
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(5B) MeR1N:lla on ReL-laikkuja. Kenifäkerroksessa jouhisara on vaifitseva ja vifia
pääluikka runsas. Aimäsaraa ja siniheinää kasvaa jonkin verran. Pohjakerroksessa

on Sphagnum subsecundum -, S. subfulvum -, S. teres -, Sarmentypnum sarmentosum -,

Warnstorfia procera - ja Limprichtia revotvens/intermedia -laikkuja. Paikoin on myös

pienialaisia Campytium stettatum - ja Patudetia squarrosa -laikkuja.

Kohde 6
Rannalla on pientä lettoisuutta. Paikoin on Limprichtia revotvens/intermedia - ja
Scorpidium scorpioides -laikkuja. Jouhisara ja siniheinä ovat vallitsevina kenttä
kerroksessa. Villapääluikka on runsas.

Kohde 7 Itkupuro
Puro on noin metrin leveä ja hiekka- ja kivipohjainen. Ruohoisuutta on noin 10-20

metrin leveydeltä. Siniheinä on vallitseva MeSR-reunaisessaa puronvarressa. Pai

koin myös nuijasara on runsas. Harvakseltaan kasvaa mm. metsäkortetta ja mesi

angervoa. MeR1N:n kohdalla jouhisara on vaffitseva ja sinflieinä runsas. Rimmifiä

Warnstorfia procera on vaffitseva. Harun kohdalla on pientä lähteisyyttä, ja sifiä

kohdalla kasvaa mm. metsäimarretta, metsäkurjenpolvea ja pikkutalvikkia.

5.6.2.7 Tervajoen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 5/12)

Kohde 4 Tervajolä Lantisen ja Yli-Ahmoisen välillä
Lantisen jälkeen joki kulkee karujen affikimäntyisten harjukankaiden poikki

Yli-Ahmoseen. Puron suulla Lantisen kaakkoispäässä on noin hehtaarin kokoinen

LuNR. Sillan, joka on rakennettu muutamista lankuista ja parruista, kohdalta alas

päin joki on noin viiden metrin levyinen. Joen pohja on hiekkainen ja paikoin so

rainen. Pienien kivien reunoifia on runsaasti vesiperhostoukiden pyyntiverkkoja.

(4A) Sillan alapuolella vedet vähitellen puristuvat (noin 50 metriä sifialta alavir

taan päin) kallioreunaiseen koskeen, jonka alapuolella on pieni suvanto. Puron

reunat ovat jyrkkiä, ja kasvifiisuus muuttuu lähes suoraan kangasmaiseksi. Reu

nuksella kasvaa runsaasti katajapensaita, yksittäisiä hieskoivuja (pisimmät 15

metriä) ja harmaaleppäpensaita sekä tuomia. Kuusia on vain yksittäin. Männyt

ovat lähes heti rannalta lähtien vaifitsevia, Muutamat männyt ovat vähintään pa

riin kertaan palaneita (ks. puustoinventointi). Pienet mäftäät ovat metsävarpujen

valtaamia ja niiden välissä kasvaa runsaasti tupasvifiaa.
Kosken alapuolella purossa kasvaa runsaasti rentukkaa ja järvil<ortetta. Reu

nat kohoavat varsinkin etelärannalta jyrkästi, ja joki kulkee noin 5 metriä syvässä,

kapeassa “rännissä”. Rannat ovat hienorakeista harjuhiekkaa. Muutamia maapuita

makaa puron poikki.

(4B) MeSK. Puron alajuoksulla kankaat työntyvät kauemmaksi mutkittelevasta

joesta. Mäifäifiä kasvaa harvakseltaan koivuja ja kuusia. Suurimmat kuuset ovat

20-metrisiä. Puiden seassa on leppäpensaita ja pihlajan taimia sekä harvakseltaan

katajia ja muutama yksiifäinen raita. Korpikastikka on vaifitseva, ja tupassaramät

täitä on runsaasti. Mesiangervoa kasvaa yksittäin. Pohjakerros mättäiden välissä

on laajalti avoin. Paikoin on Sphagnum centrate - ja S. fimbriatum -laikkuja.

Ennen Yli-Ahmosta puronvarsi muuttuu rämeiseksi (O1SR). Puron varrella on

pari romahtanutta niittylatoa. Näiden lähistöltä puut on aikoinaan kaadettu. Ny

kyiset männyt ovat käppyräisiä näreitä. Yli-Ahmosen rannassa on vanhat maatu

neet pitkokset.
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Kohde 17 Heikko MeRiN
Rimpien reunoifia kasvaa Sarmentypnum sarmentosum - ja Warnstorfia procera -kas
vustoja ja maksasammalia. Muita lajeja ei juurikaan ole. Kankaan ja suon välissä
on kapea OlLkN- ja RaR (rahkaräme) -vyöhyke.

Kohde 18 Telkkälammit
(18A) Rimmet ovat ruoppaisia. Suon alaosa on rehevämpi kuin yläosa. O1RIN:n
vedet laskevat MeRiN-MeSN:n kautta pieneen lammikkoon/allikkoon, josta läh
tee laskupuro läntisimpään Telkkälampeen. Jouhisara ja siniheinä ovat vaifitsevina
jänteilä. Näiden lajien ohella kasvaa karhunmohoa, siniyökönlehteä, vilapääluik
kaa, nuijasaraa ja äimäsaraa. Välipinnalla Sphagnum papillosum, S. magellanicum ja S.
angustfolium ovat vallitsevia. Paikoin on Sphagnum sufutvum -laikkuja. Ruoppais
ten rimpien reunoila kasvaa rimpivesihernettä.

(18B) Laskupuro on korkeintaan puoli metriä leveä. Sitä reunustavat kapeat (puoli
metriä leveät) siniheinävyöhykkeet. (18C) Läntisimmän Tavilammmen rannat ovat
oligotrofista Sphagnum -rimpinevaa (OlSphRiN).

(18D) Lammesta lähtevä MeSR-, paikoin RhK-reunainen puronvarsi on siniheinä
valtainen. Puro on purosuun jälkeen puoli metriä leveä ja hiekka-, paikoin sora
pohjainen. Rehevyys ulottuu purosta noin 5 metrin päähän. Mäntyjen (10-15 met
riä korkeita) seassa kasvaa harvakseltaan koivua ja kuusta. Pensaskerroksessa kas
vaa katajapensaita ja leppää. Kenttäkerroksessa on vaffitsevan siniheinän ohella
runsaasti korpikastikkaa. Yksittäin kasvaa mm. mähkää, metsäkortetta, metsäkur
jenpolvea, pikkutalvikkia, karhunpuikea ja ruokohelpeä. Pohjakerroksessa Sphag
num angustifotium on vallitseva ja S. papillosum sekä S. mageltanicum ovat paikoin
runsaita. Puron niskalla on käytöstä poistettu kalapato.

(18E) Keskimmäinen Tavilampi on OlLkN-rantainen, Lammesta laskevan puron
yläjuoksu on MeRiNR- ja alajuoksu RL-reunainen. Siniheinä on vaffitseva kenttä-
kerroksessa koko puron varrella. Yläjuoksulla on paljon varsinkin mätässaratup
paita ja pohjakerroksessa Sphagnum subsecundum -laikkuja. (18F) Alajuoksun RL:lla
on Campytium stellatum -, Limprichtia revotvens/intermedia - ja Scorpidium scorpioiäes
-laikkuja ja Aneura pinquis -versoja. Paikoin pohjakerros on avoin. Kenttäkerrok
sessa kasvaa mm. mähkää, punakämmeköitä, nuijasaraa ja järviruokoa. (18G) RL:n
alapuolella on pienialainen ScoL, jossa nimilaji on vallitseva. Rinmiissä kasvaa myös
Warnstorfia procera - ja W. exannutata -versoja. Pienet mättäät ovat vifiapääluikka- ja
jouhisaravaltaisia. Keltasaraa ja rimpivihviää kasvaa myös harvakseltaan. Puro
soiden ja harjukankaan väliin jää kapea RaR-KgR-vyöhyke.

(1$H) Itäisimmän Telldcälammen itärannalla on hyvä leiripaikka, jonne johtaa pis
totie haijun päällä kullcevalta fieuralta. Lammen ranta on hiekka- ja mutarantai
nen, paikoin suo-ja paikoin kangasreunainen. Rantaviivalla onjouhisaravyöhyke,
ja rantavedessä kasvaa ulpukkaa. (181) Lammesta laskevalla kapealla purolla kas
vaa harvakseltaan mm. mesiangervoa, nuijasaraa, keltasaraa ja nuokkuhelmikkää.

Kohde 19 Hoikanjoki
(19A) Inventoinfialueen rajalla on noin 5 metriä leveä pienkivinen koski, Sen reu
noifia kasvaa runsaasti pensasmaista tuomea ja puumaista kymmenmetristä lep
pää. Näiden alla on runsaasti mm. metsäimarretta, metsäkurjenpolvea, lillukkaa ja
yksiifäin nuokkuhelmikkää, tuoksusimaketta sekä muutama metsäruusu ja voi
kukka. Kosken kohdalla on vanha mylly ja ulkorakennus. Ylempänä joen törmällä
on uusi kesämökki.
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(19B) Kaaronharjun sivuitse joki kulkee hienorakeisella hiekkapatjalla. Purouoma
(noin 5 metriä leveä) on aikojen kuluessa syönyt virran vastaisia rantoja ja paljas
tanut vastaavasti “suojanpuoleista” rantaa. Paikoin joki on puhkaissut uusia uo
mia hiekkakankaiden läpi ja vanhoista uomista on tullut itsenäisiä “makkarajär
ylä” tai näiden jokiuomien väliin on jäänyt hiekkakankaisia saaria. Eräs tällainen
pitkä “makkarajärvi” sijaitsee Telkkälampien itäisimmän järven eteläpuolella (mer
ldtty peruskarttaan). Puron “ulkokaarteissa” on paljaita hiekkatörmiä mutta “sisä
kaarteet” sen sijaan ovat kasvifiisuuden sitomia.

Puronreunan ja kuivan mäntykankaan väliin jää kapea vyöhyke, jolla kasvaa
hieman katajaa, leppää ja runsaasti siniheinää. Yksittäin kasvaa mm. mesianger
voa, aho-orvoldda (Viota canina ssp. montana) ja nuokkuhelmikkää. Paikoin joen
reunoifia on pienialaisia pullosarakasvustoja. Lähdelettoisilla paikoifia on Limprich
tia revolvens/intermedia - ja Sarmentypnum sarmentosum -laildcuja ja siniyökönlehteä.

Leppää kasvaa runsaasti kohdissa, joissä joen uomassa on pienialaisia saaria.
Näillä kohdifia kasvaa myös tuomea ja muutamia metsäruusuja sekä paatsamaa.
Korpikastikkaa kasvaa myös paikoin runsaasti. Joen varsifia suuria maapuita on
niukasti.

(19C) Joen alajuoksulla, jo vähän ennen Tuifiampia, joen reunat eivät ole enää niin
jyrkkiä kuin ylempänä joldvarressa. Luhtaisuus leviää paikoin laajemmalle alalle.
Hieskoivua, leppää ja katajapensaita on runsaasti. Kuusia on vain yksittäin. Pai
koin joessa kasvaa järviruokoa. Joen reunoifia on lisäksi yksittäin mesiangervoa.
Rämeisifiä kohdifia hieman kauempana joesta pisimmät männyt ovat noin seitse
mänmetrisiä. Näillä paikoin välipinnalla Sphagnum papittosum ja mätäspinnalla
$phagnum fuscum on vaffitseva. Lähempänä kangasmaata on pienialaisia rahkarä
meitä. Joesta saatiin taimenia ja harjuksia.

Kohde 20
Valuvesilammikoita, jossa oli noin 10 cm vettä kesäkuussa (17.6). Lammikoissa on
lähes puhdas jouhisarakasvusto. Sammalet puuttuvat.

Kohde 21 RL (CaL, ReL, ScoL)
Pienten Salkkarilampien pohjoispuolella on lettosoita. Suurimmaksi osaksi suot
ovat ruoppaisia ja kasvittomia. Ylimpään altaaseen laskee osa Salkkarinsuon ve
sistä. Suoaltaita yhdistävät toisiinsa kapeat lasku-uomat, ja vedet virtaavat lopulta
Tuifiammen kautta Hoikanjokeen. Rehevyys näkyy parhaiten ruoppien reunoifia,
välipinnalla rimmen ja jänteen välissä. Jänteet ovat harvakasvuisten korkeintaan
kymmenmeffisten mäntyjen, katajapensaiden ja tiheäkasvuisen siniheinän vaffit
semia. Mätäskasvillisuus on hyvin rahkaista, ja pohjakerroksessa ovat vaifitsevina
lähinnä Sphagnum angustifotium ja S. fuscum.

Lammikoiden reunoifia kasvaa paikoin pienialaisia Sphagnum subfutvum - ja
Loeskypnum badium -laikkuja. Muutamien moppien reunoilla on runsaasti Campytium
stetlatum-kasvustoja.Harvakseltaan ruoppien reunoilla kasvaa mm. raatetta, kur
jenjalkaa, siniyökönlehteä, rimpivesiherneifä, luhtavillaa, hirssisaraa, ja jouhi
saraa. Muuten ruopat ovat avoimia. Ylin allassuo on muita rimpisempi, ja vallitse
van jouhisaran ohella kasvaa keltasaraa. Alimmat suoaltaat ovat myös enemmän
rimpisiä kuin ruoppaisia. Näillä soifia on Limprichtia revolvens/intennedia -ja Campytium
stellatum -laikkuja.

Tuifiammen rannat ovat lähes täysin rimpiset. Rannalla on järviruokokasvus
toja, ja rimpipinnalla Scorpidium scorpioides on vaffitseva. Siniheinää on runsaasti
mäntyjen ja katajien vaffitsemilla mättäifiä.

Soilta tai niiden reunoilta tavattiin myös mm. tuomea, paatsamaa, mäh
kää, rätvänää, karhunruohoa, karhunputkea, punakämmekkää, villapääluik
kaa ja Sarmentypnum sarmentosum -laikkuja.
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Kohde 22 RL (BTLN)
Suo on hieman kuivahtanut Salkkarinsuon ojituksen vuoksi. Keltasaraa kasvaa
siitä huolimatta vallitsevan jouhisaran seassa. Siniheinää ja tupasluikkaa on run
saasti. Suolta tavattiin myös mm. karhunruohoa, siniyökönlehteä, villapääluikkaa,
punakämmekkää ja suonreunalta muutamia herttakaksikofta. Sammallajisto on
eniten kärsinyt kuivatuksesta, Loeskypnum badium on siitä huolimatta runsas.
Campylium stetiatum - ja Sphagnum zvarnstorfii -kasvustoja on hieman vähem
män. Mättäät ovat pienialaisia ja Sphagnum angustifolium -valtaisia. Niillä kas
vaa muutama rämemänty.

Kohde 23 LR ja RhKgK-reunainen puro
(23A) Kenifäkerroksessa jouhisara on vaffitseva ja sinffieinä runsas. Pohjakerros
on Campytium stellatum -, Limprichtia revotvens/intermedia - ja Loeskypnum badium
-valtainen. Mättäifiä mäntyjen ohella on hieman katajaa. Yksittäin kasvaa mm.
punakämmekkää, äimäsaraa, keltasaraa, Aneura pinquis -versoja ja suon reunalla
juolukkapajua.

(23B) Mänty- ja hieskoivureunaisen puron penkoilla on runsaasti korpi-imarretta,
mesiarigervoa, metsäkuienpolvea, ifilukkaa, karhunputkea, tuppisaraa, siniheinää
ja korpikasilkkaa.

Kohde 24 Laattajanpuro
Puro on pari metriä leveä ja hiekkapohjainen. Penkereifiä MeSR-valtaista ruohoi
suutta on noin 5 metrin levyisenä vyöhykkeenä. Kenttäkerroksessa jouhisara ja
siniheinä ovat vallitsevia. Paikoin on järviruoko- ja pullosaralaikkuja. Keltasaraa
on penkereillä jonkin verran. Yksittäin kasvaa mm. vfflapääluildcaa ja korpiorvok
ida. Läheisellä mökkifiellä Kaaronkankaalla on pieni töppövillalaikku.

Kohde 25
Rajavyöhykesifian lähellä, Ala-Kaarton etelärannalla, kasvaa punakämmeköitä.
Jouhisara on rannalla ja järviruoko rantavedessä vaifitseva. Näitä harvemmassa
kasvaa mm. siniyökönlehteä, vifiapääluikkaa, nuijasaraa, keltasaraa ja siniheinää.

Kohde 26 Jaakonlampi - Pitkälampi
Poroaidan itäpuolella niemessä on KoLu. Koivujen ohella pajuja on runsaasti. Län

sipuolella aitaa lehtipuusto on syöty polvenkorkuiseksi ja mänty on vallitseva.

Yksffläin kasvaa kuusia, leppäpensaita ja paatsamaa. Jouhisara, siniheinä ja pai

koin korpikastikka ovat vaifitsevina kenttäkerroksessa ja rantanfltyllä. Yksittäin
kasvaa mm. mähkää, korpi-imarretta, mesiangervoa, karhunputkea, villapääluik

kaa ja keltasaraa. Pohjakerros on avoin. Paikoin lampien rannoifia on

SRhLu-MeRiN-laikkuja.

5.6.2.8 Närängänvaaran osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 6/12)

Kohde 1 Porrassuo
Koko suolla on harvakseltaan mäntyjä. Suon alaosassa on pieniä puuttomia aloja,
joilla suo on ScoL. Muuten suo on RL (tai rämeistä ScoL - ReL). Aivan suon yläreu
nalla on useita lähteitä.

(1A) Suon yläosan rimmet ovat Limprichtia revotvens/intermedia - ja alaosan Scorpidium
scorpioides -valtaisia. Reunoifia kasvaa paikoin Loeskypnum badium -kasvustoja. Pai

koin on myös Campytium stetiatum -laikkuja. Välipinnalla on Sphagnum warnstorfii
-laikkuja. Rinnesuon alaosa on rimpisempi kuin yläosa. Useat rimmet ovat keskeltä
moppaisiaja hiekkapohjaisia. Monet niistä ovatmyös kuivahtaneita. Mättäillä ei sam
malia juurikaan ole.
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Pikkunokkasaraa (Carex viridula cf. var. bergrothii; det. J. Pykälä) kasvaa har
vakseltaan rimmissä. Laji on sekä valtakunnaffises% että alueeffisesti silmälläpi
dettävä (St). Samoissa rimmissä jä ympäröivifiä jänteillä kasvaa järviruokoa. Suol
la kasvaa myös jouhiluikkaa (Eleocharis quinqueflora; det. J. Pykälä), joka on alueel
lisesti silmälläpidettävä (St). Jänteifiä kenttäkerros on tupasluikka-, vfflapääluik
ka-, jouhisara- ja siniheinävaltahien. Katajaa on myös mättäifiä runsaasti. Lettovil

laa ja keltasaraa kasvaa harvakseltaan koko suolla. Muutamassa kohdassa on kir
kiruohoa. Yksittäin koko suolla kasvaa mm. mähkää, karhunruohoa, rimpivesiher
nettä, karhunputkea, punakämmekkää, siniyökönlehteä, rimpivihvilää, äimäsaraa

ja hirssisaraa.

(18) MeEuLä-juoffl suon ja vaaran välissä. Suurin silmäke on noin 30 m2 laajuinen.

Muut silmäkkeet ovat keskimäärin 10 m2 kokoisia. Bryum pseudotriquetrum on val

litseva lähteissä. Lähdesilmäkkeet ovat osittain avoimia ja hiekkapohjaisia.

(1C) MeFuLä sijaitsee suon ja metsän rajassa. Tihkupinta on noin 10 m2 kokoinen.

Silmäkkeessä on myös muutamia kiviä. Bnjum pseudotriquetrum on vaifitseva. Läh

teestä lähtee kapea hiekkapohjainen lähdepuro, joka purkautuu Porraspuroon.

(1D) Puron sivustalla on KeLR. Suolla mäntyjen ohella kasvaa runsaasti katajaa.

Kenttäkerroksessa kasvaa karhunruohoa, vfflapääluildcaa, lettovillaa, hoikkavil

laa, äimäsaraa, paikoin keltasaraa, siniheinää ja järviruokoa. Pienialaiset rimmet

ovat Limprichtia revolvens/intermedia -valtaisia, ja niiden reunoilla Loeskypnum

badium on runsas. Paikoin on Sphagnum warnstorfii -laikkuja.

(1E) Suon alapuolella lähdepuron varret ovat ReLR-reunaiset. Tosin kuusta kasvaa

vain aivan puron reunalla, ja ylempänä puropalteet ovat mäntyvaltaisia. Ruohoi

suutta on noin parin metrin leveydeltä, ja korpikastikka on vaifitsevana puron

reunalla. Ojakellukoiden ohella kasvaa hapsisaraa ja hentosuolaketta, jota kasvaa

vielä seuraavan lähteen kohdalla (1F).

(1F) Puron vieressä on noin 35 m2 laajuinen hiekkapohjainen MeEuLä. Tihkupin

nalla Phitonotis fontana on vallitseva. Avointa vesipintaa on noin 2-3 m2:n verran.

Lähteen ympanil kasvaa metsä- ja suokortetta sekä mätässaratuppaita.

(1G) Lähteen alapuolelta puronvarsi on täysin mäntyreunaista LR. Harvakseltaan

kasvaa keltasaraa ja paikoin kirkiruohoa. Yksiftäin kasvaa mm. rätvänää, tähtital

vikkia, vilukkoa ja nuokkuhelmikkää.

Kohde 2 KeRL
Rimpipinnan osuus on suhteellisen suuri, noin 70 % suoalasta. Sco?pidium scorpioides

(ScoL) on vallitsevana rimmillä, jotka ovat paikoin moppaisia (RuRIL). Rimpiä erotta

vat toisistaan mäntyiset ja katajaiset jänteet. Männyt ovat korkeintaan parimetrisiä.

Mätäspinnat ovat jouhisara-, siniheinä- ja Sphagnum fuscum -valtaisia. Rimmistä

työntyy läpi harvakseltaan järviruokoa. Välipinnalla kasvaa mm. mähkää, siniyö

könlehteä, karhunruohoa, punakämmekkää, vifiapääluikkaa, äimäsaraa sekä

Limprichtia revotvens/intermedia - ja $phanum warnstorfii -kasvustoja.

Leton itäosa on vähemmän ruoppainen. Jouhisaran ja siniheinän ohella kas

vaa äimäsaraa ja lettovifiaa. Campylium stetiatum, Limprichtia revotvens/intermedia ja

Sphagnum warnstorfri ovat vaifitsevina pohjakerroksessa. Mättäifiä on muutama

Tomentypnum nitens -laikku.
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Kohde 3 Porrassuonpuro
(3A) Porraspuron pohjoishaaraan yläpuolella oleva hiekkapohjainen allas (ei oi
kein suota eikä järveä) on pullosara- ja jouhisaravaltainen. Pohjakerroksen kasvil
lisuus puuttuu kokonaan. Pellon raivauksen ja suo-ojituksen seurauksena suolle
on saattanut kasautua hiekkaa, ja suon luonne on siten muuttunut.

(3B) Paikoin LR-, paikoin MeSsRINR (mesosotrofinen sirppisammalrimpinevarä
me) -reunainen puro. Purouoma on noin 3 metriä leveä ja enimmäkseen hiekka
pohjainen. Aivan Laattajan rannassa puron pohja on mutainen. Ruohoisuus yltää
noin 5 metrin päähän purosta. Siniheinä ja jouhisara ovat vaffitsevia, ja vifiapää
luikka on runsas. Paikoin purossa on muutamia pullosaralaikkuja. Pohjakerrok
sessa on runsaasti Sphagnum subsecundum - ja paikoin Warnstorfia procera -laik
kuja. Keltasaraisissa kohdissa on runsaasti Limprichtia revotvens/intermedia - ja
Campylium stettatum -kasvustoja. Puron suulla on pieni Scorpidium scorpioides
-kasvusto. Yksittäin kasvaa mm. mähkää, mesiangervoa, karhunruohoa, luh
tamataraa, siniyökönlehteä, punakämmekkää, hirssisaraa ja nuokkuhelmikkää.

Kohde 4 MeLä
Kankaan reunassa on tihkupintaisuutta ja pari 15 m2 kokoista lähdesilmäkettä.
Warnstorfia exannulata on vaifitsevana sammaleisessa tihkupinnassa. Rhizomnium
pseudopunctatum- (lettolehväsammal) ja maksammallaikkuja on jonkin verran. Las
kupuro puuttuu.

Kohde 5 Halsinoron rääseikköinen suo
Vaaranlaen “kurussa”, 340 metrin korkeudella (mpy), on noin 50 metriä leveä suo
juoffl. Mättäillä kasvaa harvakseltaan vähän yli polvenkorkuista kuusta. Välipin
nalla Sphagnum angustfoUum on vallitseva ja mättäillä Sphagnum fuscum sekä S.
russowii. Tupasvifia on vaffitsevana kenttäkerroksessa. Variksenmarjaa (Empetrum
nigrum colt.) on runsaasti, ja hieman vähemmän kasvaa vaivaiskoivua, Suopursua
(Ledum patustre) on yksiftäin.

Kohde 6 Närängänvaaran lounaisrinne
Närängänvaaran lounaisrinteen jyrkänteiden alla on etupäässä lehtomaista kan
gasta. Tämän alapuolelta metsä on pääsääntöisesti tuoretta kangasta, mutta jotkut
lehtomaiset juotit ulottuvat metsäautotielle tai tieuralle asti. Lehtomaisissa koh
dissa mustikoiden seassa kasvaa runsaasti metsäkuijenpolvea, lillukkaa, oravan
maijaa ja piensaniaisia. Harvakseltaan kasvaa myös yövilkkaa ja nuokkuhelmik
kää. Muutamassa kohdassa on myös hlirenporrasta ja sudenmarjaa. Pohjansinival
vaifia (alueellisesti St) kasvaa myös rinteellä. Läätettä on Halsinoron lähellä (Kum
pulainen, K.) ja pohjoisrinteellä lähellä rajapolkua. Valkolehdokkia (alueeffisesti
V) kasvaa pohjoisrinteellä.

(6A-C) Parissa kohdassa kallion ultraemäksisyys tulee esille. (6A) Itäisellä jyrkän
teellä kasvaa raidankeuhkojäkälää (Lobaria pulmonaria) suoraan kalliopinnalia.
(6A,B) Haurasloikkoa ja viherraunioista on molemmifia jyrkänteifiä ja edeifistä
myös (6C) Repokalliolla. (6C) Repokaifiolla kasvaa lisäksi pahtarikkoa (alueelli
sesti Sh; K. Kumpulainen). (6D) Närängänvaaran laella, kolmiomittaustornin luota
löytyi (alueellisesti Sh) pahtanurmikkaa (K. Kumpulainen).

Aivan yleisesti kaikilla jyrkänteilä kasvaa kaifioimarretta (Potypodium vutga
re). Lisätietoja Närängänvaaran puustosta ja kasvillisuudesta on myös puusto-,
sammal-, jäkälä- ja kääpäinventointiraporteissa.
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Kohde 7 Lounaisrinteen notkelma
Pienialainen, rinteen suuntaan viettävä kangasmaan soistuma, jossa on pientä tih
kupintaisuutta. Korpikastikka on vaffitseva kenttäkerroksessa harvakseltaan kas
vavien hieskoivujen (15 cm dbh), kuusten ja pensasmaisten harmaaleppien alla.
Ruohovartiset kasvit olivat vasta versoina (inventoitu 4.6). Maanrajassa oli mm.
metsäkortteen, pohjansinivalvatin (alueeffisesti St), metsäkurjenpolven ja maan
ankämmekän versoja. Mättäifiä kasvaa runsaasti katajaa.

Kohde $ Närängänvaaran lounaispuolen tie
Närängänvaaran lounaispuolen tienreunalla kasvaa useassa kohdassa pilckuter
vakkoa (alueellisesti St). Tien päässä, kääntöpaikalla kasvaa leskenlehteä, nurmi
härkkiä (Cerastiumfontanum), kissankäpälää sekä pohjantähidötä. Muualta en näi
tä lajeja löytänyt. Tiellä kasvaa myös töppövifiaa ja muutamin paikoin tieojissa
vilapääluikkaa, lettovifiaa ja eräässä kohdassa isoalvejuurta.

Kohde 9 Lehtomaisia kankaita
Närängänvaaran lounaispuolen metsäautotien ja tieuran molemmin puolin on usei
ta alle hehtaarin kokoisia lehtomaisia kangasmetsiä ja ruohoisia kangaskorpia.
Näillä kohdin kasvaa runsaasti metsäkurjenpolvea, mesiangervoa ja metsäimar
retta sekä hieta- ja korpikastikkaa. Näitä harvemmassa on mm. tähtitalvildda,
metsämaitikkaa, ojakellukkaa, karhunputkea, huopaohdaketta, sudenmarjaa, hert
takaksikkoa, harajuurta (Corallorrhiza trzfida), yövllkkaa ja nuokkuhelmikkää. Poh
jakerroksessa metsäsammalet, Sphagnum angustzfotium ja S. capitttfolium ovat val
litsevia.

(9B) Tieuran alapuolella tämän ja seuraavan kohteen (10) välissä lehtomainen kan
gas vaihettuu lettokorven (LK) kautta ReLR:ksi. LKssa kasvaa runsaasti katajaa,
ja kenttäkerroksessa runsastuu siniheinä. Harvakseltaan kasvaa mm. mähkää, kar
hunruohoa, äimäsaraa sekä useita edellä mainittuja ruohoja. Kissankelloja kasvaa
useilla mättäillä. Pohjakerroksessa on Tomentypnum nitens -laikkuja. LR:n puolella
runsastuu Limprichtia revotvens/intermedia ja Campytium stettatum.

Kohde 10 RL
Suon pohjoisreunalta letto on reunavaikutteinen ja keskemmältä keskustavaikut
teisempi. Paikoin kasvaa katajaa runsaasti, ja näifiä kohdin suo on hyvin mäftäi
nen. Kenifäkerroksen valtalaji on siniheinä. Sitä harvemmassa kasvaa mm. mäh
kää, karhunruohoa, raatetta, karhunputkea, vifiapääluikkaa, lettovifiaa, tähtisaraa
ja äimäsaraa. Mättäiden välissä on Limprichtia revotvens/intermedia - ja Campytium
steltatum -laikkuja ja välipinnalla Sphagnum warnstorfii -kasvustoja. Keltasara run
sastuu lähempänä jokea, missä paikoin on järviruokolaildcuja. Parissa kohdassa
lähellä jokea on pienialaisia Catoscopium nigritum -laikkuja. Tätä sammalta löytyi
ainoastaan tältä suolta. Samalla paikalla kasvaa hentokortetta.

Kohde 11 Suojoki, luhtareunainen ReLR8
Joki on noin 3-5 metriä leveä ja hiekka- hiesupohjainen. Purossa on paikoin rauta
saostumia. Joen reunat ovat turpeiset ja jouhisara- tai järviruokovaltaiset. Palteen
korkeimmilla kohdifia siniheinä on runsas. Palteifia on nIInikään paikoin runsaasti
pohjanpajua ja katajaa. Kymmenmetniset männyt ovat valtapuina, ja hieskoivu
pensaita on laikuifaisesti. Luhtasaraa ja pullosaraa kasvaa siellä täällä jokipenkal
la. Mähkää, särmäkuismaa, punakämmekkää ja keltasaraa on harvakseltaan. Poh
jakenroksen kasvillisuus puuttuu lähes kokonaan.
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Kohde 12 ReL
Pienialaisella ReL:lla jouhisara on kenttäkerroksessa vaifitseva ja siniheinä runsas.
Limprichtia revotvens/intermedia -valtasammalen seassa Aneura pinquis on suhteeffi
sen runsas. Vähän niukemmin kasvaa lettovilaa, vifiapääluikkaa, keltasaraa, äi
mäsaraa ja nuijasaraa. Pohjoispuolelta suo vaihettuu vähitellen lehtomaiseksi kan
kaaksL

Kohde 13 Letot
Suon länsi- ja itäosa ovat lähes kokonaan ScoL, ja näiden väliin jää KeRL. Paikoin
nämä tyypit sekoittuvat toistensa kanssa, ja mäntyä kasvaa harvakseltaan Scorpidium
scorpioides - valtaisten rimpien jänteillä (Sc0LR). Suon keskiosassa on myös muutamia
mesotrofisia (MeS5RIN) kohtia, joiden rimpipinnoilla Warnstorfia procera on vaffitseva.
Rämeletolla on Scorpidium scorpioides -laikkujen lisäksi Campylium stellatum -laikkuja.
Rimpien reunoifia Sphagnum subsecundum on runsas. Mättäillä kasvaa runsaasti kata-
jaa ja kenttäkenoksessa jouhisara ja joko ovat vallitsevia. Runsaasti kasvaa
myös siniheinää, raatetta, paikoin pullosaraa ja tupasluikkaa. Näitä harvemmassa
kasvaa mm. karhunmohoa, siniyökönlehteä, punakämmekkää, lettovifiaa, hirssisa
raa ja äimäsaraa. Jokisuun kohdalla on runsaasti keltasaraa.

Kohde 14 SRhLu
Suojärven rannalla pieniä luhtasaaria yhdistää toisiinsa SRhLu “niltyt”. Samanlais
ta luhtaisuutta on myös Suojärven ja Peräjärven välisen salmen rannoilla sekä Pe
räjärveen laskevan puron suulla. Saraisella luhtasuolla jouhisara kasvaa lähes puh
taana kasvustona. Yksittäin sen seassa on raatetta, luhtavillaa ja vesipinnafia rim
pivesihernettä. Vain muutamassa kohdassa on Warnstorfia exannulata -kasvustoja.
Muuten pohjakerroksen kasvifiisuus puuttuu.

Kohdel5ScoL-KeRL
Jouhisara on vallitseva kenttäkerroksessa. Raate, tupasluikka sekä siniheinä ovat run
saita. Pohjakerros on Scorpidium scorpioides -valtainen. Rimpien reunoifia on Sphagnum
subsecundum -laikkuja.

(15B) Leifo on samanlainen kuin edellä, mutta rimpien välisifiä jänteillä kasvaa
parimetrisiä suomäntyjä. Tyypiltään se on joko ScoLR tai KeRL. Harvakseltaan
näillä letoifia kasvaa karhunruohoa, vifiapääluikkaa ja äimäsaraa.

Kohde 16 Korpipuron ReLR-vartinen alajuoksu
Puro on 3 metriä leveä ja hiekkapohjainen. Rantamännyt ovat 7 metriä pitkiä, ja
niiden seassa kasvaa hieskoivua, leppää ja pajupensaita. Puusto on hyvin tiheää,
Rantapalteella siniheinä on vaifitsevana. Puron eteläpuolella kasvaa runsaasti jär
viruokoa, ja kummallakin puolella puroa on useita tupassara- sekä mätässaraftip
paita. Pohjakerroksen kasviffisuus puuttuu aivan puronvarresta.

Jouhisara on vaffitsevana vähän kauempana purosta, sen pohjoispuolen suo
kasvillisuudessa. Siniheinä, korpikastikka ja järviruoko ovat runsaita. Mättäillä kas
vaa vifiapääluikkalaikkuja. Mättäiden välissä on Scorpidium scorpioides -laikkuja.
Harvakseltaan kasvaa mm. mähkää, mesiangervoa, särmäkuismaa, karhunruo
hoa, metsäkurjenpolvea, karhunputkea, viukkoa, keltasaraa ja nuijasaraa.

Kohde 17 KeLR
Kenttäkenoksessa jouhisara on vaffitseva ja siniheinä runsas. Mäifäifiä kasvaa kata
jaa. Pohjakerroksessa on Campylium stettatum -, Tomentypnum nitens - ja Sphagnum
warnstorfii -laikkuja. Yksittäin kasvaa mm, karhunruohoa, vifiapääluikkalaikkuja ja
äimäsaraa. Isoimmista männyistä ei ole kuin kannot jäljellä.
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Kohde 18 EuLä
Ison kivilohkareen luona on 10 metriä leveä ja noin 30-40 metriä pitkä ve
tinen juonne, johon avautuu yksi tai useampia lähdesilmäkkeitä. Juotista
avointa sammaleetonta tihkupintaa on noin viidesosa. Lähteen reunoilla
on Warnstorfia exannutata - ja Rhizomnium pseudopunctatum -kasvustoja ja
muutama Cratoneuron fiticinum -laikku (det. J. Pykälä). Lähteen läheisyy
dessä on myös muutama Tomentypnum nitens -laikku. Korpikastikka on pai
koin vallitsevana kenttäkerroksessa lähteen ympärillä, missä harvakseltaan kas
vaa myös mm. mesiangervoa, pohjantähtimöä, huopaohdaketta ja mätässaraa.
Lähteeltä laskee Warnstorfia exannulata -valtainen pfflopurojuoffi Pitkäkummun
suolle suunnffleen inventointialuerajausta pitkin. Samaan juotifin yhtyy lähdepu
ro läntiseltä lähteeltä. Muita eutrofisia lähteitä ei havaittu inventointialueifia.

Kohde 19 MeLä
Parin neliön kokoinen pieni lähde sulautuu lähes heti lähdepuroon. Warnstorfia
exannutata on vallitsevana lähteellä ja purossa. Lähteellä kasvaa myös pohjan
tähtimöä, ja puron sekä lähteen vaikutuspiirissä kasvaa mm. juolukkapajua,
metsäkurjenpolvea, mesiangervoa, vilukkoa, karhunputkea ja äimäsaraa. Pu
ron reunoilla on myös Sphagnum warnstorfii -laikkuja.

5.6.3 Pajupuronsuon inventointialue

5.6.3.1 Vasikkalammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 7/12)

Kohde 1 ReRL Vasikkalammen rannassa
Kenttäkerroksessa on runsaasti villapääluikkaa, keltasaraa ja siniheinää. Pohjaker
roksessa Campytium stetiatum, Limprichtia revotvens/intermedia, Paludelta squarrosa,
Sarmentypnum sarmentosum, Sphagnum subsecundum ja Sphagnum warnstorfii ovat
vaffitsevina. Yksittäin kasvaa mm. mähkää, juolukkapajua, pikkutalvildda, tuppi
saraa, nuokkuhelmikkää ja hietakastikkaa (Catamagrostis epigejos).

Suon kaakkoislaidassa on pifiopuroinen juoffl, jota reunustavat hieskoivut ja
lepät. Kuusta kasvaa yksittäin ja vallitsevana vasta kangasmaan kohdalla. Pensas
kerroksessa on runsaasti pajuja. Kenttäkerros on korpikastikka- ja metsäkorteval
tainen. Harvakseltaan kasvaa mm. korpi-imarretta, hllrenporrasta ja mesianger
voa sekä virpaju x juolukkapaju -risteymää.

Kohde 2 Rahkainen ReRL ja lähteet
(2A) MeEuLä. Lähde lähdepuroineen on noin 150-200 m2 laajuinen. Puro häviää
suohon noin 50 metrin päässä lähteestä. Lähde on hiekkapohjainen ja osittain avoin
sekä suhteeffisen vuolas. Tihkupinnalla Rhizomnium pseudopunctatum on vallitseva
ja Philonotisfontana runsas. Hieman vähälukuisempia lähteessä mutta purossa run
saita ovat Bryum weigetii, Marchantia potymorpha ja Patudella squarrosa. Lähteen reu
noifia kasvaa mm. metsäimarretta, pohjanhorsmaa, pohjanleinilddä (alueeffisesti
St), tähtitalvikkia, metsäkurjenpolvea, huopaohdaketta, pohjannurmikkaa ja kar
heanurmikkaa (Poa trivialis). Lähdettä ja puroa varjostavat kuuset. Puron hävittyä
suohon lähdesoinen juoffl muuttuu LK:n kautta ReLR:ksi.

(2B) ReRL. Mättäifiä mäntyjen ohella kasvaa kuusta ja katajaa. Jouhisara ja sinihei
nä ovat vaffitsevina kenttäkerroksessa. Näitä hieman harvemmassa kasvaa mm.
mähkää, karhunruohoa, vifiapääluikkaa, lettovifiaa ja äimäsaraa. Pohjakerrokses
sa on Loeskypnum badium -, Patudetta squarrosa - ja Tomentypnum nitens -laikkuja.
Lettoisuus johtuu kangasmaan reunassa olevasta lähteestä, josta valuvedet virtaa
vat rinnesuolle.
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(2C) MeEuLä. Lähde on 50 m2 kokoinen. Märkäpinnalla Rhizomnium magnifotiumja
Warnstorfia exannutata ovat vaifitsevina ja Philonotis fontana on vähälukuinen. Läh
teen ympärillä kasvaa mm. pohjanhorsmaa, pohjanleinikkiä (alueeffisesti St), täh
fitalvikida. Lähdepuroa ei ole. Sen tilalla on lähdesoinen juoffi, joka päättyy
MeSN:lle.

Kohde 3 Lähdesoinen lefto
Pienet lähdesilmäkkeet ovat suon keskellä. Yhteensä ne ovat 10 m2:n suuruisia.
Phitonotis seriata ja Warnstorfia exannulata ovat vallitsevina tihkupinnalla. Kenttä-
kerroksessa jouhisara on vallitseva. Punakämmekkää, siniheinää ja villapääluik
kaa on harvakseltaan. Lettoisen suon pohjakerroksessa kasvaa Carnpylium stetta
tum -, Limprichtia revolvens/intermedia -, Loeskiypnum badium -, Sarmentypnu;n sarmen
tosum - ja Sphagnum warnstorfii -laikkuja. Lähellä puroa kasvaa vielä Scorpidium
scorpioides -kasvustoja. Letto on noin puolen hehtaarin kokoinen.

Kohde 4 MeEu-lähteikkö
Silmäkkeet (3 kpl) ovat suhteellisen lähellä toisiaan, ja tihkupintaista suota on
myös silmäkkeiden välissä, Lähinnä järveä oleva silmäke (3 m2) on hieman kohol
la, ja Philonotis fontana on sekä sifiä että seuraavalla lähteellä vallitseva. Toinen
silmäke on hieman ylempänä rinnesoisella suojuotifia ja on noin 5 m2 kokoinen.
Kolmas silmäke sijaitsee kangasmaan laidassa Raatemännilcön puolella. Se on 5 m2
kokoinen, ja sen märkäpinnalla Warnstorfia exannulata on vallitseva ja Philonotis
fontana -eslintymä on pienialainen. Lähdepinnoifia kasvaa lisäksi Brtjum weigelii - ja
Rhizomnium magnzfotium -laikkuja.

Lähteifiäja niitä ympäröivällä suolla kasvaa mm. karhunruohoa, pohjanhors
maa, mesiangervoa ja karvayökönlehteä ja pohjakerroksessa Paludella squarrosa -laik
kuja. Vasikkalammen rannalla kasvaa tällä kohdalla metsäruusua ja LäS:n lähellä
olevalla RhK -reunaisella purojuofflla mm. tuomea, muutamia hlirenporraskimp
puja ja niittymaarianheinää. Yläosastaan purojuoffi karuuntuu ja on kapealti MK-
tai KgK-reunainen.

Kohde 5 MeLä
Lähde on 10 m2 kokoinen ja lähdepuro 30 metriä pitkä. Selvää rajaa kasviifisuudes
sa ei näiden välillä ole. Puro jatkuu vielä kauemmaksi mutta ei enää lähteisenä.
Calliergon stramineum, Pseudobryum cinctidioides ja Warnstorfia exannutata ovat vallit
sevia. Lähteen ympärifiä kasvaa mm. suokortetta, peltokortefta ja suohorsmaa ja
äimäsaraa. Korpikastikka on runsas lähteen ja puron reunoifia. Läheisillä mättäillä
kasvaa leppää, koivua ja hieman kuusta, joka puronvarrella runsastuu.

Kohde 6Vasikkalampi
Lammen rannat ovat hiekkarantaista kangasmaata tai suota. Maisemakuva on ehjä.
Järven rannalle, inventoinfialueen ulkopuolella, on jätetty noin 50-100 metrin le
vyinen suojavyöhyke. Inventoinfialueen ulkopuoliset hakkuut eivät näy lammel
le.

Kohde 7 Piensaniaisvaltainen lehtomainen juotti
Vasikkavaaran lounaisrinteessä on piensaniaisjuoffi. Haapaa (noin 30 cm dbh) on
runsaasti, varsinkin juotin yläosassa. Parissa kohdassa on isoalvejuurildmppuja.
Sphagnum fimbriatum on vaffitseva pohjakerroksessa. Juotin laella on heikkoa tih
kupintaisuutta. Haavan rungolla kasvaa mustasukkakääpää, kuusella ruostekää
pää ja rusokantokäpää. Pienellä painanteella, noin 30 metriä juotin yläosasta ete
lään, kasvaa kallddmaariankämmekkää (Dactylorhiza cf. fuchsii; Ohenoja, E.). Laji
on alueeffisesti silmälläpidettävä (Sp)
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Kohde 8 MeSR
(8A) PsR:n keskellä on pienialainen (30 m2) MeSR, josta lähtee noromainen puro
kohti Vasikkalampea. Sararämeen kohdalla kasvaa Sarmentypnum sarmentosum - ja
Patudetia squarrosa -kasvustoja. Kenttäkerroksessa jouhisaran ohella kasvaa äimä
saraa ja siniheinää.

(8B) Heikosti RhK-valtainen puro katkeaa välillä ja pffloutuu suohon. Paikoin pu
ron kohdalla on MkK-laikkuja, ja aivan puron alajuoksu on metsäimarteen peittä
mä. Ennen järveä puro häviää lopuffisesti, ja puron suusta antaa heikon merkin
pieni kivikko järven rannalla.

5.6.3.2 Mustalammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 7/12)

Kohde; Piilopuroinen notkelma
Vasikkavaaran pohjoispuolen notkelmassa, osa-alueiden rajalla on RhK-reunainen
pifiopuro. Paikoin on MkK- ja MK- ja MrK-laikkuja. Korpikuusikossa kasvaa koi
vua sekapuuna ja leppää näiden alla pensaina. Tuomea kasvaa myös parissa koh
dassa. Muutamat kuusimaapuut ovat varsin järeitä (noin 100-150 mnkoa hehtaanil
la), ja niistä löytyi mm. pursukääpää ja rusokantokääpää. Mättäisessä kenttäker
roksessa korpikastikka on vaifitseva ja hllrenporrasta ja paikoin myös korpisaraa
ja metsäkurjenpolvea kasvaa harvakseltaan.

RhK-juotin yläosasta pifiopuron varteen viettää piensaniaisten vaifitsema
notkelma, jossa kasvaa mm. isoalvejuunildmppuja. Notkelman länsipäässä MeSR:llä
on Sarmentypnum sarmen tosum -rimpiä.

Kohde 2 Lehtomainen kangas
Kuusten seassa kasvaa runsaasti haapoja. Kenttäkerros on hyvin ruohoinen.
Metsäimarre ja mustikka ovat vallitsevia. Runsaasti kasvaa korpi-imarretta,
metsäkurj enpolvea, oravanmarj aa, nuokkutalvikida, pikkutalvikida ja kevät
piippoa (Luzula pilosa). Yksittäin tai harvakseltaan kasvaa lisäksi tähtitalvik
ida, metsämaitikkaa, yövilkkaa, harajuurta ja tesmaa. Pohjakerroksessa on
Rhytidiadetphus triquetrus -kasvustoj a (metsäliekosammal).

Kohde 3 Mustalampeen laskeva puro
(3A-B) Latvahaarat ovat paikoin pifiopuroisia ja RhK-valtaisia. Purot eivät varsi
naisesti ole lähdesyntyisiä, mutta latvapurojen varrella on Uhkupintaisuutta. No
roiset purot ovat alle puoli metriä leveitä, ja rehevyyttä on 10 metrin leveydeltä
purouoman molemmin puolin. Pohja on hiekkainen tai pienkivinen. Muutamat
kuuset ovat järeitä (40 cm dbh) ja lepät puumaisia (10 cm dbh). Maapuita on myös
paikoin suhteefflsen runsaasti. Rantavyöhyke on hyvin ruohoinen. Korpikastikka
on vallitseva ja mesiangervo runsas. Harvakseltaan kasvaa myös mm. tuomea,
lehtokortefta ja metsäkuijenpolvea. Pohjakerroksessa Sphagnum fimbriatum on
vaifitseva.

(3A) Palvasennoron reunalla on hyvin pieni 2 m2 kokoinen MeLä. Phitonotis seriata
on vallitseva tihkupinnalla.

(3B) Fbhjoisemman haaran alajuoksulla on lähdevaikutteinen suo, jossa on Patudetta
squarrosa -kasvustoja. Muuten rimmet ovat Sarmentypnum sarmentosum - tai Warnstor
fia exannulata -valtaisia. Sphagnum angustifotium on vallitseva välipinnalla ja jouhisa
ra kenttäkerroksessa. Äimäsaraa ja sinffieinää kasvaa myös jonkin verran. Viereisellä
kankaalla kasvaa lisäksi metsämaitikkaa ja yövilkkaa.

Aueelliset ympäristöjulkaisut 153 Ø



(3C) Latvanorojen haarassa on pieni lampare, jonka rannoilla jouhisara on vallitse
va ja pullosara sekä raate ovat runsaita. Pohjanpajua on myös runsaasti (PavLu).
Alajuoksu on hyvin lähteinen ja lähdevaikutteinen,

(3D) MeLä. Lähde on noin 20 m2 kokoinen ja Warnstorfia exannutata -valtainen.
Varsinaista lähdepuroa ei ole, vaan vedet virtaavat LR:n ja ScoL:n kautta puroon.
Juotin yläosassa on Sarmentypnurn sarmentosum -laikkuja ennen alaosan yhtenäistä
Scorpidium scorpioides -kasvustoa. Kenttäkerroksessa jouhisara on vallitseva, ja let
toisella lähdesuolla kasvaa myös mm. villapääluikkaa ja äimäsaraa. Muutamat rim
met ovat Campylium stettatum -valtaisia.

(3E) MeLä ja lettoiset laskupurot. Kaksi seuraavaa lähdesilmäkettä ovat toisistaan
noin 10 metrin päässä. Silmäkkeet ovat noin 25 m2 kokoisia ja osittain avoimia.
Phitonotis seriata on vallitseva fihkupinnalla. Warnstorfia exannulata -kasvustoja on
jonkin verran. Reunoilla kasvaa pohjanhorsmaa. Lähteiden laskupurot kiertävät
puronvarren metsäsaarekkeen eri puolilta. Puroja reunustavalla suolla on Loeskyp
num badium - ja Sarmentypnum sarmentosum -laikkuja. Mähkää, hoikkavifiaa ja äi
mäsaraa on myös harvakseltaan.

Lähteiden kohdalla Mustalampeen laskeva puro on metrin levyinen, ja sen
pohja on kivinen. Koivu ja kuusi ovat vallitsevia. Pensaskerroksessa kasvaa run
saasti leppää ja pohjanpajua. Kenttäkerroksessa mesiangervo, siniheinä ja korpi
kastikka ovat runsaita. Ruohoisuus yltää noin 5-10 metrin päähän purosta.

(3F) MeSR. Puron varrella on leveä sararämeinen vyöhyke, jonka ylärinteessä on
pientä fihkupintaisuutta. Jouhisara on vaifitseva ja siniheinä runsas. Harvaksel
taan kasvaa mm. karhunruohoa, vifiapääluikkaa ja äimäsaraa. Pohjakerroksessa on
Loeskypnum badium -, Sarmentypnum sarmentosum - ja Sphagnum subsecundum -laik
kuja.

(3G) Aivan alajuoksulla puro on 2-3 metriä leveä, turvepalteinen ja kapealfi
MeSR-reunainen. Puron suulla Mustalammin rannalla on pienialaisia ScoL-, BrLN-,
ja MeR1N-laikkuja. Scorpidium scorpioides, Loeskypnum badium tai Warnstorfia procera
ovat vaifitsevia. Pullosara on vaifitseva kenttäkerroksessa.

Kohde 4 Leftoinen puronvarsisuo (ReRL)
Puron varrella on pientä lettoisuutta. Jouhisara ja siniheinä ovat vaffitsevina kent
täkerroksessa. Pohjakerroksen rimmet ovat Campylium stellatum - ja Limprichtia
revolvens/intermedia -valtaisia. Harvakseltaan kasvaa mesiangervoa, villapääluik
kalaikkuja, keltasaraa ja nuijasaraa. Mustalammen suulla puusto on koivuvaltaista
ja luhtaisuus on voimakasta. Tuomea, mesiangervoa ja metsäkurjenpolvea kasvaa
edellä mainittujen lajien ohella runsaasti.

Kohde 5 MeEuLä
Lähde on 30 m2 kokoinen. Märkäpinnalla Philonotisfontana on vaifitseva ja Wamstorfia
exannulata runsas. Pohjanhorsmaa kasvaa vähän. Lähdepuroa ei ole.

Kohde 6 Sammaleinen piilopuro
Sammaleinen piilopuro on RhK-valtainen. Kuusten seassa kasvaa runsaasti hies
koivuja ja näiden alla pajuja. Kenftäkerroksessa korpikastikka on vallitseva ja har
maasara runsas. Pientä tihkupintaisuutta on paikoin. Maapuita (yli 20 cm dbh),
lähinnä kuusia, on noin 100 runkoa hehtaarifia. Harajuurta kasvaa parissa kohdas
sa. Juotin yläosassa on laajoja MrK-laikkuja.
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5.6.3.3 Kuohusuon osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 7/12)

Kohde 1 Haarapuro
Inventoinnin aikana hakkuut olivat käynnissä puron itäpuolella. Leimikkoraja kulki
noin 50 metrin päässä purosta. Hakkuut eivät vielä sifioin yltäneet puronvarren ja
Kuohusuon väliselle kankaalle.

(1A) KeLR. Kuohusuolla Haarapuroon laskeva suojuotti on meso-eutrofinen.
Suolla on Campylium steltatum -, Limprichtia revolvens/intermedia -, Loeskypnum
badium -, Sarmentypnum sarmentosum -, Scorpidium scorpioides -, Wamstorfia procera - ja
Sphagnum subsecundum -laikkuja. Aneura pinquis -versoja kasvaa näiden sammalten
väleissä. Vallitsevat mätäs- ja välipinnat ovat rahkaisia. Mättäifiä kasvaa mäntyjen
ohella katajaa. Kenttäkerroksessa tupasluikka, jouhisara ja siniheinä ovat vallitsevi
na. Paikoin on järviruokolaikkuja ja yksirtäin muutama kaarlenvaltikka.

(1B) Haarapuron latva on RhKgK-reunainen ja hyvin kivinen. (1C) Alempana puron
varsi muuttuu ReLR- ja paikoin LK-reunaiseksi. Mänty on yleensä vaffitseva mutta
paikoin myös kuusi tai koivu. Näiden alla on runsaasti leppää ja katajaa ja vähän
niukemmin pajuja. Puustoisissa paikoissa kasvaa myös tuomea. Kenttäkerros on ruo
hoinen,ja pohjakerroksessa on Campylium stettatum -, Limprichtia revotvens/intermedia -

ja Sphagnum subsecundum -laikkuja. Lähteisyyftä on jonkin verran. Kenttäkerroksessa
kasvaa mm. mähkää, piensaniaisia, hiirenporrasta, metsäkurjenpolvea, huopaohda
ketta ja paikoin suokelttoa (Crepis paludosa) sekä sudenmarjaa.

(1D) ReLR. Haarasuon kohdalla puronvarren lettoisuus on laajimmifiaan. Mänty
on valtapuu. Kenifäkerroksessa jouhisara on vallitseva ja siniheinää on jonkin ver
ran. Mättäiden (Sphagnum angustifolium -valtaisia) välissä on aikaisemmin mainit
tuja sammalia (1C) ja lisäksi Tomentypnum nitens -, Sphagnum subfutvum -, S. teres -,

S. warnstorfii - ja Warnstorfia procera -laikkuja ja Lophozia rutheana- (lettolovisammal;
det. Mäntylä, M.) sekä Aneura pinquis -versoja. Tihkupintaisilla paikoifia kasvaa
Patudella squarrosa - ja Rhizomnium punctatum -laikkuja. Reunavailcutteisista lajeista
mesiangervo ja metsäkurjenpolvi ovat runsaita. Lisäksi kasvaa mähkää, kangas
kortetta, karhunruohoa, siniyökönlehteä ja harajuurta. Puronvarresta länteen päin
leftoisuus muuttuu keskustavaikuifeisemmaksi ja tielle päin luhtaisuus hieman
kasvaa.

(1E) Puron itäpuolella on pienialainen lehtomainen kangas. Kuuset ovat valtapui
na, ja maapuita (kuusta ja koivua) on noin 100 runkoa hehtaarilla. Piensaniaiset
sekä metsäkurjenpolvi ovat vaffitsevina kenttäkerroksessa. Jonkin verran kasvaa
rlidenliekoa (Lycopodium annotinum), oravanmarjaa, nuokkutalvildda, hhlukkaa,
tuppisaraa, nuokkuhelmikkää ja korpikastikkaa sekä metsävarpuja. Pienen pifio
puron kohdalla on lisäksi hiirenporraslaikku.

Kohde 2 Kuohupuro ja Kuohusuon itäosa
(2A) Kuohusuolla, Kuohupuroon laskevalla puolella on paikoin kaarlenvaffik
kaa, Sarmentypnum sarmentosum -,Scorpidium scorpioides -, Warnstorfia procera - ja
Sphagnum subsecundum - ja S. subfutvum -laikkuja.

(2B) Lähelle puronvartta on metsäkoneen tekemä heura. Purossa on pieni koski-
osuus, ja puronvarsi on valtaosin RhK-reunainen. Ruohoisuus yltää noin 2-5 met
rin päähän purosta. Tuomea kasvaa paikoin, varsinkin kosken kohdalla, missä pien
saniaislaikkuja on myös runsaasti. Pientä tihkupintaisuutta on paikoin. Purolla
kasvaa lisäksi mm. juolukkapajua, lehtokortetta ja korpisaraa.
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Kohde 3 MeSR
Kenttäkerroksessa tupasluikka on vallitseva ja jouhisara runsas. Katajaa,
mähkää, pullosaraa ja siniheinää kasvaa harvakseltaan. Pohjakerroksessa
Sphagnum angustifotium on vallitseva Pienialaisia Warnstorfia exannutata -

ja Loeskypnum badium -laikkuja on siellä täällä.

Kohde 4 MeLä
Lähde on noin 20 m2 kokoinen ja hieman koholla ympäröivästä suosta. Phitonotis
seriata on vallitsevana sammaleisessa tihkupinnassa, ja silmäkkeen ympärillä kas
vaa järvikortetta sekä pohjanhorsmaa. Ympäröivällä lähdesuolla kasvaa harvak
seltaan kuusia.

Kohde 5 Pientä tihkupintaisuufia MeSN:lIä
Mättäifiä kasvaa hieman katajaa ja kenttäkerroksessa jouhisara on vallitseva. Mäh
kää, äimäsaraa ja siniheinää kasvaa yksittäin. Sphagnum fuscum on vaifitseva mä
täspinnalla, ja välipinnalla on muutamia Patudella squarrosa -, Loeskypnum badium - ja
Sarmentypnum sarmentosum -laikkuj a.

Kohde 6 MeLäS
Suon ylälaidassa pohjoisreunalla on pientä lähteisyyttä TR:n keskellä. Warnstorfia
exannutata ja Calliergon stramineum ovat vallitsevina Uhkupinnoifia. Patudelta squarrosa
-laikkuja on myös jonkin verran.

5.6.3.4 Saarilammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 7/12)

Kohde 1 Vuolas MeLä
Noin viiden metrin päässä Saarilammen rannasta on vuolas lähde (merkitty perus
karttaan). Lähde on 4 m2 kokoinen, josta puolet on avointa vesipintaa. Toisella
puolella Warnstorfia exannutata on vaffitsevana. Syvyyttä lähteellä on noin 30-40
cm. Reunat ovat turvetta. Lähteeltä johtaa kapea puro järveen.

Kohde 2 Lehtomainen kangasmetsäjuotil
Valkama-ahon ja Saarivaaran välisessä notkelmassa on lehtomainen kangasmet
säjuolli. Kenttäkerroksessa metsäimarre ja metsäkurjenpolvi ovat vaifitsevina ja
pohjakerroksessa Rhytidiadetphus triquetrus. Mustikka runsastuu notkelman reu
noilla. Runsaasti tai harvakseltaan kasvaa myös mm. metsämaifikkaa, lillukkaa,
vanamoa (Linnaea boreatis), nuokkutalvikkia, kevätpiippoa ja nuokkuhelmikkää.
Notkelmasta löytyi myös ldrldruohon ja maariankämmekän risteymä. Notkelman
koillispäässä on hiekkainen kausikostea painanne. Jouhivihvilä, luhtasara ja kor
pikastikka ovat juotilla vallitsevina. Rönsyleinikldä kasvaa jonkin verran juotin
reunalla.

Kohde 3 Lehtomainen laikku ja MeLä
Lähteen itäpuolella on pienalainen (3A) lehtomainen kangasmetsä, jonka kenttä-
kerroksessa metsäkurjenpolvi on vallitseva ja metsäimarre runsas. Hieman niu
kemmin kasvaa korpi-imarretta, nuokkutalvikkia, mustikkaa ja nuokkuhelmik
kää. Metsän alapuolelta johtaa korpikastilckavaltainen RhK-juotil lähteelle. Lähde
sijaitsee noin 5 metrin päässä rannasta ja on noin 3 m2:n kokoinen (merkitty perus
karttaan). Silmäkkeestä johtaa laskupuro järveen. Lähteestä on perattu sammalet,
koska lähdettä käytetään Saarilammen kämpän kaivona,
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Kohde 4 MeEuLä
(4A) Suon ja kangasmetsän rajalla on noin 20 m2 kokoinen lähde. Silmäke on hie
man ympäröivästä suosta koholla. Phitonotis fontana on vaffitseva tihkupinnalla.
Jonkin verran on myös Warnstorfia exannulata -kasvustoja. Ympäröivällä LäS:lla on
Sphagnum warnstorfii -laikkuja ja Paludella squarrosa -versoja.

(4B) Lähteen alapuolisella suojuofflla männyt ovat korkeintaan 5 metriä pitkiä.
Niiden seassa on muutamia närekuusia ja katajia. Jouhisara ja siniheinä ovat vaffit
sevina kenifäkerroksessa. Pohjakerros on Sphagnum papillosum -, S. russowii - ja S.
angushfotium -valtainen. Pienialaiset rimmet ovat joko Warnstorfla procera - tai Sar
mentypnum sarmentosum -valtaisia. Harvakseltaan kasvaa lisäksi vifiapääluikka
laikkuja, tähtisaraa ja äimäsaraa.

Kohde 5 Saarilampi
Lammen rannat ovat karut ja kiviset, varsinkin kangasmaarannoila. Rantavedessä
kasvaa ulpukkaa, ja rantaviivalla on pullosaralaikkuja. Järven itärannalla on pieni
parakldmainen eräkämppä. Muuten rannat ovat täysin luonnonifiassa.

(6Ä) Saaripuron suun ranta on puuton. Hieman ylempänä mättäifiä kasvaa harvak
seltaan rämemäntyjä ja katajaa. Kenttäkerroksessa jouhisara on vallitseva ja sini
heinä runsas. Villapääluikkaa on jonkin verran. Pohjakerros on mutainen ja sam
malet puuttuvat lähes kokonaan. Pienialaisia Sphagnum papitiosum -laikkuja on
paikoin. Lisäksi kasvaa mm. mähkää (mäftäfflä runsas), korpiorvokkia, luhtakuu
siota, vilukkoa, hoikkavillaa ja nuijasaraa.

(63) LR-reunainen ja rimpinen puronvarsisuo alkaa läheltä Saarilampea. Rim
pien välisillä mättäillä kasvaa kolmemetrisiä rämemäntyjä ja katajapensaita.
Useat rimmet ovat kuivahtaneita ja ruoppaisia. Sammaleisissa rimmissä
Limprichtia revotvens/intermedia on vallitseva. Kenttäkerroksessa villapääluik
ka, tupasluikka ja siniheinä ovat vallitsevia. Harvakseltaan kasvaa mähkää,
siniyökönlehteä, äimäsaraa ja nuijasaraa. Purouoma on turvereunainen, noin 3
metriä leveä, ja lettovyöhyke on noin 40 metriä leveä ennen laajenemistaan
purohaaran kohdalla (6C).

(6D) Suolammen purosuo on aikoinaan tammettu leveäffi. Noin 50 metriä pitkä,
lahonnut ja sammaloitunut tammi kulkee suon poikki. Purouoma on noin metrin
leveä, mutkitteleva ja turvereunainen.

Kohde 7 MeLä
Saarisuon etelälaidalla, aivan kangasmaan reunassa on 40 m2 suuruinen lähde, jos
tajohtaa sammaleinen lähdepuro Saaripuroon. Lähteellä Bryum weigetii, Pseudobryum
cinctidioides ja Warnstorfia exannulata ovat vallitsevina. Pohjanleinilddä (alueeffises
ii St) kasvaa myös lähteellä. Lähdettä ja lähdepuroa reunustavat lyhytkasvuiset
kuuset sekä kataja-ja pohjanpajupensaat. Pullosara ja jouhisara ovat vaifitsevia
kenttäkerroksessa. Aimäsaraa kasvaa vain yksittäin.

Kohde $ Pientä lettoisuufta
(SÄ) Ruoppaiselta ja Warnstorfia procera -valtaiselta MeRiN:lta johtaa kapea (83)
RhK-reunainen suojuoffi avoimelle (8C) mesoeutrofiselle suolle. Suon keskusta
on MeSsR1N-valtainen ja reunalla on Limprichtia revotvens/intermedia -laikkuja. Sini
heinää ja vfflapääluilckaa kasvaa runsaasti. Harvakseltaan kasvaa mm. mähkää ja
karhuruohoa.
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Kohde 9 MeRiR-juotilla hieman lettoisuufta.
Kenttäkerroksessa jouhisara on vaffitseva ja siniheinä sekä vfflapääluild<a ovat
runsaita. Monet rimmet ovat ruoppaisia tai Warnstorfia procera -valtaisia, mutta
muutamissa rimmissä on Scorpidium scorpioides -kasvustoja. Harvakseltaan kasvaa
lisäksi mähkää, äimäsaraa ja yksittäin muutama punakämmekkä. Välipinnalla on
Sphagnum subsecundum - sekä Sphagnum zvarnstorfii -laikkuja.

Kohde 10 MeLä
Suolammen pohjoispuolella on noin 50 m2 kokoinen lähde. Warnstorfia exannutata
on vallitseva tihkupinnalla. Lähdepuroa ei ole. Lähdevedet virtaavat Wcirnstorfia
exannutata -valtaisen MeSsRiN:n kautta lampeen. Samanlaista pienialaista fihku
pintaisuutta on myös lammen rannalla lähdejuotin länsipuolella. Näiden lähteis
ten paikkojen vähin jää muutama Sannentypnum sannentosum -valtainen rimpi. Myös
mähkää kasvaa samoifia paikkoilla.

5.6.3.5 Raatepuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekarila 8/12)

Kohde 1 Saaripuro
Pieneen Saarilampeen laskeva puro on MeSR-reunainen (1A). Lammen rannat ovat
luhtaiset, ja ylin rantavyöhyke joko O1SN- tai MeSN-reunainen (1B). Lammelta
laskeva puronvarsi harvapuustoisen suon keskellä on O1SR-reunainen (1C). Puron
alajuoksu on valtaosin MeSR-reunainen Raatelammin suolle saakka (1D).

(1D) Alajuoksun MeSR-reunaisella puronvarrella rämemäntyjen (noin 20 metriä
pitkiä) ohella kasvaa koivua ja kuusta. Muutamin paikoin ne ovat vallitsevia (RhK,
MeSK). Puuston alla on runsaasti katajaa, ja kenttäkerroksessa siniheinä on vaifit
seva ja jouhisara runsas. Rehevyys yltää noin 10-15 metrin päähän purosta. Puron
pohja on kivinen ja purouoman leveys noin 3-5 metriä. Puronvarrella kasvaa myös
mm. tuomea, paatsamaa, pohjanpajua, mesiangervoa, metsäkuijenpolvea, villa
pääluikkaa ja nuokkuhelmikkää. (1A) Yläjuoksun MeSR-reunus on hyvin saman
lainen kuin alajuoksulla.

(1B) Lammen rannalla jouhisara on vallitseva kenttäkerroksessa ja siniheinä run
sas. Pohjakerros on avoin tai maksasammaleinen. SRhLu-rannalla ja ylärannalla
(O1SN - MeSN) on Sphagnum papillosum - ja S. compactum -laikkuja. Harvakseltaan
kasvaa myös mähkää, vilukkoa ja vilapääluikkalaikkuja.

(1C) Lammen jälkeen OISR:llä jouhisara on vallitseva ja siniheinä vähälukuinen.
Puron pohja on mutainen ja puronvarren suot ovat harvapuustoisia heti reunavyö
hykkeen takaa. Ulpukkaa kasvaa jonkin verran purossa.

Kohde 2 MeSR-laikkuja
O1SR-TR:llä on pienialaisia MeSR-laikkuja, joissa kasvaa siniheinää ja villapää
luikkaa. Pohjakerroksessa on Sarmentypnum sarmentosum -, Loeskypnurn badium - ja
Sphagnum subsecundum -kasvustoj a.

Kohde 3 MeSR-laikkuja
Hyvin samanlainen kohta rinnesuon yläosassa kuin edellinen kohde (2). O1SR:llä
on pienialaisia MeSR-laikkuja, joissa kasvaa siniheinää ja villapääluikkaa. Pohja-
kerroksessa on Sarmentypnum sarmentosum -kasvustoja.
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Kohde 4 Raatelampeen laskeva puro
(4A) Puron yläosassa, suonotkelman keskellä on 3-5 metriä leveä korpikastikka- ja
pullosaravaltainen juoffi, jota pitkin suovedet virtaavat kohti Raatelampea. Not
kelma on MrK-reunainen, ja aivan notkelman pohjoispuolella on MeSR-Iaikku.
Laikussa kasvaa runsaasti siniheinää ja jonkin verran mähkää, korpiorvokkia ja
vifiapääluikka sekä mättäifiä katajaa.

(4B) Purojuotin alosan lähellä on lettoisuutta muutaman aarin alueella. Rim
met ovat Campylium stellatum -, Limprichtia revotvens/intermedia - tai Warnstorfia
exannutata -valtaisia. Aneura pinquis -versoja kasvaa rimpisammalien seassa, ja
välipinnalla on Sphagnum subsecundum -laikkuja. Jouhisara on vallitseva ja si
niheinä runsas. Harvakseltaan kasvaa korpiorvokkia, villapääluikkalaikkuja,
hoikkavillaa ja äimäsaraa.

Kohde 5 MeEuLä, ReRL, BrLN
(5A) Suojuotin yläosassa on noin 10 m2 kokoinen sammalpintainen lähde. Sen vieres
sä on toinen samanlainen 7 m2 kokoinen silmäke. Phitonotis fontana ja Plagiomnium
ellipticum ovat vaffitsevina molemmissa silmäkkeissä. Tilikupinnalla kasvaa myös
pohjanhorsmaa ja suohorsmaa. Lähteiden ympärifiä on noin 50 m2 suuruinen
ReLR-vyöhyke, jonka pohjakerroksessa Sphagnum warnstorfii on vaffitsevana. Kent
täkerroksessa kasvaa mähkää, suokortetta, karhunruohoa, kaarlenvaltikkaa, viluk
koa, huopaohdaketta, karhunputkea, äimäsaraa ja siniheinää.

(53) Suojuofin alaosassa on edustava BrLN. Pohjakerroksessa Loeskypnum badium
on vaffitseva ja Sphagnum warnstorfii runsas. Kenttäkerros on jouhisaravaltainen, ja
mähkä, vifiäpääluikka sekä siniheinä ovat runsaita. Harvakseltaan kasvaa karhun
ruohoa, kaarlenvaltildcaa, leftovfflaa ja äimäsaraa.

Kohde 6 Raatelampi
Raatelampi on lähes kokonaan suoreunainen, ja jouhisara on rantavilvalla vaffitse
vana.

Kohde 7 Raatepuro ja puronvarsisuot
(7A-E) Yläjuoksu Raatelammelta Pajupurolle on valtaosin MeSR-reunainen. Pai
koin rannat ovat RhK-reunaisia. Raatelammin puronvarsisuo on hieman lettoinen
(7A), ja Tuohiahon suunnasta tulevan pistopuron kohdalla on ilmeisesti entinen
paisenätty (7C). Koko puronvarsi on siniheinävaltainen, ja RhK-kohdffla korpi
kastikka on runsas. Mesiangervoa kasvaa harvakseltaan. Kasvillisuus on saman
laista kuin puron alajuoksulla, tosin ruohoisuus on hieman niukempaa kuin ala
juoksulla. Puron varrella keltasaraa kasvaa harvakseltaan.

(7A) LR. Raatelammin suulla puronvarsisuot ovat lettoisia. Jouhisara, vfflapääluik
ka ja siniheinä ovat vaffitsevia kenttäkerroksessa. Mesiangervoa, äimäsaraa ja kel
tasaraa kasvaa runsaasti. Pohjakerroksen kasvillisuus puuttuu lähes kokonaan tai
on Campylium stettatum - tai Limprichtia revotvens/intermedia -valtainen. Harvaksel
taan kasvaa mähkää, karhunruohoa, rätvänää, korpiorvokida, lettovifiaa ja nuija
saraa. Männyt ovat keskimäärin vilsimetrisiä. Jotkut isoimmat männyt ovat sääs
tyneet nilttytalouden hakkuista. Vanhoja kantoja näiltä ajoilta on jonkin verran.
Lettoista suota reunustaa MeSR-vyöhyke.

(73) MeEuLä. Puroon laskeva lähde on noin 20 m2 kokoinen, ja lähdepuro noin 50
metriä pitkä ja pari metriä leveä. Avointa pintaa on noin kolmasosa. Sammalpin
nafia Philonotis fontana, Pseudobryum cinclidioides ja Warnstorfia exannutata ovat val
litsevia. Aivan lähteen ympärillä kasvaa suokortetta. Hieman kauempana korpi
kastikka ja pajut kasvavat runsaina.
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(7C) Entisen paiseniityn kohdalla jouhisara on vallitseva keniläkerroksessa ja sini
heinää on runsaasti vain puron palteella. Vifiapääluikkalaikkuja on harvakseltaan.
Pohjakerros on lähes sammaleeton. Yksittäin on Sphagnum papittosum -laikkuja.

(7D) Kaarlenvaltikan kasvupaikka. Tällä kohdalla luhtaisuus on myös voimakas
ta. Pohjanpaju ja mesiangervo ovat runsaita.

(7E) Pajupuron latvoilla kasvaa joitakin Warnstorfia exannutata -laikkuja noin met
tim leveässä purouomassa, jonka levyisenä puro on koko matkan Raatepurolle saak
ka. Rantapalle on RhK- tai O1SR-valtainen. Koivua kasvaa sekapuuma, ja paikoin
on runsaasti pohjanpajua. Ruohoinen vyöhyke yltää noin parin metrin päähän pu
rosta. Korpikastikka ja harmaasara ovat vallitsevina kenttäkerroksessa.

(7F) Tällä osuudella puronvarsi on lähes kokonaan MeSK- ja RhK-reunainen ja
paikoin MeSR-valtainen. Purouoma on myös miltei koko matkan kivikkoinen ja
koskinen. Rantapalteella siniheinä on vaifitseva ja korpikastikka runsas. Mesian
gervoa on runsaasti. Hieman niukemmin kasvaa mm. tuomea, korpi-imarretta, vi
lukkoa, terttualpia, keltasaraa, nuijasaraa ja nuokkuhelmikkää. Paikoin kasvaa li
säksi metsäruusua, paatsamaa ja pohjanpajua.

Kohde 10 KeLR
Rimmet ovat Campylium stellatum -, Limprichtia revotvens/intermedia - tai Scorpiäium
scorpioides -valtaisia. Kenftäkerroksessa tupasluikka, pullosara, jouhisara ja siniheinä
ovat vallitsevia. Harvakseltaan kasvaa mähkää, karhunruohoa ja äimäsaraa.

Kohde 11 MeLkRja MeRiR sivupuron varressa
(1TA) Sivupuron varressa on MeLkR. Siniheinä on selkeästi valtalaji puron reunal
la, mulla parin metrin päässä purosta esiintyy runsaana myös tupasluikkaa ja villa
pääluikkaa. Mättäilä mäntyjen ohella kasvaa katajaa ja kenttäkerroksessa har
vakseltaan mähkää, korpiorvokkia, metsätähteä ja äimäsaraa. Pohjakerroksessa
Sphagnum angusttfoliurn on vaffitseva ja Sphag-num subsecundum -laikkuja on har
vakseltaan. Purossa kasvaa rantapalpakkoa. (liB) Suojuotin yläosassa MeRiN:lla
kasvaa edellä mainittujen lajien lisäksi punakämmekkää.

Kohde 12
O1RiR:n ja RhK:n vaihettumisvyöhykkeellä on pientä eutrofiaa, Kenttäker
roksessa kasvaa mm. kaarlenvaltikkaa ja luhtasaraa. Pohjakerroksessa on muu
tamia Scorpidium scorpioides -rimpiä. RhK:ssa on metsäimarrelaikkuja ja metsä
kurjenpolvea.

5.6.3.6 Kirvesnoron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 9/12)

Kohde 1 Kirvesnoro
Puronvarsisuot ovat hyvin lähteisiä, ja niiden vaikutuspiirissä olevat rinnesuot
ovat lähdelettoisia. Puronvarsi on näiden piirteiden vuoksi hyvin omaleimainen.

Kirvesnoro on alle metrin leveä ja lähes koko matkan hiekkapohjainen ja toi
sinaan kivinen. Latvavedet laskevat MeRiN:lta puroon ja kerääntyvät yläjuoksul
la Kirvesnoron lampeen. Lammelta alaspäin lähteisyys on hyvin voimakasta. Niil
lä kohdin, missä lähteet eivät vaikuta puronvarteen, rannat ovat yläjuoksulla Tuo
hipuron haaralle asti MeSR-valtaisia (1A) ja alajuoksulla edeifisestä haarasta alas
päin RhK-valtaisia (IB). Molemmifia puronvarsiosuuksifia on paikoin kumpaakin
edeffistä tyyppiä ja lisäksi MeSK-laikkuja.

Ruohoinen puronvarsivyöhyke yltää 5-20 metrin päähän purosta. Rantapal
teen rämeisifiä kohdifia siniheinä on vaffitseva ja RhK-kohdffla korpikastikka.
Molemmilla tyypeifiä kasvaa runsaasti mesiangervoa ja korpiorvokkia. Yläjuok
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sulla pajuja on ehkä hieman runsaammin kuin alajuoksulla. Pohjanleinilddä (alu
eeffisesti St) kasvaa lisäksi muutamassa kohdassa puronvarren yläjuoksulla. Ala
juoksulla tuomea ja korpi-imarretta kasvaa runsaasti ja muutamassa kohdassa on
ruokohelpilaikkuja. Purossa on taimenta.

(1C) Tuohilammen purohaara on vähän yli puoli metriä leveä, ja varsinkin lähellä
lampea on jouhisaralailckuja. Ennen yhtymistä Kirvesnoroon puro kulkee MrK:n
lävitse. Sen kohdalla on runsaasti paannejään tappamia kuusia.

Kaikista havaituista lähteensilmistä ei ole kuvausta. Osa on merkitty kart
taan vain tyyppiniminä. Lähteitä jäi todennäköisesti myös löytämättä. Useimmat
niistä luultavasti sijaitsevat vaarojen tyvillä metsän peitossa, jolloin lähteitä on
vaikea löytää ilmakuvan avulla. Kirvesnoron yläjuoksulla lähteitä on luultavasti
eniten.

Lähteiden läheisyydessä on myös lettojuotteja. Pohjakerroksessa on paikasta
riippuen Limprichtia revolvens/intermedia -, Sarmentypnum sarmentosum -, Warnstorfia
procera -, Scorpidium scorpioides -, Sphagnum subsecundum - ja/tai S. warnstorfii -laikku
ja.

(1D) MeEuLä. Juofflmaisessa lähteessä Phitonotis fontana ja Warnstorfia exannutata
ovat vaffitsevina. Silmäkkeen pohja on osittain hiekkainen. Lähteeltä johtaa 70
metriä pitkä puro lampeen. Pohjanhorsmaa ja pohjantähkiötä kasvaa lähteen ym
pärillä. Pajuja on runsaasti puron varressa, ja ympäröivä suo on MkK- ja
MrK-valtainen.

(1E) MeEuLä. Lähteellä kasvaa pohjanleinilddä (alueeffisesti St).

(1f) MeLä. Sammalpintaisessa noin 50 m2 kokoisessa lähteessä Phitonotis seriata,
Rhizomnium pseudopunctatum ja Warnstorfia exannutata ovat vaifitsevia. Lähdesuol
la kasvaa mähkää ja leifovillaa. Pohjakerroksessa on Patudetta squarrosa -lailckuja.
Lähdepuroa ei ole. Karhu on säilönyt lähteeseen poron. Silmäke on täynnä irron
nutta poronkarvaa, ja karvaisia sorkkia yms. on silmäkkeen välittömässä läheisyy
dessä.

(1G) MeLä. Lähde on 2 m2 kokoinen. Lähteestä johtaa lyhyt puro suolle. Warnstorfla
exannutata on vaifitsevana lähteessä ja Cattiergon stramineum lähdepurossa. Neljäs
osa lähteestä ja purosta on avointa vesipintaa. Lähdepuron alapuolella on
ReLR-juotteja, joissa kasvaa vifiapääluikan ohella Paludetta squarrosa - ja Warnstorfia
exannulata -laikkuja.

(1H) MeLä. Lähde on reunolltaan lähes puuton. Pitkulaisen muotoinen silmäke on 25
m2kokoinen, ja avointa vesipintaa siitä on noin kolmannes. Warnstorfia exannutata ja
Phitonotis seriata ovat vaffitsevia. Bryum weigetii on näitä vähälukuisempi. Lähteen
ympärillä kasvaa mm. pohjanleinilddä (alueeffisesfi St), pohjanhorsmaa, suohorsmaa
ja hoikkavillaa. Lähteestä vedet laskevat MeSsR1N:n kautta puroon.

(11) MeLä. Lähde on 10 m2 kokoinen ja sammaleinen. Lähdettä varjostaa kuuset,
koivut ja lepät. Kahden neliön suuruisessa silmäkkeessä Pseudobryum cinclidioides
on vaifitseva ja Plagiomnium ettipticum sekä Marchantia polymorpha ovat runsaita.
Lahteen ympanila kasvaa mm pohjanleinildua (alueellisesti St), suohorsmaa ja
pohjantähkiötä sekä runsaasti korpikastikkaa.

(1J) MeLä. Lähde on noin 30 m2 kokoinen ja Phionofis seriata - sekä Warnstorfia
exannutata -valtainen. Tämä lähde on varsin samanlainen kuin edellinen lähde (11).
Lähteen ympärillä kasvaa mm. karhunputkea ja äimäsaraa.
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(1K) MeLä. Lähde on noin 50 m2 kokoinen ja Philonotis seriata -, Bryum weigelii - sekä
Warnstorfia exannutata -valtainen. Pseudobryum cinclidioides - ja Rhizomnium
pseudopunctatum -laikkuja on jonkin verran. Lähteen ympärillä kasvaa mm.
pohjanhorsmaa, suohorsmaa, rantamataraa, hetekaalia, suo-ohdaketta. Läh
depuroa ei ole.

(1L) Suon ja kangasmetsän rajalta löytyi pussikämmekkä (Coeloglossum viride)

Kohde 2 MeLäS
Lähdesuo on noin 4 aarin kokoinen ja sammaleinen. Tihkupinnalla Warnstorfia
exannulata on vallitseva ja Bryum weigetii, Calliergon stramineum ja Pseudobryum
cinctidioides ovat runsaita. Lähteellä kasvaa myös pohjanleinikkiä (alueellisesti
St), pohjantähtimöä ja suohorsmaa. Lähdepuron varrella kasvaa puumaista
leppää (15 cm dbh), runsaasti pajuja ja muutama isoalvejuurikimppu. Pu
rossa Pseudobryum cinctidioides on vallitseva.

Kohde 3 Heikko LR
Pienialaiset rimmet ovat joko Campytium stellatum - tai Sannentypnum sarmentosum
-valtaisia. Jouhisara ja siniheinä ovat vallitsevina kenttäkerroksessa. Vfflapääluik
kalaikkuja on runsaasti. Yksittäin kasvaa mm. mähkää ja karhunruohoa.

Kohde 4 Tihkupintainen suojuotti
Tihkupintaista, Tuohilammen suuntaan viettävää suojuottia reunustavat männyt.
Niiden seassa kasvaa myös runsaasti kuusta ja kifitopajua. Pensaat on tosin laidun
nettu polven korkuisiksi. Warnstorfia exannutata on vallitsevana tihkupintaisissa
kohdissa.

5.6.3.7 Antinlammen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 9/12)

Kohde 7 Rösypuro
Puro on pari metriä leveä, enimmäkseen RhK-reunainen. Puron pohja on hiekkai
nen ja paikoin kivinen. Monet kuuset ovat kuolleet samanaikaisesti (paannejään
tappamia). Pientä tihkupintaisuutta on koko puron matkalla, Yläjuoksulla muuta
massa kohdassa kasvaa pohjanleinikkiä (alueellisesti St) ja eräässä kohdassa kai
vaspajua (Salix hastata). Purolla kasvaa myös virpapaju x juolukkapajua, tuomea ja
hetekaalia. Aivan puron yläjuoksu on rämereunainen. Puro saa alkunsa Kolmiso
pensuosta (O1RuRiN), joka on Rösypuron reunalta mesotrofinen (7A).

(7F) MeLäS. Puolen hehtaarin kokoisella lähdesuolla ei ole selvää silmäkettä. Mär
käpinnassa Pseudobryum cinctidioides on vallitseva ja kenttäkerroksessa korpikas
tikka. Koivuja ja leppäpensaita on muutamia. Yksittäin kasvaa mm. nurmitähkiö
tä.

Kohde 12 MeEuLä silmäkkeeetja LK
Hyvärämeen laidalla lähdesilmäkkeet (2 kpl) ovat noin 20 m2 suuruisia. Märkäpin
noifia Warnstorfia exannulata, Bryum weigetii ja Pseudobryum cinctidioides ovat vaifit
sevia. Silmäkkeet ovat osittain täysin avoimia, eikä laskupuroja ole. Lähteen ym
pärillä suo on ReLR:ttä ja vähän kauempaa LK:a. Kuusen ja männyn seassa kasvaa
myös hieman koivua. Pohjakerroksessa Paludella squarrosa on vaffitseva ja välipin
nalla Tomentypnum nitens runsas. Jouhisara on vaffitsevana kenifäkerroksessa.
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5.6.4 Romevaaran inventointialue

5.6.4.1 Omenasuon osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 10/12)

Kohde 1 Karsikkopuro
Omenasuolta vedet purkautuvat Karsikkopuroon. Puro on kivinen ja hiekkainen
ja noin 0.5-2 metriä leveä. Puro kulkee koko pituudeltaan noin 10 metriä syvässä ja
leveässä solassa. Muutamassa kohdassa rinneifä on karuja kaffiopaljastumia. Ruo
hoisuutta (RhK) on koko pohjan leveydeltä. Osa kuusista on kuollut paannejään
tappamina. Koivua kasvaa sekapuuna, ja sitä on myös pökkelöinä ja maapuina.
Korpikastikka ja harmaasara ovat vaffitsevia kenttäkerroksessa. Metsäkorte on
runsas, ja paikoin on lehtokorte- ja piensaniaislaikkuja sekä mätassaratuppaita.
Karuinunissa kohdissa on MrK-laikkuja. Purouomassa on kostea pienilmasto. Yk
sittäin kasvaa mm. muutama hlirenporraskimppu, metsäkurjenpolvea,jouhivihvi
läkasvustoja, rantamataraa ja pohjantähkiötä. Warnstorfia exannutata on vaifitseva
na pienifiä Uhkupinnoifia. Pohjakerroksessa on Sphagnurn squarrosurn -laikkuja.
Purossa on taimenia.

(1A) Vaaraperänlahden rannassa purovedet laskevat pienen lohkareisen kosken
kautta järveen. Tässä kohdassa kasvaa hieman enemmän härenporrasta ja
korpi-imarretta ja jokunen mesiangervo. Rannan läheisyydessä, puron vaikutus
piirissä kasvaa lisäksi mm. ulpukkaa, rantaleinikkiä, nurmitatarta, luhtavuohen
nokkaa, siniyökönlehteä, sykeröpllppoa ja punanataa.

Kohde 2 Vaaraperänlahti ja murroslaakson jyrkänteet
Vaaraperänlahden rannat ovat karut. Maisemakuva on lähes ehjä. Ympäröivät hak
kuut eivät näy pahasti järven pohjukkaan asti.

Kaildd jyrkänteet ovat hienoja, mutta karuja. Yksittäiset jyrkänteet voivat
olla noin 15 metrin korkuisia. Pienissä kosteissa kaifiojuoteissa kasvaa metsäimar
reifa ja runsaasti kalliosammalia. Erkanharjun jyrkänteiden alla on monin paikoin
rakkakivikkoa. Perälammen eteläpuolen läntisimmällä jyrkänteellä on kolme met
riä syvä luolamainen kalliohalkeama.

Kohde 3 Pieni lammikko
Lammikkopainanteen (3 aaria) toinen puoli on rakkainen. Ympärifiä kasvaa järeitä
kuusia (40 cm dbh) ja sekapuuna haapaa sekä koivua. Tuomipensaita on suhteeffi
sen runsaasti. Vadelmaa kasvaa muurahaispesän päällä. Kenttäkerroksessa on pien
saniaislaikkuja.

Kohde 4 Perälammesta Vaaraperänlahteen laskeva puro
Laskupuron ranta ja varsinkin sen uoma on rakkakivinen. Pieniä soistumia on kivi
en väleissä. Kuusten alla kasvaa muutamia tuomia ja kenttäkerroksessa yksittäisiä
hiirenporraskimppuja ja muutamia korpi-imarrelaikkuja. Harvakseltaan on mm.
niittyleinilddä, vadelmaa, metsämaitikkaa, luhtavuohennokkaa ja nuokkuhelmik
kää. Kivikkoiselta rannalta löytyi myös tesmaa (ainoa kasvupaikka Romevaaran
inventoinfialueella).

Kohde 5 Kosteat notkelmat
Perälammen eteläisten jyrkänteiden välissä on pari kosteaa notkelmaa. Korpikas
tikka on vaffitseva,ja metsäimarre- sekä MkK-lailduja on paikoin. Suurimmat kuu
set ovat 40 cm järeitä. Sekapuuna kasvaa 30 cm paksuja haapoja, puumaisia raitoja
ja koivuja. Muutamat kuusimaapuut ovat yhtä jyhkeitä kuin pystykuuset. Myös
koivua on runsaasti maapuuna.
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Kohde 6 Kaakkurilammen soilta Perälampeen
(6A) Kaakkurilampeen laskee kaksi mesoeutrofista suojuoffla. Rimpisoiden ylä-
osat ovat mesotrofisia, Warnstorfia procera -valtaisia (MeS5RIN) ja alaosat eutrofi
sia, Scorpidium scorpioides -valtaisia (ScoL). Mättäifiä ja välipinnalla on vlllapääluik
kalaikkuja. Näremäntyjä kasvaa muutamifia mättäillä. Pullosara on myös paikoin
runsas. Lammen koiffisrannan rimmestä löytyi konnanliekoa (Kuusinen, M.), joka
on alueellisesti silmälläpidettävä (St).

(6B) Lammesta vedet laskevat jouhisarareunaista puronvarifa pitkin Perälammen
jyrkänteelle asti. Hieman kauempana purosta on vyöhyke (MeSR), jossa kasvaa
siniheinää ja villapääluikkalaikkuja. Pohjakerroksessa kasvaa niukasti Sphagnum
angustfotium - ja S. papittosum -kasvustoja ja maksasammalia. Mähkää on jonkin
verran.

(6C) Jyrkänteen kohhdalla vedet solisevat kolmen kahdesta kolmeen metriä kor
kean putouksen ja niiden välisten kiviohkareiden lomitse Perälammen rantaan.
Kesäaikaan puro on vähävefinen. Jyrkänteellä kasvaa mm. korpi-imarre- ja ora
vanmarjalaikkuja, riippasaraa (Carex magettanica) ja korpikastikkaa. Alhaalla ran
nalla on lillukkalaikku, jonka kohdalla puro häviää maan alle ja sitä kautta lam
peen. Perälammen rannat ovat karut.

5.6.4.2 Lohilampien osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 10/12)

Kohde 1 Ylimmäisen Lohilanunen pohjoinen puro
Purouoma on noin puoli metriä leveä, ja ruohoisuus yltää korkeintaan 15 metrin
päähän purosta. Puronvarsi on valtaosin RhK-, O1SK- tai O1SN-reunainen. Muuta
massa kohdassa on O1SR- ja MeSsRiN-laikkuja. Luhtaisuus on paikoin voimakas
ta. Puustoisila kohdin kuuset tai hieskoivut ovat vaffitsevia. Näiden alla kasvaa
toisinaan runsaasti pohjanpajua ja harmaaleppää. Paannejää on muutamin paikoin
tappanut runsaasti kuusia. Maapuita on vähän. Korpikastikka, harmaasara, mätäs
sara, jouhisara ja siniheinä ovat vallitsevia kenttäkerroksessa. Pullosaralaikkuja
on paikoin. Sphagnum riparium, S. squarrosum ja S. angustifotium sekä Warnstorfia
procera ovat vallitsevina phjakerroksessa. Raatetta ja kurjenpolvea kasvaa runsaas
ti ja järvikortetta paikoin. Harvakseltaan tai yksittäin muuutamassa kohdassa kas
vaa lisäksi mm. lehtokorteifa, nllttyleinikkiä, korpiorvokida, suohorsmaa, villa
pääluikkalaikkuja, luhtasaraa, pohjantähkiötä ja Sphagnum subsecundum - ja
Warnstorfia exannutata -laikkuja.

Kohde 2 Pikku Ampuvaaralta Lohilampeen laskeva puro
(2A) Puron yläjuoksu on paikoin pfflopuroinen,joiloin se on MrK-valtainen. Muu
ten heikosti Rhk-reunainen puro on puoli metriä leveä ja hiekka- sekä kivipohjai
nen. Korpikastikka ja harmaasara ovat vallitsevia. Ruohoinen vyöhyke on kor
keintaan 5-10 metriä leveä. Muutamassa kohdassa on MkK- ja metsäimarrelaikku
ja. Sphagnum fimbriatum ja S. riparium ovat vaffitsevina pohjakerroksessa.

(2B) Notkelmassa on erityisen paljon kuolleita kuusia. Osan kuusista on tappanut
paannejää kahdeksankymmentäluvun lopulla ja luultavasti samankaltainen jouk
kotuho on ollut myös joskus vuosikymmeniä sitten. Suurin osa maatuneemmista
kuusista näyttää olevan samassa lahoamisvaiheessa. Maapuita (10-40 cm dbh) on
noin 400-500 runkoa hehtaarilla. Niissä on runsaasti kantokääpiä ja kuusenkääpiä.
Puiden juuripaakuila kasvaa vadelmaa, suohorsmaa ja metsäimarretta. Purohaa
rojen yhdyttyä kuolleita puita ei juurikaan ole. Yhtymiskohtaa ennen eteläinen
latvapuro kulkee vielä O1RIN:n lävitse.
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(2C) Pildw Ampuvaaran eteläpuolen latvapuro on hyvin samanlainen kuin vaaran
pohjoispuolinen purohaara. Puronvarsi on heikosti RhK-reunainen. Lähteisyyftä
on jonkin verran, ja lähteissä kasvaa Warnstorfia exannulata -laikkuja, hieman tähti
talvildda ja pohjantähtimöä. Purojen risteyskohdan yläpuolella on O1SK-reunainen
puronvarsijuoffi.

(2D) Alajuoksu, varsinkin purojen risteyskohdassa, on siniheinävaltainen, muuten
alajuoksu on hyvin samanlainen kuin latvapurot. Lähteisyyttä on jonldn verran, ja
puron Ampuvaaran puoleinen suojuoffl on paikoin mesotrofinen.

(2E) Suon ja edeffisen vaaran reunavyöhykkeellä on kolme lähdettä, joista ylin on
Warnstorfia exannulata -valtainen (MeLä) ja suhteellisen syvä.

(2f) Alimmat kaksi silmäkettä ovat 20-30 m2 kokoisia ja Phllonotis fontana -valtaisia
(MeEuLä). Bryum weigetii on runsas.

(2G) Lohilammen rannalla puronsuulla kasvaa hieman keltasaraa. Pohjanpajua
kasvaa myös runsaasti. Lammen eteläosan rantasuolla (MeRiN) on lettoisia laik
kuja. Näifiä kohdin Campylium stellatum on vallitseva. Kenttäkerroksessa jouhisa
ra on vallitseva ja siniheinä sekä vifiapääluikka ovat runsaita. Mesotrofisifia pai
koifia on Warnstorfla procera - ja Sarmentypnum sarmentosum -laikkuja. Rannalla kas
vaa myös pohjantähkiötä. Lohilammin puroissa ja järvissä on taimenia.

5.6.4.3 Vasapuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 10/12)

Vasapuro
Vasapuron latvahaarat Ampumavaaran lounaisrinteellä ovat hyvin ruohoisia, ja
niissä kasvaa sanikkaisia. Myös kuolleita puita on runsaasti vaarapurojen varsifia.
Vasapuron puronvarsisuot ovat hyvin lähteisiä. Miltei kaikista havaituista lähteis
tä on jonkinlainen kuvaus. Perusilmeeltään ne ovat hyvin toistensa kaltaisia.

Kohde 1 Vasapuron päähaara
(1A) Vasapuron päähaaraa reunustavat puumaiset, noin 20cm paksut, harmaalepät
ja koivut. Näiden alla korpikastikka on runsas (LuNK-juoffl).

(113) Vedet virtaavat kankaan kohdalla nivaisessa RhK-reunaisessa noin metrin
leveässä purouomassa. Tässä kohdassa on myös runsaasti eri aikaan kuolleita pys
ty- ja maapuita (800 runkoa hehtaaria). Ne ovat lähinnä kuusia. Monet niistä ovat
kantokäävän lahottamia. Rusokantokääpiä ja pursukääpiä löytyi muutamalta run
golta. Kankaan kohdalle on aikoinaan kaivettu purosta vistoon alaspäin (luotee
seen) vieftävä oja. Sen muinainen käyttötarkoitus jäi epäselväksi. Nivaisen kos
ken rannoifia on korpi-imarrelaikkuja ja yksittäisiä hiirenporras-, isoalvejuuri- ja
metsäalvejuurildmppuja. Pientä tihkupintaisuutta on myös paikoin.

(1C) Alempana purovedet virtaavat oligotrofisen rimpinevarämeen (O1RiNR) läpi
toisinaan näkyvissä ja toisinaan hävinneenä suoturpeen alle. MrK:n kohdalla puro
tulee jälleen esiin ja virtaa pintapurona tielle saakka. Kuusten ohella leppä ja koivu
reunustavat puronvartta. Uoman leveys on noin 1.5 metriä ja ruohoisuus yltää
korkeintaan kolmen metrin päähän purosta. Kenttäkerroksessa korpikastikka on
vallitseva ja pullosaralaildcuja on harvakseltaan. Juuri ennen tietä kuiltopaju run
sastuu, ja sillan kohdalla on muutama hilrenporraskimppu. Sphagnum girgensohnii
on vallitseva pohjakerroksessa.
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Kohde 2 Lähde ja ylin latvapuro Vasapuroon
MeEuLä. Ampumavaaran lounaisrinteessä olevalla suolla on MrK:n reunustama
noin 50 m2 kokoinen lähdejuotti. Tihkupinnalla Warnstorfia exannulata ja
Rhizomnium pseudopunctatum ovat vallitsevia, Bryum weigetii on runsas ja
Phitonotis fontana vähälukuinen. Ympäröivät kuuset ovat noin 20 metriä pitkiä.

Lähteisyys heikkenee lähes heti juotin alapuolella ja puronvarsi muuttuu RhK
ja paikoin SaK-valtaiseksi. Jyrkässä rinteessä puro haaraatuu useiksi pieniksi no
roiksija piilopuroiksi noin 20 metriä leveällä rintamalla. Tihkupintaisuutta on vielä
rinteessäkin. Korpikuusten seassa kasvaa koivua ja muutama järeä raita (30 cm
dbh). Rinteen alaosassa on enemmän puumaista leppää. Kuusta, koivua ja raitaa on
myös kuolleina pysty- ja maapuina. Kuusella kasvaa pursukääpää. Hiirenporras
laikkujen (SaK) ohella on MkK-laikkuja. Korpikastikka on vaffitseva RhK:ssa, var
sinkin rinteen alaosassa, mutta myös muut ruohomaiset kasvit ovat runsaita, ku
ten metsäimarre, lillukka ja mesimarja. Yksittäin kasvaa mm. pikkutalvikida, suo
horsmaa, herttakaksikkoa, harajuurta ja korpisaraa.

Vasapuron haaran kohdalla on luhtaisuutta. Purossa kasvaa rentukkaa. Kur
jenjalka, harmaasara ja pullosara ovat vallitsevan korpilcastikan ohella runsaita.
Puronvarressa on myös Sphagnum wutfianum (pallorahkasammal)- ja Pseudobryum
cinctidioides -laikkuja.

Kohde 3 Keskimmäinen latvapuro
Puron alku on Ampumavaaran luoteisrinteessä, Aivan latvalla en käynyt. Yläosas
sa harvapuustoisen suon kohdalla on runsaasti paannejään tappamia kuusia.
RhK:ssa puronvarressa korpilcastikka ja harmaasara ovat vaifitsevina.

Rinteen alaosassa puronvarsi muuttuu ensin SaK-laikkuiseksi RhK:ksi, siitä
alaspäin 20 m leveäksi ja 30 m pitkäksi LhK:ksi sekä vielä ennen Vasapuroa SaK:n
kautta RhK:ksi. Purouoma on varsinkin LhK:n kohdalla hyvin kivinen, ja muuta
mat kuuset ovat 40 cm:n paksuisia. Ruohoisuutta puron kohdalla on 20-30 metrin
levyisenä vyöhykkeenä. Saniaikorvissa hiirenporras on vaifitseva ja lehtokorves
sa kotkansllpi (alueellisesti St). Näiden lisäksi purokorvessa on mm.
korpi-imarrelaikkuja.

Kohde 4 Alimmainen latvapuxo
Ampuvaaranahon eteläpuolisella suolla kasvaa vähän kuusta rämepuuna. Suove
det purkautuvat sen alaosassa alle puoli metriä leveään puroon, jonka reunoilla
kasvaa harvakseltaan kuusta ja koivua. (O1SK-RhK). Kenttäkerroksessa korpikas
tikka on vallitseva, ja märkäpinta on Warnstorfia exannulata -kasvuston peitossa.

Metsäisessä alarinteessä puro luilcertelee osan matkasta piilossa kivien välis
sä. Näissä kivikoissa on SaK-laikkuja, joissa hiirenporras on vallitseva. RhK:ssa
korpilcastikka ja harmaasara ovat vallitsevia. Purossa Sphagnum riparium on run
sas. Puronvarressa on paikoin metsäimarrelaikkuja, ja varsinkin rinteen alaosassa
on mesiangervoa. Hiirenporrasta on kahta eri muotoa. Niiden varret ovat joko
tummia tai vaaleita.

Kohde 5 Kaksi samankaltaista MeLä +
Lähdesilmäkkeet ovat noin 8 ja 15 m2 kokoisia. Ne sijaitsevat viiden metrin päässä
toisistaan. Tihkupinnalla Warnstoifia exannulata on vaffitseva lähteissä ja lähdepurois
sa. Jonldn verran on Phllonotisfontana -, Phitonotis seriata -, Pseuäobryum cinctidioides - ja
Rhizomnium pseudopunctatum -laikkuja. Isommassa lähteessä myös Bryum weigelii on
runsas, Ympäröivä suo on suhteeffisen harvapuustoista MrK:a. Lähdepurot yhdisty
vät ennen Vasapuroa.
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Kohde 6 MeFuLä
Pieni, noin 4 m2 kokoinen hiekkapohjainen lähde sijaitsee aivan rinteen tyvellä. Tih
kupinnalla Philonotis fontana ja Wamstorfia exannutata ovat vallitsevina. Rhizomnium
magnfolium -laikkuja on hieman vähemmän. Rilppasaraa kasvaa lähteen välittömäs
sä läheisyydessä. Noin 15 metriä pitkä lähdepuro muuttuu pifiopuroksi ennen laske
mistaan Vasapuroon.

Kohde 7 MeLäS
LäS on suuruudeltaan neljänneshehtaari, josta tihkupintaa on noin 30 m2. Pisimmät
kuuset ovat 20- ja koivut 15-metrisiä. Leppää kasvaa pensaina (7-meffisiä). Kenttä-
kerrosta peittää tiheä korpikastikkakasvusto. Jonkin verran on myös jouhisaraa ja
pullosaraa. Mättäillä Sphagnum angustifotium ja märkäpinnoifia Bnjum weigetii ja
Rhizomnium pseudopunctatum ovat vaifitsevina. Harvakseltaan kasvaa mm. tähti
talvildda, pohjantähkiötä, Phitonotis seriata - ja Pseudobryum cinclidioides -laikkuja.

Kohde $ MeEuLä
Vuolas ja pulppuava lähde on noin 20 m2 laajuinen, ja silmäke (0,5 m2) on hiekka
pohjainen Silmäkkeessä on myös kiviä. Lähteeltä Vasapurolle on korkeintaan vii
den metrin matka. Rhizomnium punctatum ja R. magnfoUum ovat vallitsevia silmäk
keessä. Runsaita ovat myös Brachythecium rivutare (purosuikerosammal) -, Bryum
weigetii -, ?hitonotis fontana - ja Warnstorfia exannulata -sammalet. Lähteellä tai sen
lähistöllä kasvaa lisäksi pohjanhorsmaa, pohjantähtimöä, voikukkia, pohjannur
mikkaa ja Aneura pinquis -maksasammalta.

Kohde 9 MeEuLä
Suolla sijaitsee pieni lähteensilmä, jossa Rhizomnium pseudopunctatum on vaifitse
va ja Philonotisfontana runsas. Silmäkkeestä johtaa 30-50 cm leveä ja 50 metriä pitkä
lähdepuro Vasapuroon. Purossa kasvaa runsaasti mm. Brachythecium rivutare -, Bnyum
weigetii - ja Marchantia polymorpha -laikkuja sekä jonkin verran suohorsmaa, poh
jantähtimöä ja pohjannurmikkaa.

Kohde 10 Kaksi vierekkäistä MeEuLä ja ympäröivä suo
Lähdesilmäkkeiden välinen etäisyys on noin 10 metriä. Pienempi lähde on noin 12
m2 kokoinen, ja sen keskellä on 4 m2 avoin noin metrin syvä silmäke, jonka pohja
on ilmeisesti hiekkaa. Reunat molemmissa silmäkkeissä ovat turvetta. Lähteen
sammalpinnalla Rhizomnium magnzfotium ja Bnjum weigetii ovat vaffitsevia sekä
Philonotis fontana ja Warnstorfia exannutata runsaita.

Suurempi lähde on noin 25 m2 kokoinen, ja sen keskellä on noin 2 m2 ko
koinen, avoin noin puoli metriä syvä silmäke. Sammalpinnalla Bryum weigetii
ja Phitonotis fontana ovat vallitsevia sekä Marchantia potymorpha ja Catliergon
stramineum runsaita. Lähteellä on myös 4 m2 kokoinen, puhdas Paludetta squarrosa
-laikku. Kummankin lähteen ympärillä kasvaa suokortetta ja korpikastikkaa.

Lähdepurot puuttuvatja lähteitä ympäröi lähdevaikuifeinen suo. Noin 8 met
riä pitkiä kuusia kasvaa harvakseltaan. Mäntyjä on yksittäin. Muuten mättäät ovat
rämeiset ja Sphagnumfuscum -valtaiset. Variksenmarjaa ja lakkaa kasvaa niillä run
saasti. Mättäiden väleissä tupasvilla, jouhisara, pullosara ja korpikastikka ovat
vaffitsevia. Siniheinää on jonkin verran, ja sammalpinnaila Sphagnum angustifolium
on vaffitsevana.

Kohde 11 Kaksi vierekkäistä MeEuLä ja lähdepuro
Ensimmäinen lähde sijaitsee vaaran kupeella, suon reunassa. Lähteen “sydän” pul
puttaa puun rungon alla. Hiekkainen sUmäke on noin 4 m2 kokoinen, ja sammal
pinnalla Warnstorfia exannutata, Philonotis fontana ja Rhizomnium magnzfotium ovat
vaffitsevia ja Brachythecium rivulare, Bryum weigetii ja Rhizomnium punctatum runsal
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Toinen lähde on hyvin samanlainen kuin edellä. Hiekkapohjainen silmäke on
noin 3 m2 kokoinen, ja sammalpintaa on noin 60 m2. Samat lajit kuin edellä maini
tussa kohteessa ovat vaifitsevia, ja lisäksi lähteiden ympärifiä kasvaa nlittyleinik
kiä, pohjanhorsmaa, maariankämmekkää, ruokohelpeä ja korpikastikkaa. Kuusia
on harvakseltaan ympäröivällä suolla.

Lähteistä johtaa yhteinen noin 60 metriä pitkä tupassaramättäinen puro Va
sapuroon. Märkäpinnalla on Patudelta squarrosa -, Phitonotis fontana - ja Marchantia
potymorpha -laikkuja.

Kohde 12 MeEuLäS
Tihkupintaisen laikun tupassaramättäiden lomassa on Rhizomnium pseudopunctatum -

ja Sphagnum warnstorfii -kasvustoja. Harvakseltaan kasvaa lisäksi mesiangervoa,
suo-ohdakefta, maariankämmekkää ja yksittäisiä mätässaratuppaita. Mäifäillä on
muutamia kuusia.

Kohde 13 Ampumavaaranahon pohjoisrinne
Rinteessä on lehtomaisia painanteita ja kuusten seassa kasvaa runsaasti haapaa.
Lehtomaisissa painanteissa on hlirenporras- ja piensaniaislaikkuja sekä metsäkur
jenpolvea, metsämaitikkaa, pohjansinivalvaifia (alueeffisesti St), muutama voikuk
ka ja nuokkuhelmikkä.

5.6.4.4 Lomajoen osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 11/12)

Kohde 1 MeLä
Suon keskellä on pieni lähde ja lähdepuro. Lähde ja puro ovat noin puoli metriä
leveitä, ja puro on noin 50 metriä pitkä. Tihkupinnalla Warnstorfia exannutata on
vaffitseva ja maksasammalet (Scapania sp.) ovat runsaita. Putidiokasveista lähteen
ja puron reunoifia kasvaa mm. pohjanleinllddä (alueeffisesti St), pohjanhorsmaa,
metsämaitikkaa, sykeröpllppoa, vifiapääluikkaa, mätässaraa ja ruokohelpeä.

Kohde 2 RkKgK ja MeEuLä
MK:n alapuolella (pohjoispuolella) on RhKgK, jossa kasvaa vaffitsevan mustikan
ohella mm. piensaniaislaikkuja ja metsäkurjenpolvea, nuokkuhelmikkää, metsä
maitikkaa ja maariankämmekkää. Sekapuuna kuusikossa kasvaa muutama iso rai
ta, ja viereisellä kankaalla on järeitä haapoja.

Korpijuotin alarinne on MIK-valtainen. Metsänreunassa ennen O1SN:a on pieni
hiekkapohjainen MeEuLä ja lyhyt lähdepuro. Lähde on noin 2.5 m2 laajuinen, ja
siitä sekä 30 metriä pitkästä lähdepurosta kolmannes on avointa vesipintaa. Muu
alla märkäpinnalla Bryum weigetii, Phitonotisfontana ja Rhizomnium magnifotium ovat
vaifitsevina. Lähteellä ja sen läheisyydessä kasvaa myös mm. isoalvej uurta, poh
janhorsmaa ja tähfitalviklda. Lähdettä ja puroa reunustavat MkKja alaosassa O1SN,
jonka kohdalla lähdepuro on Warnstorfra exannutata -valtainen ja korpikastikka
reunainen.

Kohde 3
MeSR:n koillisreunalla kasvaa vähän karhunruohoa ja älmäsaraa.

Kohde 4 Lomajoki
Lomajoki alkaa Kaifiolammesta ja virtaa lähes koko matkan murroslaaksoa pitkin
Majärveen. Rotkolaakso jatkuu myös länteen, mutta Kaffiolammen ja Perälammen
välissä on vedenjakaja. Rinteet ovat jyrkät varsinkin yläjuoksulla, ja Kaifiolam
men kohdalla on karu jyrkänne. Karhuvlldan laelta (335 m mpy), joka on osa-alu
een korkein kohta, on lähes sadan metrin korkeusero Kaffiolampeen (243 m mpy),
josta Alajärveen (225 m mpy) tulee korkeuseroa vain vähän alle 20 metriä.
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Rotkolaakson leveys Kaffiolammen kohdalla on noin 100 metriä, ja alajuok
sua kohden sen leveys pysyy Nflttysuonlammelle saakka lähes samanlaisena. Ala-
juoksun jokinotkelma on hieman kapeampi, mutta myös rinteet ovat keskimäärin
loivemmat ja mäet matalammat kuin yläjuoksulla.

Jokiuoma kulkee laakson keskellä varsin suorana tekemättä suurempia mut
ida Alajärveen. Jokiuoman leveys vaihtelee 2-3 metriä, ja Joen pohja on lähes koko
matkan hiekkainen tai kivinen. Paikoin on pitidä osuuksia, joiden kohdalla joki
solisee rakkakivien välissä. Näissä kohdin joenvartta ohuthirpeinen korpikasvilli
suus on vallitseva. Joen rauhaifisimmissa kohdissa, missä veden virtaus on hitaam
paa, rannat ovat soistuneet.

Ruohoisuus yltää joesta 2-15 metrin päähän. Ruohoisen rannan takana on
useimmiten rämevyöhyke ja myös korpireunus ennen jyrkidä rinteitä. Rotkolaak
son rinteissä on ruohoisuutta ja kuusten seassa kasvaa myös suuria haapoja ja
raitoja. Kapeiden sivupurojen varrella on myös ruohoisuutta, ja jyrkimmissä kos
kikohdissa saniaiset kasvavat valtoimenaan. Joen alajuoksulla, metsäautotiesfflan
alapuolella puronvarsisuot ovat lettoisia.

(4A-C) Kalliolampi ja sivupurot
(4A) Kaffiolammen rannat ovat karut lukuun ottamatta kohtaa, jossa sivupuro pur
kautuu lampeen. Rotkolaakson etelärinteessä (lammen pohjoispuolella) on eteläi
siä piirteitä. Kasvupailcka ja sen puusto ovat enemmän keskiboreaalista
Vaccinium-Myrtitlus -tyyppiä (VMT) kuin pohjoisboreaalista Hylocomium-Myrtillus
-tyyppiä (HMT).

(4B) Sivupuron alku on Karhuviidan rinteessä pienellä suojuotifia. Aivan yläjuok
sulla puronvarsi on RhK-reunainen ja korpikastikkavaltainen. Tässä kohdassa on
myös runsaasti paannejään tappamia korpikuusia

Rinteen yläosassa RhK-reunainen ja MkK-laikkuinen puronvarsi muuttuu ala
rinnettä kohden saniasvaltaiseksi, ja alarinteessä jyrkänteen kohdalla puronvarsi
on SaK-reunainen. Puronvarressa on myös fihkupintaisuutta. Muutamat korpikuu
set ovat varsin järeitä, noin 40cm paksuja. Osa näistä jättiläisistä makaa liekopuina
puron poikki. Kuusten seassa kasvaa haapaa ja puumaista leppää. Jyrkänteen koh
dalla vallitsevan hllrenportaan ohella kasvaa piensaniaisia, ja pienten putousten
yläpuolella on harajuurta.

Jyrkänteen alapuolella Kaffiolammen rannalla saniaisia ei kasva enää niin run
saasti, ja aivan rantavllvalla korpikastikka on jälleen vallitseva. Rantakaistaleella
on myös muutama pohjanpunaherukkapensas, vadelma, metsämautikka, huopa
ohdake, sudenmarja ja korpisaramätäs.

(4C) Seuraava sivupuro laskee Karhuviidan rinteen suolle kerääntyneet vedet Lo
majokeen. Saman suon toiselta puolelta vedet virtaavat (4B) läntistä pistopuroa
pitldn alas Kaifiolampeen. Suon yläpuolella on pienialainen MeEuLäS, jossa kas
vaa Phitonotis fontana -laildcuja ja pohjanhorsmaa.

Puron yläjuoksu on RhK-reunainen ja samankaltainen kuin edellisessä puros
sa. Jyrkällä alarinteelle puro on myös saniaisten valtaama (SaK). Hlirenporras on
vaffitseva, ja piensaniaiset ovat runsaita. Purolla kasvaa myös isoalvejuurta ja ifi
lukkaa. Puronvarren kuuset ja maapuut ovat samankaltaisia kuin edeifisellä purol
la.

(4D-f) Lomajoenvarsi Kalifolammelta metsäauto%elIe
Puronvarsi on hyvin kivinen ja rakkainen niillä kohdin, joissa se rajoittuu suoraan
kangasmaahan. Pieniä soistumia on kivien väleissä. Aivan yläjuoksulla (4D) rak
kaisuus rajoittuu jokeen; alempana rakkakivilcot leviävät laajoilcsi kentiksi eivät
kä välttämättä ole pelkästään purouoman kohdalla (4E). Kuusi on puronvarren
valtapuuna lukuun ottamatta ennen siltaa olevaa rakkaa, jossa hieskoivu korvaa
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kuusen (4E). Muuten koivua on sekapuuna, ja leppää kasvaa pensasmaisena valta-
puiden alla. Kenttäkerroksessa korpi-imarre ja korpikastikka tai siniheinä (hies
koivukohdilla) ovat vaffitsevia. Tuomea, katajaa, metsäimarretta, hifrenporrasta,
mesiangervoa, pikkutalvikida, mätässaraa, tähtisaraa ja nuokkuhelmikkää kasvaa
useissa kohdin ja vain paikoin isoalvejuurta, metsämaitikkaa, nurmitatarta, syke
röpiippoa, nuijasaraa ja luhtasaraa. Pienissä soistumakohdissa on Sphagnum
fimbriatum -laikkuja, ja tihkupintaisilla paikoilla Warnstorfia exannutata on vaifit
seva.

Näiden rakkapaikkojen välissä puro kulkee pääosin soiden reunustamana.
Ruohoisuutta on myös vähemmän, ja kasviifisuus on korkeintaan mesotrofista.
Suot ja lampien rannat ovat ravinteisuudeltaan joko oligo- tai mesotrofisia ja kas
vihisuudeltaan sara- tai rimpinevarämeitä.

(4F) Paiselammen alapuolen puronvarsisuolla (MeSK ja paikoin LuNK) on rehe
vyyttä normaalia enemmän. Hieskoivujen alla mättäifiä kasvaa pajuja ja vaivais
koivua. Kenttäkerroksessa siniheinä on vaifitseva ja luhtasara runsas puron reu
noifia, Yksiifäin tavataan luhtavuohennokkaa. Sphagnum angustifotium on vaifitse
va pohjakerroksessa. Muutamin paikoin on korpi-imarre- ja Sphagnum subsecundum
-laikkuja. Kivisessä purossa kasvaa runsaasti rentukkaa. Ylimmäiseltä, hieman avo
naisemmalta kohdalta löytyi harva, yhden aarin pohjanruifojuurikasvusto (Kum
pulainen, K.). Sitä havaittiin vain parissa paikassa Romevaaran inventointialuetta
(ks. kohde 10).

(4G-I) Lomajoen sivupuro Teerivaaran kohdalla
Puron itäinen haara alkaa MeLä:stä ja läntinen haara suoraan suolta.

(4G) Kuusten varjostama lähde on 10-15 m2 laajuinen ja maksasammalpeitteinen
(Scapania sp.). Phitonotis seriata kasvaa vähälukuisena. Lähteen reunoifia Sphagnum
fimbriatum ja Potytrichum commune ovat runsaita. Lähteeltä johtaa puoli metriä le
veä puro Lomajokeen. Lähteen lähellä kasvaa mm. tähtitalvikkia, ja purossa on
pieniä jouhivihvilälcasvustoja.

(4H) Sivupuron yläjuoksut ovat hiekka- ja mutapohjaisia ja alajuoksu on hiekka
sekä kivipohjainen. Puronvarsi on heikosti RhK-reunainen aivan Lomajoelle saak
ka. Ruohoisuutta on noin pari metriä puron molemmin puolin. Rhk-vyöhykettä
reunustaa monin paikoin MrK- ja lähteen lähellä MkK-vyöhyke. Korpikastikka ja
harmaasara ovat vallitsevia. Yläjuoksulla puronvarressa on nevasaroja ja tupasvil
laa. Myös mäntyä, koivua ja pensasmaista leppää sekä katajaa on enemmän ylä-
kuin alajuoksulla. Itäisen haaran yläjuoksulla pensaskasviffisuutta on vähemmän,
mutta paannejään tappamia kuusia on runsaammin, ja maapuita on myös jonkin
verran enemmän kuin länfisellä haaralla.

(41) Alajuoksulla kasvaa muutamia järeitä haapoja kuusten seassa. Pohjakerrok
sessa Sphagnum riparium on runsas. Aivan puron suulla vedet virtaavat vielä MrK:n
kautta Lomajokeen.

Kohde 5 Purojuotti suon keskellä
Puro on puoli metriä leveä ja hiekkapohjainen. Sitä reunustaa pari metriä leveä
RhK-vyöhyke, jota edelleen reunustaa MkK ja MrK. Kenttäkerroksessa korpikas
tikka ja harmaasara ovat vaifitsevia. Puronvarressa on paljon paannejään tappa
mia kuusia. Osa näistä on jo maapuina. Yksittäin kasvaa herftakaksikkoa. Puron
alajuoksu on ilmeisesti pifiopuroinen.
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Kohde 6 Sammaleinen MeLä
Lähde on noin 7 m2 kokoinen, ja sen tihkupinnalla Warnstorfia exannutata on vaffit
seva. Hieman niukemmin on Bryum weigelii -, Calliergon stramineum - ja Rhizomnium
magnzfolium -kasvustoja. Lähteen ympärifiä kasvaa harvakseltaaan mm. suohors
maa ja tuppisaraa. Suojaavaa puustoa ei juurikaan ole eikä lähdepuroa.

Kohde 7 RhK-rantainen, paikoin SaK-Iaikkuinen puro
Puro on noin puoli metriä leveä ja hiekkapohjainen. Puron molemmin puolin on
ruohoisuufta noin 5 metrin leveydeltä. Vallitsevien kuusten seassa kasvaa runsaas
ti haapaa (noin 300 runkoa hehtaarilla), ja paannejää on tappanut paikoin valta
osan kuusista. Muutama haavanrunko on järeä (40 cm dbh). Kuusta ja haapaa
makaa niin ikään liekopuina. Molemmifia puulajeilla on pysty- ja maapuujatkumo.
Kenttäkerroksessa korpikastikka on vallitseva ja muutamissa kohdissa on hliren
porraskasvustoja sekä piensaniais- ja IvlldK-laikkuja. Harmaasara on runsas
RhK-kohdissa. Harvakseltaan kasvaa mm. pikkutalvildda ja suohorsmaa ja muu
tamissa maapuissa on kuusenkääpiä, pursukääpiä ja rusokantokääpiä. Pohjaker
roksessa Sphagnum fimbriatum on laikuttain vallitsevana.

5.6.4.5 Teeripuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 11/12)

Kohde 1 Teeripuro
(1A-E) Teeripuron eteläinen latvushaara
(1A) Kangasmaan vedet kerääntyvät RhK-reunaiseen lähdesuopainautumaan.
Tämä mesotrofinen suojuoffi on hyvin leveä (noin 20 metriä). Warnstoifia exannulata,
Cattiergon stramineum ja Pseudobryum cinclidioides ovat vaffitsevia. Kenifäkerrokses
sa korpikastikka on vallitseva, ja mättäifiä kasvaa kuusia.

(1B) Juotin alapuolella puronvarret ovat heikosti RhK-reunaisia. Korpikastikka ja
harmaasara ovat vaffitsevia. Maapuita on paikoin runsaasti. Isoja kuusimaapuita
(30-40 cm dbh) makaa noin 100 runkoa hehtaarifia. Vedessä kasvaa runsaasti mm.
Marchantia polymorpha -versoja.

(1C) Puroon yhtyy kapea, tihkupintareunainen pifiopuro puron pohjoispuolelta.
Sen reunoilla kasvaa Warnstorfla exannutata - ja muutamia Phitonotisfontana -laikku
ja.

(1D) Puronvarressa on pieni 10 m2 MeLä. Kolmasosa märkäpinnasta on avointa, ja
sammalpinnalla Warnstorfia exannulata on vallitseva ja Sphagnum riparium runsas.
Lähdettä ympäröi MrK. Lyhyessä lähdepurossa kasvaa pienialaisia Bryum weigelii -

ja Phitonotis fontana -laikkuja.

(1E) Lähteen alapuolelta RhK-reunainen puro on noin puoli metriä leveä ja hiekka
pohjainen. Puronvarressa on myös tihkupintaisia Bryum weigetii -kohtia. Pohjan
tähtimöä kasvaa sammaleen seassa. Korpikastikka on vaffitsevana puronvarressa,
jossa on myös muutama piensaniaislaikku.

(1F) Teeripuron keskimmäinen latvushaara
Teerisuon länsilaidalla on Rhk:nen piilopurojuoffl, jossa on myös tihkupintaisuut
ta. Suopuusto on suhteeffisen harvaa. Kuusten seassa kasvaa koivua ja näiden alla
leppiä ja pajupensaita. Kenttäkerroksessa korpikastildca on vaifitseva ja kurjenjal
ka runsas. Mätäspinnalla Sphagnum russowii on vallitseva, ja märkäpinnalla Warns
toifia exannutata ja Pseudobryum cinclidioides ovat runsaita. Paikoin on myös Patudetia
squarrosa -laikkuja. Yksittäin kasvaa mm. metsämaifikkaa. Pifiopuro yhtyy eteläi
seen Teeripuron haaraan.
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(IG) Teeripuron pohjoisin latvushaara
Puron latvalla on MeEuLä, jossa kasvaa luhtaröffiä ja runsaasti liahtalitukkaa. Läh
teellä kasvaa myös pohjanhorsmaa, suohorsmaa ja sykeröpllppoa. Tihkupinnalla
on Rhizomnium magntfolium - ja Marchantia polymorpha -laikkuja (Mäntylä, M. ja
Veteläinen, P). MrK:n kohdalla puro on varsin huomaamaton, ja hieman selvempi
se on vasta saranevan ja lyhytkorsinevan välissä.

(1H-J) Teeripuro latvushaarojen yhdyttyä
(1H) Puro on metrin leveä ja hiekkapohjainen tai pienkivinen. Korpikuusten seas
sa kasvaa koivua ja leppäpensaita. Paikoin lepät ovat puumaisia ja suurimmillaan
30 cm paksuisia. Paannejää on tappanut muutamin paikoin kuusia. Vanhoja, isoja
(30-40 cm dbh) kuusimaapuita on paikoin runsaasti. Ruohoisuus yltää noin viiden
metrin päähän purosta. Valtaosin puronvarsi on RhK-reunainen, jota reunustaa vielä
MrK-vyöhyke. Korpikastikka on vaffitseva, ja piensaniais- sekä ruokohelpilaikku
ja on harvakseltaan. Purovarressa kasvaa myös mm. mesiangervoa, suohorsmaa ja
pikkutalvikkia.

Kohdassa 11 on noin kolmen aarin kokoinen (alueeffisesti St) kotkansiipikas
vusto (LhK) ja kohdassa 1J on lohkarekivinen koski. Sen reunoifia on muutama
hiirenporraskimppu (SaK-laikkuja), muissa kohdin koskea mokohelpi on runsas.

Kohde 2 MeRiNR - LR
Suon yläosa on mesotrofinen ja alaosa, joka on lähempänä Teeripuroa, lettomai
nen. Kenttäkerroksessa jouhisara on vallitseva ja siniheinä runsas. Limprichtia
revolvenslintermedia tai Sarmentypnum sarmentosum ovat vaffitsevina rimmifiä, joissa
useimmiten on Loeskypnum badium -reunus. Sphagnum warnstorfii -kasvustoja on
välipinnalla. Harvakseltaan kasvaa mm. mähkää, karhunruohoa ja vfflapääluik
kaa. Mäntyjen ohella mättäillä kasvaa katajaa.

Kohde 3 ReL ja paikoin CaL
Rimmissä on Campylium steltatum -, Limprichtia revotvens/intermedia -, Scorpidium
scorpioides - laikkuja ja välipinnalla Sphagnum warnstorfli -laikkuja. Kenttäkerrok
sessa jouhisara on vallitseva ja siniheinä runsas. Letolla kasvaa myös mm. katajaa,
metsätähteä, korpiorvokkia ja Aneura pinquis -versoja.

Kohde 4 MeLä ja MeRiN
Lähde on noin 60 m2 kokoinen ja sammaleinen. Warnstorfia exannulata on vaffitse
vana tihkupinnalla. Lähteen reunoifia jouhisara on vallitseva ja siniheinä runsas.

Lähteen alapuolelta suojuotfi muuttuu MeRiN:ksi. Rimpipinnalla Warnstorfia
procera tai Sarmentypnum sarmentosum ovat vallitsevia, ja niitä ympäröi Loeskypnum
badium -reunus. Kenttäkerroksessa kasvaa jouhisaraa, siniheinää ja lisäksi vifiapää
luikkaa ja pullosaraa. Mättäillä kasvaa katajaa, ja lähellä lähdettä on muutama kuus
ennäre. Suojuoffia reunustaa MeSR, jonka pohjakerroksessa Sphagnum papiltosum on
vallitseva.

Kohde 5 MeLä
Lähde on noin 20 m2 laajuinen, ja sammalpinnalla Warnstorfia exannulata on vallit
sevana. Lähteeseen purkautuvat myös viereisen suojuotin vedet. Lähteen ympä
rillä korpikastikka ja harmaasara ovat runsaita. Lähteen lähellä on runsaasti paan
nejään tappamia kuusia.

5.6.4.6 Karsikkopuron osa-alue (Liite 2. Osa-aluekartta 12/12)

Seuraavat kohteet (3-6) kuuluvat varsinaisesti Teeripuron valuma-alueeseen, mut
ta metsien yhtenäisyyden takia ne käsitellään Karsikkopuron osa-alueen yhtey
dessä.
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Kohde 3 Lettosuot
Vedenjakajan koifiispuolella on ScoL-juoffi, joka viettää kohti Teeripuroa. Veden
jakajalla ScoL-soita (kohde 7C) yhdistää RL (3A). Rimpileton vedet kerääntyvät
koillispuolella RL-reunaiseen puroon, jonka rannoifia on vielä Scorpidium scorpioides
-rimpiä ja Campytium stellatum -laikkuja (33). Aivan alajuoksulla puronvarsi on ly
hyen matkan RhK-reunainen ennen loppujuoksun RL:a (3C). Letolle purkautuu
myös koillisrinteessä oleva MeEuLäS (3D) ja lännestä RL:nen rinnesuojuoffi (3E).

Lettosoiden kenttäkerroksessa jouhisara on yleensä vallitseva ja siniheinä runsas
tai paikoin myös vaffitseva. LR:ssä kohdissa kasvaa lettovifiaa ja keltasaraa. Har
vakseltaan kaikentyyppisilä letoilla kasvaa mähkää, karhunruohoa, korpiorvok
kia ja äimäsaraa. Paikoin kasvaa harvakseltaan mm. mesiangervoa, metsämafflk
kaa, rimpivesihernettä, karhunputkea, siniyökönlehteä, vilukkoa, vifiapääluikkaa,
nuijasaraa, tuppisaraa ja nuokkuhelmikkää. Muutamia rimpiä ympäröi lisäksi Loes
kypnum badium -reunus.

(3A) Puron yläjuoksulla on pientä lähteisyyttä. Näifiä kohdin on Phitonotisfontana
- ja Warnstorfia exannutata -laikkuja. Yläjuoksulla kasvaa myös kangaskortetta.

RhK-kohdalla kuusten seassa kasvaa koivua ja niiden alla leppää sekä kata-
jaa. Eräästä kuusimaapuusta löytyi aarnikääpä. Kenifäkerroksessa siniheinä on
vallitseva ja korpikastikka runsas. Keltasaraa kasvaa harvakseltaan.

(3E) LR:n rinnesuon keskellä virtaa kapea siniheinäreunainen puro. Koko suojuo
tin leveydeltä kasvaa tiheänä kasvustona keltasaraa (laajin keltasarakasvusto koko
inventointialueella) ja pohjakerroksessa on Campylium steltatum - ja Limprichtia
revolvens/intermedia - sekä Sphagnum warnstorfii -kasvustoja. Mäifäifiä mäntyjen
ohella kasvaa katajaa ja vähän kuusta. Muita reunavaikutuksen ilmentäjiä kuusen
ohella ovat lehtokorte ja mesiangervo. Lettovilla on myös runsas. Paikoin on pieni-
alaisia Phitonotis fontana -lähdelaikkuja.

Kohde 4 Leftosuot
(4A) Lettosuon reunoifia on kaksi pientä mesotrofista lähdesilmäkettä (2 m2), jois
sa Warnstorfia exannutata on vallitseva. Näiltä johtaa ReLR:nen suojuoffi laajem
malle yhtenäisella lettosuolle. Suojuotin kohdalla siniheinä on runsas ja mähkää,
karhunruohoa, lettovifiaa, keltasaraa sekä äimäsaraa kasvaa harvakseltaan. Mät
täifiä mäntyjen seassa on kuusia ja katajapensaita. Pohjakerroksessa on Sphagnum
warnstorfii - ja Campylium stettatum -kasvustoja. Suojuotin erottaa itäpuolen letois
ta vuonna 1995 hakattu kapea motoura. Puut on kaadettu ainoastaan uran kohdal
ta.

(43) RL:lla on sekä reuna- että keskustavailcufteisia kohtia. Jouhisara ja siniheinä
ovat vaifitsevina kenttäkerroksessa koko suolla. Keltasaraa kasvaa harvakseltaan.
Pohjakerroksessa Campylium stetiatum, Limprichtia revotvens/intermedia ja Sphagnum
warnstorfii ovat vaifitsevina. Reunavailcufteisffla kohdilla kasvaa läätettä (ainoa
kasvupaikka Romevaaralla). Muuten letolla kasvavat jo edellä mainitut ruohot ja
sarat sekä lisäksi esiintyy rätvänää, mesiangervoa, korpiorvokkia, siniyökönleh
teä, karhunputkea, punakämmekkää, vifiapääluikkaa, nuijasaraa ja pieni järviruoko
laikku.

Kohde 5 ReLR
Heikosti lettoinen suo, jonka kenttäkerroksessa siniheinä on vaifitseva ja jossa
harvakseltaan kasvaa lettovifiaa ja keltasaraa. Motoura kulkee suon poildd.
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Kohde 6 LR
Kenttäkerroksessa siniheinä on vaifitseva ja keltasaraa ja lettovifiaa kasvaa suh
teellisen runsaasti, varsinkin valuvesijuotin kohdalla. Pohjakerroksessa on
Campylium steltatum -, Limprichtia revolvens/intermedia - ja Sphagnum warnstorfii -laik
kuja. Letolla kasvaa myös karhunruohoa, villapääluikkaa ja nuijasaraa. Suon ylä-
osassa tupasluikka on vaifitseva, mutta pohjakerroksessa on edelleen Campylium
stettatum -laikkuja. Leton alaosan poikki kulkee motoura.

Kohde 7 Lettoiset rinnesuot
Honkasenahon ympäristössä on useita lettomaisia rinnesuojuotteja. Ylinnä rin
teessä on LR (7A), josta valuvedet laskevat rehevän suojuotin (MeSR) kautta ScoL
RL:lle (7B). Honkasenahon länsipuolen suojuoffla pitkin vedet virtaavat vielä
ScoL:lle (7C), josta ne päätyvät lopulta Kivilampeen.

(7D) Honkasenahon pohjoispuolen ReL sijaitsee pienellä vedenjakajalla. Puolet
suovesistä virtaa ScoL:n kautta (7C) ja puolet kulkee Honkasenahon laen länsi-
puolen suojuotin kautta.

Lettoisissa kohdissa ja niiden välisillä mesotrofisifia juoteifia jouhisara on kent
täkerroksessa vallitseva ja siniheinä runsas. Harvakseltaan kasvaa mähkää, kar
hunruohoa, vilapääluikkalaikkuja ja äimäsaraa. Loeskypnum badium - ja Sphagnum
subsecundum -laikkuja on lettoisten rimpien reunoifia. Mättäifiä on katajia.

(7A) LR:n pohjakerroksessa on Campytium stetiatum -, Limprichtia revotvens/intermedia -

ja Sarinentypnum sarmentosum -laikkuja. Mättäilä kasvaa männyn ohella vähän
kuusta ja katajaa. Kohteiden 7A ja 7B välillä pienen puron varrella (MeSR+) on
hieman keltasaraa, äimäsaraa ja pohjakerroksessa Sphagnum subsecundum -laikku
ja.

(7B) ScoL-RL:lla on Scorpidium scorpioides - ja Campytium stetiatum - sekä Sphagnum
warnstorfii -laikkuja. Kenttäkerroksessa kasvaa harvakseltaan lettovillaa ja kelta
saraa.

(7D) ReL:lla on myös pienialaisia Campylium stettatum -laikkuja, ja reunoilta suo
muuttuu RL:ksi. Leton yläpuolella, rinteessä on MeSR. Keltasaraa ja lettovifiaa kas
vaa harvakseltaan.

(7C) Suojuotin keskellä rimmet ovat Campytium stettatum - (CaL), Limprichtia
revotvens/intermedia - (ReL) tai Scorpidium scorpioides -valtaisia (ScoL). Suon laidoil
la rimmet muuttuvat Warnstorfia procera -valtaisiksi (MeSsR1N).

Kohde 8 Kivilampeen laskeva puro
Yläjuoksulla puronvarsi on MeSR-reunainen ja alajuoksulla LR-reunainen. Puron
pohja on kivinen ja vähän yli puoli metriä leveä. Rehevyys yltää korkeintaan 10
metrin päähän purosta. Kenttäkerroksessa jouhisara ja siniheinä ovat vallitsevina
ja vifiapääluikka on runsas. Harvakseltaan kasvaa, varsinkin alajuoksulla, katajaa,
mähkää, siniyökönlehteä, lettovifiaa, keltasaraa ja äimäsaraa. Pohjakerroksessa on
Limprichtia revolvens/intermedia -laikkuja. Aivan Kivilammen rannassa puronvarsi
hieman karuuntuu ja muuttuu RhK-MeSR-reunaiseksL

Kohde 9 MeLä ja MeRiN
Suon yläosassa on 25 m2 laajuinen sammaleinen lähde. Phitonotis seriata on vallitse
va, ja Bryum weigetii, Warnstorfia exannutata sekä maksasammalet ovat vähälukui
sempia. Lähteellä kasvaa myös pohjanleinilddä (alueeffisesti St) ja pohjanhors
maa. Lähteen ympärillä puita on vähän.
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Suon alaosa on MeR1N:a, jonka rimmet ovat Sarmentypnum sarmentosum - ja
Warnstorfia procera -valtaisia. Paikoin on Sphagnum subsecundum -laikkuja. Kenttä-
kerroksessa kasvaa vifiapääluikkaa, siniheinää ja mättäillä katajaa.

Kohde 10 MeEuLä
Lähde on noin metrin syvyinen ja 2 m2laajuinen. Sammalpinnalla Warnstorfia
exannutata on vallitseva ja Philonotisfontana runsas. Lähteellä kasvaa myös pohjan
horsmaa ja suo-ohdaketta. Warnstorfia exannulata on vaffitsevana lähdepurolla lam
melle asti.

Kohde 11
Korpinoilcelman kuivuneessa lähteessä metsäliekosammalpatjalla kasvaa kalkki
maariankämmekkää (alueellisesti Sp) ja läätettä (Kumpulainen, K).

Kohde 12 RhK-vartinen purojuoffi
Luodelamminvaaran etelärinteen suolta vedet laskevat parin purojuotin kautta
alemmalle suolle. Korpisen suojuotin yläosa on siniheinä- ja alaosa
korpi-imarrevaltainen. Purot häviävät suohon MeSR:n reunassa. Tässä kohdassa
kasvaa mm. äimäsaraa ja nuokkuhelmikkää.

Kohde 13 MeFuLä
Lähde on 20 m2 laajuinen, ja sammalpinnalla Warnstorfra exannutata ja Pseudobryum
cinctidioiäes ovat vallitsevia ja Bryum weigetii on runsas. Paludella squarrosa -laildcuja
kasvaa lähdepurossa. Lähteellä kasvaa myös pohjanhorsmaa ja suohorsmaa.

Kohde 14 Karsikkojoki
(14A) Karsikkojoki alkaa Luodelammisuolta, joka on oligotrofinen. Itäinen puro
haara kerää O1RiN:n vedet. Läntinen haara kulkee avohakkuuojikon laitaa pitkin.
Sivupurojen yhdyttyä puronvarsi on harvakseltaan kuusten (RhK) ja koivujen
(MeSK) varjostama Luodelammille asti. Pajuja kasvaa myös runsaasti. Puro on lam
melle saakka noin metrin leveä.

(14B) Luodelammin ja Karsikkolammen välissä puro on noin pari metriä leveä ja
turvereunainen metsäiselle RhK:lle saakka. Länsipuolen hakkuut ulottuvat puroon
saakka. Järein puusto on poimintahakattu. Jokivarsisuota ei tosin ole ojitettu, mut
ta Ampumavaara on aurattu. Puron palteifia jouhisara on vaifitseva ja siniheinä
runsas. Vedessä kasvaa pullosaralaikkuja ja rentukkaa. Puron pohja on paikoin
kivinen.

(14C) Karsikkolampi on karu, ja rantavedessä kasvaa pohjanlummetta. Rannat ovat
jouhisarareunaiset.

(14D) Karsikkolampien välinen puronvarsi on RhK- ja O1SK-reunainen. Puron var
ren kuusivaltaisifia paikoilla korpikastikka ja koivuvaltaisifia paikoilla jouhisara,
pullosara ja siniheinä ovat vaifitsevia. Pohjanpajua kasvaa myös runsaasti.

(14E) Pikku-Karsikkolammesta Tuuliahon lähdettä ympäröivälle suolle (14F) saakka
puronvarren puusto on harsittu länsipuolelta. Puro on valtaosin RhK-reunainen. Muu
tamassa kohdassa on SaK-ja LhK-laikkuja. Ne on merkitty karttaan. LhK:ssa kotkan-
siipi (alueeffisesti St) on vallitseva. Toinen laikku on noin 20 metriä leveä ja 30 metriä
pitkä ja toinen laildcu hieman pienempi. LhK vaihettuu SaK:een, jossa hiirenporras on
runsas. Puronvarsi on SaK-ja LhK-reunainen, varsinkin kosken kohdalla. Muilla koh
din hiirenporraskimppuja on harvemmassa. RhK-reunaisen puronvarren kohdalla
kasvaa myös runsaasti mesiangervoa ja korpikastikkaa. Hieman harvemmassa on
tuomea, piensaniaisia, huopaohdaketta ja nuokkuhelmikkää.
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(14f) MeLä on noin 30 metrin päässä joesta. Warnstorfia exannutata on vallitsevana
lähteessä ja lähdepurolla. Puron reunalla kasvaa myös Caltiergon stramineum -lailc
kuja ja suohorsmaa. Joenvarsi tällä kohdalla suonotkelmassa on hyvin luhtainen.
Se on hyvin samanlainen kuin Karsikkojoki Kivilammen kohdalla (141).

(14G-J) Lammasahon kohdalla puronvarsi on valtaosin RhK-reunainen ja
Sak-laikkuinen. Kohdassa 14H on pieni LhK, ja Kivilammen kohdalla (141) puron
varsi on hieman luhtaisempi. Joenpohja on kivinen ja varsinkin Kivilammen jäl
keen koskinen (14J). Kosken kohdalla joki laajenee 40 metrin levyiseksi purohaa
rastoksi, joiden väliin jää ruohoisia saaria. Ruohoisuutta on noin 60 metrin levyise
nä vyöhykkeenä. Muifia kohdin ruohoisuus yltää keskimäärin noin 20 metrin pää
hän joesta ja jokiuoma on noin 4 metriä leveä.

RhK-reunaisessa puronvarressa korpikastikka, paikoin hiirenporras (SaK) ja
ruokohelpi ovat vaffitsevina. Mesiangervo on runsas, ja harvakseltaan kasvaa tuo
mea, metsäkortetta, korpi-imarretta, karhunputkea, tähfisaraa, nuokkuhelmikkää
ja kosken kohdalla yksittäin keltasaraa. LhK-laikun kohdalla kasvaa kotkansiipeä
(alueellisesti St).

Koskella on myös paljon (200-300 runkoa hehtaarifia) isoja kuusimaapuita
(30-40 cm dbh). Niistä nopeasti etsimällä löytyi kuusenkääpä, rusokantokääpä ja
pursukääpiä. Eräässä kuusessa oli noin 50 pursukäävän itiöernää.

(141) Kivilammen kohdalla puronvarsi on miltei puuton. Ennen purojen yhtymistä
mätässara on vaifitseva. Mesiangervoa, korpikastikkaa ja ruokohelpeä kasvaa run
saasti ja nilttyleinikkiä harvakseltaan. Pohjanpajua on lisäksi jonkin verran, ja monet
kuuset ovat paannejään tappamia. Purojen yhdyttyä (MeSR-) jouhisara on vallit
seva ja siniheinä runsas. Näiden seassa kasvaa mesiangervoa, vifiapääluikkaa, nui
jasaraa, äimäsaraa ja mättäifiä katajia. Pohjakerroksessa on Sphagnum subsecundum
-laikkuja. Suon reunalla on niittyladon raunio.
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LIITE 1. Lajinimet ja lajistotaulukko osa-alueittain.

Tummenetut putkilokasvit esiintyvät_todennäköisesti kaikilla osa-alueilla.
Lajilista on puutteellinen, koska tavanomaisesta lajistosta ei teh systemaattisesti havaintoja.
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lakka R.chamaemorus 1 •I •I •I 1 •I - — — -

vadelma R.idaeus 1 — — — — —

lillukka R.saxatilis
sulaheinät Rumexacetosa/acetosella 1: —

hevonhierakka R. longifolius 1 — —

virpapaju Sallxaurita
raita S. caprea
kalvaspaju Shastata 1
pohjanpaju $ lapponum — 1 •I 1 1 l 1 1 — 1 — - ) — 1 1

juolukkapaju 5 myrtilloides 1 1

kiiltopaju $phylicifoha jjj 11111 iii III 1111

hanhenpaju -

S.aurita xmyrtilloides
laate Saussena alpina
pahtarikko Saxifraganivalis
levakko $cheuchzer,apalustris

—

jarvikaisla Schoenoplectuslacustris
—

luhtavuohennokka Scutellariagalericu!ata .JLJ 1 — — — — — — — 1 — — —

mahka Selaginellaselaginoides 111111 II 11

kultapiisku Solidagovirgaurea 11111111 111 11

pihlaja $orbus aucuparia 1 1 1 I 1 I 1 1

palpakkolaji Sparganiumsp 1 •Ij• ii

pohjantahtimo Stellanacalycantha — 1 1

metsatahtimo Siongifoba ii — 1 1

S.calycanthaxlongifolia 1 2—
voikukkalaji Taraxacumsp 1 Ii

särmäkuisma Thalictrumflavum J
korpi imarre Thelypteris phegoptens 1 — — 1 — •I 1 — 1 1

— JL 4 - —

— Jj 1 i

karhunruoho Tofieldia pusilla 1 1 1 1 1 1 1 1

villapääluikka Trichophorum alpinum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tupasluikka T cespitosum 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1

hentosuolake Triglochin palustris 1
metsatahti Trientaliseuropaea Ii illIl Iii iii 1111

leskenlehti Tussilago farfara
rimpivesiherne Utricularia intermedia 1 1 1 — — — — — —

Alueelliset ympäristöjulkaisut 153 0
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3 4 5 6 7 8 910 II I2 1 2 3 4 5 6 1
isovesiherne II. vuigaris 1
pjapVacciniummkrocarpum III 1
mustikka Y11u
isokarpalo V. oxycoccos 1 1 1 1 1 1 1 1
luolukka V.m uliginosum 1 1 1 1 1 1 1 1 1
puolukka V. vitis-idaea 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1
korpiorvokki pjisila II 1111111 Iii
suo-orvokkki

SAM MALET
nauhasammal AeurapJnqyJI 1 •j
suonihuopasammal —

(purosuikerosammal) Brachythecium rivulare — — — — — —

1 —

lettohiirensammal Bryum pseudotriguetrum
hetehiirensammal BweigeIii —__________ — •l — — —

luhtakuirisammal — — — —

kalvaskuirisammal C. stramineum 1
lettoväkäsammal Campylium stellatum I 1 1 1
mustapääsammal Ctoscopiumnigritum

— — — — — —

hetealvesammal Chi!oscyphus polyanthos — — — — — —

lettokilpisammal Cinclidium stygium
sirohuurresammal Cratoneuron filicinum
purokaltiosammal Harphantus iotovianus

— — — —

metsäkerrossammal
rimpi-/lettosirppisammal

Hylocomium sp!endens

kultasirppisammal
palokeuhkosammal

Loeskypnum badium
Marchantia polymorpha
Paludella squarrosarassuammal

purolähdesammal
särmälähdesammal
korpilehväsammal
seinäsammal

Phi!onotis fontana
1’. seriata
Plagiomnium ellipticurn
Pkurorium schreberi

korpikarhunsammal

zHi

-H

1 -1-
f

lf 1

-

tff
-

Ht
It

ifi

-

—-

-- 1---

Polytrichum commune

lähdelehväsammal
kiiltolehväsammal — -T

lettolehväsammal
Rhizomnium magnifolium

kilpilehväsammal
R. pseudopunctatum

ruusukesammal
R. punctatum
Rhodobryum roseum

metsäliekosammal — — — — — — — — -— — - -

kiekosammaIinnatu - -- - - -

kultakuirisammal —— Sarmpymsmentosum - 1 1 - — 1
lettolierosammal —

—h- -kultasammal ypnumni!ns — — — - — - -

hris Warnstorfia exannulata 1 — Ji 1T

apsam pp___________ 1 — - — 1 — — —

hetekinnassammal ScavaniapaIyos — —- — — —

— —

— —t-

aaIearahkasammaI

RAHKASAMMALET
rämerahkasammal Spbagnuinastifium 1 1 •I 1 —

kangasrahkasammal I — — — — — —

aakkurahkasammal
S. centrale
5. compactum



ruskorahkasammal 5. fuscum 1

orpira asamma .girgenso mi

aaparahkasammal 5. Iindbergii 1 •j
punarahkasammal S.magellankum 1 j •
vajorahkasammal juL •4 •

aZariumZEEEiLj E
rusorahkasammal 5. rubellum
varvikkorahkasammal 5. russowii jjj J iF1

pohjanrahkasammal 5. subfulvum TL1 •%!
keräpäärahkasammal 5. subsecundum 1
lettorahkasammal 5. teres — 1

hetkmmstorfiLjII j I —

Alueelliset ympäristöjulkasut 153 0

viitarahkasammal 5. fimbriatum
I 2 3 4 5, 6 7J 8 9J10 1112 .

pallorahkasammal

1 2 3 4 5 6

1

+ 1.

1t

4 4.

J15. wulfianum
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LIITE 3. Kasvillisuustyyppien lyhenteet.

Korvet Nevayhdistelmät
KgK Kangaskorpi Lu-MeSK luhtainen mesotrofinen sarakorpi
LhK Lehtokorpi Lu-MeSR luhtainen mesotrofinen sararäme
MK Mustikkakorpi LuNK luhtanevakorpi
MkK Metsäkortekorpi LuNR Luhtanevaräme
MtK Muurainkorpi MeLkR Mesotrofinen lyhytkorsinevaräme
RhK Ruoho- ja heinäkorpi MeRiNR Mesotrofinen rimpinevaräme
RhkgK Ruohokangaskorpi MeR1R Mesotrofinen rimpinevaräme
SaK Saniaiskorpi MeSK Mesotrofinen sarakorpi

MeSR Mesotrofinen sararäme
Luhdat MeSsR1NR Mesotrofinen sirppisammalrimpinevaräme
KoLu Koivuluhta OILkNR Oligotrofinen lyhytkorsinevaräme
PaLu Pajuluhta OILkR Oligotrofinen lyhytkorsinevaräme
Pavtu Pajuviitaluhta OIR1NR Oligotrofinen rimpinevaräme
SrRhIu Sara- ja ruoholuhta OIRiR Oligotrofinen rimpinevaräme

OIRuR1NR Oligotrofinen ruopparimpinevaräme
Lähteet OISR Oligotrofinen sararäme
EuLä Eutrofinen lähde
MeEutä Mesoeutrofinen lähde L.etot
MetuLäs Mesoeutrofinen lähdesuo CaL Campyllum -letto
Melä Mesotrofinen lähde ReL Revolvens -rimpiletto
MeLäs Mesotrofinen lähdesuo RuRit Ruoppainen rimpiletto

ScoL Scorpidium -rimpiletto
Rämeet WaL Warnstorfii -letto
PsKR Pallosarakorpiräme VI Varsinaiset letot
PsR Pallosararäme
RaR Rahkaräme Lettoyhdistelmät
TR lupasvillaräme BrLN Bryales -lettoneva
KgR Kangasräme KeIR Keskustavaikutteinen lettoräme

KeRL Keskustavaikutteinen rämeletto
Nevat LK Lettokorpi
MeRiN Mesotrofinen rimpineva IN Lettoneva
MeRuRiN Mesotrofien ruopparimpineva IR Lettoräme
MeSN Mesotrofinen saraneva ReRI Reunavaikutteinen rämeletto
MeSsR1N Mesotrofinen sirppisammalrimpineva fil Rämeletto
OlIkN Oligotrfinen lyhytkorsineva
OIRiN Oligotrofinen rimpineva Muut yhenteet:
OIRuRiN Oligotrofinen ruopparimpineva + Perustyyppiä rehevämpi
OISaRiN Oligotrofinen sammalrimpineva - Perustyyppiä karumpi
OISN Oligotrofinen saraneva
OlSphRiN Oligotrofinen Sphagnum -rimpineva
OmIkN Ombrotrofinen lyhytkorsineva
RIN Rimpineva
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Raimo Virkkala1 & Ari Rajasärkkä2
1Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö, PL 140, 00251 Helsinki
2Metsähallitus, Pohjanmaan - Kainuun luontopalvelut, PL 81, 90101 Oulu

6.! johdantoja menetelmät
Pajupuronsuon, Romevaaran ja Närängänvaaran - Virmajoen alueifia tutkittiin maa
lintuyhteisöjen koosftimusta ja rakennetta kesällä 1995. Lintuparien määrän laske
misessa käytettiin ns. linjalaskentamenetelmää (Järvinen ym. 1988), jonka avulla
maalinnuston kokonaistiheys (paria/km2) ja eri lajien tiheys saadaan selville. Tu
losten perusteella on myös mahdollista laskea alueille lajeittaisia parimääräarvioi
ta.

Linjalaskentamenetelmässä maastossa kävellään reitti, jossa havaitut linnut
erotellaan sen mukaan havaitaanko yksilö/pari 50 metriä leveällä pääsaralla (25
metriä kulkulinjan molemmin puolin) vai pääsaran ulkopuolella, ns. apusaralla.
Pääsarka ja apusarka muodostavat yhdessä tutldmussaran. Pääsaralta tehdyistä
lintuhavainnoista voidaan laskea suoraan lintujen tiheys pinta-alayksikköä kohti,

koska pääsaran pinta-ala on tunnettu. Näin kertyvä aineisto on kuitenkin varsin

pieni, joten pääsaran ulkopuoliset, apusaralla tehdyt havainnot ovat keskeisiä. Ne
pystytään muuttamaan lajeittaisiksi tiheyksiksi ns. kuuluvuuskertoimien avulla.

Pää- ja apusarkahavaintojen yhteismäärää (=tutldmussarkahavaintojen mää

rä) käytetään laskettaessa varsinaisia linjalaskentatiheyksiä. Lajien tiheydet saa

daan käyttämällä lajikohtaisia kuuluvuuskertoimia K (Järvinen & Väisänen 1983).

Kuuluvuuskertoimien laskeminen perustuu pääsarka- ja apusarkahavaintojen vä

liseen suhteeseen, joka vaihtelee hyvin paljon eri lajeilla, esim. käellä Cuculus cano

rus suurin osa havainnoista saadaan apusaralta, metsoila Tetrao urogatius puoles

taan pääsaralta, minkä seurauksena käellä on alhainen ja metsolla korkea kuulu

vuus- ei K-kertoimen arvo.
Metsien varpuslintujen tutkimussarkatiheyksien laskemisessa käytetään li

säksi linnuston tiheydestä niippuvaa korjauskerrointa Y (Järvinen & Väisänen 1983).

Tässä selvityksessä käytetyt K- ja Y-kertoimet on laskettu luonnonsuojelualueilta

kerätystä, laajasta linjalaskenta-aineistosta (Rajasärkkä ym., julkaisematon).

Maalintujen linjalaskenta on yhden kerran tietyllä alueella tehty laskenta,

joka on erityisen sovelias lintulaskentamenetelmä laajoffle maantieteeffisffle alu

eille (Järvinen & Väisänen 1981). Yhden kerran laskennassa ei havaita kaikkia lin

tuyksilöitä. Vain ns. kartoituslaskennan avulla saadaan selvffle tietyn alueen koko

pesivän linnuston tiheys mahdoifisimman tarkkaan. Usean käyntikerran kartoi

tuslaskennan voi suorittaa vain hyvin suppeilla, korkeintaan muutamien km2:n

alueella, joten se ei ole käyttökelpoinen tutkittaessa laajojen alueiden maalinnus

toa. Linjalaskennan tehokkuus on eri tutkimuksissa (Järvinen ym. 1978, Tiainen

ym. 1980) todettu olevan 67-87% kartoituslaskennassa saaduista tiheysarvoista.

Linjalaskennaila saatu lintutiheys on siis aliarvio, sillä kaikkia lintuja ei tässä ker

talaskennassa havaita.
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Lintujen linjalaskennat suoritetaan varhain aamulla kesäkuussa, jolloin lintu

jen lauluakfiviteeffl on parhaimmifiaan. Kuusamon yhteismetsän omistamilla alu

eifia laskennat tehtiin 2.6.-25.6. 1995 välisenä aikana. Yksittäisten linjalaskentojen

pituus vaihteli 4.0-7.0 km. Eri henkilöiden suorittamien laskentojen määrä on esi

tetty taulukossa 1. Armi Below, Heildd Ketola, Ari Rajasärkkä ja Erkki Virolainen

toimivat Metsähallituksen luonnonsuojelun tulosalueella ja Metsähaifitus myös

rahoitti heidän laskentansa. Yhteensä linjalaskentakilometrejä kertyi Pajupuron

suon alueelta 40.2, Romevaaralta 36.4 ja Närängänvaaran - Virmajoen alueelta 111.1.

Taulukko 1. Kuusamon yhteismetsän linjalaskijat, laskijoiden reittien määrä eri alueilla ja reittien’kokonaiskilometri

maara.

Pajupuronsuo Romevaara Närängänvaara - Virmajoki km-määrä

Antti Below 1 1 - loi

Heikki Ketola 2 1 7 51.6

Jyrki Mäkelä 1 - - 5.0

Ari Rajasärkkä -
- 5.8

Raimo Vitkkala 2 2 II 103.0

Erkki Virolainen 1 1 - 11.6

Yhteensä 7 6 18 187.7

Aineiston käsittelyssä tarkastellaan kokonaislintutiheyttä, lajimääriä sekä ns. van

hojen metsien lajien tiheyttä eri alueilla. Tämän ryhmän lajit suosivat vanhoja ha

vumetsiä (von Haartman ym. 1963-72, Virkkala 1987, 1991, Virkkala ym. 1994a,

1994b) ja useimmat näistä lajeista ovat taantuneet viime vuosikymmeninä vanho

jen metsien hakkuiden seurauksena (esim. Järvinen ym. 1977, Lindn & Rajala 1981,

Väisänen ym. 1986). Vanhaa metsää suosiviksi lajeiksi on luokiteltu seuraavat (ks.

Virkkala 1987, 1991, Virkkala ym. 1994a, 1994b): kanahaukka Accipiter gentitis, met

so, palokärki Dryocopus martius, käpytikka Dendrocopos major, pohjantikka Picoides

tridactytus, sinipyrstö Tarsiger cyanurus, leppälintu Phoenicurus phoenicurus, kuloras

tas Turdus viscivorus, idänuunffintu Phyltoscopus trochiloides, pikkusieppo ficeduta

parva, lapintiainen Parus cinctus, töyhtöfiainen P. cristatus, puukilpijä Certhia fami

hans, kuukkeli Penisoreus infaustus ja taviokuurna Pinicola enucleator.

Lintutiheyksistä on esitetty paitsi keskiarvo myös hajontaluku, keskiarvon

keskivirhe, joka kuvaa sitä, miten suuri vaihtelu lintufiheyksissä oli laskentojen tai

alueiden välillä.
Eri alueiden lintuyhteisöjen koostumuksen vertailussa käytettiin ns. prosent

lista samankaltaisuutta PS = min(p, p2), missä p1Ja P2i ovat i:nen lajin prosentti

set osuudet otoksissa 1 ja 2 (Renkonen 1938).

Maalintulaskentojen lisäksi tehtiin lintuhavaintoja laskentojen ulkopuolella

sekä maa- että vesiinnuista. Taulukossa 1 mainittujen henkilöiden lisäksi lintuha

vaintoja yhteismetsän inventointialueilta tekivät Offi Heikkilä, Kimmo Kumpu

lakien, Jukka Matero, Pekka Salminen, Mikael Soppela, Jari Teeriaho, Sami Timonen

ja Pekka Veteläinen.
Tarkkoja paikkatietoja maakotkan Aquita chrysaetos, kanahaukan ja kalasääs

ken Pandion hatiae’tus pesistä tai asutuista reviireistä ei tässä raportissa esitetä.
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6.2 Tulokset

6.2.1 Lintuyhteisön yleinen rakenne

Kokonaislintufiheys (±keskiarvon keskivirhe) inventoinfialueilla tutkimussaran
mukaan oli 105.8±3.7 paria/km2. Tämä tiheys on laskettu kaikkien laskentareittien
keskiarvona (osassa 3. alueiden keskiarvona). Inventointialueiden välillä ei ollut
tilastollisesti merkitsevää eroa kokonaislintutiheydessä (Kruskalin-Wallisin yksi
suuntainen varianssianalyysi, Hr0,6, df=2, ns): Pajupuronsuolla lintutiheys oli
keskimäärin 110.9±10.4 paria/km2, Romevaaralla 107.9±6.8 p/km2 ja Närängän
vaaran - Virmajoen alueella 103.0±4.5 p/km2.

Koko inventointialueella kymmenen runsaimman lajin keskitiheydet, Uhe
yksien vaihtelukertoimet ja prosenifiset osuudet koko lintuyhteisöstä on esitetty
taulukossa 2. Vaihtelukerroin (keskihajonta/keskiarvo*100) kuvastaa fiheyksien
vaihtelua alueiden sisällä. Suuri vaihtelukertoimen arvo tarkoittaa näin ollen sitä,
että alueella on sekä korkean että alhaisen lintufiheyden alueita; laji esiintyy alu
eella epätasaisesti. Pieni vaihtelukertoimen arvo osoittaa lajin varsin tasaista esiin
tymistä koko alueella.

Taulukko 2. Kymmenen runsaimman hntulajin keskitiheys (paria/km1± keskiarvon keskivirhe) koko inventointialueella,
vaihtelukerroin (CVcoefficient of variation) ja lajien prosenttiset osuudet kokonaisparimäärästä. Tiheydet laskettu tut
kimussaran perusteella.

Laji liheys CV

Järripeippo 20,1 ±0.9 24.8 19.0
Pajulintu 19.7±1.0 21.9 8.6
Harmaasieppo 8.1 ± 1.0 70.9 7.7
Vihervarpunen 5.4±0.5 49.8 5.1
Pohjansirkku 4,8±0.5 60.0 4,5
Urpiainen 4.7±0.4 51.7 4.4
Leppälintu 4.7±0.3 38.7 4.4
Pikkukäpylintu 4.0±0.6 80.9 3.8
Metsäkirvinen 3.8±0.3 48.2 3.6
Punarinta 2.7±0.6 115.0 2.6
Yhteensä 78.0 73.7

Kymmenen runsainta lajia käsittivät noin kolme neljäsosaa kokonaisparimääristä.
Inventointialueilla selvästi runsaimmat lajit olivat järripeippo fringilta montifrin
gilta ja pajulintu Phyltoscopus trochitus, jotka myös ovat koko Kuusamon runsaslu
kuisimmat lintulajit. Mhaisin vaihtelukertoimen arvo oli järripeipolla, pajulinnulla
ja leppälinnuila ?hoenicurus phoenicurus, korkein punarinnalla Erithacus rubecula, pik
kukäpylinnulla Loxia curvirostra ja harmaasiepolla Mu.scicapa striata.

Taulukossa 3 on esitetty koko alueella kymmenen runsaimman lajin tiheydet
erikseen Pajupuronsuon, Romevaaran ja Närängänvaaran - Virmajoen inventointi
alueilla. Järripeipon fiheydessä ei ole eroja alueiden välillä, sen sijaan pajulintuti
heys on suurin Romevaaralla ja pienin Närängänvaaran - Virmajoen alueella. Suu
rin ero alueiden välillä on punarinnan tiheydessä, joka on viisinkertainen Pajupu
ronsuolla verrattuna Närängänvaaran - Virmajoen alueeseen. Muiden lajien esiin
tymistiheydessä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja alueiden välifiä.

Maalintujen laskennoissa havaittiin inventoinfialueifia yhteensä 69 lajia (ks.
liite 1). Inventointialueiden lintuyhteisöt ovat keskenään hyvin samankaltaisia,
sillä alueiden välillä oli tilastollisesti merldtseviä tiheyseroja (p<O.OS) vain kuu
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della lajifia, edellä mainittujen pajulirinun ja punarirman lisäksi pyyn Bonasa bo
nasia, sinipyrstön, hömötiaisen Parus montanus ja talitiaisen P major Uheydet olivat
suurimmat Pajupuronsuon alueella (taulukko 4). Inventointialueiden maalintuyh

teisöjen samankaltaisuus on havaittavissa myös prosenifisen samankaltaisuuden

indeksifiä, joka vaihteli alueiden välifiä 81.8 - 84.6%:

Romevaara Närängänvaara - Virmajoki

Pajupuronsuo 81.8 82.8
Romevaara - 84.6

Taulukko 3. Kymmenen runsaimman lajin keskitiheys (paria/km2± keskiarvon keskivirhe) Pajupuronsuon, Romevaaran

ja Närängänvaaran - Virmajoen alueilla. Tiheyksien erot testattu Kruskalin-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä

(testisuure H, merkitsevyys p). Ns ei tilastollisesti merkitsevä ero (non-significant).

Laji Paju- Rome- Närängänvaara -

puronsuo vaara Virmajoki H p

Järripeippo 19.4±2.6 21.2±1.6 20.0±1.1 0.7 ns

Pajulintu 20.8±1.5 26.4±1.3 17.0±0.9 12.1 0.002

Harmaasieppo 5.0±1.7 6.1±1.4 10.0±1.5 4.3 ns

Vihervarpunen 5.7±1.7 7.0±0.7 4.8±0.5 4.? ns

Pohjansirkku 4.3±0.9 5.3±1.1 4.8±0.7 0.2 ns

Urpiainen 4.0±0.9 4.3±0.8 5.1±0.6 1.4 ns

Leppälintu 3.9±0.8 5.5±0.6 4.8±0.4 2.5 ns

Pikkukäpylintu 4.7±1.4 4.4±1.8 3.6±0.? 0.6 ns

Metsäkirvinen 2.4±0.? 4.3±0.6 4.3±0.4 5.8 ns

Punarinta 6.6±1.5 2.4±0.7 1.3±0.3 12.7 0.001

Taulukko 4. bjit, joiden tiheys (parialkm2± keskiarvon keskivirhe) eroaa tilastollisesti merkitsevästi inventointialuei

den välillä. Tilastollinen testaus, ks. taulukko 3.

Laji Paju- Rome- Närängänvaara -

puronsuo vaara Virmajoki H p

Pyy 2.3±0.? 1.1±0.8 0.5±0.2 6.8 0.033

Sinipyrstö 0.2±0.1 0 0.03±0.03 7.? 0.021

Hömötiainen 0.9±0.4 0 0.1±0.1 9.8 0.007

Talitiainen 0.7±0.3 0 0.1±0.1 9.8 0.007

Koko inventoinfialueella vanhoja metsiä suosivien lajien tiheys oli 10.6±0.8 paria/

l2 ja osuus kokonaisparimääristä 10.0%. Näiden lajien kokonaisfiheys oli varsin

samanlainen eri inventointialueifia: lajien kokonaistiheys eri inventointialueifia

on esitetty taulukossa 5. Vanhoja metsiä suosivat lajit on jaettu kahteen ryhmään:

muuttolintuihin (sinipyrstö, leppälintu, kulorastas, idänuunffintu, pikkusieppo ja

taviokuurna) sekä paildcalintuihin (kanahaukka, metso, palokärki, pohjantikka,

käpyfikka, lapinfiainen, töyhtötiainen, puukilpijä, kuukkeli). Paikkalinnut esIInty

vät alueella ympäri vuoden. Vanhoja metsiä suosivien paikkalintujen tiheys on

korkein Pajupuronsuon alueella, erot alueiden välillä eivät kuitenkaan ole ifiastol

lisesti merkitseviä (Kruskalin-Waffisin yksisuuntainen varianssianalyysi). Itäisiä
kirjosilpikäpylintuja Loxia teucoptera havaittiin alueella useita, erityisesti loppukesäl

lä.
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Taulukko 5. Vanhoja metsiä suosivien lajien esiintymistiheys (paria/km2) inventointialueilla. Nämä lajit jaettu paikka-
ja muutolintuihin. Tilastollinen testaus, ks. taulukko 3.

Paju- Rome- Närängänvaara -

puronsuo vaara Virma joki H p

Vanhoja metsiä suosivat lajit 11.5±2.4 9.9±1.7 10.5±1.0 0.3 ns
Paikkalinnut 6.4±1.7 3.1±1.5 4.2±0.7 3.3 ns
Muuttolinnut 5.1±0.9 6.8±0.6 6.3±0.6 1.6 ns

6.2.2 Linnustolliset erityispiirteet

6.2.2.1 Pajupuronsuo

Lintulaskennat Pajupuronsuon alueella tehtiin 2.6., 8.6., 12.6., 15.6. (2 linjaa), 20.6. ja
25.6. Pajupuronsuon metsä- ja suolinnusto on hyvin monipuolinen: 15 vanhoja
metsiä suosivasta lajista 12 havaittiin Pajupuronsuon lintulaskennoissa. Lisäksi
laskentojen ulkopuolella havaittiin taviokuurna kesäkuun alussa Vasikkavaaralla
ja idänuunffintu 20.6. Kuohulamminaholla. Metson (2.1 paria/km2) ja kuukkelin (1.9
p/km2) fiheydet ovat koko Suomenkin mittakaavassa hyvin suuria.

Pajupuronsuon linjalaskennoissa havaittiin kolme sinipyrstöä, jota tavataan
meillä pelkästään vanhoissa kuusivaltaisissa aarniometsissä. Kirvesmurrolla oli
yksi laulava koiras 15.6., Palovaarassa oli yksi varoitteleva yksilö 12.6. ja Kääpän
vaaralla yksi laulava koiras 8.6., joka havaittiin myös laskentojen ulkopuolella 15.
ja 17.6. 15.6. paikalla oli mahdollisesti kaksikin varoittelevaa lintua, joten sinipyrs
tön pesintä Kääpänvaarassa oli melko todennäköistä.

Vanhoja metsiä suosiva pikkusieppo havaittiin Kirvesmurrolla 15.6. Pikku
sieppo on uhanalaisuusluokittelussa silmälläpidettävä harvinainen laji (Sh, Rassi
ym. 1992). Alueelta löydettiin lapintiaisen pesä Palovaaran koillisosasta ja kaksi
pohjantikan pesää, Rumparinmaalla ja Palovaarassa.

Pajupuronsuolle ovat leimaa-antavana reheviä kuusivaltaisia metsiä suosi
ylen lajien runsaus, pyy ja punarinta ovat alueella selvästi lukuisampia kuin muilla
inventointialueilla. Pyyn (2.2 paria/km2) ja punarinnan (6.6 p/lun2) tiheydet ovat
tälle leveysasteelle poikkeuksellisen korkeita.

Itäinen ldrjosiipikäpylintu havaittiin Palovaaralla 12.6,, vähintään viisi yksi
löä Kirvesvaaran aluella 8.8. ja muutamia Kääpänvaaralla 29.8. Sirittäjä Phyltoscopus
sibilatrix kuultiin kesäkuun alussa Kääpänvaaralla ja 29.6. Antinlammin Päällysahol
la.

Pajupuronsuon alueella havaittiin kalasääsken asuttu pesä ja lisäksi kaksi asut
tua reviiriä. Alueella oli myös kanahaukan ja maakotkan asutfti reviiri. Kalasääski
on uhanalaisuusluokittelussa määritelty silmälläpidettäväksi taantuneeksi (St) ja
maakotka vaaraantuneeksi lajiksi (V, Rassi ym. 1992).

Myyriä syövät petolinnut olivat kesällä 1995 hyvin vähälukuisia, koska myy
räkannat Kuusamossa olivat heikot. Lajilleen määrittämätön iso pöllö (viiru-/la
pinpöllö) oli Vasikkavaaran etelärinteellä 27.6. Muista petolinnuista mainittakoon
mehiläishaukka Pernis apivorus, joka havaittiin 20.6 ylilentävänä Telkkäpalon - Pon
nettomansuon alueella ja varpushaukka Accipiter nisus elokuun alussa Tuohiahos
sa.

Alueen soiden tyyppilajeja olivat kahlaajista liro Tringa giareota ja taivaanvuo
hi Capetta galtinago, ja varpuslinnuista keltavästäkld Motacitlaftava ja nllttykirvinen
Anthus pratensis. Koska alueen suot ovat kuivahkoja, vetelien rimpinevojen kah
laajalajistoa ei havaittu. Kahlaajien kokonaistiheys oli 3.4 paria/km2.
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Alueen soifia ja järvifiä oli joutsenpareja, mm. Raatelammella ja Telkkälam
mella havaittiin pari; lisäksi havaittiin pesimättömiä, yksittäisiä joutsenia, mm.
Tuohisuolla ja Ylimmäisellä Kirvesluomalla. Silmälläpidettäväksi taantuneeksi la
jiksi (St) luokiteltu selkälokld Larus fuscus (Rassi ym. 1992) havaittiin Ylimmäisellä
Kirvesluomalla 12.6. ja Alimmaisella Kirvesluomalla 20.6. Kuikka Gavia arctica on
myös luokiteltu silmälläpidettäväksi taantuneeksi lajiksi (St, Rassi ym. 1992); Saa
rilammella havaittiin 2.6. kuikkapari. Metsähanhen Anser fabatis poikueet havait
ifin 6.6. Raatepuron ja Saaripuron yhtymäkohdassa ja Välisuolla sekä 3.7. Kirvesjo
eila.

6.2.2.2 Romevaara

Lintulaskennat Romevaaran alueella tehtiin 10.6., 11.6., 14.6. (kolme linjaa) ja 21.6.
Romevaaran inventointialueella on avosöita vähemmän kuin Pajupuronsuolla,
kahlaajien keskitiheys oli vain 2.4 paria/km2. Yleisimmät kahlaajat olivat liro (1.3 p/
km2) ja metsäviklo (0.7 p/km2). Metsähanhipoikueet havaittiin 21.7. Niittysuon
lammella ja 27.7. Teerisuolla. Kaffiolammella oli joutsenpari 20.7.

15:sta vanhoja metsiä suosivasta lajista havaittiin Romevaaran laskennoissa
11. Näiden lajien kokonaistiheys oli hieman alhaisempi (9.9 p/km2) kuin Pajupu
ronsuolla (11.5 p/km2), ero ei kuitenkaan ollut ifiastoifisesti merkitsevä (Taulukko
5). Alueella oli varsin korkea leppälintu- (5.5 p/km2) ja puukilpijäfiheys (1.1 p/km2).
Pilckusieppo havaittiin Vaaralamminvaaralla 14.6. Laskentojen ulkopuolella havait
ifin lisäksi laulava idänuunifintu Romevaaralla 26.7. ja Lomajoenkurussa 20.7.

Romevaaran inventointialueella havaittiin asuttu kanahaukan pesä, kanahau
kan lentopoilcue ja lisäksi vanha, asumaton pesä (alueella vähintään kaksi asuttua
pesää). Inventointirajauksen sisäpuolella oli myös asuttu maakotkan pesä (Tuomo
Ollila, suull. tieto).

Ampuhaukan fatco cotumbarius pesä oli Ylimmäisen Lohilammen itäpuolellaja
lisäksi laji havaittiin Pikku Ampuvaaralla. Tuulihaukka fatco tinnuncutus nähtiin
Ampumavaaran länsipuoleila. Sekä ampu- että tuulihaukka on luokiteltu silmällä
pidettäviksi taantuneilcsi lajeiksi (St, Rassi ym. 1992). Isoahoila havaittiin hunaja
kennoa kantava mehiläishaukka 21.7. Piekana Buteo lagopus oli kesäkuun lopulla
Karsikkojoen varrella, Rosvonaholla ja heinäkuun lopulla Pienen Kivivaaran länsi-
puolella.

6.2.2.3 Närängänvaara - Virmajoki

Koko alue
Närängänvaaran - Virmajoen alueen laajuuden vuoksi lintulaskenta-aineisto jaet
tiin neljään osaan: (1) Itäisin osa pohjoisrajana Virmajoki ja länsirajana Joutenleh
don - Visavaaran toimenpidekieltoalue (Virmajoki, yhteensä 35.0 laskentakilomet
riä). (2) Joutenlehdon - Visavaaran toimenpidekieltoalue (21.0 km). (3) Joutenleh
don - Visavaaran toimenpideideltoalueen länsipuolinen alue mukaanlukien Nä
rängänvaaran toimenpidekieltoalue (Närängänvaara - Tervajoki, 40.9 km). (4) P1-
kainventoinnin seurauksena varsinaisen inventointialueen ulkopuolelle jäänyt Vii
tavaaran - Jäkäläkankaan - Tursaan alue (Viitavaara - Tursas, 14.2 km).

Kaikki 15 vanhoja metsiä suosivaa lajia havaittiin Närängänvaaran - Virmajo
en alueen laskennoissa; tämän lajiryhmän keskifiheys alueella oli 10.5 paria/km2
(taulukko 5). Eri osa-alueiden maalinnuston kokonaistiheys ja vanhoja metsiä suo
sivien lajien tiheys on esitetty taulukossa 6 ja kymmenen runsaimman lajin tiheys
eri alueilla taulukossa 7; kymmenen runsainta lajia käsitti kaildila alueifia noin
kolme neljäsosaa kokonaisparimääristä. Kokonaislintutiheys oli suurin Viitavaa
ran - Tursaan alueella ja vanhoja metsiä suosivien lajien tiheys Joutenlehdon - Visa
vaaran toimenpidekieltoalueella, alueiden väliset erot eivät kuitenkaan ole ifias
toffisesti merkitseviä.

Alueelliset ympäristöjulkaisut 153



Taulukko 6. Maalinnuston kokonaistiheys fparia/km1±keskiarvon keskivirhe) ja vanhoja metsiä suosivien lajien tiheys
Närängänvaaran - Virmajoen inventointialueen eri osa-alueilla. Tilastollinen testaus, ks. taulukko 3.

Virmajoki Joutenlehto - Närängänvaara - Viitavaara -

Visavaara Tervajoki Tursas H p

Kokonaistiheys 101.1±5.7 107.6±11.6 99.2±8.8 115.2±7.2 0.7 ns
Vanhoja metsiä
suosivat lajit 9.5±1.6 12.4±1.8 9.7±1.6 11.9±4.0 1.1 ns

Kymmenen runsaimman lajin tiheydet vaihtelevat alueiden välifiä varsin vähän
(taulukko 7). Ainoastaan harmaasiepon tiheydessä oli ifiastollisesti merkitsevä ero
alueiden välillä; harmaasieppotiheys oli selvästi korkein Viitavaaran - Tursaan alu
eella. Harmaasiepon korkea tiheys selittää myös tämän alueen keskimääräistä hie
man korkeamman lintutiheyden.

Närängänvaaran - Virmajoen lintulaskennoissa havaittiin yhteensä 64 lajia.
Edellä mainitun harmaasiepon lisäksi ainoastaan kolmen lajin fiheys erosi merkit
sevästi alueiden välillä (Kruskalin-Wallisin yksisuuntainen varianssianalyysi,
p <0.05): liron tiheys oli suurin (3.4 paria/km2) Virmajoen alueella, teeren Tetrao tet
rix ja kurjen Grus grus tiheys Viitavaaran - Tursaan alueella.

Suurin ero maalintuyhteisön rakenteessa Närängänvaaran - Virmajoen alu
een ja kahden muun inventointialueen välillä oli se, että pajulinnun ja punarinnan
tiheydet Närängänvaaran - Virmajoen alueella olivat alhaisemmat kuin Pajupu
ronsuolla ja Romevaaralla (taulukko 3). Närängänvaaran - Virmajoen alueella on
kuitenkin Pajupuronsuota ja Romevaaraa enemmän mäntyvaltaisia kuivia kankai
ta, joita nämä lajit eivät suosi. Harmaasieppo sen sijaan oli varsin runsas Närän
gänvaaran - Virmajoen alueella, jossa sen huipputiheydet olivat Viitavaaran - Tur
saan alueella (taulukot 3 ja 7).

Närängänvaaran - Virmajoen inventointialueella havaittiin kaikki viisi Suo
messa pesivää uunffintulajia: pajulintu, sirittäjä, ifitalifi Ph. cotlybita, lapinuunffintu
Ph. boreatis ja idänuunifintu.

Taulukko 7. Kymmenen runsaimman lintulajin keskitiheys Närängänvaaran - Virmajoen inventointialueen eri osa-alueil
la, Tilastollinen testaus, ks. taulukko 3.

Laji Virmajoki Joutenlehto - Närängänvaara - Viitavaara -

Visavaara Tervajoki Tursas H p

Järripeippo 21.8±2.0 24.1±2.0 17.5±1.5 19.5±1.9 5.5 ns
Pajulintu 15.0±1.5 15.4±1.0 18.9±2.0 19.1±1.9 4.6 ns
Harmaasieppo 5.0±1.1 11.2±1.9 9.7±2.1 20.9±1.3 10.0 0.018
Urpiainen 6.7±1.2 5.6±0.4 4.1±1.1 4.0±2.2 3.5 ns
Vihervarpunen 4.6±0.5 5.8±0.9 4.4±0.8 5.6±1.7 2.5 ns
Leppälintu 3.3±0.7 6.1±0.6 4.9±0.7 5.4±0.6 6.6 ns
Pohjansirkku 6.6±1.7 3.3±1.3 4.2±1.2 3.7±0.8 1.7 ns
Metsäkirvinen 3.6±1.0 5.4±0.8 3.8±0.6 5.7±0.9 3.9 ns
Pikkukäpylintu 4.4±1.0 1.2±1.2 3.5±1.2 5.4±0.6 5.4 ns
Keltavästäräkki 3.2±1.1 3.6±2.4 1.7±0.8 2.3±1.5 1.6 ns

Osa-alueet
Närängänvaara - Tervajoki
Lintulaskennat Närängänvaaran - Tervajoen alueella tehtiin 3.6., 5.6., 12.6., 15.6.,
16.6., 18.6., 20.6. ja 21.6. Tällä osa-alueella havaitifinlaskennoissa 11 vanhoja metsiä
suosivaa lintulajia. Taviokuurna havaittiin laskennoissa kahdesti, Pitkäaholla 16.6
naaras ja Tavikankaalla 3.6. yksi yksilö, ja palokärki kolmessa paikassa. Idänuuni
lintuja havaittiin tällä alueella yhteensä neljä: Närängänvaaran länsirinteellä oli
kaksi ja Tervavaaralla kaksi laulavaa yksilöä.
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Sirittäjiä havaittiin kolmessa paikassa: Tervavaaralla 12.6. kolme laulavaa koi
rasta, ja Olldahossa ja Sapilassuon kaakkoispuolella 16.6. yksi laulava koiras. Koko
inventointialueen ainoat ifitaltit havaittiin Närängänvaaran lounaisrinteellä (kol
me laulavaa yksilöä). Sirittäjä ja ifitalifi ovat eteläisiä lajeja, joista sirittäjä esiintyy
koivuvaltaisissa sekametsissä ja ffltalffi kuusikoissa.

Khosiipikäpylintu havaittiin Laattajanvälimaalla 20.6., Soidinsuonaholla 15.6.
ja Mäntyvaaran alueella 31.8. Ryteikköisissä metsissä viihtyviä peukaloisia Troglo
dytes trogtodytes oli Närängänvaaralla kolme laulavaa yksilöä, Olkiahossa 15.6. yksi
laulava yksilö ja Tervakankaan itäosassa heinäkuun alussa kolme varoitteleva yk
silöä. Närängänvaaran eteläpuolella oli 18.6. laulava hernekerttu Sytvia curruca, joka
edustaa eteläistä lajistoa.

Alueen järvifiä pesii useita kuikkapareja. Uiveloita Mergus atbetlus havaittiin
Tavilammella 3.6. kaksi koirasta, Telkkäkankaan alueella 5.6. kolme koirasta ja yksi
naaras. Metsähanhia oli Tavikankaan alueella 3.6. 3-4 paria. Tavikankaasta 1 km
luoteeseen sijaitsevalla lammella oli 4.7. yhteensä viisi hanhipoikuetta ja yksi jout
senpoikue.

Petolinnuista huuhkaja Bubo bubo havaittiin Takamurrossa 16.6. ja suopöllö
Asiofiammeus 10.6. Närängänvaaralla. Varoifteleva ampuhaukkapari oli Närängän
vaaran eteläpuolella, Suojärven rannassa 21.7. ja hiirihaukan Buteo buteo poikue
Mäntyvaaran pohjoispäässä 31.8. Alueella oli kalasääsken pesä ja kanahaukan pesä,
joka oli viimeksi asuttu vuonna 1991 (Jukka Matero, suull. tieto). Tällä reviirifiä
nähtiin kuitenkin kanahaukka myös kesällä 1995. Alueella havaittiin maakotka
kesäkuun alussa; alueella on maakotkan pesä, joka oli viimeksi asuttu (koristeltu)
vuonna 1992 (Tuomo Offila, suull. tieto).

Soiden yleisimmät kahlaajat olivat liro (tiheys 1.3 paria/km2) ja valkovildo
(0.4 p/km2). Varoitteleva punakuiripari Limosa lapponica havaittiin Kuikkasuolla El
linlammen länsipuolella sopivassa pesimämaastossa 15.6. Pari ei kuitenkaan ollut
paikalla enää 17.6., joten pesinnästä tuskin oli kyse. Punakuiri on Suomessa lähinnä
Tunturi-Lapin soifia pesivä silmälläpidettävä harvinainen laji (Sh, Rassi ym. 1992),
jonka koko Suomen kanta on vain noin 200 paria (Markkola 1983).

Kuikkasuolla oli myös tiirakolonia, jossa oli 10-15 paria lapinifiroja Sterna pa
radisaea, yksi kalalokki- Larus canus ja yksi selkälokkipari. Närängänvaaran etelä
puolella Hyöteikönsuon reunassa lauloi pikkusirkku Emberiza pusitta 18.6.

Joutenlehto - Visavaara
LintulaskennatJoutenlehdon - Visavaaran alueella tehtiin 8. - 10.6. Joutenlehdon -

Visavaaran alueella havaittiin 11 vanhoja metsiä suosivaa lajia, alueen erityispiirre
oli pohjantikan runsaus. Pohjantikka on voimakkaasti taantunut, selvästi vanhoja
metsiä suosiva lintulaji (Järvinen ym. 1977, Virkkala ym. 1994a). Se käyttää ravin
tonaan lahoavassa puuaineksessa, erityisesti havupuissa eläviä hyönteisten touk
kia (von Haartuun ym. 1963-72). Pohjantikan tiheys Joutenlehdon - Visavaaran
alueella, 3.3 paria/km2, oli hyvin korkea. Näin korkeita pohjantikkatiheyksiä ei ole
todettu missään muualla vastaavankokoisella alueella Kainuun tai Koillismaan
suojelualueila. Kainuun suojelualueifia korkein pohjantikkatiheys on ollut Palja
kan luonnonpuistossa (pinta-ala 29.6 km2), missä se oli 2.1 paria/km2 (Rajasärkkä
ym., julkaisematon).

Alueella havaittiin palokärki Visavaaralla ja Syrjäjärvenvälimaalla, lisäksi laji
havaittiin Kuikkalamminharjulla. Alueella todettiin kanahaukan ja kalasääsken
asutut pesät, havaittiin maakotka, ja varoitteleva hiirihaukka 12.6. Joutenlehdossa.

Soiden yleisimmät kahlaajat olivat liro (tiheys 1.4 paria/km2) ja taivaanvuohi
(0.6 p/km2). Joutensuolla havaittiin 9.6. jänkäkurppa Lymnocryptes minimus, jota ta
vataan vetelifiä rimpinevoilla.

Alueelliset ympäriöjulkaisut 153



Kuikka oli yleinen suuremmila järvillä, yleensä yksi pari/järvi, esim. kaikilla
Kuikkalammifia oli yksi pari. Laulujoutsenia havaittiin esim. Joutensuolla 8.6. neljä
yksilöä, Latosuolla 9.6. yksi hautova yksilö pesällä ja Effinlammella yksi pari. Met
sähanhipoikue havaittiin kesäkuussa Iso Syrjäjärven länsipäässä, 9.6. Eifinpurolla
ja Syrjäsuolla oli pari.

Kuikkaojalla ja Koppelojoella oli vähintään kolme koskikaraa Cinctus cinclus
helmi-maaliskuussa. Koskikara on luokiteltu silmälläpidettäväksi harvinaiseksi
lajiksi (Sh, Rassi ym. 1992).

Lapinuunilintu lauloi 8.6. Kotalehdossa, missä oli myös yksi siriifäjä. Sirittäjä
havaittiin myös Joutenlehdossa ja Isoaholla. Inventointialueiden ainoa ruokokert
tunen Acrocephalus schoenobaenus lauloi 9.6. Väärä Kuikkalammen ja Ylimmäisen
Kuikkalammen välisellä kannaksella.

Virmajoki
Lintulaskennat tällä alueella tehtiin 13.6., 14.6. ja 23. - 25.6. Virmajoen alueella
havaittiin osa-alueista eniten vanhoja metsiä suosivia lajeja, yhteensä 13. Sini
pyrstö lauloi 24.6, Harjulammen pohjoispuolisella drumliinilla. Pikkusieppo
havaittiin Tiaislammen koillispuolisella drumliinilla 23.6. ja Virmajoenronissa
24.6. Taviokuurna oli Olkynharjulla 13.6, palokärld Kalliolamminmännikössä
25.6. ja Kiekkikankaalla 20.8. Metsotiheys oli Närängänvaaran - Virmajoen osa-
alueista korkein, 1.6 paria/km2. Alueen laskennoissa havaittiin myös kanahaukka.
Helmipöllö Aegoliusfunereus oli Kovaharjulla 22.6, ja piekana Virmajoella 6.6. Lau
lava peukaloinen oli Liivakankaalla 13.6. ja Kiekldkankaalla 14.6. Muutamia Idijo
sllpikäpylintuja oli Kiekldkankaalla 20.8.

Vuosisadan alussa lasketulla Matalalammella oli 25.6. härkälintu Podiceps grise
gena ja pesivä joutsenpari. Näätämutkan Teerisuolla oli 12.7. joutsenpari ja toden
näköisesti poikue. Teerisuolla oli metsähanhipari 6.6 ja Koivulammella uivelonaa
ras 7.7. Yksittäisiä lapintiiroja havaittiin Parvajärvellä, Luokldjärvellä ja Ala-Säy
näjäluomalla, missä oli myös 14.6. kaksi paria selkälokkeja, yksi kuikkapari ja yksi
joutsenpari. Selkälokldpoikue havaittiin 20.8 Ala-Säynäjäluomalla. Kahlaajista II
ron tiheys (3.4 paria/km2) oli Virmajoella osa-alueista korkein, alueella havaittiin
myös jänkäkurppa. Huikunahossa oli varoitteleva mehiläishaukka 12.7.

Viitavaara - Tursas
Viitavaaran - Tursaan alue jäi pikainventointityöryhmän rajauksessa varsinaisen
inventoinnin ulkopuolelle. Lintulaskennat tällä alueella tehtiin 6.6., 12.6. ja 13.6.

Vanhoja metsiä suosivia lajeja havaittiin Viitavaaran - Tursaan alueella kah
deksan, tosin linjalaskenta-aineisto on myös selvästi kaikkein pienin. Pohjanfikan
(1.1 paria/km2) ja kuukkelin (1.7 p/km2) fiheys tällä alueella on kuitenkin varsin
korkea; kuukkelitiheys on suurin koko Närängänvaaran - Vfrmajoen alueella. Ki
vijärvenpäävaaralla havaiffln 6.6. yksi taviokuurna. Viitavaaran pohjoispuolisella
suolla oli 6.6. varoitteleva metsähanhipari ja Tursaalla 13.6. kaksi joutsenta.

6.3 Inventointialueiden maalinnuston vertailu muihin
alueisiin
Maalinnuston linjalaskentoja on tehty myös Metsähaliituksen vanhojen metsien
inventoinfialueifia, luonnonsuojelualueifia ja suojelualuevarausten alueella sekä
edellä mainittujen alueiden ulkopuolella muualla Kuusamossa. Näin ollen yhteis
metsän inventointialueiden maalinnustoa voidaan verrata muihin alueisiin Kuusa
mossa. Alueet, joissa laskentoja on tehty, linjalaskentojen kokonaiskilometrimää
rä ja alueiden koko on esitetty taulukossa 8.
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Taulukko 8. Lintulaskentojen kokonaiskilometrimäärä, maalinnuston kokonaistiheys (paria/km2) ja vanhoja metsiä suo
sivien lajien tiheys (paria/km2) Metsähallituksen vanhojen metsien inventointialueilla, luonnonsuojelualueilla ja suoje
lualuevarausten alueella Kuusamossa, edellä mainittujen alueiden ulkopuolella muualla Kuusamossa sekä eri alueiden

koko. Oulangan kansallispuisto, josta noin puolet on Sallassa, on esitetty kokonaisuudessaan.

Linjaa Pinta-ala Koko maalinnusto Vanhoja metsiä suosivat lajit
km km2 p/km2 p/km2

Inventointialueet
Kelkkavaara 2.5 1.1 156.7 11.4
Kätkytvaara 5.3 4.1 71.4 7.8
Laihavaara 6.8 6.7 83.9 6.1
Lehtovaara 8.4 14.7 57.9 6.1
Lohivaara 5.1 14.6 135.7 7.7
Matala-aho 3.1 2.7 66.0 3.2
Oijusluoma 14.6 37.4 82.9 6.7
Pitkäniemi 1.5 0.7 97.3 9.8
Riita-aho 6.9 7.5 159.7 11.4
Visavaara 6.6 10.2 90.2 6.5

Luonnonsuojelualueet ja
suojelualuevaraukset

Oulanka 252.8 266.1 107.4 9.1

Valtavaara 147.8 7.7 110.0 7.8
Sukerijärvi 28.1 24.9 127.8 6.3

Hyöteikönsuo 6.2 8.9 85.9 7.0

lsosuo—Kivisuo 15.6 12.4 106.0 3.1

livaara 17.4 14.3 112.5 9.4

Kuntivaara 3.8 2.6 66.9 6.6

Löyhkönen 2.0 1.2 115.3 2.4

Pötkönsuo 2.6 2.8 129.2 4.6

Luonnonhoitometsät
Rukatunturi 52.4 4.0 68.5 6.0

Muu Kuusamo 82.4 4200.0 82.4 3.8

Metsähaffituksen inventoinfialueiden, luonnonsuojelualueiden ja suojelualueva
rausten linjalaskenta-aineisto on kerätty Metsähaifituksen luonnonsuojelun tu
losalueella erikoissuunnittelija Ari Rajasärkän johdolla. Lintulaskenta-aineisto
muualta Kuusamosta koostuu sekä Metsähallituksen laskijoiden aineistosta että
Helsingin yliopiston eläinmuseon vahakunnaffisesta linjalaskenta-aineistosta, josta
vastaa dos., yli-intendenifi Risto A. Väisänen.

Kokonaislintufiheydessä ei ollut eroja yhteismetsän inventoinfialueiden (ti
heys 107.3±2.3 paria/km2), Metsähaifituksen inventoinfialueiden (100.2±11.8 p1
km2) ja luonnonsuojelualueiden ja suojelualuevarausten välillä (106.8±6.5 p/km2,
Kruskalin-Waffisin yksisuuntainen varianssianalyysi, H=1.3, ns). Sen sijaan van
hoja metsiä suosivien lajien Uheys oli yhteismetsän inventoinfialueifia tilastoffi
sesti merkitsevästi suurempi kuin metsähallituksen inventointialueifia ja suojelu
alueifia (kuvat 1 ja 2, H=6.4, p=O.O40). Vanhoja metsiä suosivien lajien fiheys oli
suurin Pajupuronsuolla (11.5 paria/km2), Kelldavaarassa (11.4 p/km2) ja Riita-ahos
sa (11.4 p/km2). Kelldcavaara ja Riita-aho ovat varsin pieniä metsähaffituksen in
ventoinfialueita, alueiden pinta-alat ovat vain 1.1 ja 7.5 km2.

Muualla Kuusamossa vanhoja metsiä suosivien lajien kokonaistiheys oli kol
mannes yhteismetsän alueen tiheydestä ja selvästi alle puolet suojelualueiden ja
Metsähaffituksen inventointialueiden tiheydestä. Erityisen selvä fiheysero oli van-
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hojen metsien paikkalinnuifia, sifiä näiden lajien tiheys yhteismetsän hwentoinfi
alueifia oli kuusinkertainen verrattuna muuhun Kuusamoon. Lisäksi on huomatta
va, että yhteismetsän inventoinfialueila metsämaata oli vain 55% kokonaisalasta
(ks. puustoinventointi), kun esimerkiksi Oulangan kansaifispuistossa on 62% ja
Metsähallituksen inventointialueifia vielä enemmän. Näin ollen ero vanhojen met
sien lajien fiheydessä yhteismetsän inventointialueiden ja muiden alueiden väifilä
on huomattavasti suurempi mikäli lajien fiheydet lasketaan metsämaan pinta-alaa
kohti.
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Kuva 1. Vanhoja metsiä suosivien lajien kokonaistiheys (paria/km2) yhteismetsän inventointi
alueilla, luonnonsuojelualueilla ja suojelualuevarausten alueella, Metsähallituksen vanhojen
metsien inventointialueilla ja muualla Kuusamossa. Vanhoja metsiä suosivien paikka- ja
muuttolintujen tiheydet eritelty.

0

Vanhoja metsiä suosivien lajien fiheydet yhteismetsän inventointialueella ja muu
alla Kuusamossa on esitetty taulukossa 9. Tulokset tukevat aiempia käsityksiä näi
den lajien preferenssistä vanhoihin metsiin. 13 lajilla tiheydet olivat suuremmat
yhteismetsän alueella, kuudella näistä tilastollisesti merkitsevästL Esimerkiksi
metsotiheys oli kuusinkertainen yhteismetsän inventointialueen ja muun Kuusa
mon välillä. Useat vanhoja metsiä suosivat lajit ovat niin vähälukuisia, että aineis
tot ovat liian pieniä ifiastollisten erojen osoittamiseen (kanahaukka, sinipyrstö,
pikkusieppo, idänuunffintu, lapintiainen, töyhtötiainen). Palokärkifiheys oli ± sama
yhteismetsän alueella ja muualla Kuusamossa, missä taviokuurna oli jopa hieman
runsaampi kuin inventointialueella, tosin ei tilastollisesti merkitsevästi. Taviokuu
man vähälukuisuuden yhteismetsän inventoinfialueella selittää alueiden sijainti
lajin levinneisyyden etelärajan tuntumassa.

Alueen koko on keskeinen tekijä lintulajin populaafion tai osapopulaation
säilymisessä. Alueen merkitys vanhoja metsiä suosiville lajeille on laskettu siten,
että alueen koko on otettu huomioon tarkasteltaessa yhteismetsän inventointi
alueita, metsähallituksen inventointialueita ja suojelualueita. Jokainen alue saa
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suojeluarvon indeksin (SA) kaavasta SA = D * ‘°log(x) (ks. Virkkala ym. 1994b),
missä D on vanhoja metsiä suosivien lajien lintutiheys (paria/km2) ja x on alueen
pinta-ala. Tämän indeksin suurimmat arvot ovat Oulangan kansallispuistossa (22.1),
Närängänvaaran - Virmajoen alueella (21.0), Pajupuronsuolla (18.4) ja Romevaaral
la (15.9). Indeksin arvo koko yhteismetsän inventointialueella on 23.9. Oijusluo
man inventoinfialueella, joka on pinta-alaltaan (37.4 km2) samaa suuruusluokkaa
kuin Pajupuronsuo tai Romevaara, indeksin arvo on 10.5.
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Kuva 2. Vanhoja metsiä suosivien lajien tiheys (paria/km2) eri alueilla Kuusamossa. Yhtenäi

nen poikkiviiva = vanhoja metsiä suosivien lajien tiheys inventointi- ja suojelualueiden ulko

puolella.

6.4 Tulosten tarkastelu
Metsäkasvillisuusluokituksessa (Kalela 1961, Ahti ym. 1968) Kuusamo kuuluu poh
joisboreaalisen vyöhykkeen eteläosaan, Pohjois-Kainuun - Kuusamon vaara-alue
lohkoon (section). Tämä lohko jatkuu rajan takana Karjalan tasavallassa Pääjärvel
le ja Kantalahteen, ja sffle ovat tyypillisiä mm. rinnesuot ja Hylocomium-Myrtillus -

tyypin kuusikot (ns. paksusammalkuusikot, Hämet-Ahti & Jalas 1968). Inventoin
tialueiden metsien erityisplirteet esittelevät tässä raportissa perusteeffisesti Kim
mo Kumpulainen, Mikael Soppela ja Pekka Veteläinen ja soiden Jari Teeriaho.

Järvisen & Väisäsen (1980) lintumaantieteeffinen vyöhykejako perustuu maa
linnuston alueeffisiln tiheyseroihin. Tämän vyöhykejaon perusteella Kuusamo si
jaitsee keski- ja pohjoisboreaalisen vyöhykkeen rajalla. Tällä vaihettumisvyöhyk
keellä monet Etelä-Suomessa yleiset lajit, kuten peippo, harvinaistuvat ja Lapissa
yleiset lajit, kuten järripeippo, runsastuvat (Järvinen & Väisänen 1980). Kuusamon
linnustossa ovat edustettuna paitsi monet pohjoiset ja eteläiset lajit myös lukuisat
itäisen, siperialaisen faunatyypin lajit, kuten sinipyrstö (Mönkkönen & Helle 1994).
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Taulukko 9. Vanhoja metsiä suosivien lajien tiheys (paria/km2) Kuusamon yhteismetsän inventointialueilla ja muualla
Kuusamossa (poislukien luonnonsuojelualueet ja muut inventointialueet). Inventointialueilla yhteensä 187.7 km ja muu
alla Kuusamossa 82.4 km linjalaskentaa. N = havaintojen kokonaismäärä linjoilla. Tilastollinen testaus: Mannin-Whit
neyn U-testi, n1=3l, n2=19 (testisuure z, merkitsevyys p).

Inventointialueet Muu Kuusamo
N Tiheys N Tiheys z p

Kanahaukka 4 0.1±0.3 0 0 1.6 ns
Metso 17 1.2±0.3 1 0.2±0.2 2.8 0.005
Palokärki 6 0.03±0.01 3 0.03±0.02 0.1 ns
Käpytikka 15 0.3±0.1 0 0 2.9 0.004
Pohjantikka 24 0.8±0.2 1 0.1±0.1 2.5 0.011
leppälintu 395 4.7±0.3 98 2.3±0.3 4.3 <0.001
Sinipyrstö 4 0.1±0.03 0 0 1.6 ns
Kulorastas 91 1.1±0.2 12 0.3±0.1 3.9 <0.001
Idänuunilintu 3 0.1±0.1 0 0 1.1 ns
Pikkusieppo 4 0.1±0.04 0 0 1.6 ns
Lapintiainen 8 0.5±0.1 1 0.1±0.1 1.7 ns
Töyhtötiainen 5 0.2±0.1 1 0.1±0.1 1.0 ns
Puukiipijä 12 0.5±0.2 0 0 2.6 0.010
Kuukkeli 11 0.9±0.3 3 0.3±0.1 1.6 as
Taviokuurna 4 0.1±0.2 8 0.5±0.2 1.5 ns

Yhteismetsän inventoinfialueiden koko maalinnuston väliset erot olivat varsin
pieniä, alueet olivat linnuston kannalta varsin samankaltaisia. Kokonaislintutihe
ys ei eronnut alueiden välillä ja kymmenestä runsaimmasta lajista vain kahdella
lajifia, pajulinnulla ja punarinnalla, alueiden väliset Uheyserot olivat merkitseviä.
Punarinta myös esiintyi alueifia epätasaisimmin, sillä sen Uheyden vaihtelukerroin
oli yleishnmistä lajeista suurin. Maalinnuston samankaltaisuus heijastaa metsien
rakenteellista samankaltaisuutta, alueifia ei ollut avohakkuualueita tai laajoja tai
mikoita, ja kololinnuffle, kuten leppälinnulle, tiaisffle ja tikoille, tärkeää lahopuuta
oli tarjolla lähes kaikilla metsäkuvioila.

Yhteismetsän inventointialueet ovat yleisesffldn merkittäviä metsälinnuston
monimuotoisuuden kannalta. Reheviä kuusi-koivusekametsiä suosivan pyyn kanta
oli inventoinfialueifia poikkeuksellisen runsas. Närängänvaaran - Virmajoen alu
eella havaittiin kaikki viisi Suomessa pesivää uuniintulajia: pajulintu, siriifäjä, Ui
talifi, lapinuunffinffi ja idänuuniintu. Maamme kaikilla suojelualueilla on tällaisia
alueita havaittu vain neljä: Ulvinsalon ja Paljakan luonnonpuistot Kainuussa, Ou
langan kansaifispuisto ja UKK-Koiffiskairan kansallispuisto Pohjois-Lapissa (Raja
särkkä ym., julkaisematon). Eri uunifintulajit viihtyvät hyvin erilaisissa metsissä:
idänuunifintu on vanhojen havumetsien laji, lapinuunilintu ja sirittäjä suosivat leh
fipuuvaltaisia metsiä ja filtalifi esiintyy kuusikoissa (esim. von Haartman et al.
1963-72).

Inventoinfialueffle oli tyypifiistä vanhoja metsiä suosivien lajien runsaus.
Useimmat näistä lajeista ovat selvästi taantuneet Pohjois-Suomessa vanhojen
metsien hakkuiden seurauksena (Järvinen ym. 1977, Järvinen & Väisänen 1979,
Väisänen ym. 1986). Erityisesti ovat vähentyneet paikkalinnut, eli lajit, jotka esiin
tyvät elinpirillään ympäri vuoden, esimerkiksi kuukkeli- ja metsokannat ovat vain
noin kolmannes 1940-ja 50-lukujen kannasta (Lindn & Rajala 1981, Väisänen ym.
1986, Hildn 1987). Yhtenäiset metsäalueet ovat pirstoutuneet hakkuiden seurauk
sena. Vanhoja metsiä suosivat lajit kärsivät pirstoutumisesta, lajien tiheys hakkui
den jälkeen jäljelle jääneissä metsäsaarekkeissa on alhaisempi kuin yhtenäisellä
metsäalueella (Virkkala 1987, Helle & Järvinen 1986). Näiden lajien populaafioko
ko on myös alhaisempi pirstoutuneella metsäalueella, minkä seurauksena nämä
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lajit myös helposti häviävät tällaisilta alueilta. Avohakkuiden ja metsien pirstou
tumisen seurauksena tuhoutuvat esimerkiksi metson soidinpailcat (Valkeajärvi &
Ijäs 1991).

Linnuifia on lajispesifit minimialue- ja minimielinympäristövaatimukset ja
reviiri, jota ne puolustavat muilta saman lajin yksilöiltä. Esimerkiksi kuukkelin
reviirin koko on 50-100 hehtaaria, joten 100 hehtaarin vanhan metsän laikulla voi
enintään esiintyä vain kaksi paria kuukkeleita. Elinympäristövaatimuksista johtu
en eri lintulajit suosivat tiettyjä habitaaifityyppejä, esim. vanhoja havumetsiä tai
veteliä rimpinevoja. Runsaimmat lajit ovat kuitenkin yleensä ns. habitaaifigenera
listeja, esimerkiksi Kuusamon runsaimmat lintulajit pajulintu ja järripeippo esiin
tyvät hyvin erilaisissa ympäristöissä, hakkuuaukeista vanhoihin metsiin. Harvi
naiset ja vähälukuiset lajit ovat yleensä habitaaifispesialisteja, eli ne esiintyvät
tietyllä ympäristötyypifiä. Vanhoja metsiä suosivat lajit ovat tyypillisiä habitaaifi
spesialisteja. Näiden lajien elinvoimaisten kantojen säilyttämiseksi vanhojen met
sien olemassaolo on välttämätön. Vanhoja metsiä suosivat paikkalinnut eivät säily
kovin pienillä metsäsaarekkeifia, koska lajien minimialuevaatimukset ovat suuret
ja yksittäisen parin elinpiiri näin ollen varsin laaja.

Vanhoja metsiä suosivien lajien populaatiokoko tulisi olla niin suuri, että lajit
säilyttäisivät funktionaalisen eli toiminnaffisen merkityksensä metsäekosystee
missä (Haila & Kouki 1994). Esimerkiksi metsokannan tulisi olla sellainen, että
metso säilyisi metsästettävänä lajina myös tulevaisuudessa eikä laji taantuisi uhan-
alaiseksi.

Mikäli vanhoja metsiä suosivia lajeja käytetään metsien suojeluarvon mdi
kaattorina, yhteismetsän omistamat Pajupuronsuon, Romevaaran ja Närängänvaa
ran — Vfrmajoen alueet kuuluvat Kuusamon arvokkaimplin metsäalueisiin Oulan
gan kansaffispuiston ohella (Rajasärkkä ym. 1995, 1999). Oulangan kansallispuis
tossa vanhoja metsiä suosivien lajien kokonaistiheys oli hieman alhaisempi kuin
yhteismetsän inventoinfialueifia, mutta Oulangan kansaifispuiston suuremman
koon seurauksena lajien populaatiokoot ovat samaa suuruusluokkaa kuin inven
tointialueella. Inventointialueista vanhojen metsien lintulajiston suhteen moni
puolisimmat olivat Pajupuronsuon ja Närängänvaaran - Virmajoen alueet.

Metsähaifituksen inventointialueilla vanhojen metsien lajien tiheydet olivat
keskimäärin selvästi affiaisemmat kuin yhteismetsän inventointialueifia, myös la
jien populaatiokoot olivat alueiden pienemmästä koosta johtuen aihaisemmat.
Pienestä populaatiokoosta johtuen kaikkien vanhoja metsiä suosivien lajien säily
minen näillä alueifia onkin epävarmaa.

Vanhoja metsiä suosivien lajien säilymistä on syytä tarkastella ns. source-sink
-maffin avulla (Puifiam 1988). Tämän maffin perusteella lajien alueeffinen esiinty
minen riippuu yhdestä tai useammasta ydinpopulaatiosta (source), joista lajien
yksilöt levittäytyvät habitaattisaarffle (5mk). Lajien säilyminen habitaattisaarifia
edellyttää yksilöiden jatkuvaa siirtymistä lähdealueen ydinpopulaatioista. Lajien
alueeffisen säilymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ydinpopulaatiot voi
daan turvata. Laajaa vanhan metsän aluetta, jossa lajien populaatiokoot ovat suu
ret, voidaan pitää tällaisena lähdealueena, jonka häviäminen heijastuu lajien taan
tumiseen myös laajemmalla alueellisella tasolla, esimerkiksi koko Kuusamon alu
eella. Ydinpopulaatioiden säilyminen on keskeistä myös ko. lajien säilymisellä laa
jemmalla maantieteellisellä alueella, kuten koko Suomen mittakaavassa.

Inventointialueiden merkitystä vanhojen metsien metsälinnustolle korostavat tie
tyt yksittäishavainnot:

(1) Vanhoissa kuusikoissa esintyvästä sinipyrstöstä tehtiin Kuusamossa kesällä
1995 vain kuusi havaintoa, joista neljä yhteismetsän inventointialueilta ja
kaksi Valtavaaran alueelta, jossa joinaldn vuosina on ollut jopa kymmenen
laulavaa koirasta. Lintuharrastajat etsivät Kuusamosta joka vuosi sinipyrs
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töjä, joten näiden lintujen intensiivistä havainnoinfia oli kesällä 1995 myös
inventointialueiden ulkopuolella eri puolilla Kuusamoa erityisesti ns. pinna
rallin aikaan. Muualta Suomesta on tietoon tullut vain yksi havainto vuo
delta 1995, pesintä Pudasjärven Jaurakkavaaralla (Forsman ym. 1996). Linja
laskentojen tuloksena arvio yhteismetsän inventointialueiden sinipyrstöre
viirien määrästä on 15-20, kun se koko Kuusamossa on 30-45. Koko Suomes
sa arvioidaan keskimääräisenä vuonna olevan noin 200-300 sinipyrstörevil
riä (Rajasärkkä 1996).

(2) Vanhojen metsien pikkusieppo on Kuusamossa suurharvinaisuus, joka on ha
vaittu viime vuosina vain Oulangan kansallispuistossa (2-3 havaintoa). Yh
teismetsän inventointialueilla havaittiin kesällä 1995 neljä laulavaa koirasta.
Linjalaskentojen perusteella pildusiepon parimääräarvio yhteismetsän in
ventointialueilla on 20-30 paria (reviiriä), kun kuusamolaisten suojelualuel
den kannanarvio on vain 5-7 paria. Metsähallituksen inventointialueilla lajia
ei ole havaittu, ei myöskään muualla Kuusamossa, inventointi- ja suojelu-
alueiden ulkopuolella.

(3) Vanhoissa metsissä pesivä maakotka havaittiin kaikilla kolmella inventoinfi
alueella.

(4) Kanahaukan asuttuja pesiä tai reviirejä löytyi kaikilta inventointialueilta.

(5) Voimakkaasti taantuneen pohjantikan tiheys oli poikkeukseifisen korkea, 3.3
paria/km2, Joutenlehdon - Visavaaran toimenpidekieltoalueella.

(6) Vanhoja männiköitä suosivan, yleensä hyvin harvalukuisen kulorastaan kan
ta oli koko inventoinfialueella tiheä, 1.1 paria/km2.

Vanhojen metsien linnuston kannalta metsäalueen koko on hyvin ratkaiseva. Näin

ollen suojeltavan alueen tulisi olla mahdollisimman laaja, jotta lajien populaatio

koot säilyisivät kyllin suurina.

6.5 Yhteenveto
Etelä-Kuusamon Pajupuronsuon, Romevaaran ja Närängänvaaran - Virmajoen alu

eifia suoritettiin linnustotutldmus kesällä 1995. Maalintuja tutkittiin ns. linjalas

kentamenetelmällä, joka on kvantitaffivinen, yhden kerran laskenta. Linjojen yh

teispituus yhteismetsän inventointialueifia oli 167.7. km. Pajupuronsuolla lasket

tiin 40.2, Romevaaralla 36.4 ja Närängänvaaran - Virmajoen alueella yhteensä 111.1

km. Lintulaskentojen perusteella saatiin selvffle lintulajien tiheydet ja maalinnus

ton kokonaistiheys (paria/km2). Yhteismetsän lintulaskentojen tuloksia verraifiin

Metsähaifituksen vanhojen metsien inventointialueiden, suojelualueiden ja suoje

lualuevarausten sekä näiden alueiden ulkopuolella, muualla Kuusamossa, tehty

jen laskentojen tuloksiin. Tutkimuksessa tarkastelifin erityisesti kokonaislintuti

heyttä, runsaimpien lajien ja vanhoja metsiä suosivien 15 lajin esiintymistä.

Maalinnuston tiheys linjalaskentojen perusteella oli yhteismetsän alueella 106

paria/km2. Vanhoja metsiä suosivien lajien kokonaistiheys oli 10.6 p/km2 eli ne kä

sittivät noin 10% kokonaismaalinnustosta. Yhteismetsän eri inventointialueiden

välillä ei ollut ifiastoifisesti merkitsevää eroa maalinnuston kokonaisfiheydessä

tai vanhoja metsiä suosivien lajien kokonaistiheydessä. Yksittäisten lajien esilnty

misessä oli jonkin verran eroja alueiden välillä, esimerkiksi sinipyrstöjä havaittiin

erityisesti Pajupuronsuon alueella ja pohjantikka oli poikkeukseifisen runsas Jou

tenlehdon - Visavaaran toimenpidekieltoalueella.
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Vanhoja metsiä suosivien lajien tiheys yhteismetsän inventointialueilla oli
suurempi kuin suojelualueifia ja suojelualuevarausten alueella (8.5 p/km2), Metsä
haifituksen inventoinfialueilla (7.3 p/km2) tai muualla Kuusamossa (3.8 p/km2).
Yhteismetsän inventoinfialueelle oli tyypillistä mm. muuta Kuusamoa selvästi
korkeammat metso-, pohjantikka- ja kuukkelitiheydet. Kaikista meifiä harvinai
sista vanhan metsän lajeista, kuten sinipyrstöstä, idänuunffinnusta ja pikkusiepos
ta tehifin useita havaintoja inventoinfialueilta. Laajan kokonsa ja monipuolisen
lintulajistonsa ansiosta yhteismetsän inventoinfialueet ovat Kuusamon arvokkaim
pia vanhan metsän alueita. Laajojen vanhan metsän alueiden jäljelle jättäminen on
välttämätöntä, mikäli vanhojen metsien lajiston säilyminen halutaan turvata. Van
hojen metsien lajit kärsivät siltä, että yhtenäiset metsäalueet pirstoutuvat hakkui
den seurauksena, joten pienialaiset vanhan metsän saarekkeet eivät takaa näiden
lajien populaatioiden säilymistä.
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LIITE 1. Linjalaskentojen havaintomäärät (N) ja tiheys (paria/km1) Kuusamon yhteismetsän inventointialueilla. Tiheys

0.0 paria/km2 tarkoittaa sitä, että ko. lajin tiheys on <0.05 p/km2.

Kanahaukka Accipiter gentilis
Sääksi Pandion ha1iatus
Ampuhaukka Falco columbarius
Pyy Bonasa bonasia
Riekko Lagopus lagopus
Teen Ietrao tetrix
Metso T uragallus
Kurki Grus grus
Kapustaninta Piuvialis apricaria
Suokukko Phiomachus pugnax
Taivaanvuohi Capella gallinago
Pikkukuovi Numenius phaeopus
Mustaviklo Tringa erythropus
Valkoviklo T nebularia
Metsäviklo T. ochropus
Liro T giareola
Rantasipi Actitis hypoleucos
Käki Cuculus canorus
Tervapääsky Apus apus
Käenpiika jynx torquila
Palokärki Diyocopus martius
Käpytikka Dendrocopos major
Pohjantikka Picoides tridactylus
Törmäpääsky Riparia riparia
Metsäkirvinen Anthus trivialis
Niittykirvinen A. pratensis
Keltavästäräkki Motadila fiava
Västäräkki ii. aiba
Tilhi Bombycilla garrulus
Peukaloinen Troglodytes troglodytes
Rautiainen Prunella mudularis
Punaninta Erithacus rubecula
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Pensastasku Saxicola rubetra
Kivitasku Oenanthe oenanthe
Räkättirastas Turdus pilaris
bulurastas T. phiomelos
Punakylkirastas T. iliacus
Kulorastas T. viscivorus
Idänuunilintu Pfiylloscopus trochuloides
bpinuunilintu Ph. borealis
Sinittäjä Ph. sibilatrix
Tiltaltti Ph. collybita
Pajulintu Ph. trochulus
Hippiäinen Regulus regulus
Harmaasieppo Muscicapa striata
Pikkusieppo Ficedula paria
Kirjosieppo F hypokuca
Hömötiainen Parus montanus

N p/km2

0.1

0.2
3 1.0

5 0.3
2 0.8
5 0.!

7 0.3
0.0

3 0.1
II 0.7
18 1.3

52 0.8
0.0

2 0.2
2 0.3
7 0.4
62 4.3
5 0.7
5 0.8

4 0.4

2 0.2
22 2.4

91 5.5

18 1.1
9 0.7
20 1.2

2 0.2

350 26.4
9 1.7
26 6.1

1 0.!
9 1.8

Närängänvaara -

Virmajoki
N p/km2

2 0.!

5 0.5

3 0.1
9 1.0
8 0.!
2 0.0
1 0.0
18 0.3
13 0.2
9 0.1
27 0.3
23 0.4
89 2.0
3 0.!
154 0.8
24 0.2

6 0.!
II 0.4
19 1.1

184 4.3
22 1.0
53 2.6
2 0.1
10 0.3
3 0.1
3 0.!
34 1.3

0.0
236 4.8
3 0.!

0.0
8 0.4
51 1.1
47 1.3
56 1.1
3 0.!

0.0
6 0.2
2 0.1
672 17,0
29 1.7
124 10.0
2 0.1
43 1.3
2 0.1

Pajupuronsuo Romevaara

N p/km2

0.1
0.0

2.3
0.2
0.I
2.!
0.I
0.1

0.5
0.!
0.0
0.3
0.4
2.1

0.9
0.0
0.0

0.2
0.5

2.4
1.0
2.6

0.!

0.l
6.6
0.2
3.9
0.2

2.6
1.4
0.9

0.2

20.8
3.!
5.0
0.I
1.4
0.9

7

6
3

2
2

II
6
32

60
2

2
3

35
I0
20

6!
3
68
2

43
18
15

2

298
18
22

16
5
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Lapintiainen P cinctus 3 0.8 1 0.3 4 0.4
Töyhtötiainen R cristatus 1 0.2 1 0.2 3 0.2
Talitiainen R major 5 0.7 — — 2 0.1
Puukiipijä Certhia famiiaris 2 0.5 5 1.1 5 0.3
Kuukkeli Perisoreus infaustus 10 1.9 1 0.2 10 0.7
Varis Con’us corone cornix — — 2 0.1 4 0.0
Karppi C. corax 3 0.1 3 0.1 4 0.0
Peippo Fringila coelebs 25 2.2 19 1.8 53 1.6
Järripeippo F montifringila 257 19.4 271 21.2 769 20.0
Vihervarpunen Carduelis spinus 68 5.7 81 7.0 167 4.8
Urpiainen C. fiammea 52 4.0 57 4.3 204 5.1
Kirjosiipikäpylintu Coxia Ieucoptera 1 0.1 — — 2 0.1
Pikkukäpylintu L. curiirostra 22 4.7 20 4.4 48 3.6
Isokäpylintu t. pytyopsittadus 5 0.8 — — 33 2.0
Käpylintulaji Loxia sp 20 0.5 21 0.5 78 0.6
Taviokuurna Pinicola enucleator — — — — 4 0.2
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 13 1.0 14 1.2 31 0.9
Pohjansirkku Emberiza rustica 23 4.3 26 5.3 68 4.8
Pajusirkku E. schoeniclus 5 0.6 2 0.3 14 0.7
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UITE 2. Havaintomäärät (N) ja tiheys (paria/km1) metsähallituksen inventointialueilla, suoejelualueilla ja suojelualue

varausten alueella ja muualla Kuusamossa. Koska Valtavaaralta on alueen kokoon (7.7 km2) nähden hyvin paljon linja

laskentoja (147.8 km, ks. taul. 8), Valtavaaran havainnot on jaettu 20:llä, jotta alueen painoarvo suojelualueiden koko

naistiheyksiä laskettaessa olisi ±samanarvoinen muiden suojelualueiden kanssa. Suojelualueilla on linjalaskentoja noin

1 km/km2. Esimerkiksi vain Valtavaaralla on havaittu kanahaukka, 3 yks., joten kanahaukan kokonaishavaintomäärä

suojelualueilla on 3/20=0.l5=0

Metsähallituksen Suojelualueet ja Muu
inventointialueet suojelualuevaraukset Kuusamo
N p/km2 N N p/km2

Kanahaukka Accipiter gentilis — — — —

Varpushaukka Accipiter nisus — — — —

Hiirihaukka Buteo buteo — — 3 0.1

Sääksi Pandion halia&us 2 0.0 — —

Ampuhaukka Falco columbarius 1 0.1 1 0.1

P)ry Bonasa bonasia 2 0.4 — —

Riekko Lagopus lagopus 2 0.3 7 0.8

Teen Tetrao tetrix 10 0.7 44 1.9

Metso T. urogallus 6 1.4 1 0.2

Kurki Grus grus 1 0.0 3 0.0

Pikkutylli Charadrius dubius — — —

Tylli C. hiaticula — — 1 0.!

Kapustarinta Piuvialis apricaria 2 0.1 3 0.1

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus — — — —

Jänkäsirriäinen Limicola falcine!Ius — — — —

Suokukko Phiomachus pugnax — — — —

jänkäkurppa Lymnocrptes minimus 3 0.0 2 0.0

Taivaanvuohi Capella gallinago 20 0.5 35 0.7

Lehtokurppa Scolopax rustica — — — —

Pikkukuovi Numenius phaeopus 3 0.1 19 0.4

Kuovi N. arquata — — 5 0.1

Mustaviklo Tringa erythropus 6 0.2 2 0.0

Valkoviklo T. nebulana 27 0.5 36 0.5

Metsäviklo T. ochropus 7 0.3 2 0.1

tito T giareola 46 2.0 58 1.8

Rantasipi Actitis hypoleucos 2 0.1 2 0.1

Vesipääsky Phalaropus lobatus — — — —

Sepelkyyhky Columba palumbus 2 0.1 1 0.0

Käki Cuculus canorus 72 0.7 60 0.4

Huuhkaja Bubo bubo —
—

1 0.1

Hiiripöllö Surnia ulula — — 1 0.1

Lapinpöllö Strix nebularia — — — —

Suopöllö Asio fiammeus — — — —

Tervapääsky Apus apus 1 0.0 7 0.1

Käenpiika Jynx torquila 1 0.0 3 0.0

Palokärki Diyocopus martius 3 0.0 3 0.0

Käpytikka Dendrocopos major 2 0.1 — —

Pohjantikka Pkoides tridactylus 2 0.2 1 0.!

Törmäpääsky Riparia riparia — — 1 0.0

Haarapääsky Hirundo rustica — — 4 0.1

Räystäspääsky Delichon urbica — — 10 0.3

Metsäkirvinen Anthus trivialis 116 4.8 166 4.5

Niittykirvinen A. pratensis 12 1.0 53 3.1

Keltavästäräkki Motadila fiava II 1.1 71 5.0

Västäräkki H. aiba 3 0.3 8 0.6

Tilhi Bombydila garrulus 7 0.3 7 0.2
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0 0.0
2 0.0
0 0.0
3 0.0
1 0.0
20 0.7
8 0.2
26 0.3
22 0.9
21 0.0

1 0.0
4 0.1
5 0.0
8 0.0
8 0.1
51 0.6
29 0.0
134 0.6
3 0.1
9 0.0
10 0.0
42 0.2
68 0.2
57 0.4
374 2.9
34 0.2
Ii 0.2
3 0.0
300 0.5
1 0.0
3 0.0
1 0.0
1 0.0
16 0.0
1 0.0
4 0.0
30 0.3
24 0.5
3 0.0
4 0.0
II 0.1
679 5.4
155 2.2
281 4.8
19 0.4
12 0.1



Koskikara Cinclus cinclus — — 3 0.0 — —

Peukaloinen Troglodytes troglodytes — — 10 0.1 — —

Rautiainen Prunella mudularis 6 0.3 18 0.2 8 0.3
Punarinta Erithacus rubecula 41 2.6 73 0.9 3 0.1
Sinirinta Luscinia svecica — 2 0.0 4 0.2
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus 2 0.1 1 0.0 — —

Leppälintu Phoenkurus phoenicurus 118 4.2 628 4.3 98 2.3
Pensastasku Saxicola rubetra 2 0.1 24 0.3 30 .6
Kivitasku Oenanthe oenanthe — — 1 0.0 II 0.7
Räkättirastas Turdus pilaris 4 0.3 5 0.1 9 0.4
bulurastas T phllomelos 64 2.3 228 .6 44 .0
Punakylkirastas T iiacus 44 2,1 156 1.5 108 3.4
Kulorastas 1’. viscivorus 14 0.5 55 0.4 2 0.3
Ruokokerttunen Åcrocephalus schoenobaenus — 15 0.3 2 0.1
Hernekerttu Sylvia curruca — — — — 1 0.0
Pensaskerttu 5, communis — — — — 1 0.1
Lehtokerttu 5. bonn — — 1 0.0 5 0.2
Idänuunilintu Pbylloscopus trochiloides — 2 0.0 —

Lapinuunilintu Ph. borealis — — 2 0.0 —

Sirittäjä Ph. sibilatrix 1 0.1 II 0.1 3 0.1
Tiltaltti Ph. collybita 1 0.0 13 0.! 1 0.0
Pajulintu Ph. trochilus 479 20.9 2793 23.5 739 21.3
Hippiäinen Regulus reguhis 19 2.0 18 0.4 12 0.8
Harmaasieppo tluscicapa striata 47 6.5 317 8.5 22 2.0
Pikkusieppo Ficedula paria — — 1 0.0 — —

Kirjosieppo £ hypoleuca II 0.6 216 2.1 21 0.7
Hömötiainen Parus montanus 8 0.8 45 0.9 29 2.0
Lapintiainen P cinctus — — 24 0.9 1 0.1
Töyhtötiainen R cristatus — — 5 0.! 1 0.!
Kuusitiainen P ater — — 0 0.0 — —

Talitiainen 1? major 4 0.3 24 0.4 7 0.4
Puukiipijä Certhia familiaris — — 13 0,3 — —

Pikkulepinkäinen Lanius minor — — — — 1 0.!
Isolepinkäinen L excubitor — — 1 0.0
Kuukkeli Perisoreus infaustus 5 0.6 22 0.5 3 0.2
Harakka Pica pica 1 0.0 0 0.0 8 0.2
Varis Corvus corone cornix 3 0.0 22 0.1 22 0.3
Korppi C. corax II 0.1 9 0.0 9 0.!
Peippo Fringilla coelebs 34 1.9 289 3.2 54 2.0
Järripeippo £ montifringilla 367 17.0 1122 19.0 247 7.6
Viherpeippo Carduelis chloris — — 1 0.0 3 0.2
Vihervarpunen C. spinus 94 4.7 375 3.7 64 2.!
Urpiainen C. ilammea 53 2.4 464 4.! 28 3.8
Kirjosiipikäpylintu Loxia Ieucoptera — — 26 0.3 — —

Pikkukäpylintu L. curvirostra 2! Ii 58 1.4 10 0.8
Isokäpylintu L. pytyopsittacus 2 0.2 15 0.3 5 0.3
Käpylintulaji Loxia sp 46 0.7 271 0.8 44 0.4
Punavarpunen Carpodacus erythrinus — — 8 0.1 II 0.5
Taviokuurna Pinicola enucleator 1 0.1 10 0.2 8 0.5
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 19 1.4 65 0.6 18 0.6
Keltasirkku Emberiza citrinella — — 0 0.0 2 0.1
Pohjansirkku E. rustica 22 2.7 119 3.1 9 .5
Pikkusirkku E. pusilla 2 0.2 20 0.3 4 0.9
Pajusirkku E. schoeniclus 3 0.3 91 1.4 11 0.8
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Kovakuoriaisdnventoints
.. ....... . ... . .. . . . ....... . .. . .. .. . . . ... . . . . . .. . .. ... .

Jyrki Muona
Luonnontieteeffinen keskusmuseo, eläinmuseo, hyönteisosasto
PL 17, 00014 Helsingin yliopisto

7.1 Taustaa
Niin uhanalaisten eliöiden seurantaraportit kuin useat lieteeffiset tutkimuksetldn
ovat painottaneet metsissä elävien kovakuoriaisten sekä erityyppisten sienien
suurta määrä Suomen uhanalaisten eliöiden luetteloissa. Syynä tähän on kiistatto
masti tieteeffisin menetelmin osoitettu olevan metsien rakenteen ja puulajisuhtei
den yksipuolistumisen - pääasiassa suoran ihmistoiminnan vuoksi.

Niin uhanalaisten kovakuoriaisten kuin sientenkin havaitseminen ja kartoit
tammen maastossa on erittäin vaikeaa ja vaatii suurta työmäärä jokaista merkittä
vää havaintoa kohti. Tämän vuoksi kaikilla tutkimusalueella tulisi työn aikana
pyrkiä käyttämään monenlaisia havainnoinfimenetelmiä.

Päätös Kuusamon yhteismetsän metsäalueiden inventoinnista tehtiin niin
myöhään, että maastoon sijoitettavien pyydysten kannalta paras vuodenaika, var
haiskevät, jäi pyynnin ulkopuolella. Toinen merkittävä ongelma oli selvityksen
rajoittuminen yhteen kasvukauteen. Erikoisesti Keski- ja Pohjois-Suomessa vuosi
en välinen vaihtelu on dramaafflnen ja heikkona hyönteisvuonna enemmistö la
jeista esiintyy niin pieninä määrinä, ettei niiden löytäminen ole realistista ilman
kohtuuttoman laajoja keruita. Kesä 1995 oli tässä suhteessa hyvin epäedullinen,
erikoisesti pitkän kuivan jakson vuoksi.

Kuusamon alueen kovakuoriaisfauna on poikkeuksellisen hyvin tunnettu.
Koillismaan alueelta on julkaistu suhteellisen uusi kokonaislajisto (Muona & Vira
mo 1986), noin 80 uutta lajia on löydetty sen valmistumisen jälkeen. Alueen luon
non rikkautta ja mielenkilntoisuutta kuvaa sekin, että ko. työtä on käytetty pohja
na keskusteltaessa maapallon pohjoisen luonnon biodiversiteefistä - eliöitä kun
on paljon tropffldn ulkopuolellakin (Hanski & Hammond 1995).

7.2 Keruumenetelmät ja kohteet
Tutkimusalue oli hyönteisselvitykseen tavattoman laaja, joten käytettävissä ole
vat mukat resurssit suunnatifin pääasiassa yhden alueen osa-alueelle, toimenpide
kieltoalueen sisälle, Visavaaran ja Koppelokankaan väliselle alueelle valtakunnan-
rajan tuntumaan (ifite 2). Tälle alueelle sijoitettiin oheisten karttojen mukaisesti
seitsemälle osa-alueelle kullekin kuusi suppioikkunaloukkua ja 15 kuoppapyy
dystä (vrt, esim. Muona & Rutanen 1994). Yhteensä ikkunaloukkuja oli siis 42 kpl ja
kuoppapyydyksiä 105 kpl. Pyydykset vietiin maastoon noin 28. 6. (A, B, C, D), 5.7.
(E, f) ja 11.7 (G). Ne poistettiin maastosta 14. 9. (A, B, C, D) ja 20. 9. (E, F, G). Yhteen
sä ikkunaloukkuvuorokausia kertyi noin 78x24 + 77x12 + 73x6 = 1872 + 924 + 438

3234. Kuoppapyydysvuorokausi kertyi vastaavast noin 78x60 + 77x30 + 73x15
= 4680 + 2310 + 1095 = 8085.
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Loukkupyynnin päämääränä oli selvittää hyvin karkealla ja alustavalla tasol
la alueen kuoriaisten lajimäärää ja lajistosuhteita, ja jos mahdoifista, verrata näitä
toisaalta Pohjois- Kuusamon ja toisaalta Kainuun metsäalueiden vastaaviin pflrtei
sin.

Loukutuksen lisäksi etsin itse maastosta Kuusamon - Kainuun - Pohjois-Kar
jalan alueilta löydettyjen tai mahdollisesti löytyvien uhanalaisten puukovakuori
aisten esiintymiä, lähinnä iskeytymisjälldä ja varhaisia kehitysmuotoja. Pääkoh
teena oli rajavyöhykkeellä sijaitseva loukutettu alue, mutta myöskin Pajupuron
suon alue. Näiden retkien tarkoituksena oli todentaa uhanalaisten lajien mahdolli
sia esiintymiä, seikka jota laajatkaan loukkupyynnit eivät pysty tekemään (Muo
na, käsikirjoitus).

WWF:n koordinoiman kovakuoriasryhmän neljä jäsentä tekivät lisäksi alu
eelle retken 30.8 - 1.9. 1995 (T. Clayhills, E. Laurikainen, P Martikainen ja ilpo Ruta
nen, lite 1). Tämänkin retken päämääränä oli löytää alueella mahdoffisesti tavatta
via harvinaisia tai uhanalaisia puihin iskeytyviä kuoriaisia.

73 Tulokset

7.3.1 Kokonaislajimäärä ja Koillismaalle uudet lajit

Pyydyksifiä saatiin vähemmän kuoriaisyksilöitä kuin aikaisemmissa Kuusamon
pyynneissä (esim. Helle & Muona 1985, Muona & Rutanen 1994), saalis fimaistuna
muodossa “kuoriaisyksilöitä loukkua ja vuorokautta kohden” oli ikkunaloukuilla
noin 0.40, kuoppapyydyksifiä noin 0.70. Kokonaisyksilömäärät olivat vastaavasti
noin 1300 ja noin 5700.

Kokonaislajimäärä lienee viiden lajin tarkkuudella 175. Tarkat luvut selviävät
vasta, kun kaikki hankalimmatkin määritykset on tarkistettu lopuifisesti. Tämä
lajimäärä on yksilömäärään verrattuna taas korkeampi kuin vastaavissa keruissa
Kuusamon alueella aikaisemmin. Ainoa looginen syy tälle epäsuhdalle on se, että
kyseisissä vaihtelevissa metsissä on korkea lajimäärä, joka paljastui myös tutki
musvuonna vaffinneena epäsuotuisana keruukautena ( = yksilömäärät jäivät vä
häiseksi). Loukuista saatujen lajien lisäksi löydettiin maastoa tutkimalla noin 40
muuta lajia.

Kuusamon alueen kuoriaisfaunan hyvä aikaisempi tuntemus voitiin osoittaa
näillä keruilla. Vuoden 1995 aineistossa on vain kaksi Koillismaalle uutta lajia!
Molemmat olivat lyhytsiipisä ja tulivat ikkunaloukkuihin: Tachinus basatis Er. (or
pohaaskavaajakainen, luokka Sh) sekä Atheta wireni Brundin (eräs sirkeislaji). Edel
linen on itäsuomalaisissa monimuotoisissa metsissä elävä eurooppalainen harvi
naisuus. Jälkimmäinen laji, joka ei ole uhanalaisuusluettelossa lähinnä tavattoman
harvinaisuutensa takia, löytyi nyt vasta toisen kerran Suomesta. Muuten siitä tun
netaan vain neljä löytää vanhoilta metsäalueilta Pohjois-Ruotsista, mm. sangen
kuuluisasta Blåkölen-reservaafista (Lundberg 1994).

Liitteenä ovat kopiot luetteloista kuoriaistyöryhmän havaitsemista mielen
Idintoisimmista lajeista. Tästä aineistosta monet luihu- ja salasyöjäkuoriaiset ovat
vielä varmentamatta.
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7.3.2 Uhanalaiset kuoriaislajit

Suomen uhanalaisten kuoriaisten luettelo on tehty tiukin kriteerein. Kaildd lajit,
joista tietomme ovat niin vähäiset, että niiden uhanalaisuusastetta ei voida arvioi
da tai joiden kohdalla uhanalaisuuden yhteyttä ihmisen toimintaan ei voi pitää
ilmeisenä, on jätetty luettelon ulkopuolelle. Kyse ei siis ole harvinaisten kuoriais
ten luettelosta.

Loukkupyynnifiä tavoitetifin vain kaksi uhanalaista kuoriaista alueelta: ai
kaisemmin mainittu Koillismaalle uusi orpohaaskavaajakainen (löytyi loukkuryh
mästä F) sekä pohjantyppyjäärä, Acmaeops septentrionis Thoms. (luokka St, löytyi
loukkuryhmästä A). Kuten aikaisemmin mainitsin, tämä on tyypillistä. Kuoriaisis
ta uhanalaiset ovat kaikkein vaikempia saada loukulla, muut suurharvinaisuudet
jossain määrin helpompia ja kaikki muut lajit selvästi näitä helpompia. Varsinainen
uhanalaisten lajien todentaminen jää pakostakin niiden biologian tuntevien kent
tätyön varaan. Se kävi hyvin ilmi tänäkin kesänä Kuusamossa.

Maastoetsinnässä havaittiin yhteensä 7 uhanalaista kovakuoriaista (suluissa ha
vainnon tekijän nimildrjaimet):

1. Liekohärkä (luokkaV), Ceruchus chrysometinus (Hoch.)
Liekohärkä ja/tai sen toukkia havaittiin kahdessa kohteessa, loukkualueen A poh
joispuolella Visavaarassa (JM) sekä loukkualueen D lähettyvifiä Rehelamminsuon
itäreunalla (JM).

2. Nahkuri (luokka V), Tragosoma depsarium (L.)
Nahkuri tai sen toukida havaittiin kahdella alueella, Koppelokankaalla, lähellä louk
kualuetta G (JM) sekä Pajupuronsuolla, Kirvesvaaran läheisyydessä (JM).

3. Lovikerri (luokka St), Cerylon impressum Er.
Lovikerri löytyi Visavaaran koillisreunalta (JM).

4. Idänkukkajäärä (luokka St), Leptura nigripes Degeer
Idänkukkajäärän fragmentteja löytyi niin Joutenlehdosta, loukkualueiden E ja f
tuntumasta (JM) kuin Kuikkalampien väliseltä alueelta (JM).

5. Isomustakeiju (luokka St), Metandrya dubia (Schaller)
Isomustakeijun tai sen tuoreita käytäviä toukldneen löytyi kahdesta paikasta: Jou
tenlehdosta sekä loukkualueen D eteläpuolelta. Tämän lisäksi määrittämätön mus
takeiju havaittiin Juomalamminmurron luoteisnurkassa (EL, ifitteessä).

6. Isopehkiäinen (luokka St), Pettis grossa (L.)
Isopehkiäisen lentoreikiä havaittiin useassa paikassa: Visavaara (JM), Kotalehto
(JM), Neljännenkangas (JM), Koppelokangas (JM), Pajupuronsuon itäreuna (JM,
Romevaara (PM, IR).

7. Saloihrakuoriainen (luokka Sh), Dermestes patmi Sjöberg
Saloihrakuoriainen löytyi Visavaaran länsireunalta (JM).

Kaikki nämä lajit tunnetaan Kuusamosta aiemmin. Tämä ei kuitenkaan tar
koita sitä, että niiden merkitys tutkimusalueen arvon indikaattoreina olisi vähäi
nen. Suurin osa näistä lajeista esiintyy Suomessa nykyään vain hyvin rajoittuneel
la alueella Pohjois-Karjalasta Kuusamoon. Itärajan kuntien parhaiden metsäaluei
den ulkopuolella ne joko puuttuvat kokonaan, tai niitä tavataan vain Pyhä-Häkin
ja Talaskankaan kaltaisifia alueilla, missä niiden populaatiot ovat eristäytyneitä ja
pieniä. Erikoisesti suojelullisesti merkittävien havupuulajien esiintyminen selvi
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tysalueella on silmiinpistävää. Liekohärkä, nahkuri, lovikerri ja saloihrakuoriainen
ovat kaikki eurooppalaisia suurharvinaisuuksia, joiden keskeiset esiintymisalueet
EU:n sisällä rajoittuvat Suomen ja Ruotsin kaikkein parhaimpin kohteisiin.

Havaittujen lajien lisäksi haluan tuoda esiin myös kaksi muuta tähän fauna
ryhmään kuuluvaa kuoriaista,jotka on aiemmin havaittu aivan kiistanalaisten met
säalueiden eteläpuolelta. Ne ovat laakakolva Pytho kolwensis Sahlberg (luokka V),
joka on löytynyt noin viisi kilometriä Närängänvaaran eteläpuolelta sekä lahoka
p0 Boros schneideri Panzer, (luokka V), joka on löydetty noin neljä kilometriä Närän
gänvaaran eteläpuolelta. Molemmat tunnetaan myös pohjoisempaa Kuusamosta.
Ne ovat erittäin uhanalaisia lajeja niin pohjoismaisessa kuin eurooppalaisessakin
katsannossa. Esimerkiksi lahokapo on aiemmin esiintynyt laajalti Euroopassa, mutta
nykyään se tunnetaan EU:n alueelta vain Gotska Sandön saarelta Ruotsista sekä
tässä kuvatulta keskeisen Itä-Suomen taigametsävyöhykkeltä. Nämä molemmat
lajit esiintyvät epäilyksettä inventointialueella, vaikka niitä ei yhden kesäkauden
pikaetsinnöissä löydettykään.

Yhteenvetona totean, että alueella tehdyt löydöt kiistatta osoittavat sen ole
van osa merkittävää itäistä taigametsävyöhykettä Suomessa. Alueen kuoriaisfau
na on yhden kesän sangen vajaavaisesta tarkastelusta huolimatta paljastanut suo
jeluffisesti merkittäviä arvoja.

Tuloksia arvioitaessa on syytä ottaa huomioon se seikka, että keruiden alka
essa ei voinut valita kohteita niiden paremmuuden mukaan, vaan sen mukaan minne
Kuusamon yhteismetsä katsoi haluavansa päästä arvioijat. Tämä on luonnollisesti
merkittävästi heikentänyt mahdollisuuksia arvioida kaikkia kohteita. Toisaalta
käytettävissä olevat resurssit olivat todella vaatimattomat ja aikataulu lähes koh
tuuton. Kaikkien alueella olevien arvokkailta vailcuttavien kohteiden kuoriaisfau
nan inventointi olisi vaatinut aivan toisen kertaluokan työpanoksen.
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LIITE 1. Kuusamon yhteismetsänkovakuoriaisinventointi 30.8-1.9.1995. WWF: n kovakuoriaistyöryhmä: Tom Clayhillis,
Erkki [.aurikainen, Petri Martikainen ja i1po Rutanen. Havainnot kovakuoriaislajeista. Kohteista käytetyt lyhennykset:
Ö= Ölkynvaara 7291:3625-6; P= Pajupuronsuo (Soidinvaara-Raaremännikkö) 7290:3588-9; R= Romevaara (Ampu
mavaara-Pikku-Ampumavaara) 7277-8:3608-9; K= Kallioluoma 7297:3622.

CARABIDAE, maakiitäjäiset
Notiophilus germinyi Fauvel - K
Notiophilus biguttatus (E.) 0 - R -

Miscodera arctica (Paykull) - - - K
Bembidion grapii Gyllenhal 0 - - -

Pterostichus adstrictus Eschsch. 0 - - -

Calathus micropterus (Duftschmid) - P R -

Trichocellus cognatus (Gyllenhal) - - - K

DYTISCIDAE, sukeltajat
Hydroporus morio Aub - P - -

AgabusopacusAub - P -

PIILIIDAE, ripsikuoriaiset
Pte,yx suturalis (Heer) - P - -

LEIODIDAE, sienipallokkaat
Agathidium rotundatum (Gyllenhal) - P - -

Agathidium pisanum Bris.de Barn. 0 P R -

CHOIEVIDAE, rääpikkäät
Choleva lederiana Reitter - P - -

STAPHYLINIDAE, lyhytsiipiset
Quedius piagiatus (Mannerheim) 0 P R -

Quedius fulvicollis (Stephens) - P - -

Xantholinus linearis (Olivier) - - R -

Atrecus pilicornis (Paykull) 0 P R -

Acrulia infiata (Gyllenhal) - - R -

Hapalaraea linearis (Zetterstedst) 0 1’ R -

Omalium septentrionis (Thomson) - 1’ - -

Phloeonomus Iapponicus (Zett.) - P R -

Phloeonomus pusilus (Gravenhorst) - P R -

Scaphisoma boreale Lundblab - P - -

Apioderus caelatus (Gravenhorst) - - R -

Olisthaerus substriatus (Paykull) - P R -

Mycetoporus niger Fairm. & Iab. - P - -

Lordithon trimaculatus (Paykull) - P - -

Lordithon lunulatus fLinnaeus) - - R -

Bolitobius cingulatus Mannerheim - P - -

Sepedophilus littoreus (Unnaeus) * P - -

Ischnoglossa elegantula (Mann.) - P R -

Phloeopora testacea (Mannerheim) - P R -

Phloeopora nitidiventris Fauvel - P R -

Atheta arctica (Thomson) -
- R -

Atheta Iapponica J. Sahlberg 0 P R -

Atheta procera (Kraatz) - P R -

Atheta picipes (Thomson) - - R -

Dinaraea linearis (Gravenhorst) - P - -

Dinaraea arcana (Erichson) - P R -

Bolitocfiara pulchra (Gravenhorst) 0 - - -

Leptusa pulchella (Mannerheim) -
- R -

Leptusa fumida (Erichson) - - R -

Homalota piana (Gyllenhal) - - R -
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Placusa depressa Mäkiin - 1’
Placusa cribrata Johnson & Cundb. - P

HISTERIDAE, tylpöt
Piegaderus vuineratus (Panzer) - P R

HELODIDAE
Cyphon variabilis (Thunberg) - R

SCARABAEIDAE, lyhytsarviset
Geotrupes stercorosus (Scriba) Ö - -

Aphodius tenellus Say Ö P -

Aphodius piceus Gyllenhal Ö - -

LUCANIDAE
Platycerus caprea (Degeer) Ö P R

ELATERIDAE, sepät
Ampedus balteatus (Iinnaeus) - - R
Ampedus tristis (Iinnaeus) Ö - -

Ampedus nigrinus (Herbst) Ö - -

ANOBHDAE, puunkaivajat
Emobius explanatus (Mannerheim) - -

IYMEXYLIDAE, puupiirtäjät
Hylecoetus dermestoides (L) Ö P R

TROGOSSITIDAE, pehkiäiset
Peltis grossa (Linnaeus) - - R
Ostoma ferruginea (Linnaeus) Ö P R

NITIDUUDAE, kiiltokuoriaiset
Epuraea contractula J. Sahberg - P -

RHIZOPHAGIDAE, kaarniaiset
Rhizophagus ferrugineus (Paykull) - P R
Rhizophagus paral!e!ocollis Gyil. - P -

Rhizophagus dispar (PaykuN) 0 P R

CUCUJIDAE, häröt
Dedrophagus crenatus (Paykull) - 1’ -

CRYPTOPHAGIDAE, luihukuoriaiset
Atomaria badia Erichson - P -

EROTYUDAE
Triplax scutellaris Charp. - P

CERYLONIDAE, kerrit
Cerylon ferrugineum Stephens - P -

Cerylon depianatum Gyllenhal - P -

COCCINELLIDAE, leppäpirkot
Coccinella trifasciata Linnaeus - - - K
Coccinella hieroglyphica Linnaeus - P -

CORYLOPHIDAE
Orthoperus punctatus Wankowia - - R
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LATRIDIIDAE, närviäiset
Latridius hirtus Gyllenhal - - R
Latridius consimiis Mannerheim - - R
Latridius nidicola (Paim) - - R
Corticaria Iapponica (Zetterstedt) - P -

Corticaria interstitialis Mann. - P -

Corticaris lateritia Mannerheim - P -

CISIDAE, kääpiäiset
Cis jacquemartli MeIIi 0 P R
Ennearthron Iaricinum MeIIi - - R -

MYCET0PHAGI DAE
Mycetophagus multipunctatus Fabr. - - R -

PYTHIDAE
Pytho depressus (Iinnaeus) Ö P R -

STENOTRACHELIDAE
Stenotrachelus aeneus (PaykuU) P - -

TENEBRIONIDAE, pimikkökuoriaiset
Bolitophagus reticulatus (L) 0 P R
Upis ceramboides (Linnaeus) - P - -

Corticeus suturalis (Paykull) - - R -

CERAMBYCIDAE, sarvijäärät
Rhagium inquisitor (Linnaeus) 0 P R -

Monochamus sutor (tinnaeus) 0 - - -

Acanthocinus aediis (Linnaeus) - - R -

CURCULIONIDAE, kärsäkkäät
Rhyncolus ater (Linnaeus) 0 - R -

Rhyncolus sculpturatus WaItI - R -

SCOLYTIDAE, kaarnakuoriaiset
Hylurgops glabratus (Zetterstedt) 0 - - -

Hylastes brunneus Erichson 0 - - -

Xylechinus piosus (Ratzeburg) 0 P - -

Tomicus piniperda (Linnaeus) - P R -

Dendroctonus micans (Kugelann) - P - -

Polygraphus subopacus Thomson - P * -

Scolytus ratzeburgiJanson 0 - - -

Crypturgus hispidulus Thomson 0 - - -

Dryocoetes autographus (Ratz.) 0 P R -

Dqocoetes hectographus Reifter 0 - - -

Pityogenes chalcographus (L) 0 - R -

tps amitinus (Ekhhoff) - - R -

Alueelliset ympäristöjulkaisut 0
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Sammallajistoselvitys
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...O.....O..

Minna Mäntylä
Ruukinpolku 5 B 6,04500 Kellokoski

8.I Johdanto
Kuusamon yhteismetsän metsäalueiden sammalten pikainventoinfi tehtiin Suo
men ympäristökeskuksen toimesta Pajupuronsuon, Romevaaran ja Närängänvaa
ran- Virmajoen alueella. Tutkimuksen tarkoituksena oli ennen muuta ottaa selvffle
mahdolliset uhanalaisten sammallajien eslintymät sekä kartoittaa vanhoille havu
metsffle tyypillisiä lajeja. Erityisesti useiden maksasammalten (Hepaticae) on to
dettu sopeutuneen vain vanhoissa kuusikoissa vaifitsevia elinolosuhteislln (mm.
Söderström 1989). Vanhojen kuusimetsien vähentyessä monet sammalet ovat jou
tuneet häviämisvaaraan eli uhanalaisiksi.

Epilcsyylisten eli (laho)puulla kasvavien sammalten kasvulle ja leviämiselle
on erityisen tärkeää puiden sijainti, joka vaikuttaa pienilmastoon, etenkin kosteu
teen. Myös maapuiden lahoaste on tietyffle sammallajeffle yhtä tärkeä kuin useffle
käävile (vrt. Renvail 1995). Vanhoissa metsissä kasvaa myös varsinaisia epifyyt
tisammalia, jotka maassamme suosivat lähinnä iäkkäitä haapoja ja raitoja.

Suomessa on uhanalaisia lehtisammalia (Musci) 104 ja uhanalaisia maksasam
malia 59 (Rassi ym. 1992). Osalle sammallajeista on pidetty tarpeellisena antaa
alueellinen uhanalaisuusarvio, vaikka koko maassa lajin tulevaisuus ei olisi uhat
tuna. Mueeffiset listat eroavat jonkin verran uhanalaisten eläinten ja kasvien seu
rantatoimikunnan viimeisimmästä miefinnöstä (Ulvinen ym. 1995).

2.2 Alueen alemmasta kasvistotutkimuksesta ja
geologiasta
Koilismaa on ollut sammalten osalta kauan Suomen yksi parhaiten tutkituista
alueista (Ulvinen 1979). Tämä pätee varsinldn Pohjois-Kuusamonja Oulangan kan
sallispuiston alueeseen. Tuomikosken Kuusamon alueen sammalkasvio on anta
nut melko kattavan pohjan myöhemmille tutkimuksffle erityisesti Oulangan alu
eella (Tuomikosld 1939). Sen sijaan Kuusamon eteläosien tutkimus lienee jäänyt
vähäisemmäksi karumman kasvillisuuden takia. Koska Pohjois-Kuusamossa kas
vilajisto on runsas ja osittain suojelualuein turvattu, monet siellä yleisten, mutta
muissa osissa harvinaisten lajien tilanne on arvioitu melko turvatuksi ja ehkä pal
jolti tämän taida ne ovat jääneet alueella ilman uhanalaisuusluokitusta.

Etelä-Kuusamon alue eroaa kallioperänsä puolesta kunnan pohjoispuoliskos
ta. Eteläosan kallioperä on vanhaa, iältään n. 2.7 - 2.8 miljardia vuotta ja kuuluu
samalla maamme kallioperän vanhimpiin osiin (Piispanen 1979). Se muodostuu
gneissimäisistä kivilajeista, joita leikkaavat niitä paljon nuoremmat diabaasijuo
net (Pllspanen 1979).

Närängänvaaran kaffioperä sisältää emäksisiä kivilajiosia erilaisten gabrojen
ja kvartsien ja granodionliifien lisäksi. Mainittuja emäksisiä osia ovat kerrokseifi
set ulfraemäksiset kivilajit eli pyrokseenit, brontsllffl ja diallaghifi sekä infrusflvi

0 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus



set ultraemäksiset kivilajit kuten peridofiiffi ja siltä syntynyt serpenfiniifi, joka
esiintyy pieninä pahkuina siirrosvyöhykkeissä (Piirainen ym. 1978). Vaaran kaak
koisosa erottuu rakenteeffisesti luoteisosasta. Kaakkoisosassa on näkyvissä myös
serpentiriflttildviä ja -seinämiä ja kasvitieteffijä erottaa ne mm. ilmentäjälajien avul
la. Suomessa serpenifiniä ilmentävät putkilokasveista serpenifini- ja viher
raunioinen (Aspienium adutterinum ja A. viride), nurmihärkin (Cerastium fontanum
subsp.scandicum muunnokset var. serpentinicota ja var. kajanese) sekä pildcutervakon
Lychnis alpina muunnos var. serpentinicota (Hämet-Ahti ym. 1986). Myös sammalla
jeista monet ovat serpenifinialustalle tyypillisiä. Serpentiniifiä suosiva viherrau
nioinen kasvaa Närängänvaaralla.

8.3 Aineisto ja menetelmät
Aineisto kerättiin 4.-13. syyskuuta 1995 inventointikohteista. Muutama näyte on
FK Jari Teeriahon, Susanna Anttilan ja Päivi Vehmaan keräämiä. Kussakin inven
tointikohteessa havaittu lajisto on tarkasteltu erikseen. Lisäksi on mainittu muu
tamia näitä paikkoja luonnehtivia putkilokasveja, erityisesti havaittuja uhanalai
sia lajeja siltä varalta, että kohdalta ei ole muita inventointitietoja. Valitettavasti
tarkempi alueen tutkiminen ei kiireisen aikataulun ja resurssien puutteen vuoksi
ollut mahdollista.

Inventointikohteet:
1. Närängänvaara: Närängänvaaran itäpuolisko, NE- ja SE-rinteet mukaan lukien

Halsinoro sekä Närängänjatko
2. Pajupuronsuo: Vasikkavaaran W-osa ja Sellcävaaran N-osa
3. Pajupuronsuo: Kääpänvaara ja Joutenlehto
4. Romevaara: 5-osa, Karsikkojoen ympäristö
5. Romevaara: N-osa, Kaifiolampi ja Teerivaara
6. Romevaara: Ampumavaaranaho SW
7. Virmajoen inventointialue: Kangasjärven S-puoli ja Virmajoki
8. Närängänvaaran - Virmajoen inventointialue: suojelurajauksen ulkopuolinen

alue

Lajinäytteiden jäljessä olevat luvut viittavat niistä tehtyyn keräyspäivän mu
kaiseen luetteloon. Osa näytteistä on tallennettu Oulun yliopiston kasvimuseon
kokoelmiin.

Maapuiden lahoasteet ovat Söderströmin (1987) käyttämien mukaisia (tau
lukko 1). Ne on sovellettu lähinnä sammalten ekologian tutkimiseen sopiviksi.
Renvallin (1995) laholuokat soveltuvat erityisesti kääväkkäiden ekologian tutki
miseen.

Arviot puiden lahoamisasteesta on merkitty näytetietojen yhteyteen lyhen
teellä la. Näytetiedoissa esiintyvä symboli 0 tarkoittaa puun läpimittaa. Uhan
alaisuusluokat ovat sekä Rassin ym. (1992) että Ulvisen ym. (1995) mukaiset. Uhan
alaisten lajien tiedot mainitaan tarkemmin kuin muiden lajien. Mueeffinen uhan
alaisuusluokka ilmoitetaan lajin jäljessä sulkeissa.

Lajioppaina käytettiin useita sammalten määrityskirjoja (Nyholm 1974, Smith
1978 ja 1990, Södersfröm 1981, Ireland 1983). Kosteildcojen sammalten määrittämi
sessä ja levinneisyyden tarkastelussa apuna oli Suomen vesisammalkasvio (Kopo
nen ym. 1995). Kaikkia näytteitä ei kyetty lajffleen määrittämään mm. pihtisamma
lista (Cephalozia).
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Taulukko 1. Maapuiden lahoasteet 1-8 (Söderström 1987). Luvuin 14 on merkitty Renvallin luokitusta likimain vastaava
jako.

Maapuiden lahoasteet

l l puuaines kovaa, kuori kokonaan jäljellä
l 2 puuaines kovaa, kaarna lohkeillut laikuittain, mutta > 50 % jäljellä

II 3 puuaines kovaa, alle 50 % kaarnasta jäljellä
II 4 puu alkanut pehmetä, ei kaarnaa jäljellä, pinta sileähkä
III 5 puu pehmeää, pieniä halkeamia ja pieniä paloja irronnut
IV 6 puunsuikaleita irronnut siten että rungon muoto muuttunut
V 7 rungon muotoa vaikea määritellä, kova ydin voi olla jäljellä
V 8 kokonaan pehmeä runko, ei kovaa ydintä, muoto epäselvä.

2.4 Tutkimusalueen lajisto

8.4.! Närängänvaara

8.4.1.1 Uhanalaiset lajit

Närängänvaaralta löytyi uhanalaisia lajeja sekä kaffiolta että maapuilta. Alueeffi
sesti vaarantunut isonlippusammal on Pohjois-Suomessa kivien päällyskasvi ja
suosii kalkkipitoista alustaa. Etelä- Suomessa niippusammalia löytyy myös puiden
rungoilta. Laji vaatii kostean ympäristön ja suosii varjoa kuten useat isolehtiset
sammalet.

Neckera crispa - isorllppusammal (V)
Närängänvaara. 5-SE-osa. Serpenfiniiffipitoinen vesifihkuinen kallionseinä,
7285: 623, 12.9.1995/15

Kosteita, vanhoja ts. myöhäisissä sukkessiovaiheissa olevia metsiä ilmentä
viä maksasammalia (Söderström 1989) ovat kantoraippasammal (Anastrophyltum
hellerianum) ja pikkulovisammal (Lophozia ascendens). Edellinen on alueeffisesti sil
mälläpidettävä harvinainen laji. Kantoraippasammalta havaittiin kolmelta maa
puulta. Se tulee puulle melko varhaisessa lahovaiheessa (1 - 5) ja runsastuu puun
lahotessa (Söderström 1987). Runsaimmillaan se on keskilahossa puussa. Laji vaa
tineee metsiä, joihin syntyy jatkuvasti jonkin verran uutta maapuuta.

Anastrophyllum helterianum - kantoraippasammal (Sh)
Närängänvaara.
- E-osa. Maapuu 0 > 30cm, la. 4.
7285: 623, 5.9.1995/19 OULU
- N-NE-osa. Kuusimp. 0 35 cm, la. 5.
7285: 623, 12.9.1995/4 OULU
- SE-osa. Mäntymp. 0> 35 cm, la. 5.
7285: 623, 5.9.1995/5 OULU

Pikkulovisammalen esiintymiä ei tässä inventoinnissa löytynyt Närängän
vaaralta. Alueen tarkempi tutkimus saattaisi tuoda tähän puutteeseen parannuk
sen. Tässä tutkimuksessa ei havaittu myöskään erittäin uhanalaisia munasamma
lia (Zygodon), vaikka alueen biotoopit saattaisivat olla niille soveliaita.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus



8.4.1.2 Alueen muusta sammalkasvistosta

Närängänvaaran kaffioseinämien ja kivien sammallcasvistoon kuuluu muutamia
pohjoispainoifeisia lajeja, jotka ovat tyypillisiä havumetsävyöhykkeen pohjois
osissa:

Amphidium lapponicum - tummauurnasammal
Cynodontium tenellum - kalliotorasammal
Neckera otigocarpa - vuorinilppusammal
Heterocladium dimorphum - mäyränsammal
Cnestrum schisti - kaifiotöppösammal

Kalliotorasammal on pienehköifiäkin lohkareifia yleinen. Tummauurnasam
mal kasvaa isommifia seinämifiä. Muita, levinneisyydeltään laaja-alaisia kalliola

jeja edustavat mm. kyhmytorasammal. Isonlippusammalta tavataan vain siellä,

missä on euttofista (kalkkipitoista) alustaa, myös kalliotöppösammal (Cnestrum

schistz) suosii kallddpitoista. Niiden esiintyminen rajoittui tämän tutkimuksen pe

rusteella inventointialueella vain Närängänvaaran ultraemäksiselle kaifiolle.
Maksasammalista Närängänvaaran ldvillä ja kallioifia yleisimpiä ovat haapa

suomusammal (Raduta complanata) ja metsäpykäsammal (Barbitophozia barbata). La

holla puulla valtalajina on kantolovisammal (Lophozia ventricosa). Närängänvaa

rassa tavatifin muita inventointikohteita runsaammin paanusammlia (Calypogeia)

(ks. myös taulukko 2).
Närängänvaaran itäpuolella Närängänjatkon ninteessä on pienialaisia lettorä

melaikkuja, joilta tavattlln mm. kultasammalta (Tomentypnum nitens) ja sfrppisamma

lia (Limprkhtia). Tällaisen leftolaikun reunalla kasvaa valkolehdokld (Ptatanthera

bzfolia), joka on Koillismaalla vaarantunut.

8.4.2 Pajupuronsuo

Pajupuronsuon inventointialueelta löydetty hetekinnassammal (Scapania patudosa)

on Koillismaalla vaarantunut (V) laji.

8.4.2.1 Vasikkavaara ja Selkävaaran pohjoisosa

Selkävaaran pohjoisosassa lähellä Vasikkalampea oli tuoreen kankaan kuusikossa

runsaasti erikokoisia maapuita järeimpien tukiden kuitenkin puuttuessa. Alueesta

kehittynee muutamien vuosien aikana lahopuusammalten kasvulle otollinen. Jo

nyt lajisto oli monipuolinen ja alueella on pikkupurojen ja -korpikurujen ansiosta

kosteutta. Pystypuusto on melkoisen järeää ja lahotessaan tuottaa epilcsyylisffle

sammalffle runsaasti kasvuifiaa. Alueen tyypiilislin lajeihin kuuluvat kantolovi

sammal ja metsälovisammal (Lophozia longifiora). Edeifisen alalajit subsp. ventricosa

ja subsp. sllvicota ovat molemmat hyvin yleisiä maapuifia. Taulukon 2 kantolovi

sammalen esiintymiä tarkasteltaessa pitää ottaa huomioon eri alueiden tutkimuk

sen tarkkuus. Kantoliuskasammalen (Riccardia latfrons) esiintyminen kuvastaa Va

silckavaaran pohjoisosan korkeahkoja kosteusoloja. Alueella kasvaa myös ranta

pyörösammalta (Odontoschisma etongatum) maapuulla korpipuron läheisyydessä

(taulukko 2).
Uhanalaisia lajeja alueelta löytyi vain yksi, kantoraippasammal, edellämaini

tun korpikurun puron S-puolelta. Näytetiedot:

Anastrophyllum hetterianum - kantoraippasammal (Sh)
- Vasikkavaaran N-osa, konpinotkon suuri kuusimaapuu 0 > 40 cm, la. (5)-6.

7292: 589, 9.9.1995/3 OULU
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8.4.2.2 Joutenlehto ja Kääpänvaara

Joutenlehdon ja Kääpänvaaran lahopuiden lajisto koostuu pääasiassa koraffisam
malen ja lovisammalten mosaffldsta, sifiä nämä lajit kolonisoituvat puulle varhai
sessa vaiheessa. Haapamaapuifia lajistoon kuuluu kamppisammal. Vaateliaampin
lajeihin kuuluu kantoliuskasammal, jota havaittiin yhdeltä maapuulta Joutenleh
dosta. Joutenlehdossa kasvoi melko pitkälle lahonneella mäntymaapuulla poron
raatosammal (Tetraptodon angustatus). Uhanalaisia lajeja ei löytynyt.

Kuusimaapuiden valtalajit: Haapamaapuiden valtalajit:
Ptilidium putcherrimum Sanionia uncinata
Hylocomium sptendens Ptitidium putcherrimum
Pleurozium schreberi Pteurozium schreberi
Lophozia ventricosa Dicranumfuscescens
Dicranumfucescens Hylocomium sptendens - myöh. vaihe
Ptagiothecium laetum

Kääpänvaaranjajoutenlehdon maapuiden valtaosa oli varhaisessa lahotusvaiheessa.
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että pihtisammalten ja seitUsammalen (Blepharostoma
trichophyllum) näytteet lähes puuttuvat alueelta.

8.4.3 Romevaara

8.4.3.1 Tutldmusalueen lajistosta

Romevaaran alueen tutldmuskohde oli Karsikkojoki ja sen sammallajisto. Karsik
kojoen sammalista yleisiä ovat koukkupurosammal (Hygrohypnum ochraceum), ran
tasaukonsammal (Leptodictyum riparium) ja isonäkhsammal (fontinatis antipyretica).
Myös puropaasisammal (Schistidium rivutare) on paikoin runsas. Joessa nopeasti
virtaavissa kivisissä kohdissa esiintyvä kalliopussisammal (Marsupelta emarginata
md. var. aquatica, puropussisammal) on Koillismaalla silmälläpidellävä ja puutteel
lisesti tunnettu.

Pohjoisosan tutkimuskohteita olivat Kaifiolammen itäosan korpijuotit ja rin
ne, jossa havaittiin meso- ja eutrofiaa ilmentävää sammallajistoa: Rhizomnium
magnzfotium, Oncophorus virens, Rhytidiadetphus subpinnatus. Lehtokorvessa kasvaa
lisäksi korpikerrossammalta (Hytocomiastrum umbratum) ja jyrkässä rinnepurossa
vielä koukku- ja pohjanpurosammalta (Hygrohypnurn atpestre) sekä ldnnassamma
lia (Scapania).

Romevaaran länsiosissa tutkittiin Ampumavaaranahon rinteessä sijaitsevan pu
ron ympäristöä. Harvinaisiin lajeihin se ei tuonut lisäystä, mutta lajistosta voidaan
mainita purokinnassammal, hetealvesammal sekä pohjanpykäsammal (Barbilophozia
floerkez). Lahosammal oli maapuifia runsas. Pihtisammalia esiintyi jonkin verran,
mikä kuvastaa kohtalaisen hyviä lahopuuoloja, ts. paikalla on keski- ja pitkäfiela
hoa puuta.

8.4.3.2 Uhanalaiset lajit

Romevaaran inventointialueelta löydettiin kaksi esintymää kaifiopussisamma
lesta (Marsupetta emarginata, Sp) ja yksi esintymä heteldnnassammalesta (Scapania
paludosa, V). Kaifiolammen puron varrella lahoavalta maapuulta löytyneen kanto
raippasammalen esiintymistiedot ovat:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus



Anastrophyllum hetierianum - kantoraippasammal (Sh):

- Kaifiolampi F. Maapuulla 4 m purosta N., 0 35-40 cm, la. 5.

7276: 6108, 7.9.1995/11 OULU

8.4.4 Virmajoki

Virmajoen alueella tutkittiin Kangasjärven eteläpuolen puronvarsialuefta. Kangas

järven laskupuron varrella kasvillisuus on ympäristöään rehevämpää ja sisältää

myös levinneisyydeltään eteläispainotteisia sammalia kuten musukesammalen

(Koponen 1966), Virmajoen alueen sammallajistoa:

Brachythecium salebrosum Leptodictyum riparium

Bryum pseudotriquetrum Leskeetta nervosa

Campytium protensum Odontoschisma elongatum

Chitoscyphus potyanthos Phitonotis tomentetta

Climacium dendroides ?tagiochila aspienioides

Dichetyma falcatum Ptagiomnium etlipticum

Dicranumfuscescens Potytrichum commune

Drepanocladus aduncus Rhizomnium magrzifotium

Fontinalis antipyretica Rhodobryum roseum

fontinalis dalecartica Sanionia uncinata

Hygrohypnum ochraceum Schistidium rivutare

Hypnum tindbergii Tritomaria quinquedentata

Meso-eutrofiaa ilmentävistä lajeista mainittakoon lettohlirensammal (Bryum

pseudotriquetrum), lähdelehväsammal (Rhizomnium magnifolium), kiiltolehvä

sammal (Pseudobryum cinclidioides) ja mm. lepän rungolta löytynyt vemmel

sammal (Leskeelta nervosa). Lahokarikkeelta tavatfiin myös tutkimuksen ainoa

haarusammalen (Lepidozia reptans) kasvusto. Vanhaa sammaleista lahopuustoa

ei Virmajoen varrelta juurikaan löytynyt, ranta- ja vesisammalkasvisto sen si

jaan oli monipuolista. Virtanäkinsammal (Fontinalis dalecarlica) esiintyi vasta

Virmajoen pääuomassa.

2.5 Yhteenveto tutkimusalueiden lajistosta

Inventointialueen lajistoa kuvaa taulukko 2. Siitä puuttuvat muutamat yleisimmät

metsälajit ja suolajistosta suurin osa, sillä niitä ei kyetty erikseen tarkastelemaan.

Tekstissä näistä lajeista on erifiisiä mainintoja.

Taulukkoa 2 tarkasteilessa pitää ottaa huomioon inventointikohteiden tutki

miseen käytetty hyvin rajoitettu aika ja kohteiden pinta-alan pieni osuus koko

tutkimusalueesta. Se, että lajia ei havaittu, ei merkitse sen puuttumista alueelta.

Joka kohteesta ei myöskään tutkittu yhtä paljon esim. maapuita.

Taulukossa 2 esiintyvien lajien lisäksi kaikkialla yleisinä ja runsaina tavaifiin

maassa kasvavia lajeja kuten metsäkerrossammalta (Hylocomium sptendens), sei

näsammalta (Pteurozium schreberi), metsäliekosammalta (Rhytidiadetphus triquetrus)

sekä kangaskynsisammalta (Dicranum potysetum). Kaffiokarstasammalta (Andreaea

rupestris) kasvaa ainakin Kaffiolammen rantakallioilla ja Närängänvaaralla, sa

moin kyhmytorasammalta (Cynodontium strumiferum).

Soiden sammalten levinneisyyskuva jäi tässä inventoinnissa puufteeffiseksi

(ks. suot ja pienvedet). Lettomaisifia soifia havaittiin kultasammalta, nhnpisirppis

ammalia ja rassisammalta (Patudetta squarrosa). Suopurojen varsifia havaittiin esi

merkiksi Ampumavaaralla runsaasti lapasammalia (Pettia sp.) ja muita yleisiä laje

ja, joita ei tarkemmin ehditty tutkia. Vasikka- ja Teerivaaran lähteissä kasvoi mm.
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Taulukko 2. Sammallajien esiintyminen eri inventointikohteissa. + = esiintyy alueella, esiintymiä ei laskettu ylei
nen;++ =laji runsas; - = ei havaintoja alueelta; l...n = sammalen esiintymien lukumäärä alueella, milloin ha
vainnot eroteltavissa eri esiintymiksi (erilliset puut, kivet jne.). Kohteet: 1 Närängänävaara ja Närängänjatke; 2 Vasik
kavaara ja Selkävaara; 3 Joutenlehto ja Kääpänvaara; 4 Romevaaran 5-osa; 5 Romevaaran N-osa: Kalliolampi ja Teen-
vaara; 6 Romevaara, Ampumavaaranaho; 7 Kangasjärven 5-puoli ja Virmajoki; 8 Närängänvaaran - Vinmajoen inventoi
nialue, suojelunjauksen ulkopuolinen alue; 9 muiden tutkijoiden inventoimien alueiden näytteet. Yht. = havaintojen yh
teismäärä.

laji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Amphidium Iapponicum 2 - - - 1 - - - - 3
Anastcophyllum hellerianum 3 1 - - 1 - - 1 - 6
A. minutum 2 1 - - - - - - - 3
A. saxicola 3 - - - - - - - - 3
Aulacomnium palustre + + - + + 1 + + -

Barbilophozia attenuata 1 1 - - - - - - - 2
B.barbata 5 1 - 1 - - - - - 7
8. floerkei - - - - - 1 - - -

8. kunzeana - - - - - 1 - - -

B. Iycopodioides + + + + + + + + + + +
Bkpharostoma trichophyllum 1 3 - - 1 1 - - - 6
Brachythecium rivulare - - - - - - - - 2 2
8. salehrosum 3 - + - - - - - -

B.starkei - 1 1 - - - - - - 2
Biyum pseudotriquetrum - + - + + - 2 + - 5
B.weigelii - - - - 1 - - - 1 2
Calliergon cordifolium - + - + - - + - -

C. giganteum - - - - 1 1 - - - 2
C. richardsonii - - - - - - 1 - -

C. stramineum - - - - 1 - - + 1 3
Calypogeia integristipula 3 - - - - - - 1 1
Campylium protensum - - - - - - - 1 - 2
Cephalozia affinis (s. lat.) - - - - - - 1 - -

Cephakzia bicuspidata 1 2 - - - - - - - 3
C. Ieucantha 1 - - - 1 - 1 1 4
Cephalozia sp. (cf pleniceps) 4 - 1 - - 1 - - 1 7
Chioscyphus polyantfios 2 - 1 - + 1 + + 4 ll
Cincidium stygium - - - 1 1 - 2 - - 4
C. subrotundum - - - - 1 - - - -

Climacium dendroides - - - - - - 1 - -

Cnestrum schisti 1 - - - - - - - -

Cynodontium tenellum + - - - 1 - - - -

Dichelyma falcatum - - - - - - 2 + - 3
Dicranum fuscescens + + + + + + + + + + +
D.scoparium + + + + + + + + +++
Dicranum sp.(inct fuscesens & majus) 1 1 1 - - 1 2 1 - 7
Drepanocladus aduncus - - - - - 1 - -

fissidens osmundoides - 1 - 1 - - - - - 2
Fontinalis antipyretica - - - + - 1 + + -

F dalecarlka - - - - - - + + -

Harpanthus fiotovianus 1 1 - - - 1 - - 2 5
Heterocladium dimorphum 4 - - - - • - - - 4
Hygrohypnum alpestre - - - - 1 - - - -

H. ochraceum - - - 1 1 - 1 - - 3
Hylocomiastrum umbratum - - - - 1 - - - -

Hypnum lindbergii - - - - - - + - -

Isopterygiopsis pulchella 3 - - - - - - - -

Lepidozia reptans - - - - - - 1 - -
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Laji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht.

Leptodictyum riparium - - - + - 1 * -

Le5keella nervosa 1 - - - - - 1 - - 2

Limpricbtia cossoni - 2 - - • - - 2

Limprichtia revolvens - - - 1 - - 1 - 1 2

Lophozia excisa 2 - - . - - - 2

L. heterocolpos 1 - - • • - •

Lophozia incisa 1 - - - - - - - •

L. Iongidens 2 1 - - - - - ..

L. longifiora 4 1 2 - - 1 - 1 9

Lophozia obtusa 1 - - - - 1 - - -

L ventricosa + + + - + + - + 1 + +

Marsupella emarginata - - -. 1 - - 2 - 3

Meesia triquetra - - - 2 - - - 1 - 3

Metzgeria furcata 3 - - - - - - - - 3

Neckera crispa 1 - - - - - - - -

Neckera oligocarpa 3 - - - - - - - - 3

Odontoschisma elongatum - 1 - - - - 1 - - 2

Oncophorus virens - - - - 1 - 1 - - 2

Ortotrichum obtusifolium 1 • 1 - - - - - 2

Paludella squarrosa - + - - 1 - - - 1 3+

Paraleucobiyum longifolium + + - - 1 - • -

Phionotis fontana - - - 1 - - - -

Phionotis tomentella - - - - - 1 - -

Pseriata - - - - - - - 1 1 2

Plagiomnium ellipticum • 1 - - - 1 - - - 2

P cuspidatum - - - - 1 - - • -

Plagiothecium denticulatum 1 - - - - - - - -

Plaetum + + + - - 1 • - -

Pohlia cruda 6 + 1 + - - - - - 9+

Pohhia sp. + + - - - + - - -

Pseudobryum cinclidioides - - - • 1 1 + - 1 4

Ptilidium pulcherrimum + + + - + + + + 1 + +

Pylaisia polyantha - - 1 - • - - - -

Radula comp!anata 4 - 1 - • - - - - 5

Rhizomnium magnifolium - - + 1 - + - 1

Rhodobryum roseum - - - - - • - -

Rhytidiadelphus subpinnatus . - - - - - 1 - -

Riccardia Iatifrons - 1 1 - • - - - 2

Scapania irrigua - - - - - - - 2

5. paludosa - - - - - - 2 2

5. praeteriisa 1 - - . - - -

5. undulata - - + - - + + - 4
Scapania sp. 2 - - - - - - - - 2

Schistidium apocarpum 2 • - - - - . 2

5. rivulare - - 1 - - • + - 2+
Scorpidium scorpioides - - - - - • - 1 -

Splachnum vasculosum - - - - - - - - 1
Tetraphis pellucida 20 + + - 2 + - 2 2 29+
Tetrapiodon angustatus 1 • 1 - - - - - - 2
Tritomaria polita - - - - - - - - 1
T. quinquedentata 1 - - - - - 1 - - 2
Warnstorfia exannulata - + + + + + + + 1 + +



pohjoisen särmälähdesammalen (Philonotis seriata) seurassa palokeuhkosammalta
(Marcanthia polymorpha). Moniakaan lähteitä ei alueella ehditty sammalinventoin
nin yhteydessä tutkia.

Kamppisammal kasvaa (Sanionia uncinata) monenlaisifia alustoifia: elävien haa
pojen ja raitojen rungoifia, korpipainanteissa ja puronvarsifia. Tuoreiden kahkaiden
maapuita vertailtaessa sitä havaittiin lähinnä vain isoista haapamaapuista, joiden la
hovaihe jäi2 - 4:een. Seinäsammal näyttäisi myös tulevan haapamaapuille aiemmin
kuin kuusffle. Aineiston pienuuden vuoksi mitään varmoja johtopäätöksiä tästä ei voi
kuitenkaan tehdä.

Poronraatosammal näyttää kasvavan Närängänvaaralla ja Joutenlehdossa la
hoifia maapuifia, joiden lahoaste on n. 4-5. Sammalta löydettiin myös syksyllä 1994
Närängän talon länsipuolelta ulostekasalta, mikä onkin sffle tyypillisempi kasvupaik
ka,

Tutkittujen metsien maapuut ovat yleisimmin melko varhaisessa lahovaihees
sa, mikä näkyy mm. pikkukorallisammalen (Ptilidium pulcherrimum) yleisyytenä ja
runsautena (ks. Söderström 1987). Gemmojen avulla helposti leviävää lahosam
malta (Tetraphis petlucida) tavaffiin myös sangen runsaasti lahotukeilta kaikista
metsäkohteista. Se on lahopuustoa sisältävien metsien ilmentäjälaji.
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9.! Johdanto
Puilla kasvavien eli epifyyffisten jäkälien avulla on menestyksekkäästi arvioitu

metsien luonnonifiaisuutta ja suojeluarvoa mm. Pohjois-Amerikassa (Goward 1994,

Selva 1994, Rosentreter 1995 ja Länsi-Euroopassa (Rose 1976, 1985, 1992; Karsfröm

1992; Tibeil 1992). Epifyyffijakalät soveltuvat myös Suomessa erinomaisesti aar

niometsien indikaattoreiksi (Kuusinen 1994, Kuusinen 1995, Kuusinen ym. 1995).

Koko epifyyffljäkälälajiston kartoittaminen on Illan työläs ja hidas menetel

mä laajojen metsäalueiden luonnonarvojen vertailuun tähtäävässä tutkimukses

sa. Tehokkainta on keskittyä sellaisten lajien etsimiseen, joiden tiedetään indikoi

van metsän luonnonifiaisuutta ja suojeluarvoa. Muutaman kymmenen indikaat

torilajin kartoittaminen on varsin nopeaa ja yhden päivän aikana voidaan helposti

inventoida useiden neliökilomeffien laajuinen alue. Valitsemalla kartoitettavat la

jit huolella voidaan kuitenkin saavuttaa lähes yhtä tarkka lopputulos kuin koko

lajiston kartoituksen avulla. Indikaattorilajien menestyksekkäästä käytöstä on

kokemuksia mm. Pohjois-Amerikasta (Selva 1994), Keski-Euroopasta (Rose 1976,

1992) ja Ruotsista (Karsfröm 1992).
Suomessa indikaattorijäkäliä on aiemmin käytetty Kainuun valtionmetsien

luonnonifiaisuuden ja suojeluarvon kartoituksessa (Kuusinen ym. 1995). Vuoden

1995 aikana indikaattorijäkäläkartoituksia on tehty Kuusamon lisäksi Metsähaifi

tukselle Kainuun (Jääskeläinen ym 1995) ja Länsi-Suomen puistoalueifia (Kokko

1995).
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kuusamon yhteismetsän alueen aar

niometsäkohteiden suojeluarvoa epifyyffijäkälälajiston perusteella. Tutkimuksessa

keskityttiin 34 indikaattorilajin kartoittamiseen, mutta myös muusta epifyyffijä

kälälajistosta kerättiin havaintoja.

9.2 Tutkimusalueet
Kartoitustöiden pohjana oli Suomen ympäristökeskuksessa valmisteltu karttapoh

ja, johon oli rajattu alustavat inventointialueet. Jäkäläkartoituskohteet valittiin

kesäkuun 1995 aikana karttojen, ilmakuvien ja alustavien puustoinventointien tu

losten perusteella. Kartoitukseen valittiin kuusivaltaisia kohteita, jotka olivat suu

rimmaksi osaksi tuoreita kankaita, korpia ja puronvarsia. Tällaisilla paikoifia on

yleensä runsas epifyyffilajisto, ja useimmat indikaattorilajit esiintyvät myös täl

laisifia paikoilla. Yhteensä kartoiteifiin 13 kohdetta. Tarkemmat tulokset esitetään

tässä kuitenkin vain yhdeksältä (taulukko 1) suojelurajauksen sisäpuoliselta koh

teelta (toim. huom.).
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Taulukko 1. Tutkimusalueet, (-= inventointialue suojelutajauksen ulkopuolelta).

Näränkä-Virmajoen alue Pajupuronsuon alue Romevaaran alue

Moikan joki Vasikkavaara Ampuvaaranaho
Kotalehto - -

Närängänvaara - lohilammet
Visavaara-Syrjävaara - Karhuviita-Loma

Vaaralamminvaara

9.3 Menetelmät
Kohdelajeiksi valittiin Kainuun valtionmaifia v. 1994 (Kuusinen ym. 1995) käytetyt
34 metsikön ikää ja luonnonfflaisuutta indikoivaa jäkälälajia (taulukko 2). mdi
kaattorijäkälät edustavat Kuusamon seudun vanhojen metsien epifyyffljäkäliä ylei
sistä (esim. korpiluppo) hyvin harvinaisiin (esim. lupporustojäkälä). Osa lajeista
on luokiteltu valtakunnallisesti uhanalaisiksi ja kaikki lajit ovat taantuneet metsä
talouden vaikutuksesta. Indikaattorilajien esiintymisen lisäksi kartoiteifiin niiden
kasvualustat. Muutamien lajien (taulukko 3) runsaus arvioitiin asteikolla 0—3: 0 =

lajia ei havaittu, 1 = laji esiintyi yhdellä puulla niukkana, 2= laji esiintyy kahdella—
kolmella puulla tai yhdellä runsaana, 3 = laji esiintyy vähintään neljällä puulla.
Indikaaiforilajien lisäksi khjatffin kaikki kartoitusalueella tunnistetut epilyyffijä
kälät erliliselle lomakkeelle, uhanalaisia lajeja pidettiin erityisesti silmällä.

Kartoituksen tekivät parityönä Kimmo Jääskeläinen ja Kimmo Soppela kesä
kuun 1995 aikana. Kohteita kartoitetifin yleensä yksi päivässä. Kohteessa käytetty
aika vaihteli viiden ja kahdeksan tunnin välillä. Kartoituksissa keskityttiin erityi
sesti indikaattorilajien tyypillisin kasvupaikkoihin, kuten runsaasti haapoja ja/tai
raitoja kasvaviin metsäkuvioihin, korpinotkelmlin, purojen varsiin ja varjorinteil
le.

9.4 Tulokset ja tulosten tarkastelu

9.4.! Yleistä

Löydettyjen epffyyffien kokonaislajimäärä inventointikohteissa vaihteli 34 ja 67
välillä ja indikaattorilajien määrä vaihteli 7 ja 20 välillä (taulukko 3). Selvää jakau
tumista “hyviin” ja “huonoihin” kohteisiin ei tuloksissa ole havaittavissa, vaan
indikaattorilajien määrä oli melko korkea useimmissa kohteissa. Kokonaislajimää
rän perusteella kohteiden järjestys oli lähes sama kuin indikaattorilajien perusteel
la, eli indikaattonlajien määrän ja kokonaislajimäärän välillä oli selvä positiivinen
korrelaatio.

Lähes kaikki kartoiletut kohteet olivat hienoja ja yhtenäisiä aarniometsäkoh
teita. Indikaattorilajien määrä oli keskimäärin (14) vain hieman alhaisempi kuin
Kainuun aarniometsäkohteissa (15; Kuusinen ym. 1995). Kainuun alueet puoles
taan kuuluvat epifyytifiajistoltaan arvokkaimpin aarniometsäkohteisin Suomes
sa. Kuusamon hoidetuista talousmetsistä ei näin korkeita indikaattorilajimääriä
ole löydettävissä, ja useimmissa Etelä-Suomen suojeltavissa aarniometsäkohteis
sa indikaattorilajimäärät ovat selvästi aihaisempia kuin Kuusamossa (Kokko 1995).

Korpiluppo oli ainoa laji, joka löytyi kaikista kohteista, se oli myös hyvin
runsas useimmissa kohteissa (taulukko 3). Munuaisjäkälät, jauhetassijäkälä, kuu
senneulajäkälä, pilkkunahkajäkälä ja raidannappijäkälä esiintyivät myös useim
missa kohteissa. Uhanalaisia lajeja löytyi kymmenestä kohteesta, parhaimmillaan
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Taulukko 2. Indikaattorilajien nimet, uhanalaisuus ja tärkeimmät kasvualustat.

Laji Suom. nimi Uhanalaisuus Tyypillinen kasvualusta

Alectoria sarmentosa korpiluppo kaikki puut
Arthonia incarnata raidanpiilojäkälä Sh raidat, kuuset
Bryoria fremontii kanadanluppo havupuut ym.
Bryoria nadvornikiana aarniluppo V kuuset
Calicium adspersum kelonuppijäkälä St kuuset, kelot
Chaenotheca gradihima hentoneulajäkälä Sh koivupökkelöt, raidat
Chaenotheca subroscida kuusenneulajäkälä kuuset
Chaenothecopsis viridiaiba kuusenneulakka kuuset
Cliostomum Ieprosum jauhetassijäkälä kuuset
Cybebe gradllenta varjojäkälä V koivupökkelöt
Cyphelium inguinans harmaanokijäkälä kuuset
Evernia divaricata takkuhankajäkälä St kuuset, männyt ym.
Evernia mesomorpha jauhehankajäkälä kuuset ym.
Hypogymnia vittata kalliopaisukarve kuuset, koivut
teptogium saturninum samettikesijäkälä haavat
Leptogium subtile hentokesijäkälä St haavat
Leptogium teretiusculum sormikesijäkälä haavat
Lobaria pulmonaria raidankeuhkojäkälä lehtipuut
Lobaria scrobiculata kalliokeuhkojäkälä St raidat
Lobadium disciforme aarnikaihejäkälä raidat, kuuset, haavat
Nephroma bellum silomunuaisjäkälä lehtipuut
Nephroina parile jauhemunuaisjäkälä lehtipuut
Nephroma resupinatum nukkamunuaisjäkälä lehtipuut
Pannaria pezizoides sammallimijäkälä lehtipuut, katajat, maapuut
Parmeliella triptophylla pihlajankarstajäkälä haavat, raidat
Peltigera aphthosa pilkkunahkajäkälä lehtipuut
Peltigera canina huopanahkajäkälä haavat, raidat
Peltigera Ieucophlebia ahonahkajäkälä haavat
Peltigera praetextata karstanahkajäkälä haavat
Ramalina dilacerata pikkurustojäkälä raidat, kuuset
Ramalina thrausta lupporustojäkälä St raidat, kuuset ym.
Rinodina cinereovirens raidannappijäkälä taidat
Sclerophora coniophaea härmähuhmarjäkälä V koivupökkelöt, raidat
Usnea scabrata ryppynaava V havupuut

peräti kolme samasta kohteesta (Karhuvilta ja Ampuvaaranaho). Silmäliäpidettä
vistä lajeista raidanpifiojakalä ja hentoneulajakalä olivat huomattavan runsaita.
Suomessa epifyyffisenä hyvin harvinainen kalliokeuhkojäkälä löytyi niin ikään
neljästä kohteesta vanhoilta raidoilta.

Vanhat lehtipuut, etenkin raidat ja haavat, sekä kuuset olivat indilcaaftorilaji
en tärkeimpiä kasvualustoja. Useimmat indikaattorilajit viihtyivät erityisesti kos
teifia pailcoffla, kuten korpinotkelmissa ja purojen varsifia. Tällaiset paikat ovat
saattaneet säilyä vuosisatoja kulojen koskemaftomina, ja yksittäiset puut voivat
saavuttaa satojen vuosien iän. Monffle indikaaftorilajeffle pitkä vanhan metsän
jatkumo on keskeistä pienilmastovaatimusten ja heikon leviämiskyvyn vuoksi.

Kartoituksen suurin puute oli ajan niukkuus, vain vajaa kuukausi maastotyö
aikaa. Kartoitetut kohteet olivat pinta-aloiltaan hyvin suuria ja osittain vaikeasti
saavutettavia. Koska monet kohteet joudutifin kulkemaan läpi hyvin pikaisesti,
havaitut lajimäärät olisivat todennäköisesti olleet jonkin verran korkeampia, jos
inventointiailcaa olisi ollut enemmän.
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Taulukko 3. lndibattorilajien esiintyminen (x) tai runsaus (1-3) kartoituskohteissa. tajit on esitetty yleisyysjärjestyksessä ja kohteet indikaattorilajimää

rän mukaisessa järjestyksessä. Uhanalaiset lajit on merkitty tähdellä. Lyhenteet: KAR= Karhuviita, AMP= Ampuvaaranaho, VAS= Vasikkavaara, VM=

Vaaralamminvaara, KOT= Kotalehto, VIS= Visavaara - Syrjävaara, IOH= lohilammit, NÄR= Närängänvaara, HOI = Hoikanjoki, -= inventointialue

suojelurajauksen ulkopuolelta.

bji\kohde - KAR AMP VAS - VAA - KOT VIS LOH NÄR HOI - yht.

Akdoria sarmentosa
Cbostomum Ieprosum
Nephroma bellum
Nephroma resupinatum
Chaenothera subroscida
Nephroma parile
Peltigera aphthosa
Rinodina cinereovirens
Bryoria fremontii
Peltigera canina
Arthonia incarnata*

Leptogium saturnium
Pannaria pezizoides
tobaria pulmonaria
Lopadium disciforme
Ramalina dftacerata
Chaenotheca gracihima*

Cyphelium inquinans
Chaenothecopsis viriaiba
Lobaria scrobiculata*

Hypogymnia vittata
Peltigera Ieucophlebia
Ramalina thrausta*

3 3 3 3
x x x x
3 3 3 3
3 3 2 3
x x x x
3 3 3 3
x x x x

x x x x
1 3 1
3 3 3 3

x
x

x x
x

3 3 3
x x x
3 3 3
3 3 3

x x
3 3 3
x x x
x x
3 2
x x
x x
x

2
3 3

x x
x x

x x

x

3 3
x

3 3
3
x x
3
x

x
3 2

x

x x

x
x x

x
x x

3 3 13
x x 12

2 12
3 12

x II
2 II

x x II
10

3 9
9
8
8
8
7
6
6
5
5
4
4
3
2
2

Evernia mesomorpha x
Leptogium teretiusculum x
Parmelia tnptophylla 2

Peltigera praetextata x

Bryoria nadvornikiana* 0

Cahcium adspersum* 0

Cybene gradilenta* 0

Evernia divaricata* 0

Leptogium subtile* 0

Sckrophora coniophaea* 0

Usnea scabrata* 0

9.4.2.1. Närängänvaaran-Virmajoen alue

Hoikanjoki
Kartoitettu alue on kuivaa kangasta, jota elävöiftävät Hoikanjoki ja Lanfisesta

laskeva oja. Indikaattorien määrä (8 lajia) oli toiseksi pienin ja kokonaislajimäärä
km (39) oli alhainen. Uhanalaisia lajeja ei tavattu lainkaan. Pihlajankarstajäkälä oli

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
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3
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3
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x x

x x
x x

x x

x
x x

3
x
2
2
x

x x

x x
x

x
3 1

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x x
x

x

lndikaattonlajeja yhteensä
KokonaisIaJimäärä
Uhanalaisia lajeja

20 19 16 16 15 15 15 14 13 13 II 8 7

65 67 56 60 54 64 59 52 44 50 51 39 34

3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

9.4.2 Kohteet



mielenkiintoisin alueelta löydestyistä lajeista, se kasvoi runsaana kaffistuneella
raidalla Hoikanjokeen laskevan puron notkossa. Lajia ei löydetty muista inven
toinfflcohteista.

Kotalehto
Kotalehdon kohde sijaitsee osittain rajavyöhykkeellä Närängänvaara-Virmajoen
alueen keskivaiheifia. Alueelta löytyi 14 indikaattorilajia. Uhanalaisista lajeista
raidanpifiojäkälä kasvoi yhdellä raidan rungolla.

Närängänvaara
Kohteesta löytyi 11 indikaattorilajia. Kartoituksen yhteydessä ei löytynyt uhan-
alaisia lajeja, mutta yksi vaarantuneeksi luokitellun silmesjäkälän (Heterodennia
speciosa) kahdeksasta Suomesta tunnetusta kasvupaikasta on Närängänvaaralla
(Jääskeläinen 1993). Lisäksi kaffiokeuhkojakalän tiedetään kasvavan alueella rai
dan rungolia ja kalliolla (näyte Kimmo Kumpulainen 1995).

Visavaara-Syrjävaara
Kohde on laaja ulottuen Visavaaralta Syrjävaaran pohjoisrinteelle, ja alueelle mah
tuu monenlaista vanhaa metsää Syrjäjärvenvälimaan aihkimänniköstä vaaranrin
nekuusikoihin. Kartoituksessa tavaftlin 13 indikaaiforilajia ja yksi uhanalainen laji
(raidanpifiojäkälä).

9.4.2.2 Pajupuronsuon alue

Vasikkavaara
Vasikkavaara sijaitsee Pajupuronsuon alueen luoteiskulmassa. Alueelta löytyi 16
indikaaftorilajia ja uhanalaisista lajeista raidanpifiojäkälä ja kaifiokeuhkojäkälä
kasvoivat alueella raidalla. Alueen erikoisuus oli Vasikkavaaran länsirinteeltä löy
tynyt nuppijäkälien sukuinen kotelosienilaji (Caliciopsis cf. calicioides), joka kasvoi
vanhalla haavalla. Kyseessä on ensimmäinen havainto lajista Suomessa.

9.4.2.3. Romevaaran alue

Ampuvaaranaho
Julma Ölkystä koilliseen sijaitsevalta Ampuvaaranaholta löytyi kolme uhanalais
ta lajia raidanpifiojäkälä, hentoneulajäkälä ja kaifiokeuhkojäkälä. Indikaatorilaji
määrää (16) oli melko korkea. Kohde oli ainoa, jossa kasvoi harvinaista risakesijä
kälää (Leptogium lichenoides) haavan rungolla.

Lohulanimit
Lohilammit sijaitsee Romevaaran inventoinfialueen itänurkassa. Indikaatorilajeja
alueelta löytyi 13, ja uhanalainen hentoneulajäkälä kasvoi alueella koivupökkelöl
lä.

Karhuviita
Karhuvlldan alueella runsas lehtipuusto ja korkeuserot lisäävät epifyyttilajiston
monimuotoisuutta. Kokonaislajimäärä on tutkimuksen korkein (67), ja indikaat
torilajejakin alueelta löytyi 19. Uhanalaisista lajeista lupporustojäkälän kasvupaik
ka löytyi puronvarsfrmnteestä Kalliolammen eteläpuolella raidan rungolta. Kallio
keuhkojäkälä kasvoi kahdella raidan rungolla Karhuvildan itäosassa, jossa oli erit
täin paljon suuria raitoja ja haapoja. Raidanpifiojäkälä oli kolmas uhanalainen laji
alueella.
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Vaaralamminvaara

Vaaralamminvaara sijaitsee Romevaaran alueen eteläosassa noin 3 kilometriä Jul
masta Olkystä itään. Indikaattorilajeja löytyi 15, uhanalaisista lajeista esiintyivät
hentoneulajäkälä koivupökkelöllä ja raidanpifiojäkälä.
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lahoasteiltaan ja puulajistoltaan monipuolinen. Inventoinli painotettiin maapuu
runkoihin, joiden laho- eli maaffineisuusaste (Renvail 1989) oli II-IV ja järeys ty
veltä yli 20 cm. Inventoiduilta rungoilta kääpähavainnot tehtiin systemaattisesti.

Pakurikäävän (Inonotus obtiquus) steriileistä kasvannaisista ei tehty systemaaifisia
havaintoja. Muista puuta lahottavista sienistä (pääosin orvakoista; heimo Corticia
ceae) tehtiin havaintoja vain satunnaisesti, lukuunottamatta oravuotikkaa (Astero
don ferruginosus), känsäorvakkaa (Cystostereum murraii), harjasorakasta (Gloiodon
strigosus), koralliorakasta (Hericium corattoides), louhennahkaa (Laurilia sulcata) ja
pohjanrypykkää (Phtebia centrifuga), joita havainnoiffin systemaattisesti. Helposti
tunnistettavista lajeista kirjattiin vain havaintojen lukumäärät. Mikroskooppises
ti määritettävien tai muuten vaikeasti tunnistettavien lajien isäntäpuista kerättiin
seuraavat tiedot: puulaji, läpimitta rinnan korkeudelta tai tyveltä, lahoaste ja koko

rungon kääpälajisto.
Jokaisesta lajista kerättiin vähintään yksi näyte. Näytteitä otettiin huomatta

vasti enemmän havupuista kuin lehtipuista. Kuusimaapuilta otettiin näytteitä noin

180 rungolta ja mäntymaapuilta noin 100 rungolta. Koivumaapuilta ja haapamaa

puuta otettiin molemmilta näytteitä noin 40 rungolta. Kaikkiaan näytteitä oteffiin
siis noin 360 rungolta. Havaintoja käävistä kertyi noin 1600 ja orvakoista 136, Ha
vainnot haavanpökkelökäävästä (Polyporus pseudobetutinus), raidantuoksukäävis

tä (Hapioporus odorus) ja kangaskäävästä (Coltricia perennis) toimiffivat Jari Teen-

aho, Mikael Soppela, Jan Kunnas ja Kimmo Kumpulainen.
Alueet pisteytettiin Kotirannan ja Niemelän (1993) kuusivaltaisten metsien

vertaamiseen kehittämällä menetelmällä, Menetelmä perustuu 32 kääväkäslajin

ja yhteen helttasieneen, joista 2/3 painottuu esflntymisessään kuusimaapuffle. In

dikaattorilajit on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, miten luonnonifiaiseen

metsään niiden esiintyminen painottuu. Vaateliaammista aarniolajeista annetaan

kaksi pistettä ja vanhan metsän lajeista kustakin yksi piste. Pisteiden summa ku

vastaa metsän luonnontilaisuuteen perustuvaa suojeluarvoa. Pistemäärän perus

teella metsäalueet jaetaan kolmeen luokkaan: arvokas metsäalue (10-19 pistettä),

hyvin arvokas metsäalue (20-29 pistettä) ja erittäin arvokas, ainutlaatuinen alue

(30-46 pistettä).
Näytteiden mikroskooppisen määrityksen teki Helldd Kotiranta, joka kir

joiffi myös valtaosan alustavasta tekstistä. Käsildrjoitukseksi tekstin muokkasi

Päivi Vehmaa. Kääpien nimistö on Niemelän (1994, 1995) mukaan ja uhanalaisluo

kat Rassin ym. (1992a) mukaan.

10.3 Tulokset

:03.! Yleistä

Käävffle varsin epäsuotuisasta kuivasta kesästä huolimatta Närängänvaara-Vir

majoen, Pajupuronsuon ja Romevaaran inventointialueilta löydettiin yhteensä 79

puulla kasvavaa kääpälajia ja 1 maassa kasvava laji (kangaskääpä, Cottricia peren

nis). Muita kääväkkäisiin kuuluvia sieniä (lähinnä orvakoita) löydettiin 49. Kääpi

en lajilukumäärä eri tutldmusalueffla vaihteli 16 ja 39 välillä (ks. ifite 2).

Uhanalaisia kääväkäslajeja löytyi kaikkiaan 20, joista 15 oli kääpä- ja 5 muita

kääväkäslajeja. Havaintoja uhanalaisista käävistä kertyi inventoinfialueilta 76,jois-

ta 4 oli muiden kuin alueen inventoineiden havaintoja (ks. taulukko 1). Uhanalais

ten kääpien lajilukumäärä eri tutldmusalueffla vaihteli ija 7 välillä ja muiden uhan

alaisten kääväkkäiden lajilukumäärä 1 ja 3 välillä.
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Taulukko 1. Uhanalaisten lajien runsaus (havaittujen yksilöiden lukumäärä) ja ilmentäjälajien runsaus inventointialueil

la sekä inventointiin käytetty aika. llmentäjälajien runsaus on laskettu tässä kahdella tavalla. Ensin on laskettu vain il

mentäjälajit ja sitten ilmentäjälajit kaikkien uhanalaisten lajien kanssa. Penttilä (1994) on laskenut jälkimmäisellä ta

valla. Suluissa on ilmoitettu muiden kuin alueen inventoineiden tekemiä lajihavaintoja.

Närängänvaara - Pajupuronsuo Romevaara Yhteensä

Virmajoki

Uhanalaisten lajien runsaus
käävät 36 (1) 22 (2) 14 (1) 72 (4)

Orvakat 7 3 5 15

Ilmentäjälajien runsaus
Käävät 239, 248 (1) 139, 147 (2) 143, 147 (1) 521, 542 (4)

Orvakat 27, 28 16, 16 12, 12 55, 56

lnventointiaika, h 93 56 49 198

Erittäin uhanalaisista lajeista alueelta on löydetty haavanpökkelökääpää (Polypo

rus pseudobetulinus), josta on tehty yksi havainto Pajupuronsuon Vasikkavaarasta.

Vaarantuneeksi luokiteltuja lajeja löytyi viisi: kalkkikääpä (Amyloporia crassa), sit

ruunakääpä (Antrodiella citrinella), lohkokääpä (Diptomitoporus crustutinus), raidan

tuoksukääpä (Hapioporus odorus) ja harjasorakas (Gtoiodon strigosus). Näistä tehifin

kustakin 2-4 havaintoa.
Silmälläpidettäviksi taantuneiksi luokiteltuja lajeja löytyi viisi: käpälakaäpä

(Anomoporia bombycina), riekonkääpä (Antrodia atbobrunnea), haavanarinakääpä (Phet

linus populicola), välkkyludekääpä ($keletocutis stellae) ja peikonnafflca (Crustoderma

dnjinum). Näistä käpäläkääpä (3 havaintoa) ja peikonnahka (1 havainto) olivat

hyvin harvalukuisia, kun taas muista silmälläpidettävistä taantuneista lajeista teh

ifin useita havaintoja (9-17 havaintoa kustakin). Silmälläpideftävilcsi harvinaisiksi

luoldteltuja lajeja löytyi yhdeksän: siokääpä (Getatoporia pannocincta), korkldker

roskääpä (Perenniporia subacida), kituhaprakääpä (Postia hibernica), hentohaprakää

pä (Postia tateritia), rustikka (Protomerulius caryae), lutikkakääpä ($ketetocutis jelicii),

känsäorvakka (Cystostereum murraii), louhennahka (Lauritia sutcata) ja maitosää

mikkä (Scytinostroma gatactinum). Näistä tehtiin kustaldn 1-6 havaintoa.

Todennäköisesti tieteelle kuvaamaftomia kääpälajeja löytyi kaksi: lumokää

pä (Sketetocutis “brevispora”) ja lamokääpä (Sketetocutis “chnysetla”), joista tässä käy

tetään Niemelän (1994) antamia työnimiä. Lumokääpää on löytynyt vanhojen

metsien inventointien yhteydessä useita esilntymiä Kainuun vanhoista metsistä

(Niemelä 1994). Lumokäävästä tehtiin 21 havaintoa ja lamokäävästä 12 havaintoa.

Athelia subovatasta ei ollut aikaisempia havaintoja Suomesta.

Monet vanhan metsän lajit ja aarniolajit (Kotiranta & Niemelä 1993) esiintyi

vät alueella runsaina. Vanhan metsän lajeista aarnilcääpä (Phettinus nigrotimitatus),

riukukääpä (P viticola) ja rusokantokääpä (fomitopsis rosea) kuuluivat kymmenen

runsaslukuisimman käävän joukkoon koko aineistoa tarkasteltaessa.

10.3.2 Kääpälajiston alueelliset erityispiirteet

Inventoitujen alueiden (ifitteet 1,2 ja 3), Närängänvaara-Virmajold (numerot 1-7),

Pajupuronsuo (numerot 8-11) ja Romevaara (numerot 12-15) erityispilrteet kääpä

lajiston kannalta on luonnehdittu lyhyesti sekä uhanalaiset lajit ja joitakin huomi

onarvoisimpia lajeja on lueteltu. Liitteestä 1 ilmenee tuildmusalueiden sijainti ja

inventoinfiaika kutakin tutkimusaluetta kohti. Liitteistä 2 ja 3 ilmenevät havaitut

lajit ja niiden yksilöiden lukumäärät sekä uhanalaiset lajit (ks. Rassi ym. 1992a),

aamiolajit ja vanhan metsän lajit (ks. Kofiranta & Niemelä 1993) kultakin alueelta.

Alueelliset ympäröjulkaisut 153



10.3.2.1 Närängänvaara-Virmajold

Alue on inventoinfialueista suurin ja siellä inventointiaika oli myös pisin. Tätä
taustaa vasten on luonnoifista, että myös lajilukumäärä oli suurin -64 kääpälajia ja
29 muuta käävakasiajia (kuva 1). Uhanalaisia lajeja löytyi kuusitoista (11 kääpäla
jia! 5 muuta kääväkäslajia), aarmolajeja yhdeksän (6/3) ja vanhan metsän lajeja
kolmetoista (10/3).

Närängänvaara-Virmajoella kääpälajistossa esiintyy muita inventointialuei
ta runsaslukuisempana vaateliasta mäntylahopuustoa suosivaa lajistoa. Esimer
kiksi aarniolaji sirppilcääpä (Sketetocutis tenis) on tällä inventointialueella 11. yleisin
laji (21 havaintoa) ja uhanalainen nekonkääpä, joka on myös aarniolaji, oli 15, ylei
sin kääpälaji (13 havaintoa). Närängänvaara-Virmajoelta löytyi myös useita harvi
naisia ja usein myös uhanalaisia järeillä mäntymaapuifia kasvavia lajeja, joita ei
löytynyt muilta inventointialueilta.
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Kuva 1. Inventointialueiden lajimäärän kumulatiiviset kasvukäyrät inventointituntien määrän
kasvaessa. Kääpälajeista jäi paljon läytämättä inventointiajan lyhyyden (erityisesti Pajupuron
suon ja Romevaaran inventointialueet) ja alueiden suuren pinta-alan takia. Romevaaran laji-
määrän kasvukäyrä on hieman muita alueita jyrkempi.

Närängänvaara
Tutkimusalue sijaitsi Närängänvaaran pohjoisrinteessä. Alueen kaakkoisosan Hal
sinnoro on tiheää, hyvin järeää ja rehevää kuusikkoa, jossa on hyvin runsaasti
erityisen järeää kuusimaapuuta. Tutkimusalueen luoteisosa on puustoltaan har
vempaa kuin Halsinnoro, ja lahopuuta on hieman vähemmän ja se ei ole aivan yhtä
järeää, mutta seassa on myös mäntymaapuita.

Monet vanhan metsän lajit ja aarniolajit, kuten aarnikääpä, riukukääpä, pur
sukääpä (Amylocystis lapponica), rusokantokääpä ja pohjanrypykkä (Phlebia centri
fuga), ovat tutkimusalueella runsaita. Uhanalaisista lajeista löytyi hentohaprakää
pää, korkkikerroskääpää ja riekonkääpää. Lumokäävästä ja lamokäävästä, jotka
ovat todennäköisesti tieteelle kuvaamattomia lajeja, tehtiin useita havaintoja.
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Telkkäkankaat
Tuildmusalueella on erirakenteista ja vanhaa männildcöä, jolle on tyypillistä kelo
jen runsaus. Lahopuusto on järeää, eriasteisesil lahonnutta ja jo pidemmällä lahon
neita mäntymaapuita on runsaasti. Mäntylahopuuja&umo on selvä.

Lajilukumäärä on selvästi alhaisempi Telkkäkankaalla verrattuna muihin tut
kimusalueislln, koska siellä esiintyy lähes yksinomaan mäntymaapuita ja koska
mäntymaapuffla esiintyy ylipäätään vähemmän lajeja kuin esimerkiksi kuusella.
Telkkäkankaalla on kuitenkin oma vaatelias lajistonsa.Vain Telldcälcankaalta löy
tyi vaarantuneeksi Iuoldteltua ja harvinaista kalkkikääpää, josta tehtiin kaksi ha
vaintoa. Muita alueelta löytyneitä uhanalaisia lajeja olivat luffldcäkääpä, riekon
kääpä ja välldqrludekääpä. Pitkälle lahonneifia ja järeifiä mäntymaapuifia kasvava
sirppikääpä oli Telkkäkankaalla poikkeukseifisen yleinen (11 havaintoa). Kaira
käävästä (Antrodia primaeva), jota on ehdotettu lisättäväksi Fennoskandian mai
den uhanalaislistoihin ja joka on kuvattu tieteelle vasta 1992 (Renvail & Niemelä
1992), tehtiin ainut havainto Telldcäkankaalta, kuten usein avoimilla paikoilla ja
kuloalueifia eslintyvästä harvinaisesta liekokäävästäkin (Gtoeophyttum protractum).

Kinnusenvaaran pohjoisrinne ja Kömösenlampi
Kinnusenvaaran pohjoisrinteessä on tiheää kuusi-koivusekametsää, jossa maapuus
to ei ole vielä järeää. Vaaran itäreunassa sijaisevassa puronvarressa on fiheähköä,
melko järeää kuusikkoa, jossa on keskittymä järeää kuusilahopuuta. Kömösen
lammen lounaispuoleisella kapealla drumlilnffla on nuorehkoa tiheää kuusikkoa,
jossa kasvaa sekapuina koivuja, haapoja ja mäntyjä. Maapuusto ei vielä ole kovin
järeää ja painottuu varsin tuoreislin runkoihin.

Kinnusenvaarasta löytyi vaarantuneeksi luokiteltua lohkokääpää ja silmällä
pidettäväksi harvinaiseksi luokiteltua louhennahkaa. Kömösenlammen klintoisin

kääpähavainto lienee ruostekääpä (Phettinus ferrugineofuscus), joka tosin on useifia
tutldmusalueffla yleisempildn. Kömösenlammen maapuusto ei liene vielä kovin
edustavaa muihin tutkimusalueisin verrattuna ja pienilmastokin lienee varsin ää
revä.

Puuroaho ja Matalalampi
Puuroaholla on tiheää, mutta ei kovin järeää kuusikkoa, jossa on sekapuuna myös
mäntyjä ja koivuja. Lahopuusto ei ole erityisen järeää. Matalalammen eteläpuolei

sella kankaalla kasvaa melko järeää kuusildcoa, jossa on mäntyjä ylispuina. Laho
puujatkumoa on sekä järeällä mänty- että kuusimaapuustolla. Matalalammen tut
kimusalueen eteläisimmässä osassa on järeäpuustoinen korpi.

Harvinaistuvasta männynkäävästä (Phetlinus pinz) tehtiin Puuroahon ja Ma
talalammen seudulta peräti neljä havaintoa. Lehtipuustolta löydettiin mielenkiin

toista lajistoa, kuten Puuroaholta yleensä taulalcäävän lahoftamassa koivussa kas

vavaa sitkokääpää (Antroäietla semisupina) ja Matalalammelta koivulta koralliora
kasta (Hericium coraltoides) sekä uhanalaista siokääpää. Haavalta löytyi harvalu
kuinen ja jalaffinen mustasukkakääpä (Polyporus leptocephatus). Puuroaholta sekä

Matalalammelta löytyi mäntymaapuulta uhanalaista hentohaprakääpää. Matala

lammen mäntylahopuuston jatkuvuutta osoittavat myös sieltä löytyneet riekon
kääpä ja sirppikääpä. Matalalammen tutldmusalueen eteläosan korvesta löytyi
uhanalainen välkkyludekääpä ja Närängänvaaran-Virmajoen alueen ainut esiinty

mä punahäivekäävästä (Leptoporus mottis).
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Kuikkalaniminhaijut
Tutldmusalueen etelärinteillä puuston muodostaa mänty ja pohjoisrintefflä on kuu
settuneita männiköitä. Lahopuusto koostuu etelärinteifiä erikokoisista ja erilaho
asteisista männyistä. Järeää mäntymaapuuta on huomattavan runsaasti. Pohjois-
rinteillä lahopuustossa on myös muita puulajeja.

Alueen lajistossa korostavat vaateliaat lajit, jotka ovat esäntymisessään pai
nottuneet järeälle ja jo pidemmälle lahonneelle mäntymaapuustolle. Sirppikää
västä ja riekonkäävästä löydettiin kummastakin 5 esiintymää. Männyltä löytyi
lisäksi kaksi uhanalaista lajia: hentohaprakääpä ja kituhaprakääpä. Haavalta löy
tyi vaarantuneeksi luokiteltua haIjasorakasta ja koivulta harvalukuista koraffiora
kasta.

Syrjävaara
Tutkimusalue sijaitsee Syrjävaaran luoteisrinteessä, jossa on melko kookasta ja
tiheydeltään vaihtelevaa kuusikkoa. Sekapuuna kasvaa jonkin verran haapoja ja
koivuja. Rinteessä on useita korpisia notkoja ja erityisesti näistä löytyivät järeän
kuusimaapuuston paikaffiset keskittymät.

Järeähköiltä kuusimaapuilta löytyi useita silmälläpidettäväksi luokiteltua la
jia: korkkikerroskääpä, louhennahka, maitosäämikkä ja välkkyludekääpä. Koivu
maapuulta havaittiin uhanalainen haijasorakas. Vanhan metsän lajeista mm. ruos
tekääpä oli varsin yleinen ja oravuotikastakin (Asterodon ferrugineofuscus), josta in
ventointialueifia on varsin vähän havaintoja, löytyi kolmelta eri rungolta. Lähis
töllä sijaitsevalta Haapa-aholta on löydetty vaarantuneeksi luokiteltua raidantuok
sukääpää.

Visavaara
Visavaaralla on harvinaisen luonnontilaista aihkimännikköä, Alueella onkin pitkä
mäntylahopuujatkumo. Etelärinteen korpipainanteessa on järeää ja aika tiheää
pystypuustoa sekä jo pidemmältä ajalta peräisin olevaa kuusilahopuustoa. Koifiis
rinteen keskitiheässä kuusikossa on lahopuustossa myös jonkin verran koivuja.

Mäntymaapuustoita löytyi kolme silmälläpidettäviin kuuluvaa lajia: kituhap
rakääpä, riekonkääpä ja peikonnahka. Kituhaprakääpää löytyi peräti kolmelta eri
rungolta. Hyvin harvinaisesta keltahaprakäävästä (Postia septentrionalis) tehtiin yksi
havainto, Korpipainanteesta löytyi känsäorvakkaa, peräti neljältä rungolta toden
näköisesti tieteelle kuvaamatonta lumokääpää, siokääpä ja Athelia subovata, jota ei
ole Suomesta aiemmin ilmoitettu, Yllä luetelluista lajeista peikonnahka, keltahap
rakääpä ja rustikka löydettiin pelkästään Visavaarasta. Ruostekäävästä ja riuku
käävästä tehtiin Visavaarasta keskimääräistä enemmän havaintoja.

10.3.2.2 Pajupuronsuo

Pajupuronsuolla inventoinfiaika oli neljä päivää, ja alueelta löytyi 54 kääpälajia ja
29 muuta kääväkästä. Uhanalaisia lajeja löytyi kaksitoista (10 kääpälajia!2 muuta
kääväkäslajia), aarniolajeja seitsemän (5/2), vanhan metsän lajeja neljätoista (12/
2).

Pajupuronsuo vaikuttaa muita inventointialueita tärkeämmäitä haavalla esiin
tyvälle lajistolle. Vaateliaat haavalla elävät lajit ovat aineistossa kuitenkin niin
vähälukuisia, että yleistäminen ei ole mahdollista. Todettakoon kuitenkin, että
uhanalainen haavanarinakääpä oli Pajupuronsuolla 20. yleisin laji. Haavanarinakää
västä tehdyistä yhdeksästä havainnosta kuusi on Pajupuronsuolta. Erittäin uhan-
alaiseksi luokiteltua haavanpökkelökääpää on löydetty yhdeltä rungolta Pajupu
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ronsuon Vasikkavaaralta. Yleensä järeifiä kuusimaapuifia kasvavan uhanalaisen
välldcyludekäävän havainnot painottuivat Pajupuronsuolle (14 havainnosta 7 oli
Pajupuronsuolta).

Vasikkalampi
Vasikkalammen eteläpuolella on tiheää kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna koivu
ja ja haapoja. Lahopuusto painottuu vielä ohuehkoon kuuseen, koivuun ja haa
paan. Lammen itäpuolella on harvahkoa ja järeähköä kuusikkoa, jossa sekapuina
on myös mäntyjä. Länsfrmnteen lahopuusto painottuu järeään kuuseen ja mäntyyn.

Mielenkiintoisin lajisto löytyi Vasikkalammen itäpuolelta. Järeiltä kuusimaa
puilta löytyi kaksi välkkyludekääpää ja ainoa Pajupuronsuon punahäivekääpä
esintymä. Järeiltä mäntymaapuilta löytyi riekonkääpä ja sfrppilcääpää, jota löytyi
neljältä rungolta. Lehtipuulla kasvavista lajeista merkittävimmät olivat haavana
rinakääpä ja koraffiorakas.

Kirvesnoronrinne
Kirvesnoron länsirinteessä on fiheää ja lehtipuustoista (koivu, haapa ja raita) kuu
silckoa, jossa on useita korpipainanteita. Järeä kuusimaapuusto keskittyy soistu
mUn. Haapa- ja koivulahopuujatkumo on selvä. Raitaa esiintyi tutldmusalueella
varsin runsaasti, mistä kertoo myös raidankäävästä (Phetlinus conchatus) tehdyt
viisi havaintoa.

Lehtipuustolta löytyneitä uhanalaisia lajeja ovat harjasorakas, siokääpä ja
haavanarinakääpä. Kahdelta kuusimaapuulta löytyi välkkyludekääpää ja yhdeltä
kuusimaapuulta vanhan metsän lajiksi luokiteltua korpiludekääpää (Skeletocutis
odora). Vaarantuneiksi luoldtelluista lajeista löydettiin kuuselta lohkokääpää.

Kapeanpuro
Kapeanpuron varrella olevassa korvessa on harvahkoa, puustoltaan vaihtelevaa
kuusikkoa,jossa on kuusilahopuuta varsin runsaasti. Muualla Kääpänvaaran poh
joisrintefflä kasvaa tiheydeltään vaihtelevaa kuusikkoa, jossa on paikoin suuria
km haapoja. Tutldmusalueen lounaisreunalla on haavikoita ja korpipainanteissa
on järeää maapuustoa, lähinnä kuusia.

Vanhan metsän lajeista tutkimusalueelta löydettiin mm. poimukääpää (Ant
rodia putvinascens), korpiludekääpää ja oravuotikkaa. Kapeanpuro jäi ainoaksi tut
kimusalueeksi, jolta löytyi poimukääpää. Haavan lajisto oli varsin edustavaa. Alu
eelta löytyi harjasorakas, haavanarinakääpää kolmelta rungolta ja mustasukka
kääpä. Uhanalaisista lajeista havaittiin kuuselta korkldkerroskääpää, välkkylude
kääpää ja lutikkakääpää. Näistä välkkyludekääpää löydettiin kahdelta rungolta ja
luffldcakääpää on tämän havainnon lisäksi löydetty vain yhdeltä rungolta Närän
gänvaara-Virmajoen Telkkäkankaalta. Kapeanpuron koillispuolella sijaitsevalta
Selkävaaralta on löydetty vaarantuneeksi luokiteltua raidantuoksukääpää.

Vasikkavaara
Puron varressa on korpea ja purolaaksossa tiheydeltään vaihtelevaa, melko järeää
kuusikkoa. Ylempänä rinteillä on kuusi-mäntysekametsää. Lahopuusto on enim
mäkseen varsin järeää kuusi- ja mäntymaapuuta.

Silmälläpidettäviksi taantuneiksi luokitelluista lajeista löytyi tufldmusalueelta
käpälakaäpää, riekonkääpää ja välkkyludekääpää. Riekonkäävästä ja käpäläkää
västä tehtiin kummastakin kaksi havaintoa. Käpäläkääpää ei löydetty Vasikka-
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vaaran lisäksi kuin yhdeltä maapuulta Romevaaran Vaaralamminvaaralta. Uhan
alaisesta louhennahkasta tehtiin yksi havainto ja aarniolajilcsi luokitellusta poh
janrypykästä tehtiin useita havaintoja.

Vasikkavaaran koilisrinteeltä on löydetty erittäin uhanalaiseksi luoldteltua
haavanpökkelökääpää, joka kasvaa suurissa, kuolevissa haavoissa rehevifiä kas
vupaikoilla. Lajista on vain muutamia löytöjä Suomesta (Niemelä 1996).

10.3.2.3 Romevaara

Romevaaralla inventointiaika oli neljä päivää, ja alueelta löytyi 57 kääpälajia ja 14
muuta kääväkäslajia. Uhanalaisia lajeja löydettiin yksitoista (9 kääpäW2 muuta
kääväkästä), aarniolajeja yhdeksän (6/3) ja vanhan metsän lajeja yksitoista (10/1).

Ainoastaan Romevaaralta löytyi yleensä kantokäävän (fomitopsis pinicota) la
hottamilla kuusimaapuifia kasvavaa vaarantuneeksi luokiteltua sitruunakääpää.
Sitruunakääpää on löytynyt noin 10 alueelta Suomesta ja useimmat havainnot ovat
Pohjois-Karjalan ja Kainuun vanhoista metsistä (Kotiranta & Niemelä 1993, Nie
melä 1996). Toinen hyvin harvinainen pelkästään Romevaarasta löydetty kääpä on
pääasiassa mäntymaapuilla kasvava erakkokääpä (Antrodia infirma), joka on ku
vattu tieteelle vasta 1992 ja ehdotettu tällöin myös lisättäväksi Suomen uhanalais
ten sienten listaan (Renvall & Niemelä 1992). Vanhan metsän lajeista aarnikääpä
oli inventointiaineistossa Romevaaran toiseksi yleisin laji ja aamikäävästä teh
dyistä havainnoista puolet tehfflnldn Romevaaran inventointialueelta.

Ampuvaaranaho
Ampuvaaranahon loivassa lounaisrinteessä on vanhaa runsaslehtipuustoista kuu
silckoa. Rinteessä on useita korpipainanteita, joissa on järeää kuusimaapuuta. Tut
kimusalueen pohjoisosan puronvarressa sijaitsevassa saniaiskorvessa on erityisen
runsaasti järeää ja jo pidemmälle lahonnuifa kuusimaapuustoa.

Silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista havaittiin haavanarinakääpää kol
melta rungolta sekä välkkyludekääpää ja känsäorvakkaa kumpaakin yhdeltä run
golta. Lajilukumäärä Ampuvaaranaholla jäi varsin pieneksi, mikä selittyy inven
toinifin käytetyn ajan lyhyydellä.

Karhuviita
Tufldmusalue sijaitsi Karhuviidan jyrkällä pohjoisrinteellä, jossa on useita kivik
koisia puronvarsia. Puusto on harvaa ja järeää kuusildcoa, ja lehtipuita on niukah
kosti - lähinnä koivuja ja muutamia suuria harmaaleppiä. Lahopuustossa on todel
la runsaasti kookkaita kuusimaapuita, jotka edustavat kaikkia lahoasteita.

Alueelta löytyi vaarantuneeksi luokiteltua sitruunakääpää. Louhennahkasta
tehtiin peräti kolme havaintoa ja känsäorvakasta yksi. Aarnikääpä esiintyi Karhu
viidan pohjoisrinteellä poildceukseffisen runsaana (23 havaintoa). Lehtokäävän
(Antrodielta romeltii) ainoa havainto on Karhuviidalta. Karhuviidan länsipuolelta
on löydetty vaarantuneeksi luokiteltua raidantuoksukääpää.

Vaaralamminvaara
Vaaralamminvaaran länsi4ounaisrinne on vanhaa, varsin fiheää kuusikkoa, jonka
lahopuustossa esiintyy edustavasli eri puulajeja ja järeitä maapuita. Vaaran lou
naisosassa on avautumisvaiheessa olevaa vanhaa kuusikkoa, jossa on erityisen
järeitä kuusimaapuita.

Vaaralamminvaaralla oli kääpien lajilukumäärä ja uhanalaisten kääpien luku
määrä suurin, joskaan erot muihin alueisiin eivät olleet, varsinkaan uhanalaisten
kääpien osalta, kovin suuria (ifite 2 ja kuva 2). Merkittävin alueelta löytyneistä
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uhanalaisista lajeista lienee vaarantuneeksi luokiteltu sitruunakääpä. Vaaranlam
minvaaralta löydettiin lisäksi käpälä-, riekon-, välkkylude-, hentohapra-, korkki
kerros- ja siokääpää. Uhanalaisluetteloon lisättäväksi ehdotettua kääpäharvinai
suutta edustaa lisäksi alueelta löydetty erakkokääpä. Vanhan metsän lajeista on
erikseen syytä mainita alueelta löydetty korpiludekääpä.

8

7 0

6

: .:m 4 i

3

1 0

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

lnventointituntejaltutkiraisalue

Kuva 2. Inventointipäivän pituuden vaikutus uhanalaisten kääpälajien lukumäärään tutki
musaluetta kohti. Uhanalaisten kääpälajien lukumäärä kasvaa melko säännönmukaisesti in
ventointipäivän pituuden kasvaessa. Romevaaran inventointialueen Vaaralamminvaara (inven
tointiaika 14 h, 7 uhanalaista kääpälajia) eroaa hieman edukseen muista tutkimusalueista.
Romevaaran Karhuviidalta (inventointiaika 14,5 h, 1 laji) löytyi vähemmän uhanalaisia kääpä
lajeja kuin inventointiajan perusteella olisi voinut olettaa. Alue ei kuitenkaan ole luonnonsuo
jelullisesti vähemmän arvokas kuin muut alueet, koska sieltä löytyi muita enemmän uhanalai
sia kääväkkäitä. Inventointiajat tutkimusaluetta kohti käyvät ilmi liitteestä 1 ja uhanalaisten
kääpälajien lukumäärä tutkimusaluetta kohti liitteestä 2.

10.3.3 Kääpölajien esiintyminen eri puulajeilla

Liitteissä 4 ja 5 on esitetty kääväkäslajien esiintyminen puulajeittain ja taulukossa
2 on aiheesta kooste. Tässä tutkimuksessa kuusilta löytyi eniten kääpälajeja (41 eri
lajia). Uhanalaisista kääväkäslajeista 8 (5 kääpää/3 muuta kääväkästä), aarniola
jeista 7 (4/3) ja vanhan metsän lajeista 13 (12/1) kasvoi kuusimaapuustolla. Ilmen
täjälajeista 2/3 onkin pääasiassa kuusella esiintyviä kääväkäslajeja.

Taulukko 2. Uhanalaisten, aarnio- ja vanhan metsän kääväkäslajien esiintyminen eri puulajeilla ja eri puulajeille kerty
vät pistemäärät ilmentäjälajien perusteella.

Kuusi Mänty Koivu Haapa Raita

Uhanalaisia lajeja 8 7 3 4
Aarniolajeja 7 5 0 1 0
Vanhan metsän lajeja 12 6 3 3 0
Pisteitä 26 16 3 5 0
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Männyistä löytyi 27 kääpälajia. Männylle esiintymisessään painottuvia lajeja on
kin valittu toiseksi eniten ilmentäjälajien joukkoon. Koivuilta löydettiin 20 kääpä
lajia. Aarniolajeihin ei ole valittu yhtään pääasiassa koivulla kasvavaa kääväkäsla
jia eikä niitä löydettykään koivuilta. Haavoilta löydettiin 15 kääpälajia. Aarniola
jien vähyys selittyy sillä, että niihin ei ole valittu yhtään pääasiassa haavalla esiin
tyvää kääväkäslajia.

Kääpälajien lukumäärät eri puulajeifia kertovat niihin sitoutuneen lajiston
monipuolisuuden lisäksi myös lahopuuston jakautumisesta eri puulajien kesken.
Vaikka siis kuusella kasvaa eniten kääpälajeja, puulajien välistä eroa kääpien luku-
määrässä lisää myös se, että inventointialueila oli selvästi eniten kuusta laho
puustossa. Sama pätee uhanalaisin kääpiln. Ilmentälajit on valittu kuusivaltaisten
metsien vertailua varten, joten on luonnollista, että nimenomaan kuuselta löytyy
eniten niitä. Koska valtaosa käävistä on eslintymisessään isäntäpuuspesifisiä, voi
siis pelldden lajiluku- tai pistemäärien vertailu antaa alueiden luonnonsuojelulli
sesta arvosta hyvinkin karkean kuvan.

10.3.4 Inventointialueiden pisteytys ilmentälajien perusteella

Inventoinfialueet pisteytetifin Kotirannan & Niemelän (1993) mukaan. Närängän
vaara-Virmajoen inventointialue sai 31 pistettä ja kuuluu siten luonnonifiaisim
paan luokkaan “erittäin arvokas, ainutlaatuinen alue”. Pajupuronsuon (28 pistettä)
ja Romevaaran (29 pistettä) inventointialueet kuuluvat luokkaan “hyvin arvokas
metsäalue”. Pistemäärien erot alueiden välillä ovat kuitenkin hyvin pieniä ja niihin
vaikuttaa Pajupuronsuon ja Romevaaran inventoinifin käytetty lyhyt aika (kuva
1). Kaikilla kolmella eri inventointialueella esiintyvien lajien perusteella saadaan
koko inventoinfialueen pistemääräksi 38.

10.4 Tulosten tarkastelu

10.4.! Yleistä

Vanhojen metsien vertailu keskenään on usein ongelmaifista. Lajimäärät kertovat

alueesta jo aika paljon, mutta vielä enemmän lajiston koostumus. Hoidetuissa ta

lousmetsissä voi yleisiäkin lajeja olla hyvin niukasti ja niissä lahopuuston vähyys

pienentää myös yksilömääriä.
Inventointialueiden lajistossa on paljon yleisiä kääpälajeja, ja niiden yksilö-

määrät ovat korkeita. Myös uhanalaisia, vanhojen metsien lajeja ja aarniolajeja on

paljon. Havainnot muista kääväkkäistä jäivät varsin vähäisiksi, koska inventoin
nissa keskityttiin kääpfln eikä valtaosasta muita kääväkkäitä tehty systemaaffisia
havaintoja. Muiden kääväkkäiden havainnointi keskittyi muutamiin uhanalaisin

ja ilmentäjälajeihin, joista kertyikin kohtalaisen runsaasti havaintoja.
Joidenkin suurissa kuusissa kasvavien lajien, esimerkiksi pursukäävän,

rusokantokäävän, ruostekäävän, aamikäävän, välkkyludekäävän ja pohjanrypy
kän yksilömäärät ovat suhteeffisen suuria. Tämä viittaa siihen, että nimenomaan

suuren kuusilahopuun jatkumo alueella on ollut pitkä ja ihmisvaikutus pieni. Myös

mäntyjen lajisto kertoo samanlaisesta metsähistoriasta. Järeissä ja usein pitkälle

lahonneissa maapuissa kasvavia riekonkääpiä ja sirppikääpiä on varsin runsaasti.
Lehtipuiden merkittävimmät uhanalaiset lajit ovat haavanpökkelökääpä, har

jasorakas, raidantuoksukääpä, sitruunakääpä, siokääpä ja rustikka. Näistä kaksi

viimeksi mainittua kasvaa lähes aina puissa, jotka pakurikääpä on ensin lahotta
nut. Luonnonmetsissä tällaisia runkoja on, mutta talousmetsistä ne puuttuvat. Sa
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manlaisia, muista lahottajista rilppuvaisia ja siksi harvinaisia lajeja ovat kuusensit
kokääpä, sitkokääpä, fflcankääpä, “lumokääpä”, “lamokääpä” ja kuultoludekääpä.
Tämän lajiston löytyminen vahvistaa edelleen kuvaa vähäisestä ihmisvailcutuk
sesta ja huomattavasta luonnonifiaisuudesta.

Ihmisen toiminta lisää joidenkin lajien elinympäristöjä. Etenkin vyökääpiä
(Trametes -suku) on ihmisvaikutteisifia alueifia (puistot, käsitellyt metsät, tien- ja
pellonvarsirisukot, hakkuuaukeat) runsaasti. Myös punakääpä (Pycnoporus cinna
barinus) on etenkin hakkuualueilla, tuoreifia kulotusalueifia (myös metsäpaloalu
eila) ja tienvarsien paahteisifia raivausrungoffla toisinaan hyvin runsas. Eri tutki

musalueilta vyökääpäyksilöitä löytyi yhteensä vain 18, eikä yhtään punakääpää.
Samantyyppisiä, ihmisvaikutuksesta hyötyviä lajeja, joita alueelta ei löytynyt, ovat
esim. tuhkakääpä (Bjerkandera adusta), aniskääpä (Gloeophyllum odoratum), koivun
helttakääpä (Lenzites betulinus), talvikääpä (Potyporus brumatis) ja ripsikääpä (P ci
liatus). Negaifiviset havainnot eivät ole kaikkein luotettavimpia, etenkin kun kää
pienkin vuosittainen ifiöemätuotanto vaihtelee. Ne voivat kuitenkin vahvistaa

sitä kuvaa, mikä on saatu havaittujen lajien perusteella.

10.4.2 Inventointialueiden välinen vertailu

Inventoinfialueet ovat lajilukumäärältään varsin tasaveroisia. Erot alueiden välillä

aiheutuvat pääsiassa eripituisista inventoinfiajoista ja lajilukumäärät kasvavatkin

inventointiajan kasvaessa eri alueifia hyvin samantapaisesti (ks. kuva 1). Rome

vaaran alueella lajilukumäärä kasvaa hieman muita alueita nopeammin.
Uhanalaisten lajien lukumäärässä erot eri alueiden välillä ovat häviävän pie

niä, varsinkin kun otetaan huomioon inventoinifin käytetty aika (ks. kuva 3). Kui

tenkin kullakin inventointialueella on erilainen ja korvaamaton uhanalainen kää

väkäslajisto. Närängänvaara-Virmajoelle painottuvat esimerkiksi järeällä ja jo pi

demmälle lahonneella mäntymaapuustolla kasvavat uhanalaiset ja vaateliaat lajit.

Pajupuronsuon ja Romevaaran inventointialueilta löytyi mm. runsaammin kuusel

la esiintyviä uhanalaisia lajeja ja Pajupuronsuolle painottuu lisäksi haavalla esiin

tyviä uhanalaisia lajeja, kun tulokset suhteutetaan käytettyyn inventointiaikaan.

Havaittujen uhanalaisten kääpälajien yksilöiden lukumäärien erot eri inventointi

alueifia ovat suhteessa inventointiaikaan. Jos tarkastellaan kunkin alueen ilmentä

jälajien perusteella saamaa pistemäärää (Kotiranta & Niemelä 1993), ovat erot

myöskin pieniä (ks. kuva 4).
Kääpälajien lukumäärissä on eri tutkimusalueiden välillä varsin suurta vaih

telua (16-39 kääpälajia/tutkimusalue). Närängänvaara-Virmajoen inventointialu

een Telkkäkangas on lajilukumäärältään selvästi muita alhaisempi. Tämä johtuu
siitä, että tutkimusalueella oli lahopuuna lähes pelkästään mäntyä, jolla elää vä

hemmän lajeja kuin kuusella. Telkkäkangasta ei ole kuitenkaan mielekästä pitää

luonnonsuojeluifisesti vähemmän arvokkaana, koska alueella oli poikkeukseffi

sen edustava mäntylahopuujatkumo ja tätä indikoivaa lajistoa (esimerkiksi kalk

kikääpää ei löydetty mistään muualta).
Romevaaran inventointialueen Vaaralamminvaaralla on hieman muita aluei

ta suurempi lajilukumäärä (39 lajia, inventointiaika 14 tuntia) ja Närängänvaaralla

(25 lajia, inventointiaika 14,5 tuntia) hieman muita alueita pienempi lajilukumäärä,

kun suhteutetaan lajilukumäärä inventoinifin käytettyyn aikaan. Muiden kun täs

sä mainittujen alueiden väliset erot lajilukumäärissä ovat varsin pieniä, kun ne

suhteutetaan inventointiaikaan.
Tutkimusalueilta löydettyjen uhanalaisten kääpälajien lukumäärä vaihtelee 1

ja 7 väifilä. Inventointiaikaan suhteutettuna uhanalaisten kääpälajien lukumääräs

sä erottuu muita alueita edustavampana Romevaaran Vaaralamminvaara (7 uhan-

alaista kääpälajia, inventointiaika 14 tuntia, ks. kuva 2). Muita alueita vähemmän
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suhteutettuna inventointiaikaan löytyy uhanalaisia kääpälajeja Romevaaran Kar
huvädalia (1 uhanalainen kääpälaji, inventointiaika 14,5 tuntia). Karhuvildalta löytyi
kuitenkin enemmän muita uhanalaisia käävakkaitä kuin kääpiä, joten luonnon
suojeluifiselta arvoltaan se ei ole muita alueita vähäisempi.
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Kuva 3. Inventointiajan pituuden vaikutus kääpälajien lukumäärään yhteismetsän ja Penttilän
(1994) inventointialueilla. Etelä-Kuusamon inventointialueet on merkitty valkoisilla ja Pent
tilän inventoimat alueet mustilla vinoneliöillä. Kuusamon inventointialueet ovat vasemmalta
oikealle: Romevaara, Pajupuronsuo ja Närängänvaara-Virmajoki.

Verrattaessa uhanalaisten kääväkkäiden havaintojen lukumäärää tutkimus-
aluetta kohti eroavat kaksi aluetta edukseen muista: Ampuvaaranaho (5 havain
toa uhanalaisesta kääväkkäästä, 8,5 tuntia inventoinfia) ja Kuikkalamminharjut (9
havaintoa uhanalaisesta kääväkkäästä, 11 tuntia, ks. kuva 5). Mielenkiintoista on,
että tässä vertailussa Vaaralamminvaara ei eroa edukseen muista alueista, koska
sieltä on kyllä löydetty paljon uhanalaisia lajeja, mutta kaikista niistä on tehty vain
yksi havainto.

Kaikki tutldmusalueet ovatkin luonnonsuojelullisesti arvokkaita ja varsin
tasavertaisja. Romevaaran Vaaralamminvaara eroaa useimmissa vertailuissa hie
man edukseen muista alueista.
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Kuva 4. lnventointiajan vaikutus yhteismetsän ja Penttilän inventointialueiden ilmentäjälajien
perusteella saamiin pistemääriin (ks. merkinnät kuva 3).

10.4.3 Vertailu Penttilän (1994) tutkimuksiin

10.4.3.1 Tutkimusten vertailua vaikeuttavia tekijöitä

Penttilä on inventoinut useita vanhan metsän alueita Kainuussa, mutta jo niitä on
vaikea vertaifia keskenään, sifiä mm. tutkimukseen käytetty aika vaihtelee paljon
eri alueifia. Pentifiän ja Etelä-Kuusamon inventointialueita voi kuitenkin vertaifia
karkeasti toisiinsa, kun otetaan huomioon inventoinifin käytetty aika. Muiden
kuin alueen inventoineiden lajihavaintoja ei ole luonnoffisesfflcaan otettu huomi
oon.

Penttilän tekemissä inventoinneissa ei isäntäpuusta kirjattu muuttujia (läpi
mitta, lahoaste ja seuralaislajit) kuin poilckeustapauksissa. Tämä nopeuttaa huo
mattavasti työskentelyä. Penttilä on myös tämän inventoinnin tekijöitä kokeneempi
kääpäinventoija, jolloin mm. näytteidenottoon kuluu vähemmän aikaa. Lisäksi
kahden yhdessä kulkevan inventoijan kulkeminen lähes samaa reittiä vähentää
todennäköisesti heidän tekemiään lajihavaintoja suhteessa yksin ifikkuvaan in
ventoijaan.

Penttilä havaitsi inventoinfialueifiaan keskimäärin 6 uhanalaista kääpäyksi
löä 8 tunnin inventointijakson aikana, kun Kuusamon yhteismetsän inventointi
alueilla havaittiin keskimäärin 3 uhanalaista kääpäyksilöä vastaavassa ajassa. On
varsin todennäköistä, että inventoijien välifiä on tuloksiin vaikuttavia eroja.

Vuosien välisellä säävaihtelulla on vaikutusta yksivuofisia fflöemiä tuottavi
en kääpälajien löytymistodennäköisyyteen. Kuusamon yhteismetsän inventoin
teja edeltävä kesä oli varsin kuiva.

10.4.3.2 Penttilän inventoimat alueet

Penttilän inventoimat kohteet sijaitsevat etelämpänä Kainuun kasvistomaakun
nassa joko keskiboreaalisessa vyöhykkeessä tai sen rajoifia. Inventoinfialueet ovat
vanhoja, lähes luonnontilaisia tai vähän käsiteltyjä kuusivaltaisia ja osittain sois
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Kuva 5. lnventointiajan pituuden vaikutus uhanalaisten kääpälajien lukumäärään yhteismet
sän ja Penttilän inventointialueilla (ks. merkinnät kuva 3).

tuneila metsiä. Niissä on mäntyjä pääasiassa vain ylispuustossa, ja lehtipuut ovat
melko runsaita. Lisäksi tutkimusalueile on yhteistä kuolleen puuaineksen runsa
us ja monipuolisuus. Kuusivaltaisuus erottaa siis Penttilän inventoimat alueet Nä
rängänvaara-Virmajoen inventointialueesta.

Inventoiduista alueista Hiidenportin kansallispuistossa, Silkavaaran erityi
sellä suojelualueella, Talaskankaan luonnonsuojelualueella sekä Teeri-Lososuon,
Tuli-Varpusuon ja Suoniemensuon soidensuojelualueifia olevat metsät oli suojeltu
jo Penttilän niitä inventoidessa. Myöhemmin Porkkasalo on liitetty Hlidenporin
kansallispuistoon ja Louhivaara Jonkerinsalon luonnonsuojelualueeseen. Kuirivaa
raa ja Riuskanselkää on esitetty suojelualueiksi vanhojen metsien suojelutyöryh
män Pohjois-Suomea koskevassa osamietinnössä (Rassi ym. 1996). Vertailuun on
otettu mukaan Penttilänldn käyttämä aineisto Pohjois-Karjalassa sijaitsevasta Pat
vinsuon kansaflispuistosta, jossa on inventoitu myös mäntyvaltaista metsää.

Pentifiän inventoinfialueet sijaitsevat Etelä-Suomen merkittävimmissä aar
niometsissä ja hän onkin todennut kaikki tutldmansa metsäalueet kääpälajistol
taan hyvin arvokkaiksi, Hiidenportin kansallispuisto on vanhan (yli 100 vuotta)
metsän pinta-alan kannalta metsiensuojelullisesfi merkittävin luonnonsuojelualue
linjan Oulu-Kajaani-Kuhmo eteläpuolella (Lindholm 1992). Patvinsuon kansaifis
puistossa on toisiksi eniten vanhaa metsää Etelä-Suomen luonnonsuojelualueista.
Etelä-Suomen vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietinnössä mainitaan eri
tyisen arvokkaina Hlidenporfin kansallispuistoon (Porkkasalo) ja Jonkerinsalon
luonnonsuojelualueeseen (Louhivaara) ifitettäväksi ehdotetut alueet. Lisäksi mie
tinnön mukaan Hiidenporfin kansallispuisto lähialueineen sekä Teerisuon-Loso
suon soidensuojelualue siihen liittyvine aarniometsäalueineen muodostavat yh
dessä Suomen eteläpuoliskon laajimman, karsainväliset mitat täyttävän metsien
suojelualueen. Talaskankaan-Sopenmäen alue on erityisen arvokas ja laajalla alu
eella ainoa suuri metsäsaarekkeiden ja soiden muodostama aluekokonaisuus (Rassi
ym. 1992b).
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10.4.3.3 Etelä-Kuusamon inventoinfialueiden kääpälajiston vertailu
Penttilän inventoimiin alueisiin

Kääpälajien kokonaislukumäärä vaihtelee Penttilän inventoimilla alueifia 43 ja 92
välillä ja Kuusamon yhteismetsän inventointialueifia 52 ja 63 välillä. Kun otetaan
huomioon inventoinifin käytetty aika ja alueiden välistä vertailua vaikeuttavat
tekijät, erot Penttilän inventoimien ja yhteismetsän alueiden välillä ovat varsin
pieniä (kuva 3).

Uhanalaisten kääpälajien määrä vaihtelee Penttilän inventoimifia alueilla 2 ja
16 välillä ja Kuusamon yhteismetsän inventointialueifia 8 ja 10 välillä. Kun otetaan
huomioon inventointiin käytetty aika, ovat alueiden väliset erot varsin pieniä (kuva
3). Kuirivaaralta löytyi hieman muita alueita vähemmän ja Teeri-Lososuolta, Pork
kasalosta ja Patvinsuolta hieman muita alueita enemmän uhanalaisia kääpälajeja.
Patvinsuon kansaffispuistosta löytyneiden uhanalaisten lajien suureen lukumää
rään vaikuttavat alueen edustavuuden lisäksi myös inventointien tekeminen use
ana vuonna sekä inventointien ulottaminen myös vanhoihin männilcöihin.

Kotirannan ja Niemelän (1993) ilmentäjälajeihin perustuvassa pisteytyksessä
alueiden väliset erot jäävät myös varsin pieniksi (kuva 4). Romevaara on ehkä
hieman yllättäväsffldn tässä vertailussa aivan Porkkasalon tasolla. Penttilän in
ventoimien alueiden pistemäärät vaihtelevat 20 ja 34 välillä, kun taas yhteismet
sän inventointialueiden pistemäärät vaihtelevat 28 ja 31 välillä. Kaikki vertailtavat
alueet kuuluvat siis joko luokkaan hyvin arvokas metsäalue tai erittäin arvokas,
ainutlaatuinen alue.

Yhteismetsän inventointialueet osoittautuivat kääpälajistoffisesti varsin ta
saveroisilcsi useimpien Penttilän inventoimien Etelä-Suomen parhaimpien jouk
koon kuuluvien aarniometsien kanssa.

10.5 Yhteenveto
Inventointialueiden lajistossa on paljon yleisiä kääpälajeja, ja niiden yksilömäärät
ovat korkeita. Myös uhanalaisia kääväkäslajeja löytyi runsaasti, kaikkiaan 20, jois
ta 15 oli kääpää ja 5 muita kääväkäslajeja. Havaintoja uhanalaisista käävistä kertyi
peräti 76. Monet vanhan metsän lajit ja aarniolajit esiintyivät alueella runsaina.
Vanhan metsän lajeista aarnikääpä, riukukääpä ja rusokantokääpä kuuluivat kym
menen yleisimmän käävän joukkoon koko aineistoa tarkasteltaessa.

Joidenkin suurissa kuusissa kasvavien lajien, esimerkiksi pursukäävän,
rusokantokäävän, ruostekäävän, aarnilcäävän, välkkyludekäävän ja pohjanrypy
kän yksilömäärät ovat suhteeffisen suuria, Tämä viittaa siihen, että nimenomaan
suuren kuusilahopuun jatkumo alueella on ollut pitkä ja ihmisvaikutus pieni. Myös
mäntyjen lajisto kertoo samanlaisesta metsähistoriasta. Järeissä ja usein pitkälle
lahonneissa maapuissa kasvavia riekonkääpiä ja sirppikääpiä on varsin runsaasti.
Tämän lajiston löytyminen vahvistaa edelleen kuvaa vähäisestä ihmisvailcutuk
sesta ja huomattavasta luonnonifiaisuudesta.

Yhteismetsän inventointialueet ovat kääpälajistoltaan varsin tasaveroisia.
Kuitenkin kullakin inventointialueella on erilainen ja korvaamaton uhanalainen
kääväkäslajisto. Närängänvaara-Virmajoelle painottuvat esimerkiksi järeällä ja jo
pidemmälle lahonneella mäntymaapuustolla kasvavat uhanalaiset ja vaateliaat lajit.
Pajupuronsuon ja Romevaaran inventointialueilta löytyi mm. runsaammin kuusel
la esiintyviä uhanalaisia lajeja. Pajupuronsuolle painottunee lisäksi haavalla esiin
tyviä uhanalaisia lajeja, kun suhteutetaan tulokset käytettyyn inventointiaikaan.

Närängänvaara-Virmajoen inventointialue kuuluu ilmentäjälajeihin perustu
van pisteytyksen perusteella luonnonifiaisimpaan luokkaan “erittäin arvokas, ai
nutlaatuinen alue”. Pajupuronsuon ja Romevaaran inventointialueet kuuluvat luok
kaan “hyvin arvokas metsäalue”. Kahden viimeksi mainitun alueen pitempiaikai
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nen tutkimus olisi nostanut nekin arvokkaimpaan luokkaan. Vertailun vuoksi voi
todeta, että samaan, kaikkein korkeimpaan luokkaan kuuluvat esimerkiksi Patvin
suon kansallispuisto, Värriön luonnonpuisto ja Pisavaaran luonnonpuisto, joissa
kaikissa on inventointeja tehty useana vuonna, Ulvisen ym. (1981) koko KoUlis
maan lajiluettelossa on 24 uhanalaista kääpää ja koko Koifiismaan pistemääräksi
saadaan vain 30.

Kaikki tutkimusalueet ovat kääpälajiston perusteella arvioituna luonnonsuo
jeluffisesfi arvokkaita ja varsin tasavertaisia. Romevaaran Vaaralamminvaara ero
aa useimmissa vertailuissa hieman edukseen muista alueista. Etelä-Kuusamon in
ventointialueet osoittautuivat (vaikkakin vain karkea vertailu on mahdollista) kää
pälajistollisesti varsin tasaveroisiksi useimpien Penttilän (1994) inventoimien Ete
lä-Suomen parhaimpien joukkoon kuuluvien aarniometsien kanssa.
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LIITE 1. Tutkimusalueiden sijainti ja inventointiaika kutakin aluetta kohti. Valuma alue, johon tutkimusalue kuuluu (ks. puustoinventointi ja soiden ja
pienvesien inventointi) ja tutkimusalueiden sijainti yhtenäiskoordinaatteina. Inventointiaika on kahden inventoijan yhteenlaskettu inventointituntimäärä.

1: Näränänvaara Virmajoki

1. Närängänvaara, Närängän valuma alue, 7285 7286:623, 15 h
2. Telkkäkankaat, Tervajoen valuma alue, 7288 7289:620 621, 15 h
3. Kinnusenvaara ja Kömösenlampi, Kinnusen valuma alue ja Näätämäisen valuma alue, 7293:642 3 ja 7292:642, 10 h
4. Puuroaho ja Matalampi, Näätärnäisen vamma alue sekä Kiekkilammen ja Kalliolammen valuma aluetta, 7292 7293:640 641 ja 7293 7294:639 640, 15 h
5. Kuikkalamminharjut, Vihtavaaran valuma alue, 7292:631 632, II h
6. Syrjävaara, Visavaaran valuma alue, 7289:631 632, II h
7. Visavaara, Visavaaran valuma alue, 7289 7290:631 632, 15 h

II: Pajupuronsuo

8. Vasikkalampi, Vasikkalammen valuma alue, 7290 7291:588 589, 12 h
9. Kirvesnoronrinne, Kirvesnoron valuma alue, 7287 7289:593, 17 h
10. Kapeanpuro, Kuohusuon ja Mustalammen valuma aluetta, 7292 7293:591 592, 4 h

1. Vasikkavaara, Mustalammen ja Vasikkalammen valuma alueen rajalla, 7292:589 & 72918:5889, 14 h

III: Romevaara

2. Ampuvaaranaho, Vasapuron valuma alue, 7276:608, 9 h
13. Karhuviita, Lomajoen valuma alue, 7279:61016, 5 h
14. Suojelualueen ulkopuolinen alue, 12 h
15. Vaaralamminvaara, Karsikkopuron valuma alue, 7274 7275:610, 14 h
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__________________________________

1 Ii lii
1 2 3 4 5 6 7 L-A 8 9 10 II L-A 12 13 14 15

Polyporus pseudobetulinus haavanpökkelökääpä E + 0 1 1 0
Postia caesia sinihaprakäipä 1 1 2 1 0 1 4 1
Postia fragiis tahrahaprakääpä 1 1 0 1
Postia hibernica kituhaprakääpä S• 3 •I 0 — — — 0
Postialactea harmohaprakääpä II — 2 •I — — — 0
Postia lateritia hentohaprakääpä *Sh 2 2 0 1 1
Postia septentrionalis keltahaprakääpä 1 0 0
Postia subcaesia f. minor pikkuhaprakääpä 3 1 1 1 1
Protomerulius caryae rustikka Sh 1 0 0
Rigidoporuscorticola kuorikääpä 3 ••I 2 •I 1 — — 3
Sistotrema aiboluteum kultakurokka 0 1
Skeletocutis amorpha rustokääpä 1 1 1
Skeletocutis ‘brevispora’ lumokääpä — — 2 1 — 2 —

Skeletocutis chr,’sella’ lamokääpä 2 2 1 2 1 1 1 1
Skeletocutisjelicii lutikkakääpä Sh 1 1 0
Skeletocutiskuehneri kuultoludekääpä 1 •l — — 0

Skeletocutislenis sirppikääpä ii 3 5 2 1 4 1 1 — 1 1

Skeletocutis odota korpiludekääpä * — — — — — — 0 1 — •I — 1
Skektocutisstellae välkkyludekääpä St — 1 — — — — 2 2 •2 1 — 1 •I — 2 •l

Skektocutissubincarnata valkoludekääpä — — — •l
—

1 — — — i —

Ttametesfiirsuta karvavyökääpä — — — — — — — — 0 — — — — 0 — — — •I
Trametesochtacea pinovyökääpä — — — 2 2 — — — — 3 2 2 1 — 2 — — —

Trametespubescens nukkavyökääpä 1 —

Irametesvelutina valkovyökääpä — — — — •I
— — — — —

— 0

Trechisporamollusca pilliharsukka — 0
Trichaptum abietinum kuusenkynsikääpä — 3 — 5 5 2 3 — — 17 — 8 — 3 5 3 6

Trichaptum fuscoviolacezjm männynkynsikääpä 1 — 2 — — 1 1 1 •I — 1

Trichaptumlaricinum lapinkynsikääpä — 0 0 1 — —

LAJEJA 25 16 2937 2827332732343021272839

VANHANMETSÄNLAJEJA 8268766 7787 65610

AARNIOL4JEJA 2423313 3324 2135

UHANALAISIALAJEJA 3 4 1 4 3 3 4 3 4 5 4 2 2 1 7 —

LAJEJAKOKOALUEELLA
— 2 2 — 2 2 2 57

VANHAN METSÄNIAJEJA — — — — — 10

AARNIOLAJEJA 6 5 6

UHANALAISIALEJA
—

II
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LIITE 3. Muut kääväkäslajit (pääosin heimo Corticiaceae) ja niiden runsaudet tutkimusalueelb. Ainoastaan muutamista lajeista tehtiin systemaattisia

runsaushavaintoa IutkmusaIueet ta merkinnat indikaattorilajeista ja uhanalaisista lajeista ks liite 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Amphinema byssoides kuopikka 1
Amylostereum cfiailetii kuusinahakka
Asterodon ferruginosus oravuotikka * 2 1 1 3 1 3 1 2 — —

Athelia subovata hämäkkä -laji 1
Ceraceomerulius albostramineus vaharypykkä -laji
fomef1iussens vypy 1
fomcessub1aevislkkä-lai

Chaetodermaluna kuuorvakka
Chondrostereum purpureum purppuranahakka 1
Columnocystis abietina havuhärmäkkä 2
Coniophora olivacea tummakesikkä
Crustoderma dryinum peikonnahka *st
Cystostereum murraii känsäorvakkka **Sh 1 1
onstriosu kas 1 1 - - 1 1 - - - - -

Fibrkiumlapponicurn aarnikarakka 1 ——

Hericium coraioides koralliorakas 1 1 1 2
Hyphodontia alutacea otaraspikka -laji
Hyphodontia barba-jovis partaotaraspikka
Hyphodontia breviseta vaI ko-otaraspikka I
Hyphodontiapallidula kalvasotaraspikka
Hyphodontia subalutacea metsäotaraspikka 1 1 —

Hypochnicium albostramineum salohuovakka

Laeticorticium roseum ruso-orvakka
Laurila sulcata louhennahka **Sh 1 1 1 3
Leucogyrophana romellii kurttukesikkä
Merulius tremellosus hytyrypykkä 1 —

Mucronellacalva parvipiikki 1 1
iafuscoat ‘kkä 1 - - - - -

Odonticiumromellii mäiit’rapita 1 1
Phanerochaetelaevis 31 — — — —

helo-orvakka 1 — — — —

Phanerochaete sordida rähjäorvakka
9 — •I• 3 112 413

Phlebiacornea Iaikkurypykkä-bji 1 — — — — —

Phlebla livida laikkurypykkä -laji 1 — 1 — — 1 — 2
Phlebia radiata 1 •l — — — — —

Phlebiaserialis lpyä-lai
—

1 — — — —

Phkbiopsis gigantea harmaaorvakka
?jjde!bssinu villaorvakka — — — —

Piloderma croceum kultaorvakka
Resinicium bicolor maitotahra 1

pikkuorvakka — 1
—

Sh
ahimantioileni-lai

Slstotrema muscicola kruunukurokka
Sistotrema raduloides hammaskurokka

auhoharsukka —

Tylospora fibrillosa säiehumukka
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LAJEJA 7 3 5 5 5 9 II 12 14 9 6 7 5 5 4
VANHAN METSÄN LAJEJA — 0 0 1 1 2 2 —I 1 —I 2 1 1 0 0 0
AARNIOLAJEJA — —I 0 1 0 2 2 1 1 2 2 3 0 1
UHANALAISIA LAJEJA 0 0 0 3 2 0 1 1 1 2 0 0
LAJEJAKOKOALUEELLA — 29 29 — 14
VANHAN METSÄN LAJEJA — — 3 — 2 — —

AARNIOLAJEJA — — — — 3 — — 2 — 3
UHANALAISIALAJEJA — — — 5 — —

— 2
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LIITE 4. Kääpien esiintyminen fx= laji havaittu, -= lajia ei havaittu) eri puulajeilla ja eri puulajeille kertyvät pistemäärät ilmentäjälajien perusteella.
Uhanalaisten kääpälajien nimen perään on merkitty uhanalaisuusluokka, aarniolajit on merkitty kahdella tähdellä (**) ja vanhan metsän lajit yhdellä
tähdellä (*). Lajit, jotka eivät kuulu mihinkään edellämainittuun ryhmään, mutta jotka ovat haryinaisia tai hyvin harvinaisia, on kursivoitu.

Kuusi Mänty Koivu Haapa Raita Leppä
Amylocystis lapponica** pursukääpä x - - - - -

Amyloporia crassa**V kalkkikääpä - x - - - -

-xantha katkokääpä x x - x x -

Anomoporia bombycina*Sh käpäläkääpä x - - - - -

Antrodia albobrunnea**St nekonkääpä - x - - - -

- iofirma** erakkokääpä - x - - - -

-primaeva kairakääpä - x - - - -

- pulvinascens* poimukääpä x - - - - -

- serialis rivikääpä x - - - - -

- sinuosa kelokääpä x x - - -

Antrodiella citrinella**V sitruunakääpä x - - -

- parasitka kuusensitkokääpä x x - - - -

- romellii lehtokääpä - * x - - -

- semisupina sitkokääpä - - x - - -

Byssoporia terrestris karikekääpä x x - - - -

Ceriporia reticulata verkkokerikääpä - - - - - x
Ceriporiopsis aneirina kittikääpä - - - x - -

Cerrena unicolor pörrökääpä - - x - - -

Climacocystis borealis pohjankääpä x - - - - -

Diplomitop. crustulinus**V lohkokääpä x - - - - -

Fibuloporia mucida kolokääpä x x - - - -

Fomes fomentarius taulakääpä - - x - - -

Fomitopsis pinkola kantokääpä x x x x - -

- rosea* rusokantokääpä x x - - - -

Gelatoporia pannocincta Sh silokäääpä - - x x - -

Gloeophyllum protractum liekokääpä - x - - - -

- sepiarium aidaskääpä x - - - - -

Gloeoporus dichrous tikankääpä - - x - - -

- taxicola viinikääpä x - - - - -

Haploporus odorus V raidantuoksukääpä - - x
Inonotus obliquus pakurikääpä - - x -

lschnoderma benzoinum tervakääpä x - - - - -

junghuhnia luteoalba kermakarakääpä x x -

Leptoporus mollis* punahäivekääpä x - - - -

Oligoporus sericeomollis korokääpä x x - - -

Onnia leporina* pihkakääpä x - - -

Perenniporia subacida*Sh korkkikerroskääpä x - - -

Phellinus chrysoloma* kuusenkääpä x - - - - -

-conchatus raidankääpä - - - - x -

- ferrugineofuscus* ruostekääpä x - - - - -

- igniarius coll. arinakääpä - - x - - x
- laevigatus levykääpä - - x - - -

- lundellii* pikireunakääpä - - x - - -

- nigrolimitatus* aarnikääpä x x - - - -

- pini männynkääpä - x - - - -

- populicola St haavanarinakääpä - - - x - -

- tremulae haavankääpä - - - x - -

- viticola* riukukääpä x x - - -

Physisporinus vitreus maitovahakääpä x - - - - -

Piptoparus betulinus pökkelökääpä - - x - - -

Polyporus leptocephalus mustasukkakääpä - - - X X

- pseudobetulinus E haavanpökkelökääpä - - x - -

Ø Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus



Kuusi Mänty Koivu Haapa Raita Leppä
Postia caesia sinihaprakääpä x - - - - -

- fragilis tahrahaprakääpä x x - - - -

- hibernica 55 kituhaprakääpä - x * - -

- Iactea harnohaprakääpä x - x - -

- Iateritia*Sh hentohaprakääpä - x - - -

- septentrionalis keltahaprakääpä - x - - - -

- subcaesia f. minor pikkuhaprakääpä - - x x x -

Protomerulius caryae 55 rustikka - - x - - -

Rigidoporus corticola kuonkääpä - - - x - -

Sistotrema aiboluteum kultakurokka - - x -

Skeletocutis amorpha rustokääpä x - - - - -

- ‘brevispora” lumokääpä x - - - -

- “chrysella’ lamokääpä x - - *

- jelicii Sh lutikkakääpä x x - - -

- kuehneri kuultoludekääpä x - - - -

- Ienis** sirppikääpä - x - * * -

•odora* korpiludekääpä x -. - x - -

- stellae**St välkkyludekääpä x x - - -

- subincarnata valkoludekääpä x x - - - -

Trametes hirsuta karvavyökääpä - - - x -

- ochracea pinovyökäääpä - - x x - -

- pubescens nukkavyökääpä - - x x -

- velutina valkovyökääpä - - x - - -

Trichaptum abietinum kuusenkynsikääpä x x x - - -

- fuscoviolaceum männynkynsikääpä x x - - - -

- laricinum lapinkynsikääpä x - - - - -

Trechispora mollusca pilliharsukka - - x - - -

Kääpälajeja 41 27 20 15 5 2
Uhanalaisia lajeja 5 6 2 3 1 0
Aarniolajeja 4 5 0 0 0 0
Vanhan metsän lajeja II 4 1 1 0 0
Pisteitä 19 14 1 1 0 0
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CI lIE 5. Lähinnä orakoihin kuuluvien (muiden kääväkkäiden kuin kääpien) uhanalaisten lajien, vanhan metsän lajien ja aarniolajien esiintyminen eri
puulajeilla ja eri puulajien ilmentajälajien perusteella saamat pistemäärät.

Kuusi Nänty Koivu Haapa
Asterodon ferruginosus* x x x x
Crustoderma dryinum*St x - -

Cystostereum murraii**Sh x - - -

Gloiodon strigosus*V -
- x x

Laurilia sulcata**Sh x - - -

Phlebia centrifuga** x - - X

Scytinostroma galactinum Sh x - - -

Uhanalaisia lajeja 3
Aarniolajeja 3 0 0
Vanhan metsän lajeja 2 2 2
Pisteitä 7 2 2 4

0 Pohjois-Pohjanmaan
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ding on them: for example fungus growth and beetle species contain several ranfies, which live
only in old-growth forests, The vanety of bird spedes preferring the old-growth forests is also
very high.

The decision to protect the old-growth forests in southem Kuusamo was made m 1996 m the
same time, when the Finnish Coundil of State approved the conservafion programme of old
growth forests in northern Finland. These four forested areas are aho induded in to the finnish
proposal for the areas to be accepted m the European Natura 2000 conservafion area network.
During taking into prepossession, which is possible because of expropriation, the control of the
areas were transferred to the Forest and Park Service in September 1999. The aim of the Life
project for the old-growth forests in southem Kuusamo in years 1997-99 was to support the
conservation prosess and to increase public awareness of these areas. The results ol nature in
ventory are presented in this publication, which was published and edited by the Life-project
supported by the European Union.

Ke>words old-growth forests, Pajupuronsuo, Romevaara, Närängänvaara, Virmajoki, nature conservati
on, nature inventory, geology, natural forests, mires, waterways, bird communities, beeties,
mosses, lichens, fungus growths
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Etelä-Kuusamon vanhojen metsien ja soiden
luontoinventointi
Etelä-Kuusamon Pajupuronsuon, Romevaaran, Närängänvaaran ja Virmajoen alueilla

suoritettiin kesälLä ja alkusyksyllä 1995 luontoinventointi, jonka tarkoituksena oli tutkia

Kuusamon yhteismetsän omistamien alueiden luontoarvoja ja luonnonsuojelullista

merkitystä. Inventoinnin teki ympäristöministeriön toimeksiannosta Suomen

ympäristökeskus, ja siihen osallistui myös Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus,

Metsähallituksen Pohjanmaan puistoalue sekä tutkijoita Oulun ja Helsingin yliopistosta.

Alueet ovat sekä metsä- ja suoekosysteemeinä että lajistoltaan poikkeuksellisen arvokkaita.

Vesistöreifit olivat luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia kokonaisuuksia. Eri puolilla alueita

esiintyy arvokkaiksi luoldteltuja kosteikkoelinympäristöjä, esim. uhanalaisia suotyyppejä,

luonnontilaisia lähteitä ja puroja. Puustollinen monimuotoisuus heijastuu lajistoon:

kääväkäs- ja kovakuoriaislajistossa on useita huippuharvinaisia, vain vanhoissa metsissä

tavattavia lajeja. Myös vanhoja metsiä suosiva metsälintulajisto on hyvin monipuolinen.

Päätös Etelä-Kuusamon vanhojen metsien alueiden suojelusta tehtiin 1996 Pohjois-Suomen

vanhojen metsien suojelua koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen yhteydessä. Alueet

sisältyvät Suomen ehdotukseen Natura 2000 -suojelualue-verkostoon liitettävistä alueista.

Lunastutoimituksen mahdollistaman ennakkohaltuunoton myötä alueet siirtyivät valtion

hallintaan Metsähallitukselle syyskuussa 1999. Vuosina 1997-99 toimineen EU:n tukeman

Kuusamon vanhojen mLfien Luonnon Life -projektin tavoitteena oli suojelun toteutumisen

tukeminen ja alueita koskevan tietoisuuden lisääminen. Tässä projektin kustantamassa ja

toimittamassa julkaisussa esitellään tutkijoiden inventointiraporttien tulokset suojelualueilta.
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