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ESIPUHE
Raportti Fårön elollisen luonnon perusselvityk sistä on osa · laajempaa Turun ympäristönsuojelu toimiston kesällä 1985 käynnistämää uusien luon nonsuojelualueiden perusselvitystä. Työn tarkoi tuksena on ollut kartoittaa eräiden luonnonsuoje lulain
nojalla
rauhoitettavaksi ehdotettujen
alueiden eliöstöä alueiden suojeluarvon määrit tämiseksi. Selvitystyön taustaa ja menetelmiä on
käsitelty laajemmin omassa raportissaan (Osa I
Perusselvitysten menetelmät ja tulosten tiivis telmä). Nauvon kuntaan kuuluvan Fårön saaren
sijainti sekä Turun kaupungin omistamat alueet
saarella on esitetty tämän raportin liitekartalla

1.
Fårön saarella kesällä 1985 tehdyt perusselvityk set keskittyivät kaupungin omistamien alueiden
kasvillisuuden luokitteluun ja kuvaamiseen sekä
puustomittauksiin. Perusselvitysten maastotöistä
ovat vastanneet ympäristösuunnittelija Risto Man sikkamäki ja tutkimusassistentti Arto Puolasmaa.
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1. Yleistä

Turun kaupunki omistaa Nauvon kunnan Nötön kylässä .sijaitsevalla
Fårön
saarella
kaksi
metsälohkoa,
joiden yhteispinta-ala on 46,8 ha (ks . kuva
1 ).
Nötön saariryhmä on ydinaluetta toteutumassa olevassa
Saaristomeren kansallispuistossa, jota voidaan peru stellusti pitää yhtenä maamme arvokkaimmista alku peräisluontoa ja perinteistä kulttuurimai se maa edus tavista suojelualueista.
Kaupungin omistamat alueet Fårön saarella ovat lähes
puhdasta
mäntymetsää.
Kasvillisuudeltaan ne
ovat
suurimmaksi osin kliimaksivaihetta lähenevää puoluk katyypin kuivahkoa kangasta (VT), jota enää harvoin
tapaa mantereenpuoleisissa talousmetsissä.
Puuston
keski-ikä kaupungin omistamissa metsi ssä on noin 75
vuotta. Itse metsäalueet ovat kasvistollisesti varsin
yhtenäisiä ja niukkalaji s ia, eikä niiltä ole tavattu
luonnonsuojelullisesti merkittäviä kasvilajeja. Met sätaloudelliseksi joutomaak si luokiteltavien hieti~ - 
korantojen
kasvistoon kuuluu sitä vastoin monia
harvinaisia ja suojelunarvoisia lajeja.
Vaikka Fårön eläimistöä ei olekaan erikseen tutkittu,
voidaan käytettävissä olevien hajanaistenkin tietojen
perusteella todeta saarella olevan suuri luonnonsuo jelullinen merkitys
etenkin eräiden harvinaisten
lajien esiintymisalueena. Ihmisen istuttamina tulok kaina
saarella viihtyy myös
jokunen kuusipeura,
joiden jälkiä ja syönnöksiä tapaa etenkin eteläi semmällä metsälohkolla.
2. Kasvillisuus
Kaupungin omistamien alueiden kasvillisuus on luoki teltu metsä ja suotyypeiksi kuvan 2
esittämän
kasvillisuuskartan mukaisesti
(ks.
Cajander 1925,
Eurola & Kaakinen 1978, Lehto 1964).
Suurin osa kaupungin omistamien alueiden kasvillisuudesta on puolukkatyypin kuivahkoa kangasmetsää (VT) .
Kasvillisuustyyppikuvioiden
rajauksessa
siihen
on
s isällytetty myös pienialaisia rehevämmän ja karumman -_
kasvillisuuden kuviota sekä tyyppien välisiä vaihettumi svyö hykkeitä. Muut kasvillisuuskuviot on rajattu
puolukkatyyppiä ahtaammin.
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Kuva 1
Turun kaupungin omistamat kaksi metsälohkoa Fårön saarella.
Metsälohkojen yhteispinta- ala on noin 47 ha.
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KARUKKO KANGASMETSÄ
KANERVATYYPIN
KUIVA KANGASMETSÄ
PUOLUKKATYYPIN
KUIVAHKO KANGASMETSÄ
MUSTIKKATYYPIN
TUORE KANGASMETSÄ
SANIAISKORPI
VARS. SUURSARANEVA
RANTAHIETIKKO

Kuva 2
Turun kaupungin omistamien alueiden kasvillisuus Fårön
saarella mets~- ja suotyypeiksi luokiteltuna.
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Puolukkatyypin kasvillisuutta alueella luonnehtivat
seuraavat kolme näytealakuvausta, joissa eri lajien
runsaus on ilmoitettu suhteellista runsausasteikkoa
käyttäen.
Näyteala 1
puolukka
kanerva
mustikka
kevätpiippo
metsälauha

runsaasti (cp)
runsaasti (cp)
jokseenkin niukasti (st pc)
niukasti (pc)
niukasti ( pc)

kangaskynsisammal
metsäkerrossammal
seinäsammal
harmaaporonjäkälä
valkoporonjäkälä

jokseenkin runsaasti (st cp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)

Näyteala 2
puolukka
mustikka
vanamo
metsätähti
kevätpiippo
metsälauha
kangasmaitikka
kanerva

jokseenkin runsaasti (st cp)
jokseenkin runsaasti (st cp)
jokseenkin runsaasti (st cp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
jokseenkin niukasti (st pc)
niukasti (pc)

kangaskynsisammal
seinäsammal
isokynsisammal
metsäkerrossammal
sulkasammal

jokseenkin runsaasti (st cp)
sirotellusti (sp)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti (pc)

Näyteala 3
puolukka
kanerva
mustikka
metsälauha
sianpuolukka
kultapiisku
kangasmaitikka
metsätähti

sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
jokseenkin niukasti (st pc)
jokseenkin niukasti (st pc)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti ( pc)

seinäsammal
metsäkerrossammal
kangaskynsisammal
harmaaporonjäkälä

jokseenkin runsaasti (st cp)
jokseenkin runsaasti (st cp)
sirotellusti (sp)
niukasti (pc)
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Edellä kuvatuista näytealoista ensimma1nen edustaa
puolukkatyypiksi rajatun alueen karumpaa kasvilli suutta. Toisen näytealan lajistossa on puolestaan
piirteitä rehevämmästä mustikkatyypin kasvillisuudes ta. Viimeinen näytealoista edustaa alueen tyypilli sintä puolukkatyypin kasvillisuutta .
Kanervatyypin karukkokankaiden lajista on paljolti
puolukkatyyppiin kuuluvan kasvillisuuden kaltaista.
Variksenmarja ja sianpuolukka esiintyvät kuitenkin
paikoin varsin runsaina ja muodostavat mosaiikkimai sia kasvustoja yhdessä poronjäkälien ja seinäsammalen
kanssa.
Mustikkatyypin tuore kangasmetsä on aiemmin kuvattua
puolukkatyyppiä selvästi rehevämpää . Sitä luonnehti vat näytealat 4 ja 5 . (Laji en runsaussuhteet kuten
edellä).
Näyteala 4
mustikka
metsälauha
oravanmarja
metsätähti
kevätpiippo
puolukka
valkovuokko
metsämaitikka
kangasmaitikka
metsäalvejuuri
sananjalka

jokseenkin runsaasti (st cp)
jokseenkin runsaasti (st cp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti ( pc )
niukasti (pc)

kangaskynsisammal
seinäsammal
harmaaporonjäkälä

sirotellusti (sp)
niukasti (pc)
hyvin niukasti (pcc)

metsälauha
metsätähti
oravanmarja
vanamo
mustikka
kevätpiippo
puolukka

runsaasti (cp)
jokseenkin runsaasti (st cp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
jokseenkin niukasti (st pc)
jokseenkin niukasti (st pc)
niukasti (pc)

metsäkerrossammal
seinäsammal
kangaskynsisammal
sulkasammal

jokseenkin runsaasti (st cp)
sirotellusti (sp)
jokseenkin niukasti (st pc)
niukasti (pc)
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Näytealan 4 kuvaama kasvillisuus on melko voimakkaasti kuusipeurojen laiduntamaa. Laidunnuksesta aiheutuvan sekundäärisen sukkession lisäksi kasvillisuudessa
on havaittavissa lievää soistumista. Näyteala 5 kuvaa
puolestaan mustikkatyypin kliimaksivaihetta,
jossa
metsälauha on runsastunut todennäköisesti · sekä lisääntyneen maaperän happamuuden että k~svaneen valaistuksen vuoksi.
Noin 13 % näytealan kuvaaman
metsikön
männyistä
on
pystyynkuolleita
(lisäksi
kaatuneita puita on runsaasti), ja puuston latvuspeittävyys Jaa vain 45 %:iin, vaikka tiheys onkin
noin 1030 runkoa hehtaarilla.
.;i.

' ~1• .

Kaupungin
Fårön
saarella omistamalla eteläisellä
metsälohkolla ( Norrgrannas) on pienialainen saniai skorpi
(SaK). Tervaleppä on korpikuvion puustossa
valtalajina,
ja kenttäkerrosta luonnehtivat laajaalaiset metsäalvejuurikasvustot. Muina kenttäkerroksen lajeina esiintyvät mm. metsäimarre, luhtatähtimö,
nurmilauha, metsälauha, oravanmarja ja sudenmarja.
Pohjakerroksen valtalajeja ovat korvenkarhunsammal ja
korvenrahkasammal.
Pohjoisen metsälohkon (Kallvik) kaakkoisosassa on
pienialainen umpeenkasvun seurauksena soistunut allikko, joka on luokiteltavissa lähinnä varsinaisiin
suursaranevoihin (VSN) kuuluvaksi. Lähes kaikki sen
kenttäkerroksen lajit' ovat tyypillisiä luhtaisuuden
ilmentäjiä:

pullosara
kurjenjalka
jokapaikansara
suohorsma
rantamatara
luhtamatara
terttualpi
suo-orvokki
metsätähti
monitähkävilla
raate

hyvin runsaasti (cpp)
jokseenkin runsaasti (st cp)
sirotellusti (sp)
sirotellusti (sp)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
niukasti (pc)
hyvin niukasti (pcc)
hyvin niukasti (pcc)

Myös kuiverrimilla kohdin kasvavat puut ja pensaat tervaleppä, hieskoivu ja korpipaatsama
kuuluvat
saman reunavaikutteisuuden osoittajiin.
3. Rantahietikoiden lajistoa
Fårön rantahietikoiden lajistoon kuuluu monia harvi naiseksi luokiteltavia lajeja kuten hietikkonata,
meriputki ja merikaali.
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Hi et ikkona ta
( Fes tuca
poles ica
Zapal. )
esiintyy
maassamme harvinaisena merenrantahietikoiden ja - dyy nien
lajina
vain
Varsinais - Suomen
ja Uudenmaan
eliömaakunnissa. Meriputki (~~~lic~ archangelica L.
subsp. litoralis (Fries) Thell.) on avoimilla kivik korannoilla
viihtyvä
väinönputken alalaji,
jonka
levinneisyys kattaa koko rannikkoalueemme. Yleisemmin
sitä esiintyy kuitenkin vain Ahvenanmaan eliömaakunnassa. Ulkosaariston sora- ja hiekkarannoilla kasvava
merikaali
(C~amble
maritima L.)
on suhteellisen
harvinainen ristikukkaiskasvi,
jota tavataan vain
Ahvenanmaan, Varsinais - Suomen ja Uudenmaan el iömaakunnissa.
Taulukossa 1 on esitelty kaupungin omistamien metsä lohkojen rantahietikoilla sekä muilla rantavyöhyk keillä esiintyvää putkilokasvilajistoa .

Taulukko

1:

Fårön rantahietikoiden lajistoa

vuohenputki (Aegopodium podagraria L.)
rönsyrölli (Agrostis stolonifera 1.)
tervaleppä (Alnus glutinosa (1.) Gaertner)
nurmipuntarpää-rAlopecurus pratensis L.)
meriputki (Angelica archangelica 1. subsp. litoralis
(Fries) Thell.)
pujo (Artemisia vulgaris 1.)
meriaster~Aster tripolium 1.)
suolamaltsa D\tMplex longipes Drejer)
korpikastikka (Calamagrost~purpurea (Trin.)
Trin. subsp. pragmitoides (Hartman) Tzevelev)
merikaali (Crambe maritima 1.)
pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica (Wahlenb.) Trin.)
metsälauha (Deschampsia flexuosa (1.) Trin.)
rantaluikka (Eieo2haris palustris (1.) Roemer & Schultes)
maitohorsma (Epilobium angustifolium L.)
peltoukonnauris (Erysimum cheirantoides 1.)
lampaannata (Festuca ovina 1.)
hietikkonata (Festuca polesica Zapal.)
rantamatara (Galium palustre 1.)
keltamatara (GaiiUffi verum 1.)
suola-arho (Honkenya peploides (L.) Ehrh.)
morsinko (Isatis tinctoria 1.)
suolavihvilä~ncus gerardii 1oisel.)
syysmaitiainen--(Leantodon autumnalis L.)
rantavehnä (1eymus ~renarius (~~ochst.)
rantakukka (Llthrum ~alicar!~ 1.)
suolasänkiö (Odontites litoralis (Fries) Fries)
järviruoko (Phragmites austräl"iS (Cav.) Trin. ex Steudel)
piharatamo (Plantago major 1.)
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meriratamo (Plantago maritima L.)
pihatatar (Polygonum aviculare L.)
ketohanhikkr-{Potentilla anserina L.)
arjanruusu (Rosa dumalis Bechst.)
vadelma (Rubus idaeus L.)
ahosuolaheinä-(Rumex acetosella L.)
poimuhierakka (Rumex crispus L.)
hevonhierakka (Rumex longifolius DC.)
luhtavuodennokka (Scutellaria galericulata L.)
keltamaksaruoho (Sedum acre L.)
merikohokki (Siiene uni~a Roth)
peltovalvc;,tti-(SÖnchus arvensis L.)
merisuolake (Triglochin maritima L.)
merisaunio (Tripleurospermum maritimum (L.) Koch)
nokkonen (Urtica dioica L.)
merivirmajuuri (Valeriana sambucifolia Mikan fil. subsp.
salina (Pleijel) Nordh.)
rohtotädyke (Veronica officinalis L.)
hiirenvirna (Vicia cracca-~--

4. Puusto
Kaupungin omistamat qlueet Fårön saarella ovat paa'"
osin puhdasta mäntymetsää,
jonka puuston keski - ikä on
noin
75
vuotta.
Männyn
luontainen
uudistuminen
alueella on melko vähäistä, ja nuorempia kehitysluok kia sisältävät metsikkökuviotkin ovat pienialaisia.
Tyypillistä alueen metsille on myös miltei täydellinen lehtipuupensaston puuttuminen. Runsaimmin pensas toa esiintyy eteläisen metsälohkon saniaiskorpeen
rajautuvalla mustikkatyypillä (metsikkökuvio 8 kuvan
kartassa), ja tällöinkin se on suurimmaksi osin
kuusipeurojen laiduntamaa kitukasvuista pihlajaa.
Ympäristönsuojelutoimisto teki kesällä 1985 puustomittauksia kahdeksalta koealalta kaupungin omistamil ta metsäpalstoilta. Mittausten yhteydessä metsälöt
rajattiin kuvassa
3
esitetyn kartan mukaisiksi
metsikkökuvioiksi, joista kuvioiden 2, 5 ja 7 puusto
jäi kuitenkin tarkemmin mittaamatta. Näiden kuvioiden
pinta-ala on kuitenkin vain 4,8% (2,1 ha) metsikkökuvioiden yhteispinta-alasta (43,7 ha). Kuviot
ovat myös suurimmaksi osin nuoria kasvatusmetsikköjä,
jolloin
niiden
vaikutus
puustomittausten
koko naistuloksiin jää pieneksi.
Taulukossa 2 on esitetty tärkeimpiä metsikkökuvioittaisia puustomittaustuloksia.
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Kuva 3
Kesällä 1985 kaupungin metsälohkoilla rajatut metsikkökuviot,
niiden pääpuulajit ja kehitysluokat.
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Ta ul u k ko
2
Metsi k köku v ioittaisia puustomittaustuloksia
ka u pungin o mistamista metsistä Fårdn saa r ella. (Metsikkökuvio iden nume r ointi on sama kui n kuvan
kartassa.)

!K UV ION
numero

pinta-ala
(ha )

PUU STON
ti heys
( runkoa/ ha )

ke s kipitu us
(m)

poh ja p inta-ala
(m 2 /ha)

s uhteellinen
kuutiomiiärä
(m' /ha )

kok onai s .,ku u ti omäärä
(m ' / ha )

1

17 , 0

833

10

13

0,4

1832

7

28

62
104

1054

3

4

9,4

6 16

14

25

181

1701

6

8,3

566

20

34

3 16*

2622

8

1,7

633

10

22

11 4

194

9

2,9

899

13

29

189

548

10

1 ,9

1032

21

49

2

1'6
0,4

5
7

yht .

..

o, r

.

)

510

yhteensä

42

969

..

7130 m

luk u sisältää ns. taulukkokorjauksen

43,7 ha

Metsikkökuvioiden
pinta-alaosuuksilla
painotettu
puuston keskimääräinen tiheys kaupung i n omistamissa
metsissä on noin 700 r unkoa hehtaarilla. Metsikkökuvioittaisilla tiheyksillä pai n otettu pu~sto n keskipituus alueella on 16,5 m ja puuston koko naiskuutiomäärä 7130 k - m3 • Kuten taulukon
mittaustuloksista
voi nähdä, on metsikkökuvio 6 puustoltaan j äreintä.

,
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5. Alueen suojeluarvo ja soveltuvuus luonnonsuojelualueeksi
Turun kaupungin omistamat metsälohkot Fårön saarella
ovat keskeinen osa toteutumassa olevaa Saaristomeren '
kansallispuistoa. Alueiden kasvillisuus on valtaosal taan sellaista kliimaksivaihetta lähenevää puolukkatyypin kuivahkoa kangasmetsää, jota ei paase enää •'
kehittymään tavanomaisissa talousmetsissä. Alueilla
voidaan siten katsoa olevan merkittävä suojeluarvo
sekä
osana
laajempaa
kansallispuistokokonaisuutta
että tietyn kasvillisuustyypin kliimaksivaiheen edustajana.
Alueiden
hietikkorannoilla esiintyy myös
monia harvinaiseksi luokiteltavia kasvilajeja (esim.
hietikkonata),
joiden
kasvupaikkojen
säilyminen
nykyisessä
tilassaan
edellyttää
erityisiä
suo jelutoimenpiteitä.
Ympäristönsuojelutoimiston
kesällä
1985
tekemien
selvitysten sekä alueelta muuten käy te t tävi ssä ole vien tietojen mukaan kaupungin Fårön saarella omistamat alueet soveltuvat erinomaisesti luonnonsuojelulain nojalla rauhoi te t taviks i. Yhtenäisen Saarista meren kansallispuiston kannalta on kuitenkin kaupun gin Fårön saarella omistamien alueiden myymistä tai
vaihtamista valtion maihin pidettävä ensisijaisena
ratkaisuna.

Liitekartta 1
Fårön saaren sijainti ja Turun kaupungin omistamat alueet
saarella (merkitty mustalla)
(Karttapohja on piirretty merenkulkuhallituksen merikorttien
pohjalta merenk ulkuhallituk sen luvall~)
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