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ALKUSANAT 

Turun keskustasta 5,5 km pohjoiseen sijaitseva Pomponrahkan keidassuo on arvokas 

luontoalue, jolla elää sekä harvinaisia että uhanalaisia eläimiä ja kasveja. Suo on pääosin 

rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi, ja se kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perus

ohjelmaan. Lisäksi aluetta on ehdotettu Natura 2000 -ohjelmaan. Pomponrahka on 

oivallinen retkeilykohde, sillä siellä on viitoitettu luontopolku ja talvella sen läpi kulkee 

latureitti. 

Pomponrahkan on havaittu metsittyvän ja kuivuvan. Suon ennallistamiseksi ja arvokkaan 

lajiston säilyttämiseksi on Turun kaupungin ympäristövirasto suunnitellut ylimääräisen 

puuston poistoa ja ojaverkoston tukkimista. Ennen koko suon käsittelyä aiotaan tehdä 

hakkuukoe, jolla saadaan alustavaa tietoa toimenpiteen vaikutuksista. Suon tilan arvioi

miseksi ennen hakkuukoetta tutkittiin kesällä 1996 suon kasvillisuus, osa eläimistöä ja 

pohjaveden korkeus. Pirjo Ranta määritti kasvillisuuden ja suotyypit, Martin von Numers 

vastasi selkärangattomien loukkupyynneistä ja kovakuoriaisten lajinmäärityksistä, Juri M. 

Marusik määritti hämähäkit ja Jyrki Matikainen kartoitti linnuston. Raportin kirjoitti Tuija 

Pohjalainen ja työtä ohjasivat Kari Karhu sekä Jarmo Laine. 
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!.JOHDANTO 

Pomponrahkan suokokonaisuus muodostuu eteläisemmästä Pomponrahkasta ja pohjoisemmasta 
Isosuosta. Se sijaitsee 5,5 km Turun keskustasta pohjoiseen Turun lentoaseman ja Ohitustien vä
lissä (kartta 1 ). Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan ja siitä on rauhoi
tettu n. 77 ha luonnonsuojelualueeksi vuonna 1983. 

Pomponrahka kuuluu Saaristo-Suomen kermikeitaisiinja se on ainoa tämän suoyhdistymä
tyypin edustaja mantereella1 • Siellä elää useita uhanalaisia ja harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja. 
Suon arvoa lisää suuri lajimäärä, etenkin rahkasammalia ja hämähäkkejä on runsaasti. 

Pomponrahkan eteläosa on ojitettu 1950-luvulla, minkä seurauksena suo on kuivumassa ja met
sittymässä. Lisäksi läheisen Ohitustien rakentaminen on kuivattanut suota. Puuston kasvua on 
saattanut lisätä lentokentän ja -koneiden jäänestossa käytettävät kemikaalit. 

Suon kosteusolosuhteiden, kasvillisuuden ja eläimistön ennallistamiseksi on Turun kaupungin 
ympäristövirasto suunnitellut suon puuston poistamista ja ojaverkoston tukkimista. Syksyllä 
1997 on suolla tarkoitus tehdä koehakkuu vaikutusten arvioimiseksi. Tämän raportin tarkoi
tuksena on selvittää Pomponrahkan tila ennen koehakkuuta. Kesällä 1996 tutkittiin Pompon
rahkan puusto, taimisto, kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus, lintu-, kovakuoriais- ja hämä
häkkilajisto sekä pohjaveden pinnankorkeus. Tutkimukset tehdään uudelleen kahden tai kolmen 
vuoden kuluttua koehakkuusta. Tuolloin saatavien tulosten perusteella päätetään varsinaiset 
ennallistamistoimenpiteet. 

2. POMPONRAHKAN YLEISKUVAUS 

Pomponrahka oli 5 000 vuotta sitten Li tarinameren lahti, joka maankohoamisen seurauksena 
kuroutui merestä ja muuttui järveksi. Järvi alkoi kasvaa umpeen voimakkaan soistumisen 
seurauksena n. 2 000 vuotta sitten (Mansikkaniemi & Roto 1985). 

Kallioperä on kiillegneissiä, joka luetaan emäksisiin kivilajeihin. Rapautuessaan se parantaa 
maaperän viljavuutta ja fysikaalisia ominaisuuksia, joten alueen perusravinnetilanne on melko 
hyvä (Mansikkaniemi & Roto 1985). 

Pomponrahkalla on näkyvissä alkuasteenaan oleva kohosuon kehitys. Kohosuon tyypillinen 
rakenne ei kuitenkaan tule selvästi esiin, koska turvekerroksen paksuus on vain n. 4 m 
(Mansikkaniemi & Roto 1985). 

Aikaisempien selvitysten perusteella vallitseva suotyyppi on isovarpuinen rame, mutta lukuisia 
muitakin suotyyppejä esiintyy, kuten tupasvilla-, kangas- ja kuusirämettä, lyhytkorsinevaa, 
silmäke- ja Suursaranevaa sekä luhtakorpea. Pienimuatoisena on lisäksi rimpinevaa, rimpilettoa 
sekä monenlaisia korpia. Järvivaiheen jäänteenä esiintyy muutama järviruokokasvusto. Kaak
koisosan avosuon ja sitä idässä reunustavan metsän väliin jää monimuotoinen vaihettumis
vyöhyke. Alueen monipuolisuutta lisäävät lounaisosan laaja koivikkoalue sekä sen ja suon 

1 Suotyypit, kuten korvet, rämeet, nevat ja letot, ovat kasviston ekologian ja ulkonäön samankaltaisuuden perusteella rajattuja 
suokasviyhdyskuntia Suoyhdistymätyypit, kuten keidas-, aapa- ja palsasuot, koostuvat erilaisista suotyypeistä; ne voidaan 
erottaa suotyyppikoostumuksen, pinnanmuotojen ja kosteussuhteiden perusteella Keidas- eli kohosuon paksuturpeinen 
keskiosa on reunoja korkeammalla Kermikeitaan keskustassa on rahkaturpeen muodostamia mättäitä (kermejä) ja avovetisiä 
painanteita 
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3 
välissä oleva rehevä paju- ja haapavyöhyke. Aivan kaakkoisin osa on metsittynyt ojituksen 
seurauksena (Perttula 1993). 

1930-luvulla tehdyissä tutkimuksissa kasvillisuudessa havaittiin paljon lettolajeja. Tuolloin suo
maisema avautui paikoin hehtaarien laajuisena kitukasvuista mäntyä kasvavana tai puuttomana 
räme- ja nevayhdistelmänä. Suon reunaosat olivat huomattavasti tämänhetkistä vetisempiä ja 
rimpisempiä. Nykyisin kadonneista lajeista esiintyivät silloin suovalkku (Hammarbya paludosa), 
viiukko (Parnassia palustris), lettosara (Carex heleonastes), keltasara (C. jlava), ruskopiirto
heinä (Rhynchospora fusca), rimpivihvilä (Juncus stygius) ja suokeitto ( Crepis paludosa) (Laine 
1985). Perttulan (1993) mukaan suolla yhä edelleen eläviä putkilokasviharvinaisuuksia ovat 
punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata), hoikkavilla (Eriophorum gracile) ja 
vaaleasara (Carex livida). 

Pomponrahkalta löydettyjä harvinaisia lehtisammaHa ovat rannikkorahkasammal (Sphagnum 
imbricatum) (Kontula & Kotiluoto 1994), kairasammal (Meesia triquetra), kultasirppisam
mal (Loeskypnum badium), lettokuirisammal (Calliergon richardsonii), lettokilpisammal 
( Cinclidium stygium ), käyrälehtirahkasammal (Spahgnum contortum) ja kirjorahkasammal (S. 
subnites). Pomponrahkalta on löydetty yli puolet Suomen rahkasammallajistosta. Harvinaisia 
maksasammaHa ovat luhtaliuskasammal (Riccardia chamedryfolia), rahkapaanusammal 
( Calypogeia sphagnico/a) ja viiksisammal (Kurzia pauciflora) (Perttula 1993). 

Hämähäkkejä on löydetty lähes 260 lajia (Turun yliopiston eläinmuseon kortisto) elin. 40% 
koko Suomen lajimäärästä. Yhtä suurta lajimäärää ei tunneta miltään muulta Suomen suolta. 
Hämähäkkilajistossa on lukuisia harvinaisuuksia, joista kosteikkovarpuhämähäkki (Emblyna 
brevidens) on uhanalaisin ja harvinaisin (Perttula 1993). 

Pomponrahka on tunnettu rikkaasta perhosfaunastaan. Siellä tavataan useita levinneisyydeltään 
pohjoisia ja itäisiä lajeja. Suurharvinaisuuksia ovat karjalanallaskehrääjä (Nola carelica), haapa
tyttöperhonen (Archiearis notha) ja rämepörhömittari (Lycia lapponaria). Pomponrahka on 
eteläisimpiä esiintymisalueita kanervakangasyökköselle (Anarta myrtilli) sekä herttakangas
yökköselle (A. cordigera). Suurperhoslajeja, jotka esiintyvät Turun lähellä vain Pomponrahkalla, 
ovat kehnämittari (Pergonia strigillaria), ruskoniittykehrääjä (Phyllodesma ilicifolium), tuhka
karvajalka (Dica/lophorafascelina), suoiltayökkönen (Acronicta menyathidis), hankopuuyök
könen (Lithophane lambda), odelmakehrääjä (Gynaephora selenetica), rämekylmänperhonen 
( Oenis jutta ), saraikkoniittyperhonen ( Coenonympha tullia), kanervamittari ( Ch/orissa viridata ), 
luumumittari (Angerona prunaria), pikkutupsukas ( Orgyia antiquoides) ja keltahopeayökkönen 
(Syngrapha microgamma) (Perttula 1993). 

· Pomponrahkalla eläviä harvinaisia ja merkittäviä luteita ovat rämelude (Phymata crassipes), 
ruoppakirppulude (Micracanthia marginalis) ja äkälude (Rhinocoris annulatus) (Perttula 1993). 
Alueelta on löydetty harvinainen sahapistiäinen Caenolyda reticulata sekä harvinaiset kova
kuoriaiset Catops westi, Hylis procerulus ja Cryptocephalus biguttatus (Martin von Numers, 
suull. tiedonanto). 

Pomponrahkalla pesivistä linnuista harvinaisimpia ovat kangaskiuru (Lullula arborea) ja 
pohjansirkku (Emberiza rustica). Sirittäjiä (Phylloscopus sibilatrix) on poikkeuksellisen 
runsaasti - missään muualla Varsinais-Suomessa sirittäjätiheys ei ole yhtä suuri (Lehikoinen & 
Multala 1985). 
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3. POMPONRAHKAN KASVILLISUUSTYYPIT 

Pomponrahkan kasvillisuus kartoitettiin kesällä 1996. Alueella esiintyy seuraavia suotyyppejä: 

räme: - kangasräme 
- isovarpuräme 
- rahkaräme 

korpi: - kangaskorpi 
. - metsäkortekorpi 
- ruoho- ja heinäkorpi 
- lehtokorpi 

neva: - suursaraneva 
- lyhytkorsineva 
- rahkaneva 

letto: - koivuletto 

Lisäksi havaittiir useita yhdistelmäsuotyyppejä, kuten 

- korpiräme 
- suursaranevaräme 
-lyhytkorsinevaräme 
- nevakorpi (sis. sarakorvet) 

Suotyyppien sijainnit ovat kartassa 2 . 

. 3.1. RÄMEET 

Kangasrämeitä on eniten varsinaisten rämeiden reunoilla ja kallioiden juurella. Niiden turve
kerros on erittäin ohut ja rämevarvut hallitsevat kasvillisuutta. 

Suurin osa suosta on isovarpurämettä. Se voidaan jakaa kahteen mosaiikkisesti esiintyvään 
alatyyppiin, joita hallitsevat joko suopursu (Ledum palustre) ja juolukka (Vaccinium uliginosum) 
tai kanerva (Calluna vulgaris). Muurainta (Rubus chamaemorus) ja suokukkaa (Andromeda 
polifolia) on vaihtelevasti, karpaloita (Vaccinium microcarpumja ·V. ·oxycoccos) kasvaa 
mättäillä. 

Rahkarämettä on Isosuon keskivaiheilla. Siellä kasvavat runsaina ruskorahkasammal (Sphagnum 
fuscum), kanerva, muurainja pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia). 

Korpirämettä esiintyy kallioiden läheisyydessä. Myös eteläosan avosuota reunustavajärvikort
teen (Equisetum jluviatile) vallitsema vyöhyke tyypiteltiin korpirämeeksi. Korpirämeellä kasvaa 
sekä räme- että korpivarpuja, kuten suopursu,juolukka, mustikka (Vaccinium myrtillus) ja 
puolukka (V. vitis-ideae). Puusto muodostuu männyistä (Pinus sylvestris), kuusista (Picea abies) 
ja koivuista (Betula pendula ja B. pubescens). Jokasuonrahkasammalta (Sphagnum 
angustifolium) 
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esiintyy pohjakerroksessa yhdessä laikkukasvustoisen korpikarhunsammalen (Polytrichum 
commune) kanssa. 

Eteläosan avosuo on hyvää vauhtia rämettymässä. Se on pääosin suursaranevarämettä, mutta 
myös lyhytkorsinevarämettä esiintyy. Suursaranevarämettä on myös tutkitun alueen pohjois
osassa. 

3.2.KORVET 

Kangaskorpia on kivennäismaiden notkelmissa sekä kallioiden ja varsinaisten soiden välillä. 
Niiden turvekerros on erittäin ohut, pääpuulaji on kuusi ja pohjakerroksen valtasammal on 
korpirahkasammal (Sphagnum girgensohnii), jonka joukossa kasvaa korpikarhunsammalta. 
Kenttäkerroksessa esiintyy metsävarvuista etenkin mustikkaaja puolukkaa, ruohokasveja on 
niukasti. 

Suolta löytyy runsaasti erilaisia korpimuutturnia, kuten metsäkortekorpea, ruoho- ja heinäkorpea 
sekä lehtokorpea. Ne sijoittuvat lähinnä suon lounaisosaan. Niitä ei voitu tyypitellä tarkasti 
erillisiksi kuvioiksi, koska ne vaihtuvat rajatta. Suurin osa korpimuuttumista on ohutturpeista 
metsäkortekorpea ja paksuturpeisiaruoho-ja heinäkorpia on vähemmän. Metsäkortekorpien 
melko yhtenäisen rahkasammalpeitteenjoukossa kasvaa korpikarhunsammalta. Kenttäkerroksen 
päälaji on metsäkorte (Equisetum sylvaticum). Tämän ohella esiintyy oravanmarjaa 
(Maianthemum bifolium) ja metsätähteä (Trientalis europaea) sekä niukasti mustikkaa. Ruoho
ja heinäkorpien lajisto on monipuolisempaa ja luhtaisuus selkeämpää. Runsaslajisin alue 
sijaitsee koivukujan keskivaiheilla, jossa on saniaisvaltainen niittykuvio. 

Keskiosan kalliota kaakossa reunustaa luhtainen nevakorpi. Carex nigra -nevakorpea esiintyy 
kapeana nauhana kangaskorven ohella suon länsiosan pullosaranevan reunuksessa. Nevakorpien 
kasvillisuus on pullosaran (Carex rostrata), jokapaikansaran (C. nigra), harmaasaran (C. 
canescens) ja jouhivihvilän (Juncus filiformis) vallitsemaa. Luhtaisuutta osoittavat lähinnä 
kurjenjalka (Potentilla palustris) ja raate (Menyanthes trifoliata) . Korpisuurta ilmentävät mm. 
korpikarhunsammal ja tähtisara (Carex echinata). 

3.3. NEVAT 

Puhdasta nevaa esiintyy vain pieninä kuvioina. Niiden valtalaji on pullosara. Isosuon koivuleton 
reunassa on tupasvillaista saranevaa. Luontopolulla sijaitsevan kokoontumispaikan ympärillä 
esiintyy niukasti lyhytkorsinevaa. Isosuon eteläosassa on pullosaranevaa. Hiekkakuoppien etelä
puolella sijaitseva umpeenkasvanut lampi luokiteltiinjouhivihvilänevaksi. Etelän avosuon 
keskiosa on rämettyvää saranevaa. Siellä esiintyy myös lyhytkorsikalvakkanevaa ja kuivuvaa 
nmpmevaa. 

3.4. LETOT 

Suon pohjoisosassa on koivuletto, joka on ollut aikaisemmin paljon kosteampi, mutta paikalla 
on yhäjäljellä rimpisyyttä. Letoille luonteenomaisesta lajistosta on jäljellä enää lähinnä vain 
sammalia: paikoitellen kasvaa kultasammalta (Tomentypnum nitens) ja kampasammalta 
(Helodium blandowii). Letolta löytyvät halava (Salix pentandra), kiiltopaju (S. phylicifolia), 
luhtakastikka (Calamagrostis stricta), äimäsara (Carex dioica), liereäsara (C. diandra), pallosara 



7 
(C. globularis),jouhisara (C. lasiocarpa), mutasara (C. limosa),juurtosara (C. chordorrhiza). 
raate ja kurjenjalka. 

3.5. TURVEKANKAAT 

Pomponrahkan puusto on huomattavasti lisääntynyt pienentäen avosuoaluetta. Lisäksi ojien 
läheisyydessä suokasvillisuus on korvautunut metsäkasvillisuudella sekä kenttä- että pohja
kerroksessa. Eli suo on muuttunut turvekankaaksi. Laajimmillaan turvekangas on suon keski
vaiheilta etelään jatkuvan ojaverkoston ympärillä. Suurin osa turvekankaasta on mustikka
turvekangasta tai senja puolukkaturvekankaan välimuotoa. Ojitusalueen idänpuoleisella 
isovarpurämeellä on varputurvekangasta. 

Osa aiemmissa Pomponrahkan inventoinneissa turvekankaiksi luokitelluista kuvioista osoittautui 
turvekerroksen olemattomuuden perusteella kivennäismaiksi, jotka ovat saattaneet olla soistuvaa 
kangasmetsää, mutta jotka nykyään ovat korkeintaan kausikosteita. Tällaista maastoa on mm. 
suojelualueen pohjoispuolella hiekkakuopan ja umpeenkasvaneen lammen ympäristössä, etelä
rajan reunalla sekä keskiosan kallioiden pohjoispuolella. 

4. TUTKIMUSALUEET 

4.1. ISOSUO 

4.1.1. KOEALAT 

Isosuolle perustettiin koealat puuston poiston vaikutusten tutkimiseksi. Kahdeksan peruskoealaa 
· (25m x 25m) sijoitettiin satunnaisesti maastoon 5.6. (kartta 3, alueet 1-8). Niiden kulmat mer

kittiin harjateräspätkillä ja lähimpään puuhun sidotulla punaisella muovinarulla. 

Peruskoealojen sisään sijoitettiin satunnaisesti 5 taimiruutua (2m x 2m). Kunkin taimiruudun 
sisällä oli yksi kasvillisuusruutu (1 m x 1 m) siten, että ruuduilla oli yhteinen lounaiskulma. 
Lounaiskulma merkittiin harjateräspätkälläja muut kulmat muoviputkilla. Ruutujen numerointi 
tehtiin kunkin ruudun kaakkoiskulmaan. Ruutujen sijoitteluja numerointi näkyvät kuvassa L 

Peruskoealoille asennettiin 9. 7. neljä pohjavesiputkea, jonka lisäksi yksi putki oli suojelualueen 
reunalla louhoksen lähellä (kartta 3). 

Kullakin peruskoealalla oli kahdeksan maassa liikkuvia selkärangattomia pyydystävää 
loukkupyydystä. 

4.1.2. KASVILLISUUS 

Koealue on pääasiassaisovarpu-ja rahkarämettä. Isovarpurämeellä vaihtelevat kanervan ja 
vaivaiskoivun (Betula nana) hallitsemat rämekuviot rehevämpien suopursunjajuolukan 
valtaamien alueiden kanssa. Osa kanervavaltaisesta rämeestä on rahkarämettä, jossa kasvaa 
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Kuva 1. Näytealakaavio peruskoealalta (25 m x 25 m), josta näkyvät taimiruutujen 
(2 m x 2 m) ja kasvillisuusruutujen (1 m x 1 m) sijainnit ja numerointi. Pomponrahkan 
peruskoealoilla oli vain kasvillisuusruudut, joiden sijainti ja numerointi noudattavat 
ylläolevaa kaaviota. 
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laajoina peitteinä ruskorahkasammalta. Rahkarämettä on hiihtouran molemmin puolin ja 
luontopolulla sijaitsevan kokoontumispaikan pohjoispuolella. Puustoa on kanervavaltaisissa 
paikoissa selvästi vähemrnmänja puut ovat matalampia kuin suopursu- jajuolukkavaltaisisa 
kohdissa. Taimikkoaja erittäin pienikokoista puustoa sen sijaan on kuivemmissa paikoissa 
runsaasti. Tupasvillaa (Eriophorum vaginatum) kasvaa tasaisesti siellä täällä. 

Pitkospuiden pohjoispuolella kokoontumispaikasta länteen esiintyy hieman lyhytkorsineva
rämettä.· Lyhytkortisuuden ilmentäjänä tupasvillan ohella ovat tupasluikka (Tricophorum 
cespitosum) ja rahkasara (Carex pauciflora). 

Pitkospuiden reunalla on pienellä alalla rimpinevaa, jolla kasvaa mutasaraa, suokukkaa ja 
karpaloa. Isovarpurämeen reunat ovat tupasvillavaltaisia kunnes kasvillisuus muuttuu sara
nevaksi. Pullosaranevaa on hiihtouralla kokouspaikastajonkin matkaa luoteisosan neva-ja 
lettojuotille päin, joskin se välillä muuttuu enemmän tupasvillavaltaiseksi. 

Hiihtoura kokouspaikasta lounaaseen on osittain rahkanevaa, jolla on jokasuon-ja ruskorahka
sammalta sekä karpaloita ja suokukkaa. Rämekasvillisuudenjoukossa kasvaa suokukkaa, 
karpaloita, muurainta ja pyöreälehtikihokkia. Pohjakerrosta peittävät valtaosin rahkasammalet, 
mutta kuivirnmissa ja runsasvarvikkoisissa paikoissa, joissa varjostus ja karikkeen määrä ovat 
suuria, saattaa sammalpeite puuttua tai sen muodostavat seinäsammal (Pleurozium schreberi), 
kangaskynsisammal (Dicranum polysetum) ja rämekarhunsammal (Polytrichum strictum). 
Harmaaporonjäkälää (Cladina rangiferina) sekä torvijäkäliä (Cladonia sp.) kasvaa kanervaisissa 
paikoissa, muttei runsaasti. 

4.2. VARSINAINEN POMPONRAHKA 

4.2.1. KOEALAT 

Varsinaiselle Pomponrahkalle perustettiin koealat ojien tukkimisen vaikutusten seuraamiseksi. 
Viisi peruskoealaa valittiin 10.6. (kartta 3, alueet 9-12). Peruskoealoille sijoitettiin vain kasvil
lisuusruudut, koska alue oli lähes puuton. Ruutujen sijoitus ja merkitseminen peruskoealan 
sisällä tehtiin samoin kuin Isosuolla. 

Peruskoealoille asennettiin 9. 7. kolme pohjavesiputkea (kartta 3). 

Kullakin peruskoealalla oli kahdeksan maassa liikkuvia hämähäkkejä ja kovakuoriaisia pyydys
tävää loukkupyydystä. 

4.2.2. KASVILLISUUS 

Varsinaisen Pomponrahkan koealueet sijaitsevat lähinnänevaaja nevarämettä olevalla avo
suolla, jonka keskellä on aiemmasta vetisyydestäjäljellä vain muutama kuivahtanut raatetta 
kasvava rimpi. Suon keskiosa on suursaranevaa, jonka valtalajina on jouhisara ja paikoitellen 
pullosara. Suon reunoilla on suursaranevarämettä, jolla kasvaa jouhisaraa, kanervaa ja vaivais
koivua. Suon eteläosassa esiintyy lyhytkorsinevarämettä, joka on paikoin kalvakkalyhytkorsi
nevarämettä, koska pohjakerroksen muodostaa kalvakkarahkasammal (Sphagnum papillosum). 
Lyhytkortisuutta ilmentävät runsaana esiintyvä valkopiirtoheinä (Rhyncospora alba) sekä 
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tupasvillaja tupasluikka. Muita suolla kasvavia putkilokasveja ovat mutasaraja luhtavilla 
(Eriophorum angustifolium). Suon eteläpuolella on isovarpurämettä. Suon koilliskulmauksessa 
on korpirämettä,jossa esiintyvät korpipaatsama (Rhamnusjrangula), tähtisara (Carex echinata), 
siniheinä (Molinia caerulea), rätvänä (Potentilla erecta) ja uhanalainen rannikkorahkasammal. 
Suon ruovikkoisen osan pohjakerroksen muodostaa kalvakkarahkasammal ja kenttäkerroksessa 
esiintyy järviruo'on (Phragmites australis) lisäksi runsaasti siniheinää ja suokukkaa sekä paikoin 
pyöreälehtikihokkia. Ruovikkovyöhykkeellä kasvaa uhanalainen punakämmekkä. Suo on kuivu
misen seurauksena puustoutumassa, mikä näkyy selkeimmin suon pohjois-ja koillisreunoilla. 
Rämemättäillä on runsasti nuorta elinvoimaista taimikkoa. 

5. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimusmenetelmien valinnassa käytettiin apuna teoksia Metsähallituksen Luonnonsuojelu
alueitten kasvillisuuden seurannan pysyvät koealat (Tuominen & Luhtala 1989) sekä Metsä
ojitettujen soiden ennallistamisopas (Heikkilä & Lindholm 1995). 

5.1. PUUT JA TAIMET 

Puusto arvioitiin peruskoealoilta. Puiksi luokiteltiin kaikki yli 1 ,3 m korkeat männyt. Niistä 
määritettiin ikä, korkeus, rinnanympöryshalkaisija ja kunto luokissa 1-4 (1 = täysin tai lähes 
terve, 2= jonkinasteisia vaurioita rungossa tai neulasissa, 3= selvästi huonokuntoinen, kituva puu 
ja 4= kuollut puu). 

Puun korkeus arvioitiinjoko mittakepillä tai lyijykynänmitan1 avulla. Käyristä tai lengoista 
puista mitattiin rungon pituus. Lähes maahan saakka taipuneita tai kuolleita puita ei mitattu. 

Puun ikä arvioitiin oksakiehkuroiden määrästä, jolloin laskettuun ikään lisättiin viisi vuotta, 
koska alimmat vuosikasvaimet eivät olleet helposti havaittavissa. Monihaaraisten puiden ikä 
arvioitiin terveimmästä haarasta. Mikäli iän määritys oli erityisen hankalaa, se arvioitiin 1 0 
vuoden tarkkuudella. 

Puun halkaisija mitattiin 1,3 m korkeudelta. Jos mittauskohdassa oli kuluvan kesän vuosi
kasvain, oksanhaara, vahingoittunut tai sairas rungonkohta, halkaisija mitattiin kyseisen kohdan 
alapuolelta lähimmästä mahdollisesta kohdasta. Monihaaraisten puiden halkaisija mitattiin 
kaikista oksista/rungoista, mikäli ne olivat kasvultaan yhtä voimakkaita. Epämääräisesti tai 
jonkin haaran osalta voimakkaammin kasvaneista puista mitattiin vain päärungot 

Taimet inventoitiin taimiruuduilta. Taimiksi luettiin männyt;joiden korkeus oli alle 1,3 m. 
Taimet mitattiin samoin kuin puut rungon paksuutta lukuunottamatta. 

5.2. ALUSKASVILLISUUS 

Kasvillisuusruuduilta arvioitiin kenttä- ja pohjakerroksen lajit ja niiden peittävyydet. Karpalot ja 
pyöreälehtikihokki luokiteltiin pohjakerrokseen matalan kasvutavan vuoksi. 

1 Seisotaan riittävän etäällä mitattavasta puusta. Käsivarren etäisyydellä pidetty kynä asetetaan siten, että se näyttää 
yhtä pitkältä kuin puuta vasten asetettu tunnetun pituinen apukeppi. Kynää suoraan nostamalla voidaan määrittää 
kuinka monta apukepin pituutta puun mittaan sisältyy. 
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5.3. POHJA VESI 

Pohjaveden korkeus mitattiin viikottain 12.7.-13.9. sekä 12.10. ja 28.11. Mittaus tehtiin narun 
päähän kiinnitetyllä ontolla metallipalikalla. Palikkaa laskettiin alemmas pohjavesiputken sisällä 
kunnes se saavutti vedenpinnan tason, mikä havaittiin pulahtavana äänenä. Vedenpinnan kor
keus laskettiin mittaamalla nauhan ja palikan pituus putken sisään jäävältä matkalta ja vähentä
mällä tästä pohjavesiputken korkeus maanpinnasta. 

5.4. SELKÄRANGATTOMAT 

Maassa liikkuvia selkärangattomia kerättiin 13.6.-13.9.loukkupyydyksillä. Pyydyksinä käytettiin 
lasipurkkeja, joiden suun halkaisija oli 65 mm. Kullakin koealueella oli kahdeksan maahan 
kaivettua, katollista, laimennettua glykolia sisältänyttä pyydystä, jotka tyhjennettiin kolmen 
viikon välein. Pyydyksiin pudonneet aikuiset hämähäkit ja kovakuoriaiset siirrettiin alkoholiin ja 
ne määritettiin lajeittain. 

5.5. LINNUT 

Pomponrahkan linnusto selvitettiin 29.4.-10.7. kartoitusmenetelmällä. Paikalla käytiin 14 kertaa. 
Aluetta ei pystytty kartoittamaan kerralla kokonaan, joten laskenta keskitettiin tiheälintuisem
paan osaan koivukujan ympärille, vähälintuisilla räme- ja avosuolaikuilia käytiin vain 6 kertaa. 
Kartoitukset tehtiin aamuisin klo 4.00-9.30. Pesiä etsittiin myös muina aikoina. Sirittäjien, ras
taiden ja punarinnan pesiä etsittiin systemaattisesti. 

Reviiriä osoittavat havainnot, kuten laulu, reviirikahakat, pesimiskäyttäytyminen sekä pesät ja 
pienet maastopoikaset, merkittiin kartalle. Kunkin koiraan (parin) havaintopisteistä muodostui 
rykelmä, joka tulkittiin reviiriksi. Pesiväksi pariksi luettiin linnut, jotka havaittiin vähintään 6 
kertaa. Laskenta-alueen rajalla laulavista linnuista noin puolet luettiin tutkimusalueen pesimä
linnustoon. 

6. POMPONRAHKAN LAnSTO 

Pompomahkan kasvillisuus on melko monipuolinen. Kasvillisuudessa havaitaan selvästi suon 
metsittyminen, sillä alueella kasvaa paljon sekä suolajeja että metsälajeja. Pompomahkan kasvi
lajit ovat liitteessä 1. Luettelossa ovat mukana myös kallioalueiden ja metsien lajit. Kenttäker
roksen lajeista kanerva ja tupasvillahavaittiin useimmilla kasvillisuusr'uuduilla; peittävimmät 
lajit olivat kanerva, variksenmarja ja vaivaiskoivu. Kasvillisuusruutujen kenttäkerroksen lajit 
ovat liitteessä 2. Kasvillisuusruutujen pohjakerroksen useimmin tavatut lajit olivat karpalot, 
rämekarhunsammal ja seinäsammal. Pohjakerroksen kasvilajit ovat liitteessä 3. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä Pompomahkalta löydetyt huomionarvoisimmat kasvilajit olivat 
punakämmekkä (luonnonsuojelulailla rauhoitettu Oulun läänin eteläpuolella), vuorijalava 
(Ulmus glabra) (luonnonsuojelulailla rauhoitettu koko maassa) ja rannikkorahkasammal 
(luonnonsuojelulailla erityisesti suojeltu). Lisäksi riidenlieko (Lycopodium annotinum) ja 
katinlieko (L. clavatum) on mainittu Euroopan unionin luontodirektiivissä hyödyntämisen 
sääntelyä vaativiksi lajeiksi. Vuonna 1997 Pomponrahkalta on yhä löydetty hoikkaviliaja 
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vaaleasara (Kimmo S)'ljänen, suull. tiedonanto), jotka molemmat ovat Varsinais-Suomessa 
vaarantulleita lajeja (Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunta 1992). 

Pomponrahkan hämähäkki- ja kovakuoriaislajisto on varsin monipuolinen; siellä elää sekä 
tyypillisiä suolajeja että monia soistuneiden metsien sekä suon ja metsän vaihettumisvyö
hykkeen lajeja. Eräät yleislevinneisyydeltään pohjoiset hämähäkki- ja kovakuoriaislajit ovat 
löydettävissä Turun seudulta vain Pomponrahkalta. 

Loukkupyydyksistä löydettiin 13 heimoon kuuluvia hämähäkkilajeja 87, yksilöitä oli yhteensä 
4 351. Selvästi runsaimpia olivat juoksuhämähäkkilajit Pardosa sphagnico/a ja Pirata 
uliginosus. Mielenkiintoisimpia lajeja olivat juoksuhämähäkkilajit Pardosa "lugubris", joka 
saattaa olla tieteelle uusi laji, sekä A/opecosa taeniata, jonka ainoita löytöpaikkoja Pomponrahka 
on. Juoksuhämähäkkilajit Pardosa hyperborea ja Tricca alpigena sekä pallohämähäkkilaji 
Robertus lyrifer ovat pohjoisia suo lajeja, joille Pomponrahka on lounaisin esiintymisalue koko 
Manner-Suomessa. Lisäksi Pomponrahka on ainoa suojeltu suo Varsinais-Suomessa, jolta 

. kyseisiä lajeja tavataan. Riippuhämähäkkilajit Glyphesis cottonae, Carorita limnaea ja 
Taranucnus setosus sekä hyppyhämähäkkilaji Neon valentinus ovat eteläisiä soille tyypillisiä 
harvinaisia lajeja. Glyphesis cottonae on kansainvälisestikin hyvin harvinainen kääpiö
hämähäkkilaji. Riippuhämähäkkilajit Peponocranium ludicrum ja Minicia marginella ovat 
suolla eläviä harvinaisia lajeja, jotka esiintyvät vain parhailla soilla. Hämähäkkilajit ovat 
liitteessä 4. 

Pyydyksiinjäi 16 heimoon kuuluvia kovakuoriaislajeja 80, yksilöitä oli yhteensä 2 133. 
Kovakuoriaislajistoa dominoivat odotetusti maan pinnalla liikkuvat pedot, lyhytsiipiset ja 
maakiitäjäiset. Kummankin heimon lajimäärä oli tavanomainen, mutta runsaita lajeja oli vähän; 
runsaimmat lyhytsiipislajit olivat Drusilla cana/iculata, Zyras cognatus ja Quedius molochinus, 
maakiitäjäisistä lajit Trechus rivularis ja T. secalis. Kovakuoriaislajit ovat liitteessä 5. 

Pomponrahkalla pesi 32lintulajia, pareja oli 137. Linnuston lajimäärä on varsin suuri. Tämä 
johtuu kasvillisuustyyppien monipuolisuudesta; sekä vaativille lehtolajeille että havumetsien 
peruslajeille löytyy sopivia pesimisympäristöjä. Runsaimmat lajit olivat peippo (Fringilla 
coelebs), pajulintu (Phylloscopus trochilus) ja sirittäjä. Edelliseen linnustaselvitykseen 
(Lehikoinen & Multala 1985) verrattuna linnusto on muuttunut melko vähän; valtalajit ovat 
pysyneet samoina, jopa niiden parimäärät ovat lähes yhtä suuria. Sirittäjätiheys on yhä Suomen 
oloissa poikkeuksellisen suuri. Euroopan unionin lintudirektiivissä mainituista erityisiä 
suojelutoimenpiteitä vaativista lajeista pyy (Bonasa bonasia) ja palokärki (Dryocopus martius) 
pesivät Pomponrahkalla. Lisäksi alueella havaittiin idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides), 
helmipöllö (Aegolius funereus) sekä kangaskiuru (Lullula arborea) (luonnonsuojelulailla 
erityisesti suojeltu), jotka myös kuuluvat lintudirektiivin lajeihin. Alueella pesinyt uuttuykyyhky 
(Columba oenas) luokiteltiin vuonna 1985 taantuneeksi uhanalaiseksi lajiksi (Uhanalaisten 
eläintenja kasvien suojelutoimikunta 1985), mutta vuonna 1992laji arvioitiin niin runsaaksi 
Lounais-Suomessa, että se poistettiin valtakunnallisesti uhanalaisten lajien luettelosta (Uhan
alaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunta 1992). Pesimälinnusto parimäärineen on liitteessä 
6. Lisäksi pikkusiepolla (Ficedula parva) tiedetään olleen kaksi reviiriä Pomponrahkalla vuonna 
1997 (Jarmo Laine, suull.tiedonanto). Pikkusieppo on luonnonsuojelulain mukaan uhanalainen 
ja Euroopan unionin lintudirektiivissä mainittu erityisiä suojelutoimenpiteitä vaativa laji. 
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7. HAKKUUKOE 

Ennen koko suon puuston poistoa on loppuvuodesta 1997 tarkoitus koehakata puusto puolelta 
Isosuon peruskoealoista (neljä 25 m x 25 m koealaa). Koehakkuilla on tarkoitus saada suuntaa 
antavaa tietoa puuston poiston vaikutuksista; 2-3 vuoden kuluttua kasvillisuus, eläimistö ja 
pohjaveden pinnankorkeus tutkitaan uudelleen. Erityisen kiinnostuneita ollaan siitä miten 
hakkuu vaikuttaa lajistoon, nostaako se pohjaveden pintaa ja kasvaako poistetun puuston tilalle 
taimikko muutamassa vuodessa. 

Hakattavat koealat pyrittiin valitsemaan siten, että hakattavienja ennalleenjätettävien alojen 
kasvillisuus, eläimistöja pohjaveden korkeus olisivat mahdollisimman samanlaisia ennen 
toimenpiteiden suorittamista, jotta uusintaselvityksissä esiin tulevat erot voidaan tulkita johtuvan 
hakkuusta. Tähän tavoitteeseen olisi voitu päästä myös poimimalla suuri määrä alueita satun
naisesti, mutta nyt tutkittiin pieni määrää alueita ja niiden samankaltaisuus arvioitiin tilastollisin 
testein (varianssianalyysi (ANOVA) ja monimuuttujavarianssianalyysi (MANOV A)). Analyy
sien perusteella eniten toisiaan muistuttavien koealueyhdistelmien tulokset ovat taulukossa 1. 
Koeruudutujen 1, 4, 6,ja 7 yhdistelmän (vaihtoehto 1) havaittiin olevan ominaisuuksiltaan lähes 
samanlainen kuin ruutuyhdistelmän 2, 3, 5 ja 8 (vaihtoehto 2). Mäntyjen tiheyden, pituuden ja 
läpimitan sekä taimien tiheyden, kovakuoriaisten yksilömäärän ja hämähäkkien lajimäärän 
keskiarvot ovat lähes yhtä suuria. Taimien iän sekä pohja- ja kenttäkerroksen lajimäärien keski
arvot erosivat eniten toisistaan. Mikään valinnassa painotetuista tekijöistä ei saanut huonoa 
(p<0,25) arvoa. Ruutujen 1, 4, 6 ja 7 puusto päätettiin hakata. 

Valituilla peruskoealoilla tehdään avohakkuu. Jotta reunavaikutus1 ei vaikuta tutkimusalueen 
kasvillisuuteen ja eläimistöön, hakataan myös peruskoealueiden reunojen ulkopuolelle parin 
metrin puuton vyöhyke. Mikäli pohjavesiputki sijaitsee koealueen reunalla, huolehditaan siitä, 
että puusto hakataan riittävän kauas putkesta, jotta se ei vaikuta pohjaveden pinnankorkeuteen 
mittauskohdassa. Hakkuu tehdään moottorisahalla. Puut katkaistaan mahdollisimman tyvestä, 
jotta suolle ei jää häiritseviä kantoja. Kaadettu puusto viedään pois alueelta kevyellä kuljet
timella suon pinnanjäädyttyä, jotta suon pinta ei rikkoudu. 

1 Yleisesti havaittu ilmiö, että eri eliöyhteisöjen rajalla lajien lukumäärä ja yksilötiheydet ovat suurempia kuin 
eliöyhteisöjen sisällä. 
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Taulukko 1. Kahden parhaan hakkuuvaihtoehdon vertailu tilastollisin testein (ANOVA, 
MANOV A) kriteerinä se, että ha.kattavat ja ennalleen jätettävät alueet eivät eroa ennen 
toimenpidettä toisistaan eli testisuureet eivät saa olla merkitseviä (p>>0.05). Hyvät arvot 
(p>O. 75) on kursivoitu ja huonot (p<0.25) on yliviivattu. Tekijät, joita painotettiin valinnassa, 
on lihavoitu. Ka=keskiarvo, p=testin tulos. 

Vaihtoehto 1 2 

Hakkuu Kyllä Ei Kyllä Ei 

Alueet 1358 vs. 2467 1467 vs. 2358 

ka p ka ka p ka 

Pohjaveden korkeus (cm) 37.5 .59 42.0 42.0 .60 37.5 

Männyt .55 .43 
Tilavuus (m3/ha) 5.56 .76 4.38 4.33 .74 5.60 
Tiheys (runkoa!ha) 791. .81 700. 704. .83 787. 
Pituus (m) 2.86 .95 2.90 2.85 .92 2.92 
Läpimitta (cm) 3.50 .97 3.53 3.40 .80 3.64 
Ikä (v) 33.7 .78 34.3 35.1 .33 32.9 

Taimet .36 .34 
Tiheys (kpllm2) .838 .13 .325 .638 .76 .525 
Pituus (cm) 36.1 .33 46.2 43.1 .72 39.2 
Ikä (v) 18.5 .13 22.4 22.6 .09 18.3 

Kasvisto .96 .29 
Pohjakerroksen lajimäärä 13.5 .89 13.3 9.95 .18 12.3 
Kenttäkerroksen lajimäärä 9.00 .79 9.25 8.50 .12 14.5 

Kenttäkerros t> .68 .36 

Eläimistö .99 .74 
Kova.kuoriaisten lajimäärä 21.3 .99 21.3 20.0 .47 22.5 
Kova.kuoriaisten yksilömäärä 209. .78 200. 203. .94 205. 
Hämähäkkien lajimäärä 33.3 .53 35.0 34.3 .93 34.0 
Hämähäkkien yksilömäärä 324. 58 375. 309. .36 391. 

1>Viiden runsaimman lajin peittävyydet (%). 
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Liite 1. Kasvilajit. 

PUUT JA PENSAAT 

kuusi 
mänty 
kataja 
vuorijalava 
tammi 
rauduskoivu 
hieskoivu 
tervaleppä 
halava 
kiiltopaju 
virpapaju 
raita 
juolukkapaju 
hanhenpaju 
kapealehtipaju 
haapa 
metsälehmus 
mustaherukka 
taikinamarja 
vadelma 
pihlaja 
suomenpihlaja 
tuomi 
paatsama 
lehtokuusama 
koiranheisi 
isotuomipihlaja 

VARVUT 

vaivaiskoivu 
kanerva 
suopursu 
sianpuolukka 
variksenmarja 
isokarpalo 
pikkukarpalo 
puolukka 
juolukka 
mustikka 

SARAT JA HEINÄT 

liereäsara 
juurtosara 
jänönsara 
tähtisara 
äimäsara 
harmaasara 
jouhisara 
pullosara 
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Picea abies 
Pinus sylvestris 
Juniperus communis 
Ulmus glabra 
Quercus robur 
Betula pendula 
B. pubescens 
Alnus glutinosa 
Salix pentandra 
S. phylicifolia 
S. aurita 
S. caprea 
S. myrtilloides 
S. repens 
S. rosmarinifolia 
Populus tremula 
Tilia cordata 
Ribes nigrum 
R. alpinum 
Rubus idaeus 
Sorbus aucuparia 
S. hybrida 
Prunus padus 
Rhamnus .frangula 
Lonicera xylosteum 
Viburnum opulus 
Amelanchier spicata 

Betula nana 
Calluna vulgaris 
Ledum palustre 
Arctostaphylos uva-ursi 
Empetrum nigrum subsp. nigrum 
Vaccinium oxycoccos 
V. microcarpum 
V. vitis-ideae 
V. uliginosum 
V. myrtillus 

Carex diandra 
C. chordorrhiza 
C. ovalis 
C. echinata 
C. dioica 
C. canescens 
C. lasiocarpa 
C. rostrata 



pallosara 
v1masara 
mutasara 
riippasara 
jokapaikansara 
rahkasara 
lampaannata 
kylänurmikka 
niittynurmikka 
nuokkuhelrnikkä 
ojasorsimo 
nurmilauha 
metsälauha 
luhtarölli 
nurmirölli 
viitakastikka 
korpikastikka 
luhtakastikka 
metsäkastikka 
siniheinä 
järviruoko 

MUUT PUTKILOKASVIT 

riidenlieko 
katinlieko 
järvikorte 
metsäkorte 
peltokorte 
sananjalka 
nevaimarre 
metsäalvejuuri 
hiirenporras 
metsäimarre 
kallioimarre · 
rentukka 
valkovuokko 
rönsyleinikki 
ojaleinikki 
nokkonen 
lehtoarho 
heinätähtimö 
kalliohatikka 
kalliokohokki 
katkeratatar 
niittysuolaheinä 
suo-orvokki 
metsäorvokki 
suokukka 
nuokkutalvikki 
terttualpi 
ranta-alpi 
metsätähti 
pyöreälehtikihokki 
mes1angervo 
muurain 
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C. globularis 
C. pilulifera 
C. limosa 
C. magellanica 
C. nigra 
C. pauciflora 
F estuca ovina 
Poaannua 
P. pratensis 
Melica nutans 
Glyceria jluitans 
Deschampsia cespitosa 
D.jlexuosa 
Agrostis canina 
A. capillaris 
Calamagrostis canescens 
C.purpurea 
C. stricta 
C. arundinacea 
Molinia caerulea 
Phragmites australis 

Lycopodium annot::2um 
L. clavatum 
Equisetum jluviatile 
E. sylvaticum 
E. arvense 
Pteridium aquilinum 
Thelypteris phegopteris 
Dryopteris carthusiana 
Athyrium filix-femina 
Gymnocarpium dryopteris 
Polypodium vulgare 
Caltha palustris 
Anemone nemorosa 
Ranunculus repens 
R.jlammula 
Urtica dioica 
Moehringia trinervia 
Stellaria graminea 
Spergula morisonii 
Silene rubestris 
Polygonum hydropiper 
Rumex acetosa 
Viola palustris 
V. riviniana 
Andromeda polifolia 
Orthilia secunda 
Lysimachia thyrsiflora 
L. vulgaris 
Trientalis europaea 
Drosera rotundifolia 
Filipendula uimaria 
Rubus chamaemorus 



mesimarJa 
lillukka 
kyläkellukka 
rätvänä 
mansikka 
hiirenvirna 
mäkivirvilä 
aitovirna 

· kevätlinnunherne 
syylälinnunherne 
niittynätkelmä 
valkoapila 
metsäapila 
maitohorsma 
suohorsma 
koiranputki 
karhunputki 
suoputki 
ahomatara 
rantamatara 
raate 
lehtovirmajuuri 
peltopillike 
rohtotädyke 
nurmitädyke 
kangasmaitikka 
piharatamo 
harakankello 
ojakärsämö 
siankärsämö 
viilakot 
syysmaitiainen 
huopakeltano 
sudenmarja 
kielo 
oravanmarja 
punakämmekkä 
maariankämmekkä 
vehka 
jouhivihvilä 
konnanvihvilä 
nurmipiippo 
kevätpiippo 
korpikaisla 
tupasvilla 
valkopiirtoheinä 

SAMMALET 

suonihuopasammal 
luhtakuinsammal 
kalvaskuirisammal 
palmusammal 
kangaskynsisammal 
kivikynsisammal 
töppökynsisammal 
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R. arcticus 
R. saxatilis 
Geum urbanum 
Potentilla erecta 
Fragaria vesca 
Vicia cracca 
V. tetrasperma 
V. sepium 
Lathyrus vernus 
L. linifolius 
L. pratensis 
Trifolium repens 
T. medium 
Epilobium angustifolium 
E.palustre 
Anthriscus sylvestris 
Angelica sylvestris 
Peucedanum palustre 
Galium boreale 
G.palustre 
Menyanthes trifoliata 
Valeriana sambucifolia subsp. sambucifolia 
Galeopsis biflda 
Veronica officinalis 
V. chamaedrys 
Melampyrum pratense 
Plantago major 
Campanula patula 
Achillea ptarmica 
A. millefolium 
Senecio sp. 
Leontodon autumnalis 
Pilosella officinarum 
Paris quadrifolia 
Convallaria majalis 
Maianthemum bifolium 
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata 
D. maculata 
Calla palustris 
Juncus filiformis 
J. bufonius 
Luzula multiflora 
L.pilosa 
Scirpus sylvaticus 
Eriophorum vaginatum 
Rhyncospora alba 

Aulacomnium palustre 
Calliergon cordifolium 
C. stramineum 
Climacium dendroides 
Dicranum polysetum 
D. scoparium 
D. spurium 



-! 

f 

kampasammal 
korpikerrossammal 
lehväsammalet 
seinäsammal 
korpikarhunsammal 
kangaskynsisammal 
rämekarhunsammal 
kiiltolehväsammal 
kalliotierasainmal 
ruusukesammal 
jokasuonrahkasammal 
kangasrahkasammal 
vaalearahkasammal 
viitarahkasammal 
ruskorahkasammal 
korpirahkasammal 
rannikkorahkasammal 
punarahkasammal 
kalvasrahkasammal 
haprarahkasammal 
rusorahkasammal 
okarahkasammal 
hentorahkasammal 
lettorahkasammal 
kultasammal 
nevasirppisammal 

JÄKÄLÄT 

isohirvenjäkälä 
valkoporonjäkälä 
harmaaporonjäkälä 
palleroporonjäkälä 
punatorvijäkälä 
puikkotorvijäkälä 
silotorvijäkälä 
ruskotorvijäkälä 
suomutorvijäkälä 
okatorvijäkälä 
kaarrekeltakarve 
kalliokarve 
keltakarttajäkälä 
tinajäkälät 
karstanapajälälä 
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Helodium blandowii 
Hylocomium splendens 
Plagiomnium sp. 
Pleurozium schreberi 
Polytrichum commune 
P. juniperum 
P. strictum 
Pseudobryum cinclioides 
Racomitrium lanuginosum 
Rhodobryum roseum 
Sphagnum angustifolium 
S. capillifolium 
S. centrale 
S. fimbriatum · 
S.fuscum 
S. girgensohnii 
S. imbricatum 
S. magellanicum 
S. papillosum 
S. riparium 
S. rubellum 
S. squarrosum 
S. tenellum 
S. teres 
Tomentypnum nitens 
Warnstorfia .fluitans 

Cetraria islandica 
Cladina arbuscula 
C. rangiferina 
C. stellaris 
Cladonia coccifera 
C. cornuta 
C. gracilis 
C.pyxidata 
C. squamosa 
C. uncialis 
Parmelia centrifuga 
P. saxatilis 
Rhizocarpon geographicum 
Stereocaulon sp. 
Umbilicaria deusta 
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Liite 2. Kasvillisuusruutujen kenttäkerroksen lajisto sekä kuinka monella prosentilla 60 kas
villisuusruudusta laji on havaittu (frekvenssi) ja lajin keskimääräinen peittävyysprosentti 
ruudulla (peittävyys). 

Laji Frekvenssi (%) Peitävyys (%) 

kanerva Calluna vulgaris 83 21.38 
variksenmarja Empetrum nigrum 65 8.68 
vaivaiskoivu · Betula nana 75 7.34 
tupasvilla Eriophorum vaginatum 83 6.34 
muurain Rubus chanaemorus 67 6.23 
suopursu Ledum palustre 25 4.25 
suokukka Andromeda polifolia 72 3.14 
juolukka Vaccinium uliginosum 30 2.35 
pullosara Carex rostrata 12 2.15 
mänty Pinus sylvestris 37 1.24 
valkopiirtoheinä Rhyncospora alba 3 0.87 
järviruoko Phragmites australis 8 0.77 
tupasluikka Trientalis cespitosum 12 0.69 
puolukka Vaccinium vitis-ideae 15 0.65 
mutasara Carex limosa 2 0.58 
jouhisara C. lasiocarpa 27 0.48 
maitohorsma Epilobium angustifolium 2 0.05 
hieskoivu Betula pubescens 8 0.03 
järvikorte Eq_uisetum fluviatile 2 0.01 
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Liite 3. Kasvillisuusruutujen pohjakerroksen lajisto sekä kuinka monella prosentilla 60 kas
villisuusruudusta laji on havaittu (frekvenssi). Koska kaikkia sammalia ei vielä ole määritetty 
lajilleen, ei lajien peittävyyksiä laskettu. 

Laji 

karpalot 
rämekarhunsammal 
seinäsammal· 
suonihuopasammal 
kangaskynsisammal 
punarahkasammal 
jokasuonrahkasammal 
ruskorahkasammal 
pyöreälehtikihokki 
harmaaporonjäkälä 
kalvasrahkasammal 
torvijäkälät 
rusorahkasammal 
hentorahkasammal 
karhunsammal et 
kuirisammalet 
palleroporonjäkälä 

Vaccinium sp. 
Polytrichum strictum 
Pleurozium schreberi 
Aulacomnium palustre 
Dicranum polysetum 
S.magellanicum 
Sphagnum angustifolium 
Sphagnum fuscum 
Drosera rotundifolia 
Cladina rangiferina 
Sphagnum papillosum 
Cladonia sp. 
Sphagnum rubellum 
Sphagnum tenellum 
Polytrichum sp. 
Calliergon sp. 
Cladina stellaris 

Frekvenssi (%) 

82 
37 
37 
30 
22 
22 
17 
15 
13 
10 
8 
8 
7 
2 
2 
2 
2 
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Liite 4. Hämähäkkilajit, kuinka monesta prosentista tyhjennettyjä laukkupyydyksiä laji on 
löytynyt (frekvenssi) ja montako eläintä on keskimäärinjäänyt pyydykseen vuorokaudessa 
(yksilöä/! 000 loukkuvuorokautta) (määrä). Laukkupyydyksiä oli yhteensä 96, pyydysten 
tyhjennxksiä 384 ja laukkuvuorokausia 8 328. 

1 
1 

HEIMO LAJI Frekvenssi (%) Määrä 
Gnaphosidae Drassodes pubescens 4.1 2.4 
(kivikkohämähäkit) Drassylus pusillus 0.8 0.5 

Gnaphosa nigerrima 3.4 6.6 
Haplodrassus moderatus 1.3 0.7 
Micaria aenea 0.3 0.1 
Mpulicaria 0.8 0.2 
Zelotes clivicolus 0.8 0.2 
Z. latreillei 2.3 2.2 

Liocranidae Agroeca brunnea 1.3 0.7 
A.proxima 5.2 6.0 
Phrurolithus festivus 2.1 1.4 
Scotina palliardi 0.3 0.1 

Zoridae Zora spinimana 3.6 2.2 
( okajalkahämähäkit) 

Thomisidae Xysticus linealus 0.3 0.2 
(rapuhämähäkit) 

Philodromidae Thanatus formicinus 0.5 0.2 
(nopsahämähäkit) 

Salticidae Evarcha arcuata 0.5 0.2 
(hyppyhämähäkit) Neon reticulatus 1.8 1.6 

N. valentinus 2.1 1.3 

Lycosidae Alopecosa pulverulenta 4.9 4.0 
Guoksuhämähäkit) A. taeniata 0.3 1.1 

Hyrgolycosa rubrofasciata 1.0 1.6 
Paradosa "lugubris" 7.0 18.1 
P. hyperborea 3.4 5.2 
P. pullata 0.3 0.1 
P. riparia 4.4 8.6 
P. sphagnicola 12.5 172.2 
Pirata hygrophilus 2.9 2.4 
P.piccolo 2.9 3.5 
P. piscatorius 0.5 0.4 
P. uliginosus 11.5 102.8 
Tricca alpigena 2.3 1.7 
Trochosa spinipalpis 9.4 17.2 

Hahniidae Antistea elegans 5.7 15.7 

Mimetidae Erofurcata 0.3 0.1 
(hämähäkinsyöjät) 

Theridiidae Crustulina guttata 1.0 0.5 
(pallohämähäkit) Dipoena prona 0.5 0.2 

Euryopis jlavomaculata 1.0 0.8 
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HEIMO LAJI Frekvenssi !o/ol Määrä 

Robertus arundineti 2.1 2.9 
R. lividus 4.2 6.0 
R. lyrifer 0.3 0.1 
R. scoticus 0.5 0.3 
Steatoda phalerata 0.3 0.1 

Araneidae Atea sturmi 0.3 0.1 
(ristihämähäkit) 

Tetragnathidae Pachygnata liseri 0.3 0.1 
( sauvaristihämähäkit) 

Linyphiidae Agyneta beata 1.0 0.5 
(riippuhämähäkit) A. cauta 9.1 23.1 

A. conigera 4.9 13.2 
A. saxatilis 0.3 0.1 
A. subtilis 4.2 16.9 
Apileta misera 2.1 1.3 
Bathyphantes parvulus 7.8 21.5 
Carorita limnaea 0.5 0.2 
Centromerus arcanus 3.1 1.8 
Ceratinelle sp. 1.0 0.6 
Cnephalocotes obscurus 5.7 4.9 
Dicymbium sp. 0.3 0.1 
Diplocentria bidentata 0.5 0.2 
Diplostyla concolor 1.6 1.0 
Erigone atra 0.3 0.1 
Floronia bucculenta 0.5 0.2 
Glyphesis cottonae 0.3 0.1 
Gonatium rubens 0.5 0.3 
Halorates reprobus 0.3 0.1 
Lepthyphantes alutacius 3.4 2.9 
L. angulatus 3.4 2.6 
L. eristatus 1.3 0.2 
L. decolor 0.8 0.6 
L. mengei 2.9 2.9 
Maro minutus 0.3 0.1 
Micrargus herbigradus 2.9 1.7 
Microlinyphia pusila 0.3 0.1 
Minicia marginella 0.3 0.1 
Minyriolus pusillus 0.3 0.1 
Notioscopus sarcinatus 4.7 4.9 
Panamomops mengei 0.5 0.2 
Pelecopsis parallela 0.3 0.1 
Peponocranium ludicrum 0.3 0.1 
Pocadicnemis pumila 3.9 3.0 
Sintula cornigera 0.8 0.3 
Stemonyphantes lineatus 1.0 0.7 
Tapinopa longidens 0.3 0.1 
Taranucnus setosus 0.3 0.1 
Trachynella nudipalpis 7.0 2.9 
Walckenaeria alticeps 8.9 7.2 
W. arthotibialis 3.6 2.4 
W. cuspidata 6.5 5.3 
W. dysderoides 0.3 0.1 
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Liite 5. Kovakuoriaislajit sekä kuinka monesta prosentista tyhjennettyjä laukkupyydyksiä laji on 
löytynyt (frekvenssi) ja montako eläintä on keskimäärinjäänyt pyydykseen vuorokaudessa 
(yksilöä/! 000 loukkuvuorokautta) (määrä). Laukkupyydyksiä oli yhteensä 96, loukkujen tyhjen
nyksiä 384 ja laukkuvuorokausia 8 328. 

HEIMO 
Carabidae 
(maakiitäjäiset) 

Cholevidat.; 

Scydmaenidae 
(kasekkaat) 

Staphylinidae 
(lyhytsiipiset) 

LAJI 
Leistus terminalus 
Carabus nitens 
C. violaceus 
Cychrus caraboides 
Dyschirius g/obosus 
Patrobus assimilis 
Trechus seca/is 
T. rivularis 
Pterostichus niger 
P. nigrita 
P. diligens 
Ca/athus micropterus 
Agonum fuliginosum 
A. ericeti 
Amara eurynota 
Harpa/us rufipes 
Cymindis vaporariorum 

Catops morio 
C. nigrita 
C. westi 

Euconnus hirticol/is 

Phi/onthus nigrita 
Staphylinus erythropterus 
Ocypus fulvipennis 
Quedius molochinus 
Q. fulvicol/is 
Q. boopoides 
Xantholinus tricolor 
Othius volans 
0. myrmecophilus 
Lathrobium terminatum 
L. brunnipes 
Ochthephilum .fracticorne 
Stenus /ustrator 
S.j/avipes 
S. palustris 
Proteinus brachypterus 
0/ophrum fuscum 
0. rotundicolle 
Acidota crenata 
Anoty/us rugosus 
Mycetoporus nigricol/is 
M aequalis 
Mpunctus 
Ischnosoma sp/endidum 
Bolitobius cingu/atus 

Frekvenssi (%) Määrä 
0.3 0.1 
0.5 0.2 
0.8 0.3 
3.4 1.8 
0.3 0.1 
2.6 1.3 

14.1 10.7 
16.7 16.2 
5.2 2.9 
2.6 1.2 
8.6 5.3 
1.3 0.6 
0.1 0.1 
8.3 7.1 
0.5 0.2 
0.3 0.1 
0.3 0.1 

0.3 0.1 
7.0 4.4 
1.0 0.4 

1.0 0.7 

1.6 0.7 
0.3 0.1 
0.3 0.1 

27.8 18.6 
1.6 0.7 
0.3 0.1 
0.3 0.1 
0.3 0.1 
0.3 0.1 
0.8 0.3 
3.9 1.9 
0.8 0.3 
0.8 0.3 
0.5 0.2 
7.3 4.6 
1.0 0.6 
0.3 0.1 
0.8 0.3 
3.1 1.9 
0.5 0.2 
2.1 0.9 
0.3 0.1 
3.1 1.6 
2.6 1.3 
0.3 0.1 
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HEIMO LAJI Frekvenssi (%\ Määrä 

B.formosus 0.8 0.3 
Taehyporus nitidulus 0.3 0.1 
T. obseurellus 0.3 0.1 
T. hypnorum 0.3 0.1 
T. transversalis 0.3 0.1 
T. pulehellus 0.5 0.2 
Aleoehara moesta 0.3 0.1 
Oxypoda proeerula 0.3 0.1 
0. strandi 0.3 0.1 
0. annularis 0.8 0.5 
Atheta aretiea 1.3 0.6 
A. graminieola 0.8 0.5 
Drusilla eanalieulata 62.0 96.5 
Zyras eognatus 29.7 50.1 
Bolitoehara pulehra 1.0 0.8 
Myllaena minuta 0.3 0.1 

Pselaphidae Pseulaphus heisei 0.8 0.3 
( valelyhytsiipiset) 

Scirtidae Cyphon kongsbergensis 0.8 0.3 
C.padi 0.3 0.1 

Scarabaeidae Geotrupes stereorosus 0.3 0.1 
(lehtisarviset) 

Cantharidae Absidia sehoenherri 0.5 0.2 
( sylkikuoriaiset) 

Elateridae Athous subfuseus 0.5 0.2 
(sepät) Aetenieerus sjaelandieus 0.8 0.3 

Nitidulidae Epuraea aestiva 0.3 0.1 
(kiiltokuoriaiset) 

Cryptophagidae Cryptophagus setulosus 8.6 4.3 
(salasyöjät) Caenoseelis ferruginea 0.3 0.1 

Coccinellidae Coeeine/la septempunetata 0.3 0.1 
(leppäkertut) C. hieroglyphiea 0.5 0.5 

Latridiidae Cortiearina fuseula 0.3 0.1 
(närviäiset) 

Chrysomelidae Loehmaea suturalis 1.6 1.3 
(lehtikuoriaiset) Aphtona eriehsoni 4.9 6.4 

Curculionidae Otiorhynehus ovatus 0.8 0.3 
(kärsäkkäät) Hylobius abietis 0.3 0.1 

Scolytidae Hylastes brunneus 0.3 0.1 
(kaarnakuoriaiset) 



• 
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Liite 6. Pesimälinnusto parimäärineen. 

Laji 

pyy 
lehtokurppa 
uuttukyyhky 
sepelkyyhky 
palokärki 
metsäkirvinen 
rautiainen 
punarinta 
mustarastas 
laulurastas 
punakylkirastas 
hemekerttu 
Iehtokerttu 
mustapääkerttu 
sirittäjä 
tiltaltti 
pajulintu 
hippiäinen 
harmaasieppo 
kirjosieppo 
hömötiainen 
töyhtötiainen 
kuusitiainen 
sinitiainen 
talitiainen 
puukiipijä 
närhi 
peippo 
viherpeippo 
vihervarpunen 
punatulkku 
keltasirkku 

Lajimäärä 
Parimäärä 

Bonasa bonasia 
Scolopax rusticola 
Columba oenas 
C.palumbus 
Dryocopus martius 
Anthus trivialis 
Prunella modularis 
Erithacus rubecula 
Turdus merula 
T. philomelos 
T. iliacus 
Sylvia curruca 
S. barin 
S. atricapilla 
Phylloscopus sibilatrix 
P. collybita 
P. trochilus 
Regulus regulus 
Muscicapa striata 
Ficedula hypoleuca 

' Parus montanus 
P. eristatus 
P. ater 
P. caeruleus 
P. major 
Certhia familiaris 
Garrulus glandarius 
Fringilla coelebs 
Carduelis chloris 
C. spinus 
Pyrrhula pyrrhula 
Emberiza citrinella 

Parimäärä 

3 
1 
2 
1 
1 
9 
2 
7 
3 
3 
5 
1 
3 
2 

18 
2 

18 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
1 

27 
1 
3 
1 
2 

32 
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