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Vastauksia
Rastilla 10 kysyttiin männyn ikää. Mänty on (v.2007) 118-vuotias. Lähtöpaikassa
kysyttiin puu- ja pensaslajeja. Tässä muutamia lajeja, jotka tulivat matkanvarrella
tutuksi. Huomaa, että osa lajeista kuuluu sekä pensas- että puulajeihin. Esimerkiksi
tuomella on sekä puumaisia yksilöitä että pensaita.

Enonsaaren luontopolku
Sisällysluettelo

Puulajeja:

Pensaslajeja:

5

• Mänty (Pinus sylvestris)

• Lehtokuusama (Lonicera xyloseum)

Yoldiameren lahti
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• Kuusi (Picea abies)

• Terttuselja (Sambucus racemosa)

Viiden kylän rajapyykki
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• Kataja (Juniperus communis)

• Koiranheisi (Viburn opulus)

Rantakivikko
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• Rauduskoivu (Betula pendula)

• Taikinanmarja (Ribes alpinum)
• Vadelma (Rubus idaeus)

Lähtö

Puu- ja pensaslajit

Rasti 1

Vesijärvi

Rasti 2
Rasti 3
Rasti 4

Sivu

Rasti 5

Tervalepät
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• Hieskoivu (Betula pubescens)

Rasti 6

Vanhan metsän alue
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• Harmaaleppä (Alnus incana)

• Pajut (Salix var.)

Rasti 7

Kostea lehto
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• Tervaleppä (Alnus glutinosa)

• Näsiä (Daphne mezereum)

Rasti 8

Tuore Lehto

17

Rasti 9

Lahopuut

18

Rasti 10

Männyn ikä

19

Rasti 11

Kuiva lehto

20

Rasti 12

Kolmiomittaus

22

• Pihlaja (Sorbus aucuparia)
• Haapa (Populus tremula)
• Raita (Salix caprea)
• Tuomi (Prunus padus)

Reitin pituus on 1,8 km.

Polun reitti: Seuraa puihin maalattuja keltaisia merkkejä
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RASTI 12

X

KOLMIOMITTAUS

Tällä paikalla on sijainnut yksi maamme sadoista kolmiomittaustorneista. Se on
romahtanut joitakin vuosia sitten. Luonto tekee tehtävänsä ja jäänteet tornista ovat
hyvin pitkälti jo lahonneet maahan. Kannattaa vilkaista aukiolla ollessaan taivaalle,
siellä saattaa nähdä Enonsaaressa pesivän korppiparin kaartelevan ilmassa.
Kolmiomittausta käytetään kun halutaan määrittää tarkasti maantieteellisiä sijainteja ja koordinaatteja. Kolmiomittauksen isänä voidaan pitää hollantilaista Snelliusta (1580- 1626), joskin kolmioiden geometriaa on sovellettu jo vanhalla ajalla. Se
perustuu matemaattiseen lausekkeeseen, jonka mukaan kolmion muut sivut voidaan
laskea, jos tunnetaan yksi sivu ja kolmion kulmat. Suomessa kolmiomittauksia kartoituksen pohjaksi tehtiin vuodesta 1918 vuoteen 1987.
Kolmioiden sivut olivat 30- 50 km pitkiä. Kolmioiden kulmat olivat vähintään 40
astetta. Lisäksi oli 3- 6 km pitkiä perusviivoja, joita oli sijoitettu verkon eri osiin niin
tarkasti ja tiheään, että kolmiosivuihin kertyvä virhe jäi kaikkialla verkon osissa alle
5mm/km.

Tervetuloa Enonsaaren luontopolulle!
Enonsaaren luontopolku toivottaa kulkijan tutustumaan monipuoliseen metsäluontoon, jossa ovat edustettuna kaikki Lahden yleisimmät metsätyypit.
Enonsaaren metsät ovat pääasiassa vanhoja havu- ja sekametsiä tai lehtoja, joten
kiertämällä luontopolun saa hyvän käsityksen saaren upeasta luonnosta.
Luontopolku kulkee pääasiassa hyvää polkua pitkin, joten reitin kiertää helposti
ilman ihmeempiä varusteita. Reitti on kuitenkin melko mäkistä maastoa, joten huonommin liikkuville ihmisille se on liian vaativa.
Rasti 4:n tienoilla on kosteampaa metsää, jossa saattaa tarvita saappaita. Sadesäällä
saattaa jotkin kalliopaikat olla liukkaita, joten varovaisuus on paikallaan. Polun kokonaispituus on noin 1,8km.
Kohteilla esitetyistä kasveista on mainittu lähinnä sellaisia lajeja, jotka ovat vähän
vieraampia. Tutummat lajit on jätetty mainitsematta, elleivät ne ole kasvupaikalle
tyypillisiä jo pelkästään tilankäytön takia.
Tutuimmista lajeista voi vaikka kisailla kuka tunnistaa eniten lajeja, joita ei ole ennen
mainittu lajistossa.
Linnut ovat askarruttaneet ihmisten mieltä lentokyvyllään. Monissa taruissa ja
runoissa linnut esiintyvät merkittävissä osissa.
Kansalliseepoksemme Kalevalan mukaan maailmansynnyssäkin linnuilla on tärkeä
rooli. Väinämöinen ajelehtii alkumeressä polvi koukussa. Sitten tulee ilman lintu,
joka tekee pesänsä Väinämöisen polven päälle. Kun polvea alkaa hautomisen vuoksi
kuumottaa, Väinämöinen siirtää jalkansa, munat putoavat ja niistä syntyy maailma.
Eräillä reitin rasteilla on kerrottu Enonsaaren tyypillisimmistä pesimälinnuista.
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LÄHTÖ
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PUU- JA PENSASLAJIT

RASTI 11

X

KUIVA LEHTO

Tällä rastilla ei ole mitään erityistä paikkaa, tämä on
koko luontopolun kestävä tehtävä. Eli yritä tunnistaa
matkanvarrelta olevat puut ja pensaat. Lista esiintyvistä
lajeista on viimeisen rastitestin jälkeen.

Lehdot ovat vehmaita, heinien ja suurten ruohojen vallitsemia metsämaita, eivät
välttämättä lehtimetsää. Lehtojen ja kangasmaiden tärkein ero on maannoksessa eli
maan pintakerroksessa. Lehtojen maannoksessa eloperäinen aines on sekoittuneena
kivennäismaahan eikä selvää kerroksellisuutta voida erottaa.

Nauti tästä virkistävästä hetkestä luonnon helmassa ja
kuuntele linnun laulua. Jos olet tarkkana, voit vaikkapa
nähdä oravan!

Suomessa lehtoja on runsaimmin vyöhykkeellä johon kuuluu aivan eteläisin ja lounaisin rannikkokaistale. Sen pohjoispuolella lehtoja on erityisesti Etelä-Hämeen, KeskiKarjalan, Pohjois-Savon, Kainuun vaarajakson, Pohjois-Kuusamon, Lapin kolmion
sekä Kittilän lehtokeskuksissa. Näillä alueilla lehdot ovat yleensä pienialaisia ja niitä
löytyy puronnotkoista, vesistöjen varsilta sekä seuduilta, joilla kallioperä sisältää
kalkkikiveä tai muita emäksisiä kivilajeja.
Lehtojen rehevyys johtuu maan runsaasta ravinneisuudesta ja suotuisasta paikallisilmastosta. Kosteusolot sen sijaan saattavat poiketa toisistaan huomattavasti,
jonka mukaan lehdot jaetaankin kolmeen luokkaan: kosteaan, tuoreeseen ja kuivaan
lehtoon, jota tämä kohde edustaa. Nämä kolme luokkaa jakaantuvat vielä ravinneisuuden mukaan erilaisiin tyyppeihin ilmentäjälajien perusteella. Tällaiset lajit ovat
tietyille kasvupaikkatyypille ominaisia kasvilajeja, jotka kertovat paikan ravinneisuudesta. Etelä-Suomen pinta-alasta on lehtoja noin 2 %. Täällä Enonsaaressa lehtojen
osuus on noin 10 % tienoilla, joten tämä on huomattavasti rehevämpää aluetta kuin
metsät Suomessa keskimäärin.
Tällä kasvupaikalla esiintyy kuiville lehdoille tyypillistä lajistoa. Valtalajeja ovat mm.
kivikkoalvejuuri, nurmitähdyke kauniine pienine sinisine kukkineen, metsäkurjenpolvi, metsäkastikka, heinätähtimö, aholeinikki ja lehtokuusama, jota on paikoin
erittäin runsaasti. Muita lajeja ovat mm. taikinamarja, rohtotähdyke, niittynätkelmä,
syyläjuuri, kallioimarre, kevätlinnunherne ja konnanmarja.
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RASTI 1

MÄNNYN IKÄ
Kuinkahan vanha tämä mänty
mahtaa olla? Vastaus löytyy tämän
vihkosen loppupuolelta. Suomen
puulajien ikäennätyksissä on suuret
erot. Suomen yleisistä metsäpuista
mänty on pitkäikäisin. Se voi elää
jopa 600 vuotta. Puutuotannollisesti
ajateltuna männyn yli-ikäisyys alkaa
100-140 vuoden iällä kasvupaikasta
riippuen.
Kuusi elää toiseksi vanhimmaksi
eli noin 350 vuotiaaksi. Lehtipuista
rauduskoivu on pitkäikäisin. Sen
elinikä voi olla 150 vuotta. Haapa
taas elää noin 100 vuotiaaksi. Yleisistä puulajeistamme lyhytikäisin
on puolestaan harmaaleppä, jonka
ikä jää noin 50 vuoteen. Suomessa
hieman harvinaisemmista puulajeista osa voi elää hyvinkin vanhoiksi.
Kataja, metsäomenapuu, sekä osa
jaloista lehtipuista, kuten lehmus,
tammi ja jalavat voivat saavuttaa
huomattavasti korkeamman iän
kuin tavallisimmat puulajimme. Yksi
vanhimmaksi Euroopassa kasvavista
lehtipuista on lehmus, joka voi elää
yli tuhatvuotiaaksi.

X

VESIJÄRVI

Tältä mäeltä avautuu kaunis näköala yli Enonselän kohti Messilää ja Jalkarantaa.
Maisemia ihailtaessa saattaa hyvällä onnella havaita nuolihaukan vauhdikasta lentoa
rantametsän yllä.
Vesijärvi sijaitsee Päijät-Hämeessä, Salpausselkien välissä. Se jakautuu neljään salmien ja matalikkojen erottamaan altaaseen: Enon-, Kajaan-, Komon- ja Laitialanselkään,
sekä kahteen pienempään lahteen.

Vesijärvi ja Enonselkä numeroina:
Vesijärvi

Enonselkä

Pinta-ala (km²)
Valuma-alue (km²)

109
515

26
84

Rantaviiva (km)
Suurin syvyys (m)

181
42

44
33

6,0
663

6,8
176

Keskisyvyys (m)
Keskitilavuus (10^6m3)

(10^6m3 = miljoona kuutiometriä)
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Vesijärvi suorastaan kutsuu uimaan puhtaan ja raikkaan näköisenä. Vesijärven tila ei kuitenkaan ole aina ollut näin hyvä.
Likaantuminen alkoi jo vuosisadan alkupuolella. Rehevöitymisen syynä olivat
aluksi teollisuuden ja sittemmin Lahden kaupungin jätevesien päästöt.
Vuosina 1964- 1965 Vesijärvi muuttui Enonselällä vihreäksi sinilevän takia.
1970-luvulla uuden puhdistamon rakentaminen ja jätevesien johtaminen
Porvoonjokeen kohensi väliaikaisesti Vesijärven tilaa. Vesijärven ulkoinen
kuormitus väheni tuolloin noin 70 %. Toimenpiteet eivät kuitenkaan olleet
riittäviä, vaan Vesijärven tila heikkeni edelleen.
Vuonna 1987 käynnistyi Vesijärvi-projekti, joka tähtäsi järven tilan hoitamiseen ekologisesti pehmeitä menetelmiä käyttäen. Tavoitteena oli sinilevien
massaesiintymien torjuminen ja koko järven tilan parantaminen vaativan
virkistys- ja kalatalouskäytön edellyttämään tasoon.
Erilaisten vaihtoehtojen joukosta päädyttiin tehokalastukseen ja petokalojen
istutuksiin. Rehevöitynyt järvi ylläpitää tilaansa, vaikka ulkoinen kuormitus
(esimerkiksi jätevesipäästöt) olisivat loppuneet. Leväkukintoihin johtava
sisäinen fosforikuormitus voi alkaa monin tavoin kun kalasto on tiheä,
alikalastettu, ja särkivaltainen. Tilanne on kuin noidankehä, josta ei ole ulospääsyä ilman mittavia toimenpiteitä.
Vuosina 1989- 1993 tehokalastettiin Enonselällä yhteensä 1 024 921kiloa
kalaa. Särjen biomassa oli vuonna 1989 noin 172 kiloa vesihehtaaria kohden,
kun se vuonna 1993 oli enää 52kg/ha. Vesijärven nykyistä tilaa ylläpidetään
hoitokalastuksella, joka edellyttää noin 200 000 kilon vuotuista pyyntiä.

RASTI 9

X

LAHOPUUT

Laho on puunsisäisen sienen aiheuttama vaurio, jota esiintyy sekä kasvavassa
puussa että varastoidussa puutavarassa ja puurakenteissa. Lahopuun merkitys
luonnon monimuotoisuudelle on suuri. Eriasteisilla lahoavilla puilla elää tiettyjä
lahottajasieniä sekä eläimiä, lähinnä hyönteisiä.
Usein ajatellaan, että tuntemattomia eliölajeja löytyy vain trooppisista sademetsistä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Vanhat aarniometsämme ovat varsinaisia
aarrearkkuja lajistonsa suhteen. Pelkästään Itä- ja Pohjois-Suomessa vanhojen
metsien inventoijat ovat löytäneet viime vuosina noin 20 kappaletta erilaisia kääpiä, joita ei ole Suomessa ennen tavattu. Tieteelle täysin tuntemattomia niistä oli
kymmenen lajia.

Vuosisatojen kuluessa vanhenevaan metsään kehittyy kasvuympäristö, jonka veroista lievästikin hyödynnetyiltä metsäalueilta saa hakea. Monille lahottajasienille on tärkeää
vanhan metsän varjoisuus ja kostea pienilmasto. Kuolleen ja
kuolevan puuaineksen suuri määrä sellaisenaankin näyttää
olevan avain monien lahottajalajien säilymiselle. Puun lahoaminen kestää muutamista vuosista jopa kymmeniin, ehkä
satoihin vuosiin.
Lahoava runko muuttuu lahoamisen eri vaiheissa suuresti.
Puu on useimmiten aluksi pystyasennossa ja sitten maassa
lahoamassa. Puun lahotessa sillä kasvava sammal- ja sienilajisto lisääntyvät. Monilla kääpä-, orakas- ja orvakkalajeilla on
mukavia nimiä: pohjanrypykkä, tuoksuvyökääpä, välkkyludekääpä, häränkieli, tippahaperakääpä, turkkiorakas ja
lohkonahakka.
Linnustolle lahoava puuaines on tärkeä ravinnonhankinta
tai pesimäpaikka. Tikat etsivät lahoavasta puuaineksesta
ruokaa ja kaivavat myös pesäkolonsa niihin. Näitä vanhoja tikan pesäkoloja pääsevät hyödyntämään seuraavina
vuosina muut kolopesijät kuten talitiainen, hömötiainen ja
kirjosieppo.
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TUORE LEHTO

RASTI 2
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YOLDIAMEREN LAHTI

Tuoreet lehdot sijaitsevat tavallisesti kalliojyrkänteiden juurilla, ravinteisilla savimailla
ja vesistöjen läheisyydessä. Myös harjujen hikevistä alarinteistä tai kalkkipitoisilta ja
muuten emäksisiltä maa-alueita voi löytää tuoreita lehtoja. Tuoreet lehdot ovat usein sekapuustoisia. Tämä kohde on kuusivaltainen, vaikkakin lehtipuita esiintyy jonkin verran.

Kyseisellä rastilla on jääkauden jälkeinen Yoldiameri muodostanut lahdelman, jonka
rantaviiva on ollut rastilta luoteeseen päin olevan painauman myötäinen. Rastin
kohdalla oleva hiekkakumpare on ollut Yoldiamereen työntyvä niemi.

Ihmisen tekemillä hoitotoimenpiteillä tästäkin alueesta saataisiin lehtipuuvaltainen ja
vielä rehevämpi ja kasvustoltaan runsaslukuisempi alue. Kuusettumisen haittapuoli on
se, että kuusen neulaskarike on hitaasti hajoavaa ja hapanta. Hitaan hajoamisen takia humuskerroksen päälle alkaa kertyä neulaskarikekerrosta. Tällainen neulaspatja pikkuhiljaa
tukahduttaa lehtokasvillisuutta. Kuusettumisen jatkuessa pitkään tämänkin kasvupaikka
huononee mm. maan happamoitumisen takia.

Rastin ympäristössä on myös havaittavissa aarnimaista kuusikkoa ja se onkin luonnoltaan eräs parhaimmista rasteista Enonsaaressa. Tosin maisemallisesti häiritsevänä tekijänä on rastin läheisyydessä kulkeva sähkölinja. Toisaalta sähkölinjan kohdalta
avautuu hieno näköala Enonselälle.

RASTI 3

X

VIIDEN KYLÄN RAJAPYYKKI

Tällä rastilla sijaitsee eräs saaren kulttuurihistoriallisista kohteista. Kyseessä oleva
viiden kylän rajapyykki on jo mainittu vanhimmassa Enonsaarta koskevassa kuvaavassa kartassa, joka on peräisin vuodelta 1796.
Rajapyykin melko tasaisiksi lohkotut kivet osoittavat säteittäisesti Kukkilan, Mukkulan, Jalkarannan, Tiirismaan ja Hersalan kyliin. Rastin läheisyydessä etelänpuoleisessa rinteessä on nähtävissä pitkä muodostelma Yoldiameren rantakivikkoa.
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RASTI 4

RANTAKIVIKKO

Vesijärven pintaa on vuosien saatossa laskettu moneen kertaan, ensimmäisen kerran
1600-luvun loppupuolella viljelysmaiden lisäämisen vuoksi. Kaiken kaikkiaan vedenpinta on laskenut 3-3,5m. Viimeisin vedenpinnan lasku tapahtui, kun Vääksyn kanava
valmistui vuonna 1871.
Tällä kohtaa on näkyvissä vanhan rannan paikka. Tämä noin kahdeksan metriä leveä
kaistale järven ja pienen penkereen välissä jolla kävelette, on ollut järven pohjaa
reilut 130 vuotta sitten.
Puiden lomasta kannattaa tarkkailla Vesijärvellä oleilevia lintulajeja. Vesijärvi on
kuuluisa lintujärvi ja moni laji pesiikin runsaana järvellä. Tyypillisimpiä lajeja ovat mm.
silkkiuikku, isokoskelo, kalalokki, harmaa lokki ja kalatiira.
Muita vakituisia vesilintuja ovat nokikana, tukka- sekä punasotka ja telkkä. Puolisukeltajasorsista yleisin on haapana, muita ovat sinisorsa ja tavi. Suomen suurin kaulushaikara populaatio pesii useissa Vesijärven laajoissa ruovikkoalueissa.
Enonsaaresta veneellä poistuttaessa kannattaa myös pitää silmänsä auki. Hyvällä
tuurilla voi nähdä kalasääsken taivaalla lahna kynsissään.

Yleiset rajoitukset
Luonnonsuojelualueella
Alueella on kielletty
• ojien kaivaminen, vesien perkaaminen
ja patoaminen sekä kaikenlainen muu
maa- ja kallioperän vahingoittaminen
ja sen ainesten ottaminen
• suunnistus- ja muut kilpailut
• liikkuminen moottoriajoneuvolla
• rakennusten, laitteiden, teiden ja
polkujen tekeminen
• metsänhakkuu
• kasvien ja niiden osien ottaminen ja
vahingoittaminen
• metsästys ja kaikenlainen eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen
• tulenteko, telttailu sekä muu leiri elämä
• samoin kaikenlainen muu toiminta,
joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti
kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

Sallitut toimet

Kalasääski

• marjastus ja sienestys
• luontopolun kunnossapito
• vaarallisten puiden kaataminen maapuiksi polkujen lähellä
• kasvi- ja hyönteisnäytteiden ottaminen
tutkimusten yhteydessä

Luonnonsuojelualue
Luontopolku
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TERVALEPÄT

Tervaleppä (Alnus glutinosa), toisella
kotimaisella kielellä klibbal, on kaunis
rantojen ja kosteikkojen puulaji. Sen
lehdet ovat leveän lanttopäisiä tai lovikärkisiä keskisuonen kohdalta.
Eminorkot ovat perällisiä. Runko on
myös usein tummempi ja pitkittäis- tai
poikittaisvakojen uurtama kaarna kuuluu myös puun tuntomerkkeihin.
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Hyvä tietää tervalepästä:
• Viihtyy kosteana pysyvillä, viljavilla

maatyypeillä, mukaan lukien ohutturpeiset, rehevät suot

11

• Kasvaa parhaiten syvämultaisessa ja

12
Lähtö

6

1

3
2
Kalasääski

ravinteikkaassa sekä multavassa maassa,
jossa pohjavesi on liikkuvaa ja hapekasta

lehtensä vihreinä, joten ne tuottavat
runsastyyppistä orgaanista materiaalia
eli lannoittavat maaperää
• Lievästi mereinen laji, jota kasvaa enem

män meren rannikoilla kuin sisämaassa.
Muodostaa metsiköitä, puuvyöhykkeitä
ja -rivejä rannoilla ja viljavissa korvissa

• Kukinta-aikana huhtikuussa. Puhkeaa

lehteen toukokuun loppupuolella,
siemenet kypsyvät lokakuussa, karisevat
syksyllä ja lopputalvella

• Esiintyy yleisenä linjan Pori- Kuopio

eteläpuolella
• Tervaleppäkorvet jotka ovat luhtaisia tai

• Uudistuu luontaisesti myös tyvi- ja

kantovesoista
• Lepät sitovat juurinystyröidensä avulla

lähteisiä ja joissa on valtapuuna terva
leppä, kuuluvat uuden luonnonsuojelu
lain (voimaan 1.1.1997) mukaisiin suo
jeltaviin luontotyyppeihin

ilmakehän typpeä sekä pudottavat
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VANHAN METSÄN ALUE

Tämä metsäkuvio on valtion maata ja siten se on metsähallituksen hallinnassa. Metsähallitus on perustanut alueelle luonnonhoitometsän eli on jättänyt
metsän hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Alueelta ovat hävinneet lähes kaikki
metsänhoitotoimenpiteiden jäljet. Muutamia kantoja on vielä jäljellä vanhoista
hakkuista.
Tällaiset vanhat metsät uudistuvat yleensä pienten aukkojen kautta. Jokin
luonnon aiheuttama häiriö (esimerkiksi myrsky- tai lumituho) aiheuttaa puun
kaatumisen ja kaatuva puu vie mukanaan usein muita puuyksilöitä. Tällöin
muodostuu latvuskerrokseen aukko ja valoa pääsee enemmän maan pintaan.
Alkaa vimmattu kilpailu lisääntyneestä elintilasta. Aluksi nopeakasvuiset kasvit, kuten ruoho ja heinät, valtaavat tilan. Melko nopeasti myös lehtipuulajit
aloittavat kasvunsa. Metsikön kehittyessä täysin luonnontilaisena kuusi ottaa
valtapuu-aseman. Tähän voi kuitenkin kulua jopa satoja vuosia.
Usein metsä uudistuu kuitenkin suuren kierron mukaisesti eli metsään tulee
jokin suuri katastrofi, joka tuhoaa olemassa olevan puuston perusteellisesti.
Suomessa tällaisia tuhoja ovat lähinnä metsäpalot ja kovat myrskyt. Nykyään
metsäpaloja on paljon vähemmän kuin ennen vanhaan, tehokkaasta palovartioinnista johtuen.
Kesällä 1997 paloi Forssassa noin 100 hehtaaria metsää, mikä on paljon EteläSuomen oloissa. Myrskyissä tuhoutuu paljon enemmän metsiä kuin palamalla.
Jos metsäpaloja ei estettäisi leviämästä, palaisi suuri osa Suomen metsistä 100300 vuoden välein.
Päätehakkuu tavallaan jäljittelee suurta kiertoa, jolloin itse päätehakkuu toimii
luonnonkatastrofina. Tämän jälkeen seuraa metsäpeitteetön vaihe, jonka jälkeen tulee pioneeripuuvaihe, sitten kehitys- ja kasvuvaihe, jonka jälkeen alkaa
pieni kierto, mikäli häiriöitä ei tapahdu.
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KOSTEA LEHTO

Kosteat lehtolaikut sijaitsevat useimmiten lähteikköalueilla, puronvarsilla ja kosteissa metsäpainanteissa. Rannikoilla myös maatuvien merenlahtien
perukoissa. Maanpinnalla on lehtikariketta, jota
maaperäeliöt hajottavat lehtomullaksi. Vilkkaan hajotustoiminnan johdosta maanpinnalle ei muodostu turvekerrosta, kuten tapahtuu lehtokorvessa.
Kosteat lehdot jaetaan kahteen päätyyppiin:
saniais- ja suurruoholehtoihin. Kosteiden lehtojen
valtalajit ovat siten joko saniaiset tai suurruohot.
Pensaskerros on runsaslajinen. Yleisimpiä puulajeja ovat terva- ja harmaaleppä, hieskoivu ja kuusi.
Uudessa metsälaissa, joka tuli voimaan vuoden
1997 alussa, on mainittu erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joita ei saa tuhota. Esimerkiksi kosteiden
rehevien lehtolaikkujen osalta on erilaisia elinympäristön hoito- ja käsittelysuosituksia.
Tämänkaltaiset kosteat lehdot muodostavat usein
tuoreen lehdon kanssa mosaiikkimaisia alueita,
kuten tässäkin paikassa. Alueen tarkka rajaaminen
tuoreen ja kostean lehdon alueiksi on vaikeaa,
koska ei ole olemassa selvää rajaa. Kasvillisuuden
runsaussuhteet toimivat hyvinä opasteina. Niiden
perusteella pystyy päättelemään melko hyvin,
kumpi lehtotyyppi on kyseessä missäkin kohdassa.

Tämän rastin läheisyydessä löytyy melko kattava otos Suomessa kasvavista
myrkyllisistä kasveista, esim. kielo, sudenmarja ja näsiä.
Linnuista tällä paikalla saattaa havaita hippiäisen, puukiipijän, laulurastaan
ja punatulkun. Hyvällä onnella saattaa nähdä jonkin harvinaisemman vanhan
metsän lajin, vaikkapa peukaloisen.
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