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1JOHDANTO
Perämeren kansallispuisto perustettiin 1.4.1991 ulkosaariston ja meriluonnon
suojelua sekä ympäristöntutkimusta ja luonnonharrastusta varten (Laki Perä
meren kansallispuistosta). Alueelle ovat ominaisia laajat ja avoimet ulapat sekä
matalat, lehtipuuvaltaiset saaret. Kansallispuisto täydentää aikaisemmin perus
tettuja meriluontomme suojelualueita. Se kuuluu keskiboreaaliseen kasvilli
suusvyöhykkeeseen, kun taas Saaristomeren kansallispuisto kuuluu hemibore
aaliseen, ja Itäisen Suomenlahden kansallispuisto sijaitsee hemiboreaalisen ja
eteläboreaalisen vyöhykkeen rajalla (Ahti ym. 1968).
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittäåPerämeren kansallispuiston kasvillisuus
ja putkilokasvilajiston erityispiirteet sekä esittää suojelu- ja hoitotoimia uhan
alaisten ja endeemisten kasvilajien säilymiseksi. Tutkimus sisältää myös saari
kohtaiset kasvillisuuskartat. Tätä tehtävää varten Metsähallitus teki sopimuksen
Perämeren kansallispuiston kasvillisuusselvityksestä Konsultointiyhtiö Kilpu
kan kanssa. Työstä vastasivat LuK Ulla Nummela-Salo ja LuK Pertti Salo.
Haluamme esittää kiitokset Oulun yliopiston kasvimuseon museonhoitaja
Tauno Ulviselle kasvinäytteidemme tarkistamisessa saamastamme avusta sekä
käsikirjoituksen lukemisesta ja saamistamme arvokkaista neuvoista. Lisäksi kii
tämme museoavustaja Martti Ohenojaa sammalnäytteidemme tarkistamisesta
sekä fil.yo. Sakari Toivasta maastotöihin osallistumisesta, veneen kuljettajana
toimimisesta ja eri vaiheissa saamastamme teknisestä avusta.

2 TUTKIMUSALUEJA TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusalue sijaitsee Perämeren perukassa, Kemin ja Tornion kaupunkien ul
kosaaristossa, valtion omistamilla maa- ja vesialueilla (kuva 1). Tornion vesialu
eet eivät kuulu kansallispuistoon. Perämeren kansallispuiston kokonaispinta-ala
on noin 15 700 ha, josta maa-alaa on vain noin 250 ha. Peruskartalla näkyvistä
saarista, luodoista ja kareista jotkut ovat maankohoamisen seurauksena jo liitty
neet toisiinsa. Jotkut pienet, matalat karit ovat ajoittain kokonaan veden peitos
sa. Selvästi toisistaan erotettavia saaria, luotoja ja kareja on kansallispuistossa
36.
Tässä tutkimuksessa käytetään Perämeren kansallispuiston runkosuunnitelman
(Metsähallitus, Pohjanmaan puistoalue, 1992) mukaisia saarten nimiä. Nimet
poikkeavat jonkin verran peruskartan nimistä. Peruskartan Riekonhöyhen on
Savukrunni, ja Selkä-Sarven ja Savukrunnin välissä olevista kahdesta saaresta
pohjoispuoleinen on Riekonhöyhen. Kemin Kiikkaran länsipuolella olevista
luodoista käytetään kalastajien vakiintunutta nimitystä Pirtumatalat. Koska
kansallispuistossa on kaksi Pitkäletto-nimistä saarta, käytetään Selkä-Sarven
länsipuolella olevasta nimitystä Sarvien Pitkäletto ja Iso-Huiturin itäpuolella
olevasta Huiturin Pitkäletto.
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Kuva 1. Perämeren kansallispuiston sijainti.

Perämeren kansallispuiston saaret edustavat Suomen pohjoisinta merisaaristo
luontoa. Kasvillisuudessa näkyy voimakkaasta maankohoamisesta ja merenpin
nan korkeuden vaihtelusta johtuva vyöhykkeisyys ja sen kehitysseuranto.
Häyrenin (1900), Stjernbergin ym. (1974) ja Lindgrenin & Stjernbergin (1986)
vyöhykejaon mukaisesti merivyöhykkeen saaret muodostuvat kokonaan tai
suurimmaksi osaksi kivikosta tai kalliosta ja ne ovat pieniä ja puuttomia. Näihin
kuuluvat Möyly, Pohjantähti, Keilakrunni ja Pohjois-Kraaseli. Muut saaret
kuuluvat ulkosaaristovyöhykkeeseen, jossa saaret ovat suurempia ja kasvavat
puita. Sisäsaaristo- ja mannervyöhykettä ei kuulu kansallispuistoon.
Tutkimus käynnistyi toukokuussa 1992 ja kenttätyöt ajoittuivat kesä-syyskuulle.
Jokaisesta saaresta piirrettiin karttapohjille kasvillisuusvyöhykkeitä esittävä
kartta, ja kasveista laadittiin lajilista maastokorteille. Kasvillisuusvyöhyketyyp
pien vertailemiseksi tehtiin 1 m2 :n näytealoja, joilta arvioitiin kasvilajien peittä
vyysprosentit asteikolla+, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15,... ,95, 100. Näytealoilta tutkittiin
myös sammalet ja jäkälät. Valtakunnallisesti uhanalaisista kasveista täytettiin
uhanalaisten eliölajien maastolomake. Saarien kasveista kerättiin herbarionäyt
teitä Oulun yliopiston kasvimuseolle. Maastohavaintojen, ilmavalokuvien ja pe
ruskartan perusteella piirrettiin tutkimuksen liitteenä 2 olevat kasvillisuuskartat.
Merenrantojen kasvillisuustyyppien luonnehdinta perustuu Vartiaisen (1980)
tutkimuksiin Perämeren saarten kasvillisuudesta. Soveltuvin osin on käytetty
Siiran (1970) Liminganlahdelta kuvaamia niittytyyppejä. Useimmissa tapauk
sissa kasvustot on nimetty kasvillisuusanalyysien näytealoilla esiintyneen valta-
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lajin mukaan. Merenrantametsien tyypitys perustuu Kalelan (1962), Havaksen
(1967), Keräsen (1973), Kalliolan (1973) ja Vartiaisen (1980) tutkimuksiin.
Merkittävimmät kasvilajien ekologian ja levinneisyyden kuvausten pohjana
käytetyt yleisteokset ovat Hultenin & Friesin (1986) kartasto, Suuri Kasvikirja 1III {Jalas 1958-80), Retkeilykasvio (Hämet-Ahti ym. 1986), Norsk, svensk, finsk
flora (Lid 1985) ja Flora Suomen suurkasvio 1-11 (Kukkonen 1987), joihin teks
tissä ei erikseen viitata.
Jäkälien suomalaiset nimet ovat Ahdin (1979) mukaiset. Jäkälien määrityksessä
on käytetty Moberg & Hålmosenin (1990) ja sienten määrityksessä Hansen &
Knudsenin (1992) ja Ryman & Holmåsenin (1987) oppaita. Sienten nimet ovat
Ulvisen ym. (1989) mukaisia. Sammalten määrityksessä käytettiin Hallingbäck
& Holmåsenin (1991) ja Söderströmin (1982a, b) oppaita. Sammalten nimet ovat
Karttusen (1991) mukaiset.

3 PERÄMEREN RANNIKKOSEUDUN
LUONNONOLOT
3.1 Geologia ja geomorfologia
Kansallispuiston karikkoisesta vesialueesta suurin osa on alle 10 metrin syvyistä
matalikkoa. Merikartan mukaan vain Maa-Sarven itäpuolinen ulappa syvenee
yli 20 metrin. Louhikkorannat ovat yleisiä, ja jonkin verran on myös somerikkoa
ja hiekkarantoja. Alueella on runsaasti kareja ja matalikkoja. Kallioperä ei ole
missään näkyvissä, joten eteläisemmälle Suomelle ominaiset silokalliot puuttu
vat tyystin. Alueella ei ole tehty kallioperäkairauksia. Saaret ovat matalia mo
reenista, glasifluviaalisesta ja Tornionjoen fluviaalisesta aineksesta muodostu
neita kasautumia (Perttunen henk. koht. tiedonanto 1993). Borg (1976) mainitsee
merigeologisen kartan mukaan maalajeiksi pääasiassa moreenin, jossa on vä
häisiä savialueita. Vain Vähä-Huituri ja Pensaskari saavuttavat kymmenen met
rin korkeuden. Maankohoamissaaren korkeimmalla kohtaa on usein kivirakka,
joka tutkimusalueella on tyypillisesti tiheää katajikkoa.

3.2 Maankohoaminen
Primaarista sukkessiota tapahtuu paikalla, missä ei aikaisemmin ole ollut kas
villisuutta, esimerkiksi maankohoamisrannoilla. Perämeren pohjukassa maa
kohoaa noin 9 mm vuodessa, kun taas Saaristomeren kansallispuiston alueella
maankohoaminen on keskimäärin 4,5 mm ja Itäisen Suomenlahden kansallis
puiston alueella 2 mm vuodessa. Kuvassa 2 on Ericsonin ja Wallentinuksen
(1979) mukaiset maankohoamiskäyrät Itämeren alueella. Uutta maata paljastuu
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jatkuvasti kasvillisuuden vallattavaksi, ja samalla kasvuolosuhteet rannalla
muuttuvat aallokon vaikutuksen vähentyessä, kasvupaikan muuttuessa suojai
semmaksi, humuskerroksen kehittyessä ja makean veden vaikutuksen lisäänty
essä (Ericson & Wallentinus 1979).
Merestä kohonneiden alueiden kasvittuminen on nopeaa. Kasvillisuutta on
niilläkin kareilla, jotka ovat ajoittain veden alla (Schwanck 1974). Lajien erilaiset
ekologiset vaatimukset ja kasvien välinen kilpailu antavat ennen pitkää kasvilli
suuden kehitykselle tietyn suunnan. Kilpailu karsii heikot pioneerilajit pois, ja
vähitellen bioottisesti vahvat lajit saavat yhä suuremman osuuden (Kalela 1960).
Pohjanlahdesta nousevien saarten pioneerilajeja ensimmäisten vuosikymmenien
aikana ovat rönsyrölli (Agrostis stolonifera)t ,pohjanlahdenlauha (Deschampsia
bottnica), meriluikka (Eleocharis uniglumis) ja suolavihvilä (Juncus gerardii)
(Kalliola 1973, Vartiainen 1980).
Uusia, jonkin verran kalkkipitoisia ja muutenkin runsasravinteisia kasvupaik
koja kiiruhtavat käyttämään esimerkiksi tyrni (Hippophae rhamnoides) ja käär
meenkieli (Ophioglossum vulgatum) (Kalliola 1973). Myös verikämmekkä
(Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta) näyttää hyötyvän kalkista.

Kuva 2. Maankohoamiskäyrät Itämeren alueella (mm/vuosi). Arvot ovat suhteellisia, ts. valta
meren pinnan nousun aiheuttamaa virhettä ei ole korjattu (n. 1 mm/vuosi) (Ericson & Wallenti
nus 1979).
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3.3 Ilmasto
Perämeren pohjukan vuotuinen keskilämpötila on 1,5 °C. Kylmimmät kuukau
det ovat tammi- ja helmikuu, joiden keskilämpötila on -11 °C, ja lämpimin kuu
kausi on heinäkuu, jonka keskilämpötila on 15 °C.
Termisen kasvukauden pituus, jolla tarkoitetaan sitä osaa vuodesta, jolloin vuo
rokautinen keskilämpötila ylittää 5 °C, on tutkimusalueella 140 vuorokautta.
Yksittäisinä vuosina termisten vuodenaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat
ovat hankalia määrittää, koska lämpötila voi pitempäänkin vaihdella kynnysar
von molemmin puolin (Suomen kartasto 1987, vihko 131). Ulkosaariston kasvu
kausi alkaa noin 17-18 päivää myöhemmin kuin läheisellä rannikolla
(Vartiainen 1980). Syksyllä lämpötila on saaristossa korkeampi, ja kasvukausi
päättyy kaksi viikkoa myöhemmin (Kolkki 1966, Vartiainen 1980).
Perämerellä kasvukausi on 1 /3 lyhyempi kuin Itämeren eteläosissa. Siksi jotkut
myöhään kukkivat litoraalin lajit, esimerkiksi isorölli (Agrostis gigantea), eivät
tuota itäviä siemeniä joka vuosi. Hitaasti kehittyvät lajit eivät myöskään ehdi
elinkiertonsa loppuun. Tämä estänee esimerkiksi solmuvihvilän (Juncus articula
tus) leviämisen pohjoiseen. Syksyllä tapahtuvan itämisen väheneminen on
huomattavaa tai sitä ei tapahdu lainkaan. Ilmiöllä on tärkeää merkitystä joiden
kin litoraalivyöhykkeen lajeille, kuten merisuolakkeelle (Triglochin maritima) ja
punanadalle (Festuca rubra) (Ericson & Wallentinus 1979).
Meri vaikuttaa eniten touko- ja joulukuussa keskilämpötiloja tasoittavasti. Vuo
tuinen sademäärä on noin 500 mm. Sadepäiviä on vuodessa keskimäärin 160 ja
poutapäiviä 200. Pysyvä lumipeite tulee keskimäärin 12.11. ja sulaa kokonaan
aukeilta alueilta 10.5. mennessä. Lumipeiteaika on noin 6 kuukautta. Pysyvän
lumipeitteen kestoaika tutkimusalueella on keskimäärin 10 päivää lyhyempi
kuin mantereella (Suomen kartasto 1987, vihko 131).
Tuuliolot vaikuttavat kasvillisuuteen välillisesti aallokon kautta. Perämeren alu
eella vedenkorkeuden vaihtelut johtuvat pääasiassa tuulten suunnasta ja voi
makkuudesta. Vedenkorkeus voi äärimmillään vaihdella vallitsevan tuulen
suunnasta riippuen kesä-elokuussa 300 cm. Jään esiintymistodennäköisyys me
ressä vuosittain on 100 % ja keskimääräinen jääpäivien lukumäärä 190. Keski
määräinen jäätymispäivä on 21.11. ja jään lähtöpäivä 21.5. Jään maksimipaksuus
on yli 70 cm (Suomen kartasto 1986, vihko 132).

3.4 Meri
Perämeren ominaisuudet poikkeavat muun Itämeren ominaisuuksista, sillä Me
renkurkun kynnys rajoittaa veden virtausta Selkämereltä Perämerelle. Kasvilli
suuden on sopeuduttava vähäsuolaiseen ja kylmään murtoveteen, vedenkorke
uden vaihteluihin ja maankohoamiseen. Keväällä ja alkukesällä meri jäähdyttää
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rannikon ilmastoa, kun taas syksyllä ja alkutalvella vaikutus on lämmittävä.
Mereisen ilmaston vaikutus vähenee avomereltä saaristoon, rannikolle ja edel
leen sisämaahan päin (Ericson & Wallentinus 1979).
Pintaveden suolaisuus vähenee siirryttäessä Perämeren pohjukkaa kohti. Perä
meren kansallispuiston alueella se on avovesiaikana alle 3 _ (Suomen kartasto
1987, vihko 132), mutta koska kansallispuiston läpi virtaavat Kemi- ja Tornion
jokien tuomat vedet, suolapitoisuus on kansallispuiston pohjoisosissa miltei
olematon. Etenkin kevättulvien aikana voi Perämeren pohjukan veden suolapi
toisuus laskea hyvin alhaiseksi (Ericson & Wallentinus 1979). Saaristomeren
kansallispuiston alueella suolapitoisuus on 6 %0 ja Itäisen Suomenlahden
kansallispuiston alueella 5 %0.
Aallokon vaikutus on suurin tuulille alttiilla hiekka- ja sorarannoilla. Paitsi tuu
len voimakkuus, myös meren syvyys ja ekspositio vaikuttavat aaltojen kokoon,
josta riippuu aaltojen voima, jääeroosio ja jäiden kasautuminen (Granö 1957).
Vain1 pitkäjuurakkoinen merivihvilä (Juncus balticus), tupasmaisesti kasvava pe
rämerenlauha (Deschampsia bottnica) tai patjamaisesti kasvava suola-arho
(Honkenya peploides) pystyvät muodostamaan pysyviä kasvustoja. Tyrsky sääte
lee kivikko- ja louhikkorannoilla lajiston koostumusta ja kasvustojen leveyttä
(Vartiainen 1963, 1980).

4 SAARET
4.1 Saarityypit
Vartiainen (1963, 1980) jakaa Perämeren saaret niiden pinta-alan, korkeuden, to
pografian, maaperän ja kasvillisuuden mukaan viiteen saarityyppiin: karit, luo
dot, luotoletot, letot ja metsäsaaret.
1. Karit ovat pieniä ja matalia, keskikorkeus 0.5 metriä, ja ne koostuvat hiekasta,
sorasta, kivistä ja joistakin lohkareista. Kareilla on avointa tai sulkeutunutta niit
tykasvillisuutta. Kareja ovat esimerkiksi Keilakrunnin pohjois- ja eteläpuolella
olevat pienet karit.
2. Luodot ovat pieniä saaria, keskikorkeus 1.5 metriä, jotka koostuvat kalliosta ja
kivistä ja joilla on lähes yhtenäinen rantaviiva. Kasvipeite on avoin, ja lajeja on
vähän. Korkeimmilla kohdilla ... voi . olla pieniä tasanteita. Luotoja ovat Kei
lakrunni, Kärkikari, Luoto Lehtikarin ja Etukarin välissä, Möyly, Nokikrunni,
Pauha, Pirtumatalat pohjoinen, Pohjantähti, Pohjois-Kraaseli, Pöllä, Riekonhöy
hen ja Savukrunni.
3. Luotoletot ovat pitkiä ja kapeita saaria, joiden keskellä on kivikkoinen har
janne. Rantaviiva on mutkitteleva ja keskikorkeus 2 metriä. Luotoletot ovat
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usein luode-kaakkosuuntaisia. Puut ja pensaat puuttuvat muutamia taimia lu
kuunottamatta. Luotoletoilla on tunnusomainen linnustonsa (Väisänen & Järvi
nen 1977). Kansallispuistossa on kaksi luotolettoa: Pirtumatalat eteläinen ja Sar
vien Pitkäletto.
4. Letot muistuttavat muodoltaan ja suuntautumiseltaan edellistä tyyppiä, kes
kikorkeus 2.5 metriä. Rantaniittyjä on lahtien päissä. Rantalepikko on kehitty
mässä rantaniittyjen maanpuolelle. Keskiharjanteella kasvaa joitakin pensaita ja
puita. Tämä "letto" ei tarkoita runsasravinteista suotyyppiä. Letoiksi luokitellaan
Välikrunni ja Ylikrunni.
5. Metsäsaarien lehtipuuvaltaistasisämaata. ,reunustaa puuton ranta-alue, kes
kikorkeus 4.5 metriä. Pinnanmuoto ja maaperän laatu vaihtelevat. Metsäsaaria
on eniten, yhteensä 15: Etukari, Inakari, Iso-Huituri, Kemin Kiikkara, Korkia
letto, Lehtikari, Linnanklupu, Maa-Sarvi, Mainua, Pensaskari, Pihlaja, Huiturin
Pitkäletto, Posi, Selkä-Sarvi ja Vähä-Huituri.

4.2 Saarien yleisesittely
Saarten geologinen kuvaus perustuu Borgin ja Lindgrenin (1976) artikkeliin.
Saariesittelyiden yhteydessä mainitaan saarilta löytyneitä kasvilajeja, jotka esiin
tyvät tutkimusalueen saaristossa niukkoina (ks. liitteet 1 ja 2).

1 Etukari Grid 27 °E: 7289-90:371-2
Etukari on kooltaan 5.2 ha. Saarella on Alatornion Meripelastusseuran maja ja
ränsistynyt kalastustukikohta, joiden pihapiirissä on kulttuurikasvillisuutta,
mm. pihatatar (Polygonum aviculare coll.). Meripelastusseuran majan lounaispuo
leisen nummen reunalla kasvaa noin 10 neliömetrin laikulla metsäkasvillisuutta
edustavaa mustikkaa (Vaccinium myrtillus) ja kieloa (Convallaria majalis). Kum
matkin ovat kansallispuiston alueella harvinaisia. Etukarilla on runsaasti met
sää. Saaren korkeimmalla kohdalla on pieni katajasydän. Saari on suosittu vir
kistysalue, koska sinne rantautuminen on helppoa voimakkaalla tuulellakin
Pensaskarin muodostaman luonnonsataman ansiosta.

2 Inakari Grid 27 °E: 7291-2:370
Valtakunnanraja kulkee saaren luoteiskärjen poikki, ja saaren luoteisosa kuuluu
Ruotsiin. Inakari on kansallispuiston läntisin saari, ja sillä on vanha kalastustu
kikohta. Saarelta löytyivät mm. kanerva (Calluna vulgaris) ja kullero (Trollius eu
ropaeus). Saarella olevat kuuset ja männyt saattavat olla osin alkuperäisiä, jolloin
ne olisivat levinneet saarelle Ruotsin puolen isoja saaria pitkin.
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3 Iso-Huituri Grid 27 °E: 7290-1:374-5
Saari on muodostunut luode-kaakko-suuntaisesta moreeniselänteestä. Saari on
noin 1.8 km pitkä ja noin 0.5 km leveä, ja se on kansallispuiston suurin saari.
Saaren pohjoisosassa näkyvät vanhat rantavallit selvinä. Saarella kasvaa useita
lajeja, joita ei ole millään muulla tai vain muutamalla muulla saarella. Tällaisia
ovat mm. suokukka (Andromeda polifolia), kissankello (Campanula rotundifolia),
päivänkakkara (Leucanthemum vulgare), siniheinä (Molinia caerulea), jäkki (Nardus
stricta) ja luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata). Kanervan valkokukkainen
muoto kasvaa saaren keskiosan nummella. Saaren pohjoisrannan hylätyn kalas
tustukikohdan eteläpuolella on kansallispuiston ainoa kuusimetsä. Metsäkas
villisuuden lajisto.on kehittyneintä tällä saarella, ja sitä edustavat täällä kangas
keltalieko (Diphasiastrum complanatum subsp. complanatum), metsäkurjenpolvi
(Geranium sylvaticum), vanamo (Linnaea borealis), oravanmarja (Maianthemum
bifolium), sudenmarja (Paris quadrifolia), isotalvikki (Pyrola rotundifolia), met
säruusu (Rosa majalis), kullero (Trollius europaeus) ja juolukka (Vaccinium uli

ginosum).

4 Keilakrunni Grid 27 °E: 72848-9:3762-4
Keilakrunni on korkea, kivinen luoto. Luoto kuuluu rajoitusosaan eli se on lin
nustonsuojelualue, jolle maihinnousu ja liikkuminen kansallispuiston vesialu
eella 100 metriä lähempänä rantaa on kielletty 1.5.-31.7. Luodon kasvillisuus on
hyvin niukkaa.

5 Kemin Kiikkara Grid 27 °E: 7291-2:381
Saari on kapea, pohjois-eteläsuuntainen metsäsaari, jossa ei ole katajasydäntä.
Saarelle maihinnousu on vaikeaa, koska se on joka puolelta kivien ja karien ym
päröimä. Saaren kasvilajeista voi mainita ahomataran (Galium palustre) ja su
denmarjan (Paris quadrifolia). Saaren eteläpään rantapensaikosta löytyi harmaa
lepän pienilehtinen muoto, jolla on karvaiset, kauniin viiruiset lehdet ja jolla
saattaisi olla arvoa koristekasvina.

6 Korkialetto Grid 27 °E: 7289-90:375-6
Korkialetto sijaitsee Iso-Huiturin kaakkoispuolella ja sitä ympäröivät joka puo
lella kivikot. Vehkan (Calla palustris) ainoa kasvupaikka kansallispuistossa on
tällä saarella. Myös luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata) kasvaa täällä.
Liikkuminen 1.5.-31.7. välisenä aikana on sallittu saarella vain poluilla.
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7 Lehtikari Grid 27 °E: 7291:371
Lehtikari on hieman drumliinimainen, loivakaarteinen saari, jonka pohjois- ja
kaakkoisosissa on lohkareisia rantavalleja. Saaren eteläkärjessä on ruijanesik
koniittyä. Saaren länsiosassa on suuri koivumetsä. Vanamolle (Linnaea borealis)
saari on toinen kasvupaikka kansallispuiston alueella. Saaren lakialueen num
mella kasvaa ketonoidanlukko (Botrychium lunaria) ja ahonoidanlukko (B. multi
fidum).

8 Linnanklupu Grid 27 °E: 7283:369-70
Saaren eteläranta on pääasiassa lohkareikkoa ja kivikkoa, ja koillisrannalla on
niittyä. Saari on suosittu virkistyskäytössä ja saaren koillisrannalla on vakiintu
nut nuotiopaikka, joka ei ole juuri vaikuttanut kasvillisuuteen. Saaren pohjois
puolen koivikossa on erityyppisiä kasvillisuuslaikkuja: mm. puna-ailakki-met
säalvejuuri -tyyppiä ja erittäin hieno ruohokanukka-riidenlieko -tyypin laikku.
Saarella on myös kaksi noin aarin kokoista haavikkoa. Saaren keskiosan num
met ovat alueen edustavimpia. Saaren itäkärjen suojaisissa lahdelmissa on run
saasti vesikasvillisuutta. Saaren pohjoisrannalta löydettiin vanhasta raidasta
(Salix caprea) ikimetsien uhanalainen laji, harjasorakas (Gloiodon strigosus).
Saarella on kansallispuiston ainoa nuokkutalvikin (Orthilia secunda) esiintymä.

9 Luoto Lehtikarin ja Etukarin välissä Grid 27 °E: 72907-8:3718-9
Saari on vain kolmen aarin kokoinen luoto Lehtikarin ja Etukarin välissä, mutta
sen suojainen sijainti on edesauttanut kasvillisuuden kehitystä, ja luodolla on jo
34 putkilokasvilajia. Luodon pohjoispäässä on edustava ruijanesikkoniitty, ja
saarella on myös runsaasti tyrnipensaita.

10 Maa-Sarvi Grid 27 °E: 7282-3:371
Saaren länsiranta on kivikkoista niittyä ja eteläpää sekä itäranta lohkareikkoa,
joka jatkuu näkyvissä pitkälle veteen. Saaren keskellä oleva katajasydän on läpi
tunkemattoman tiheä. Saaren lounaisosassa on vanha kalastustukikohta ja luo
teiskulmalla on Meripelastusseuran maja. Molempien pihapiirissä on joitakin
kulttuurin seuralaiskasvilajeja. Saaren länsirannalla on merkittävää vesikasvilli
suutta, ja siellä kasvaa useita uhanalaiseksi luokiteltuja kasvilajeja. Saarella on
toinen kansallispuiston siniheinän (Molinia caerulea) kasvupaikoista. Saaren luo
teiskärjen kivikko ja eteläpää eli Tervaletto kuuluvat linnustonsuojelualueeseen,
joille maihinnousu ja liikkuminen kansallispuiston vesialueella 100 metriä lä
hempänä rantaa on kielletty 1.5.-31.7. välisenä aikana. Maa-Sarvi on linnustolli
sesti puiston arvokkain saari.
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11 Mainua Grid 27 °E: 7288-9:372-3
Saari on tunnettu "Mainuan merkistä" eli korkeasta linjataulusta. Saarella on
kalastusseuran maja, jonka ympäristössä kasvaa keltamaksaruohoa (Sedum
acre). Itärannan lohkareikkorannalla on marjovaa tymiä. Mainuan ja Pensaska
rin välisessä salmessa on merkittävää vesikasvillisuutta. Salmi on matala, ja saa
ret liittyvät yhteen aikanaan. Salmessa on keskiveden aikaan vain noin 20 cm
vettä. Lounaisrannalla on edustava niitty, jossa kasvaa verikämmekkää
(Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta) ja käärmeenkieltä ( Ophioglossum vulgatum).

12 Nokikrunni Grid 27 °E: 72912-4:3738-9
Nokikrunnin luoto sijaitsee Välikrunnin ja Ylikrunnin kanssa alueella, jossa on
luoteis-kaakkoissuunnassa pienten saarten ja karien jono. Saari avautuu V-kir
jaimen muotoisena pohjoiseen päin. Luodon kasvisto on niukkaa. Saari on lin
nustonsuojelualuetta. Maihinnousu ja liikkuminen kansallispuiston vesialueella
100 metriä lähempänä rantaa on kielletty 1.5.-31.7. välisenä aikana.

13 Pauha Grid 27 °E: 72827-9:3741-3
Pauha on lohkareikkoinen luoto, johon on hyvin vaikea rantautua. Luodolla on
vain pari pensasta ja harvakseltaan kasveja kivien raoissa. Luoto on linnuston
suojelualuetta. Maihinnousu ja liikkuminen kansallispuiston vesialueella 100
metriä lähempänä rantaa on kielletty 1.5.-31.7. välisenä aikana.

14 Pensaskari Grid 27 °E: 7289-90:372-3
Saaren luoteiskärjen rantaniityt ovat kasvilajistoltaan kansallispuiston arvok
kaimpia. Muun muassa ruijanesikko (Primula nutans var. jokelae) ja verikäm
mekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta) kasvavat runsaina näillä niityillä.
Saarella on kevätpiipon (Luzula pilosa) ja hopeahanhikin (Patentilla argentea) ai
noat kasvupaikat kansallispuistossa. Kalastustukikohdan eteläpuolen koivuval
taisessa lehdossa, katajanummen rajalla, on noin aarin laikku mustikkaa
(Vaccinium myrtillus) ja kieloa (Convallaria majalis). Saman kalastustukikohdan
ympärillä on kulttuurikasvillisuutta, mm. keltamaksaruohoa (Sedum acre). Ke
min moottorivenekerhon majan toivotaan muuttuvan aikanaan kansallispuiston
käyttäjille avoimeksi.
Pensaskarin glo-järvi sijaitsee kahden luode-kaakko -suuntaisen, matalan, loh
kareisen harjanteen välissä. Sen kasvillisuudessa esiintyvät melkein kaikki alu
een vesikasvit ja lisäksi ristilimaska (Lemna trisulca) ja vesirutto (Elodea canaden
sis). Glo-järven itäpuolella on pieni ruskeavetinen metsälampi, jossa ei juuri ole
kasvillisuutta.
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Talvisin saarella on hirviä ja ruotsalaisen paliskunnan poroja, joista joku saattaa
jäädä kesäksikin, kuten kesällä 1992. Yleensä paliskunta häätää porot alueelta
ennen jäiden lähtöä. Keskivedenkorkeuden aikaan saarelta pystyy kahlaamaan
Mainualle, ja ajoittain salmi on kokonaan kuiva.
Pensaskarin itäpuoleinen pieni kari on linnustonsuojelualuetta. Maihinnousu ja
liikkuminen kansallispuiston vesialueella 100 metriä lähempänä rantaa on kiel
letty 1.5.-31.7. Pensaskarin eteläosassa liikkuminen on 1.5.-31.7. sallittu vain
poluilla.

15 Pihlaja Grid 27 °E: 7289:373
Pihlaja on muodostunut kahdesta pohjois-eteläsuuntaisesta harjanteesta, joiden
väliin pohjoisrannalle jää hiekkarantainen lahdenpohjukka. Saaren pohjoisran
nalla on vanha ränsistynyt kalastustukikohta ja lounaisrannalla uudempi tuki
kohta, johon on rakennettu maisemaan sopimaton betonilaituri. Saaren kataja
nummet ovat hyvä esimerkki kansallispuiston edustavista nummista.

16 Sarvien Pitkäletto Grid 27 °E: 7282:369-70
Saaren pohjoisrannalla on kansallispuiston suurin hiekkaranta. Rannan kulu
mista täytyy seurata, jottei virkistyskäyttö tuhoa sen herkkää kasvillisuutta.
Saari on linnustonsuojelualuetta. Maihinnousu ja liikkuminen kansallispuiston
vesialueella 100 metriä lähempänä rantaa on kielletty 1.5.-31.7.

17 Huiturin Pitkäletto Grid 27 °E: 7289-90:376-7
Pitkäletto on matala, pitkänomainen moreenisaari. Tältä metsäsaarelta puuttuu
katajasydän. Kansallispuiston ainoa jokipajuyksilö (Salix triandra) kasvaa saaren
luoteisrannalla. Saari rauhoitettiin aikanaan linnustonsuojelualueeksi "vääränä"
Pitkälettona.

18 Pohjois-Kraaseli Grid 27 °E: 72875-6:3748-51
Saari on muodostunut kahdesta osasta, joiden väliin jää pitkä, kapea ja kivinen
lahti, joka aukeaa pohjoiseen. Lahden itärannalla on ränsistynyt kalastustuki
kohta. Luodolla ei ole merkittävää kasvillisuutta.

19 Posi Grid 27 °E: 7291:370
Posi on pieni, kaakko-luode -suuntainen, korkea ja metsäinen saari, jonka kas
villisuus on ehtinyt kehittyä monipuoliseksi. Saari jää osittain Pensaskarin suo-
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jaan, mikä on edesauttanut kasvillisuuden kehittymistä. Saaren keskustan kata
janummi on läpitunkemattoman tiheää.

20 Pöllä Grid 27 °E: 72920-1:3716-7
Pöllä muistuttaa drumliinia. Se on kapea ja vain muutamia kymmeniä metrejä
pitkä. Saari kohoaa useita metrejä merenpinnan yläpuolelle. Pöllän laella on
haapasydän: noin 30:n matalan, mutta paksun rungon muodostama haapamet
sikkö. Runsaan vesakon latvus _on hirvien ja porojen syömä.

21 Riekonhöyhen Grid 27 °E: 72819:3714-6
Saari on linnustonsuojelualuetta, samoin sen lounaispuolella sijaitseva pieni ka
ri. Maihinnousu ja liikkuminen kansallispuiston vesialueella 100 metriä lähem
pänä rantaa on kielletty 1.5.-31.7. Saarella on hyvin marjovia mustaherukkapen
saita (Ribes nigrum).

22 Savukrunni Grid 27 °E: 72816-8:3718-9
Savukrunni sijaitsee Selkä-Sarven kaakkoispuolella. Saari on pitkä ja kapea,
louhikkoinen luoto, jossa kasvaa vasta ensimmäisiä pioneerikasvilajeja. Kesän
1992 inventoinnissa luodolta löytyi yhdeksän putkilokasvilajia.

23 Selkä-Sarvi Grid 27 °E: 7281-2:370-1
Selkä-Sarvea lienee käytetty kalastustukikohtana 1500-luvun loppupuolelta läh
tien. Saarella on 13 eri-ikäistä ja -kuntoista rakennusta sekä ainakin 25 vanhaa
kämpän pohjaa ja "laxmarkkia" eli kiviseinäisen maakellarin jäännettä. Vanhin
asutus on ollut 1600-luvulla Keskimaalla, Selkä-Sarven keskiosan korkeimmalla
kohdalla. Nykyiset kalastajamajat ovat Sijanmaan eteläosassa ja Kärpännokassa
(Pihkala 1992). Merivartioston partiomaja sijaitsee saaren Sijanmaan pohjois
päässä, johon on myös rakennettu suojasatama. Saaren läpi katajanummea pit
kin kulkee polku.
Itärannalla ovat alueen suurimmat ja leveimmät yhtenäiset rantaniityt. Länsi
ranta on rikkonainen ja lohkareikkoinen. Lohkareikkojen väliin jää rantaniittyjä,
joissa sijaitsevat alueen suurimmat ruijanesikkoesiintymät (Primula nutans var.
jokelae). Saarelta löytyivät mm. luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata) ja kis
sankello (Campanula rotundifolia) sekä runsaasti kulttuuritulokkaita. Saaren lou
naisosa on linnustonsuojelualuetta jossa maihinnousu ja liikkuminen kansallis
puiston vesialueella 100 metriä lähempänä rantaa on kielletty 1.5.-31.7.

19

24 Vähä-Huituri Grid 27 °E: 7293:374-5
Saari on tutkimusalueen korkein, ja sen nummet näkyvät kauaksi merelle. Saa
ren keskellä on maja, joka ei sovi maisemaan näin hallitsevalla paikalla. Saaren
pohjoisrannalla on perämerenmarunan (Artemisia campestris subsp. bottnica)
kasvupaikka. Saarella ovat kansallispuiston ainoat sianpuolukkanummet.

25 Välikrunni Grid 27 °E: 72897-9:3746-8
Välikrunni on pieni letto Iso-Huiturin ja Pensaskarin välissä. Letolta löytyi esi
merkiksi käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum).

26 Ylikrunni Grid 27 °E: 72920-1:3727-9
Ylikrunnissa on kansallispuiston aktiivisin kalastustukikohta, vaikka se sijaitsee
varsin pienessä ja matalassa letoksi luokiteltavassa saaressa. Letolla on joitain is
tutettuja mäntyjä, joita Vartiainen (1980) ei mainitse.

27 Kärkikari Grid 27 °E: 72896:3721
Kärkikari sijaitsee Etukarin eteläpuolella. Se on pieni (0,1 ha) luoto, jolla on
muutamia pioneerikasvilajeja, Vartiaisen (1980) mukaan esimerkiksi rönsyrölli
(Agrostis stolonifera), luhtakastikka (Calamagrostis stricta), perämerenlauha
(Deschampsia bottnica) ja rantaluikan merenrantamuunnos (Eleocharis palustris
var. lindbergii).

28 Möyly Grid 27 °E: 72775:5759
Möyly on kansallispuiston eteläisin, pieni, kasviton kari. Pohjantähden tavoin se
sijaitsee aavalla ulapalla. Myrskyllä merivesi huuhtoo karin ylitse, talvella puo
lestaan jäät ahtautuvat saaren yli pitäen huolen siitä, ettei minkäänlainen kasvi
ole vielä päässyt juurtumaan karille. Karilla tavataan usein norppia.

29, 30 Pirtumatalat Grid 27 °E: 72918-9:3804-5
Pirtumataloihin kuuluu kaksi pientä luotoa, jotka sijaitsevat kansallispuiston
koillisosassa, Kemin Kiikkaran länsipuolella. Nimi johtuu kieltolain aikana
myrskyssä haaksirikkoutuneesta, pirtulastissa olleesta laivasta. Luodot ovat
laajan karikon näkyvissä oleva huippu, ja luodoille rantautuminen on vaikeaa
ympäröivän meren mataluuden takia. Karin ympäristö on myös kalastajien
suosiossa, ja pyydysten kierteleminen väylän ulkopuolella on ajoittain vaikeaa.
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31 Pohjantähti Grid 27 °E: 72837:3789
Aavalla ulapalla sijaitseva saari on pieni, vain muutamia neliömetrejä pinta-alal
taan. Se on muodostunut pienistä, tasakokoisista, pyöreähköiksi kuluneista ki
vistä. Lukuunottamatta kivillä kasvavia jäkäliä siellä ei ole kasvillisuutta.

5 PERÄMEREN KANSALLISPUISTON
KASVILLISUUS

5.1 Kasvillisuuden yleispiirteitä
Kasvillisuuteen ja kasvillisuustyyppien syntyyn vaikuttavia ekologisia tekijöitä
Perämeren ulkosaaristossa ovat maankohoaminen, maaperä, lämpötila, tuulet,
merert liikehdintä, jäät, lumipeitteen paksuus ja kestoaika sekä eläinten, esi
merkiksi metsäjäniksen, porojen ja hirvien laiduntaminen. Vartiaisen (1980)
mukaan kasviyhdyskuntien ja kasvillisuusvyöhykkeiden synty riippuu etenkin
maaperän laadusta, valon määrästä, kasvupaikan suojaisuudesta sekä rannan
profiilista.
Kasvillisuus muuttuu vyöhykkeittäin vesirajasta ylemmäksi kohti kuivaa maata,
mutta esimerkiksi keväiset jäidenlähdöt kuorivat ja vaurioittavat harmaalepikoi
ta korkeanveden aikaan. Näin rantaniityt pysyvät pitkään avoimina ja lepikot
harvoina. Kukin kasvilaji reagoi kasvupaikkatekijöihin omien edellytystensä
mukaan. Vyöhykkeiden rajat siirtyilevät, ja maankohoamisen takia kasvillisuus
on jatkuvassa kehitystilassa, joten pysyviä kasviyhdyskuntia ei muodostu (Siira
1970).
Samanlaisilla kasvupaikoilla tietyllä korkeusvyöhykkeellä merenpinnan yläpuo
lella esiintyvät kasviyhdyskunnat ovat samankaltaiset, ja erilaisten sukkessio
vaiheiden lukumäärä riippuu rannan laadusta, profiilista ja suojaisuudesta.
Hienojakoisilla mailla kasvillisuuden kehitys suuntautuu niittysarjoiksi ja ka
ruimmilla rannoilla erilaisiksi nummisarjoiksi. Tavanomainen kasvillisuuden
kehityssarja kansallispuiston saarilla on seuraava: hydrolitoraali - merenranta
niitty - pensaikkovyöhyke - mesiangervotyypin lepikkolehto - pihlaja- ja/tai
koivuvaltainen lehtimetsä - katajanummi tai kangasmetsä. Kivikko- ja louhik
korannoilla vyöhykejako on hydrolitoraalinen kivikkoranta - Sonchus arvensis
var. maritimus-vyöhyke - tyrnipensasto - rantapensaikko - katajanummi. Topo
grafisten ja edafisten syiden vuoksi esiintyy vyöhykkeisyyden välimuotoja.
Vyöhykkeiden leveydet riippuvat rannan topografiasta: jyrkillä eroosiorannoilla
vyöhykkeet ovat kapeat, kun taas alavilla rannoilla ne voivat olla hyvin leveitä.
Vyöhykesarja on täydellisin suojaisilla rannoilla. Vartiainen (1980) on todennut
maarannan kasviyhdyskuntien iän olevan keskimäärin paljon lyhyemmän kuin
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sen yläpuolisten kasviyhdyskuntien, koska olosuhteet muuttuvat ylempänä va
kaammiksi. Keräsen (1973) mukaan lyhytikäisin pajukkovaihe kestää noin 15-20
vuotta. Rannan paljastuttua merestä kuluu vähintään 50 vuotta ennen kuin
ranta pääsee lepikkovaiheeseen tai saa rantalehtomaisen kasvillisuuden, mikäli
kasvupaikkaolosuhteet ovat siihen muutoin tarpeeksi edulliset. Lepikkovaihe
kestää Perämeren rannikolla rannikko-osasta riippuen noin 50-120 vuotta,
minkä jälkeen se alkaa rappeutua (Keränen 1973).
Kehitys kulkee siis kasvittomista alueista hyvin kehittyneisiin eri rantaniitty
tyyppeihin. Rantaniittyjen yläpuolella kasvaa paju-harmaaleppäreunus, jonka
yläpuolella on koivu- ja pihlajavaltaisia lehtimetsiä. Saarten lakialueet muodos
tuvat katajavaltaisista nummista, katajasydämistä. Ainoastaan Iso-Huiturilla on
kuusimetsän alkuvaiheita. Mäntyä alueella on vain istutettuna. Soistumia on
vähän, ja ne ovat korpien alkuvaiheita ja lampien rantasoistumia.
Perämeren kivikko- ja louhikkorannat ovat karuja, koska niiltä puuttuvat ete
lämpänä tyypilliset rakkolevien (Fucus) lannoittamat meritörkyvallit, joilla kas
vaa esimerkiksi maltsoja (Atriplex). Kansallispuiston saarten törkyvallit koostu
vat putkilokasveista (pääasiassa sinikaislasta ja erilaisista heinistä), puiden ja
pensaiden lehtikarikkeesta ja erilaisesta puuaineksesta aina tikuista kokonaisiin
puihin. Korkeanveden aikaan putkilokasviainesta kasautuu myös metsävyö
hykkeen alaosaan edistäen helposti hajoavana rantalehtojen syntyä (Siira 1984).
Laiduntamisella on ollut vaikutusta kasvipeitteeseen heinäisten katajanummien
ja heinävaltaisten lehtimetsien yleistymisessä. Suurimmilla saarilla on laidun
nettu lampaita ja lehmiä.

5.2 Kasvillisuustyypit
Kasvillisuustyyppien yhteydessä liitteessä 2 esitetään tyypistä käytetty symboli.
Kaikkia alueella esiintyviä tyyppejä ei ole merkitty karttoihin vyöhykkeiden ka
peuden tai pienialaisuuden takia.
Eri kasvilajit ovat sopeutuneet erilaisiin olosuhteisiin keskivedenpintaan näh
den. Du Riez (1950) jakaa merenrannan tällä perusteella vyöhykkeisiin (kuva 3).
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Kuva 3. Merenrannan jako vyöhykkeisiin keskimääräisen vedenkorkeuden suhteen.

Keskivesitason yläpuolinen maaranta erotetaan niitty-, hiekka-, kivikko-, lohka
reikko- ja kalliorannoiksi. Tutkimusalueella näistä yleisimmät ovat niitty-, ki
vikko- ja lohkareikkorannat. Hiekkarantoja on niukasti, ja kalliorannat puuttu
vat tyystin. Taulukossa 1 on esitetty omiin havaintoihin perustuen tyypillisim
mät kasvillisuuden vyöhykkeet erilaisilla rannoilla. Hydrolitoraalin ilmaversois
ten kasvilajien puuttuessa geolitoraalin niityt rajoittuvat suoraan avoveteen.
Taulukko 1. Rantakasvillisuuden tyypillisimmät vyöhykkeet Perämeren kansallispuistossa.
savi- ja hiesuranta

hiekkaranta

kivikkoranta

lohkareikkoranta

epilitoraali

Filipendula uimaria
Cornus suecica
Salix phylicifolia

Leymus arenarius
Lathyrus
japonicus

Alnus incana
Salix phylicifolia

Hippophae rhamnoides
Ribes nigrum
Rubus idaeus

geolitoraalin
yläosa

Calamagrostis stricta
- Festuca rubra
Vicia cracca

Honkenya
peploides
Artemisia
vulgaris

Sonchus arvensis
var. maritimus

Silene uniflora
Angelica archangelica
subsp. litoralis

geolitoraalin
keskiosa

Juncus gerardii
J.balticus
J. gerardii - Agrostis
stolonifera - Calamagrostis stricta Festuca rubra
Primula nutans

Juncus gerardii
Sonchus arvensis
var. maritimus

geolitoraalin
alaosa

Eleocharis uniglumisCarex-niityt
Juncus gerardii

Deschampsia
bottnica

hydrolitoraali

isoetidit,
elodeidit,
helofyytit

sublitoraali

elodeidit,
nymphaeidit

(D. bottnica)
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5.3 Vesikasvillisuus
5.3.1 Sublitoraali
Pysyvästi vedenpinnan alapuolella olevaa rannan osaa kutsutaan sublitoraaliksi.
Perämeren kansallispuiston alueella sublitoraalikasvillisuutta on hyvin vähän.
Tutkimuksen yhteydessä tavattiin neljä lajia: ulpukka (Nuphar lutea), heinävita
(Potamogeton gramineus), uistinvita (P. natans) ja ahvenvita (P. perfoliatus).

5.3.2 Hydrolitoraali
Merenrannan keskivesitason alapuolista osaa kutsutaan hydrolitoraaliksi eli ve
sirannaksi ja sitä luonnehtii vesikasvillisuusvyöhyke. Runsain ja lajistollisesti
monipuolisin vesikasvillisuus syntyy suojaisiin ja mataliin merenlahtiin lieju- tai
mutapohjalle sekä rantaniittyjen allikoihin ja reheviin lampareisiin. Perämeren
kansallispuistossa on hyvin vähän tällaisia paikkoja, ja siksi vesikasvillisuutta
on niukasti. Edustavimmillaan se on Selkä-Sarvessa, Maa-Sarvessa, Linnanklu
pussa, Pensaskarissa, Mainuassa ja Nokikrunnissa.
Vesikasvillisuus luokitellaan tavallisesti seuraavasti:
= isoetidit
pohjalehtiset
= elodeidit
uposlehtiset
= nymphaeidit
kelluslehtiset
ilmaversoiset
= helofyytit
Pohjalehtinen vesikasvillisuus on runsainta 10-30 cm:n syvyydessä matalassa
rantavedessä. Yleisimpänä alueella kasvavat katkeravesirikko (Elatine hydropi
per) ja hapsiluikka (Eleocharis acicularis).
Uposlehtinen vesikasvillisuus on yleisintä allikoissa ja rantalampareissa sekä
syvimmissä lammikoissa. Meressä sitä on vain hyvin suojaisissa lahdissa.
Kelluslehtistä vesikasvillisuutta tavataan rantalampareissa ja meressä. Ul
pukka ja uistinvita kasvavat meressä sekä ratamosarpio, rantapalpakko ja pik
kupalpakko Iso-Huiturin sisälammessa ja Pensaskarin isossa glo-järvessä.
Ilmaversoista rantaluikkakasvillisuutta (Eleocharis palustris var. lindbergii) on
rantaniittyjen allikoissa ja lampareissa sekä matalassa vedessä. Järvikaislan
(Schoenoplectus lacustris) ainoa, vajaan neliömetrin kasvusto on Huiturin Pitkäle
tolla. Sinikaislaa (S. tabernaemontani) ei alueelta tavattu. Tämä eteläinen laji on
levinnyt Kemin korkeudelle. Järviruoko eli ryti (Phragmites australis) muodostaa
niukkoja kasvustoja useimmilla saarilla. Aivan pienimmiltä se puuttuu koko
naan. Runsain kasvusto on Selkä-Sarven kaakkoiskulman kalastustukikohdan
edessä, jossa on umpeenkasvun alkua. Kansallispuiston vesikasvit on lueteltu
taulukossa 2.
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Taulukko 2. Perämeren kansallispuiston vesikasvit.
Pohjalehtiset

Alisma wahlenbergii, upossarpio
Callitriche cophocarpa, isovesitähti
C. hermaphroditica, uposvesitähti
C. palustris, pikkuvesitähti
Crassula aquatica, paunikko
Elatine hydropiper, katkeravesirikko
Eleocharis acicularis, hapsiluikka
Isoetes echinospora, vaalealahnanruoho
Limosella aquatica, mutayrtti
Ranunculus reptans, rantaleinikki
Subularia aquatica, äimäruohö
Zannichellia palustris subsp. repens, merihaura
Kelluslehtiset

Uposlehtiset

Elodea canadensis, vesirutto
Lemna trisulca, ristilimaska
Myriophyllum sibiricum, kalvasärviä
Potamogeton filiformis, merivita
P. friesii, otalehtivita
P. gramineus, heinävita
P. gramineus x perfoliatus, vitahybridi
P. perfoliatus, ahvenvita
P. pusillus, hentovita
Utricularia vulgaris, isovesiherne

Ilmaversoiset

Alisma plantago-aquatica, ratamosarpio
Eleocharis palustris var. lindbergii, rantaluikka
Phragmites australis, järviruoko
Nuphar lutea, ulpukka
Potamogeton natans, uistinvita
Schoenoplectus lacustris, järvikaisla
Sagittaria natans x sagittifolia, keiholehtihybridi
Sparganium emersum, rantapalpakko
Sparganium minimum, pikkupalpakko

Alueella kasvavia leviä ovat viherahdinparta (Cladophora glomerata), mukulanä
kinparta (Chara aspera) ja järvisiloparta (Nitella flexilis). Mukulanäkinparta löy
dettiin Etukarista, Linnanklupusta ja Selkä-Sarvesta, järvisiloparta Linnanklu
pusta, ja viherahdinparta kuuluu rantatörkyyn joka saarella.
·s.3.3 Merenranta laguunit, glo-järvi ja metsälammet
Merenrantalaguunit sijaitsevat metsäsaarten ja lettojen rannoilla. Entisten la
guunien kasvittuessa ja muuttuessa vähitellen niittymäisiksi pohjan noustua
merenpinnan yläpuolelle uusia laguuneja muodostuu rantaviivan läheisyyteen
maankohoamisen ja merenpohjan epätasaisuuden takia. Laguunit ovat ajoittain
yhteydessä mereen (Vartiainen 1980). Niittyrantojen runsasravinteiset ja lieju
pohjaiset laguunit ovat vesilintujen suosimia oleskelupaikkoja, joten kasvilajien
leviäminen tapahtuu pääasiassa lintujen avulla (Kiimalainen 1958).
Suojaisimmissa paikoissa laguuneihin kehittyy runsasta vesikasvillisuutta. La
guuneja on esimerkiksi Selkä-Sarven eteläosassa. Meriluikka (Eleocharis uniglu
mis) ja vesikuusi (Hippuris vulgaris) kasvavat tutkimusalueella laguunien vedes
sä. Lampareiden reunoilla ovat yleisiä luhtakastikka (Calamagrostis stricta), vesi
sara (Carex aquatilis) ja vihnesara (C. paleacea).
Glo-järveksi kutsutaan merestä irtikuroutunutta vesiallasta, johon myrskyn ai
kana tulee suolaista vettä. Pensaskarin ison glo-järven suurin syvyys on noin 70
cm, ja sen lajistoon kuuluu lajeja, joita ei tavata muualta alueelta. Se on alueen
vesikasvillisuuden kannalta monimuotoisin kasvupaikka.
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Pensaskarin glo-järvessä, Pensaskarin kaakkoisosan pienessä ruskeavetisessä ja
mesotrofisessa metsälammessa, lso-Huiturin kaakkoisosan soistuvassa metsä
lammessa ja Selkä-Sarven eteläosan sisäosan lampareissa kasvavat lajit on lue
teltu taulukossa 3.
Taulukko 3. Perämeren kansallispuiston Glo-järvien ja metsälampien lajit.
Pensaskarin glo-järvi

Pensaskarin metsälampi

Alisma plantago-aquatica, ratamosarpio
Callitriche hermaphroditica, uposvesitähti
Elatine hydropiper, katkeravesirikko

Eleo�haris palustris var. lindbergii, rantaluikan
merenrantamuunnos
Carex acuta, viiltosara

Eleocharis acicularis, hapsiluikka
Elodea canadensis, vesirutto
Lemna trisulca, ristilimaska
Limosella aquatica, mutayrtti
Myriophyllum sibiricum, kalvasärviä
Potamogeton gramineus, heinävita

Iso-Huiturin metsälampi

P. perfoliatus, ahvenvita
Sparganium emersum, rantapalpakko
Subularia aquatica, äimäruoho

Alisma plantago-aquatica, ratamosarpio
Sparganium emersum, rantapalpakko
S. minimum, pikkupalpakko
Utricularia vulgaris, isovesiherne
Selkä-Sarven lampareet

Myriophyllum sibiricum, kalvasärviä
Potamogeton friesii, otalehtivita

5.4 Rantakasvillisuus
5.4.1 Savi- ja hiesurannat
Tutkimusalueen edustavimmat merentantaniityt tavataan geolitoraalin eli maa
rannan alavilla ja suojaisilla paikoilla.
Meriluikkavyöhyke (alageolitoraalin alaosa)
Meriluikkavyöhykettä voidaan pitää hydro- ja geolitoraalin rajakohtana. Vyö
hyke on kapea, edustavin suojaisilla rannoilla. Meriluikkavyöhyke muodostaa
alemman geolitoraalin kasvillisuusvyöhykkeen (Siira 1970). Meriluikka
(Eleocharis uniglumis) on vyöhykkeen valta- ja luonnehtijalaji. Seuralaisina ovat
usein merisuolake (Triglochin maritima) ja hentosuolake (T. palustris).
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Suursaravyöhyke (alageolitoraalin yläosa)
Vyöhykkeeseen kuuluu vesisaran (Carex aquatilis), suolasaran (C. halophila), me
risaran (C. mackenziei), tupassaran (C. nigra subsp. juncella) ja vihnesaran (C. pa
leacea) luonnehtimia niittyjä. Suursaraniityt ovat niin pienialaisia, ettei niitä ole
voitu merkitä karttoihin. Kartoissa näkyvät ainoastaan merisaraniityt.
Suolasaraniityt
Suolasara (Carex halophila) esiintyy suuremmilla ja uloimmilla saarilla, kuten
Selkä-Sarven eteläosan suojaisissa lahdissa ja lampareissa useina erillisinä kas
vustoina. Kaikki kasvustot ovat pieniä, enintään muutaman neliömetrin kokoi
sia. Suolasaran oletetaan syntyneen vesisaran (C. aquatilis) ja vihnesaran (C. pa
leacea) risteymänä. Alueella on nykyisin runsaasti vesisaran, jokapaikansaran (C.
nigra) ja suolasaran eriasteisia risteymiä. Suolasaran seuralaisena tavataan usein
luhtakastikkaa (Calamagrostis stricta), merisaraa (Carex mackenziei), vihnesaraa (C.
paleacea), rantaluikan merenrantamuunnosta (Eleocharis palustris var. lindbergii),
rantamataraa (Galium palustre), rantanätkelmää (Lathyrus palustris) ja kurjenjal
kaa (Potentilla palustris).
Vihnesaraniityt
Vihnesaraniityt ovat laikkumaisia kasvustoja rantaniittyjen suojaisissa, hiekkai
sissa poukamissa. Kansallispuistossa vihnesaraa on Korkialetossa, Maa-Sarves
sa, Pensaskarissa ja Selkä-Sarvessa. Vihnesaraa esiintyy vain Perämeren ran
noilla. Tavallisimpia seuralaisia ovat luhtakastikka (Calamagrostis stricta), meri
sara (Carex mackenziei), rantamatara (Galium palustre) ja merihanhikki (Potentilla
anserina subsp. egedii). Pohjakerrosta luonnehtivat hiirensammalet (Bryum sp.),
luhtaväkäsammal (Campylium polygamum) ja luhtasirppisammal (Drepanocladus
.aduncus).
Merisaraniityt
Merisaraniityt muodostavat matalia mattomaisia laikkuja merenrantaniittyjen
umpeutuvien lammikoiden ja lahtien painanteisiin. Muusta niittykasvillisuudes
ta merisara (Carex mackenziei) erottuu yhtenäisen kasvustonsa ja hailakan viher
tävän värinsä puolesta. Seassa voi olla suolasaraa ja vihnesaraa sekä tupassaraa
ja rantanätkelmää (Lathyrus palustris). Merisaraa on kansallispuistossa niukasti.
Edustavimmat kasvustot ovat lso-Huiturin kaakkoisosan painanteissa, Pensas
karin majan lounaispuolella, umpeen kasvaneessa lammikossa (alueen suurin
kasvusto) ja Sarvien saariryhmässä pieninä, laikuttaisina kasvustoina. Heikosti
kehittyneessä pohjakerroksessa on luhtakuirisammalta (Calliergon cordifolium) ja
nevasirppisammalta (Warnstorfia, fiuitans coll.).
Tupassara
Tupassara (Carex nigra subsp. juncella) kasvaa yksittäin ja mättäinä pajuvyöhyk
keen reunassa, pajujen seassa, umpeenkasvavien lampien painanteissa, rantanii
tyillä ja glo-järven rannoilla. Yhtenäisiä kasvustoja se muodostaa tutkimusalu
eella harvoin. Tupassaraniityillä kasvavat rönsyrölli (Agrostis stolonifera), luhta
kastikka (Calamagrostis stricta) ja rantamatara (Galium palustre).
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Vesisaraniityt
Vesisaraniityt ovat yleisiä Perämeren saarilla suojaisten lahtien matalassa ranta
vedessä ja lampareissa. Vesisaran (Carex aquatilis) dominoivaa kasvillisuutta
luonnehtivat seuralaisina rantaluikan merenrantamuunnos (Eleocharis palustris
var. lindbergii), rantamatara (Galium palustre) ja terttualpi (Lysimachia thyrsiflora).
Vesisara risteytyy suolasaran (Carex halophila), vihnesaran (C. paleacea) ja joka
paikansaran (C. nigra coll.) kanssa. Eriasteiset hybridit ovat yleisiä tutkimusalu
eella.
Suolavihvilävyöhyke (keski-ja ylägeolitoraali)
Suolavihvilä (]uncus gerardii) suosii hienojakoisia maita, joissa elektrolyyttipitoi
suus voi nousta hyvinkin.korkeaksi(Siira 1970). Kansallispuistossa laji harvi
naistuu pohjoista mannerrantaa kohti ilmeisesti pienenevän suolapitoisuuden
vuoksi. Suolavihvilä on yleisempi ulkosaaristossa kuin sisäsaaristossa. Sarvien
saariryhmässä se on yleinen, samoin Pensaskarissa ja Mainuassa, mutta Iso
Huipuilla ja varsinkin Vähä-Huiturilla se on harvinainen. Suolavihvilä kasvaa
kapeana vyönä meriluikkavyöhykkeen yläpuolella geolitoraalin keski- ja ala
osassa paikoin vesirajassa. Seuralaisina ovat usein rönsyrölli (Agrostis stoloni
fera), meriluikka (Eleocharis uniglumis), merivihvilä (Juncus balticus), vilukko
(Parnassia palustris) ja merisuolake (Triglochin maritima).
Merivihvilä (Juncus balticus) on yleinen geolitoraalin ala- ja keskiosassa hiek
kaisilla ja hienoaineksisilla rantaniityillä. Laji kasvaa esimerkiksi Vähä-Huiturin
ja Iso-Huiturin rantaniityillä lähellä Kemi- ja Tornionjoen suuta, jossa veden
suolapitoisuus on niin alhainen, että suolavihvilän (J. gerardii) kaltainen halo
fyytti on harvinainen.
Rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihvilävyöhyke
(Agrostis stolonifera-Calamagrostis stricta-]uncus gerardii)
Vyöhykemäiset rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihvilä -sekakasvustot esiintyvät
matalien saarten rannoilla. Näitä kolmen dominantin muodostamia kasvustoja
on kostealla, hiekan- ja savensekaisella rannalla ja myös kuivalla sora- ja hiekka
rannalla. Vyöhykkeen pituus vaihtelee 10:stä 200 metriin ja leveys muutamasta
metristä 10 metriin. Kiiltopajut jäävät vyöhykkeessä taimiasteelle. Vyöhykkeen
yleisimpiä lajeja melko kosteilla rannoilla ovat meriluikka (Eleocharis uniglumis),
rantamatara (Galium palustre) ja luhtaväkäsammal (Campylium polygamum) ja
kuivilla rannoilla: vilukko (Parnassia palustris), mesiangervo (Filipendula uimaria)
taimiasteisena ja hiirensammalet (Bryum sp.).
Luhtakastikka (Calamagrostis stricta)- punanata (Festuca rubra) -niityt
Nämä kasvit muodostavat laajimmat rantaniityt kansallispuiston alueella. Hei
nävaltaiset luhtakastikkaniityt sijoittuvat merenrantaniityllä kuivemmille ja
korkeammille kohdille kuin suursaravyöhyke. Leiviskä (1908) ja Brunberg
Schwanck & Bärlund (1948) mainitsevat kasvilajin tyypilliseksi juuri Pohjanlah
den rantaniityille. Luhtakastikka kasvaa erilaisilla kasvupaikoilla: suojaisissa
lahdenperukoissa, tulvaniityillä ja ulkosaarten kivikkoisilla rannoilla. Geolito-
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raalin keskiosan kenttäkerroksen lajeina ovat nurmirölli (Agrostis capillaris),
isorölli (A. gigantea), rönsyrölli (A, stolonifera), suolasara (Carex halophila), puna
nata (Festuca rubra), rantamatara (Galium palustre), rantanätkelmä (Lathyrus pa
lustris), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), luhtakuusio (Pedicularis palustris) ja
ruijanesikko (Primula nutans var. jokelae).
Rantaniittyjen sammalia edustavat hiirensammalet (Bryum sp.), luhtakuirisam
mal (Calliergon cordifolium), luhtaväkäsammal (Campylium polygamum), luhta
sirppisammal (Drepanocladus aduncus) ja metsäkamppisammal (Sanionia uncina
ta). Laajoilla niityillä on metrin korkuisia kiiltopajun (Salix phylicifolia) taimia ja
pensaiden alkuja.
Hiirenvirna (Vicia cracca) -kasvustot
Geolitoraalin yläosassa on kuivempaa rantaniittyä rantapensaiden rajassa. Luh
takastikan ja punanadan osuudet pienenevät ja siellä tavataan monipuolista niit
tykasvillisuutta: isorölli (Agrostis gigantea), perämerensilmäruoho (Euphrasia
bottnica), pohjansilmäruoho (E. frigida), rantamatara (Galium palustre), rantanät
kelmä (Lathyrus palustris), vilukko (Parnassia palustris), merihanhikki (Potentilla
anserina subsp. egedii), isolaukku (Rhinanthus serotinus), peltovalvatin merenran
tamuunnos (Sonchus arvensis var. maritimus) ja hiirenvirna (Vicia cracca).
Geolitoraalin yläosassa kasvaa käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum) orvokki
vyön (Viola palustris ja V. epipsila) ja vilukkojen (Parnassia palustris) luona. Veri
kämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta) esiintyy paikoin runsaana. Sitä
kasvaa niittyjen suojaisissa kohdissa esim. rantaniityllä kasvavien yksinäisten
pajupensaiden suojassa. Punakämmekkää (D. i. subsp. incarnata) kasvaa Pen
:Saskarin länsirannalla. Sekä käärmeenkieli että verikämrnekkä · keskittyvät re·'
hevimmille alueille.
Ruijanesikkovaltaisilla (Primula nutans var. jokelae)
rantaniityillä rentukka (Caltha palustris) ja suo-orvokki (Viola palustris) värittävät
alkukesän niittyjä. Kenttäkerroksen lajeja ovat lisäksi: nurmirölli (Agrostis capil
laris), jokapaikansara (Carex nigra subsp. nigra), tupassara (C. nigra subsp. juncel
la), perämerensilmäruoho (Euphrasia bottnica), pohjansilmäruoho (E. frigida), vi
lukko (Parnassia palustris), luhtakuusio (Pedicularis palustris) ja merihanhikki
(Potentilla anserina subsp. egedii). Pohjakerroksessa tavataan hiirensammalia
(Bryum sp.) ja nevasirppisammalta (Warnstorfia fluitans coll.). Edustavimpia rui
janesikkovaltaisia niittyjä on Pensaskarissa, Mainuassa, Maa-Sarvessa ja Selkä
Sarvessa.
Mesiangervovyöhyke (geolitoraalin yläosa)
Mesiangervo (Filipendula uimaria) muodostaa geolitoraalin yläosaan ylemmän
rantaniityn, joka kehittyy suojaisiin paikkoihin orgaanisen aineksen määrän ol
lessa runsas maaperässä. Filipendula-vyöhykkeen muita lajeja ovat: maitohorsma
(Epilobium angustifolium), keltaängelmä (Thalictrum flavum), lehtovirmajuuri
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(Valeriana sambucifolia >< salina) ja rantatädyke (Veronica longifolia). Pohjakerrok
sessa tavataan hiirensammalia (Bryum sp.), luhtakuirisammalta (Calliergon cordi
folium), luhtaväkäsammalta (Campylium polygamum) ja metsäkamppisammalta
(Sanionia uncinata). Vyöhyke sulautuu usein ilman selvää rajaa Uimaria-tyypin
harmaaleppälehtoon.

5.4.2 Hiekka- ja sorarannat
Hiekkarantojen alageolitoraali on yleensä kasviton. Vesirajassa voi tavata meri
luikkaa (Eleocharis uniglumis). Yksittäisiä rönsyröllejä (Agrostis stolonifera), meri
vihvilöitä (]uncus balticus) ja peltovalvatin merenrantamuunnosta (Sonchus ar
vensis var. maritimus) tavataan geolitoraalin keskiosassa. Ylempänä kasvavat
punanata (Festuca rubra), pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica), suola-arho
(Honkenya peploides), rantavehnä (Leymus arenarius) ja merinätkelmä (Lathyrus
japonicus subsp. maritimus).
Hiekkarantoja on Sarvien Pitkäletossa, Pensaskarissa, Mainuassa, Pihlajassa ja
Vähä-Huiturissa. Vain Sarvien Pitkäletossa hiekkarannan kasvillisuusvyöhyk
keet ovat hyvin kehittyneitä.

5.4.3 Kivikkorannat
Soransekaiset kivikkorannat ovat rantaniittyjen ohella yleisimpiä tyyppejä kan
sallispuiston saarilla. Kivikkorannoilla kasvillisuus on avoimen rantaniitty
mäistä. Lajista on yksipuolisempaa ja kasvustot pienempiä. Vyöhykkeisyys ei
ole yhtä kehittynyttä. Sulkeutuneisuuden määrää hienojakoisten ainesten osuus.
Tällaisilla kivikkoniityillä kasvavat rönsyrölli (Agrostis stolonifera), meriluikka
(Eleocharis uniglumis) ja merivihvilä (Juncus balticus).
Peltovalvatin merenrantamuunnos (Sonchus arvensis var. maritimus) kasvaa
pieninä laikkuina geolitoraalin keski- ja yläosassa. Sen seurana tavataan rönsy
rölli (Agrostis stolonifera), meriluikka (Eleocharis uniglumis), punanata (Festuca
rubra) ja hiirenvirna (Vicia cracca). Peltovalvatin merenrantamuunnosta esiintyy
sekä Pohjanlahden (Leiviskä 1908) että Suomenlahden rannoilla (Ulvinen 1937).
Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) kasvaa vesirajassa antaen luonteen
omaisen ulkoasun tutkimusalueen saarille, sillä kellertävänä ja kookkaana hei
nänä se erottuu muusta kasvillisuudesta varsin selvästi. Se suosii etupäässä ul
kosaariston avoimia sora- ja kivikkorantoja (Brunberg-Schwank & Bärlund
1948). Pohjanlahdenlauha kasvaa rannoilla, missä aallot ovat lajitelleet soraa ki
vien joukkoon, paikoin puhtaina kiiloina kivien rakoja myöten vesirajaan. Pai
koin seuralaisena on meriputki (Angelica archangelica subsp. litoralis) ja luhtakas::
tikka (Calamagrostis stricta). Erakkona kasvaessaan se korkean veden aikaan jää
usein veden alle, niin että vain röyhy on näkyvissä.
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5.4.4 Lohkareikkorannat
Lohkareikkorannat eli louhikkorannat ovat alueella yleisiä, ja lohkareet jatkuvat
pitkälle veteen antaen saarille luonteenomaisen rantamaiseman. Myös rantau
tuminen useille saarille on lohkareiden runsauden takia hankalaa. Rannan ala
osa on kasvitonta. Yläosassa rantalouhikolla kasvaa hajallaan muutaman verson
tuppaina yleisiä dyynien lajeja, merikohokkia (Silene uniflora) ja rantavehnää
(Leymus arenarius). Meriputki (Angelica archangelica subsp. litoralis) kasvaa niuk
kana lohkareikkorannoilla ja satunnaisesti .kivikkorannoilla. Suola-arho
(Honkenya peploides) levittäytyy verkkomaisena kivien väleissä. Muita tavattavia
lajeja ovat: pujon merenrantamuunnos (Artemisia vulgaris var. coarctata), punana
ta (Festuca rubra), mustaviinimarja (Ribes nigrum), pel_tovalvatin merenranta
muunnos (Sonchus arvensis var. maritimus), pietaryrtti (Tanacetum vulgare), leh
tovirmajuuri (Valeriana sambucifolia), rantatädyke (Veronica longifolia) ja hiiren
virna (Vicia cracca). Pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica) kasvaa harvemmin
lohkareikkorannoilla.
Puuvartisista kasvilajeista tavataan vain matalaa tyrniä (Hippophae rhamnoides),
mustaviinimarjaa (Ribes nigrum) ja kiiltopajun (Salix phylicifolia) taimia. Samma
lia näillä kivikko- ja lohkareikkorannoilla on voimakkaan merenkäynnin ja hie
nojakoisen kasvualustan puutteen takia niukasti. Kivien epifyyttijäkälät kuten
napajäkälät (Umbilicaria spp.) ovat yleisiä.
Merikohokki (Silene uniflora) kasvaa merenrannoilla suosien saaristojen ulko
luotojen aavan meren puoleisia rantoja, missä kilpailevia kasvilajeja on vähän
kiviröykkiöiden tiheyden ja soran niukkuuden takia (Vartiainen 1951). Paikoin
kasvi esiintyy runsaina mättäinä, ja sen valkoiset kukat antavat karuille louhi
koille eloa.

5.5 Välivyöhykkeen kasvillisuus
Korkeimman merivesitason yläpuolelle tyrskyjen ja meriveden vaikutuspiiriin
jää välivyöhykkeen eli epilitoraalin kasvillisuus. Epilitoraalin rajana on myös ·
syysmyrskyjen rannalle kasaama meritörky: ajopuista, kaislasta ja ruokojen var
renpalasista koostuva jätevalli (Vartiainen 1980).
Rantapensaikko
Leiviskä (1908) mainitsee harmaalepän ja kiiltopajun muodostavan rannan taus
tapensaston Perämeren rannikolla. Alavilla niittyrannoilla pensaikkovyöhyke
on levein. Avoimilla ja karuilla rannoilla se on kapea, katkeileva tai puuttuu.
Geo- ja epilitoraalin rajan muodostaa pensasvyöhyke: kosteilla rannoilla kiilto
paju (Salix phylicifolia), harmaaleppä (Alnus incana) ja suomyrtti (Myrica gale) ja
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kivikkorannoilla tyrni (Hippophae rhamnoides), jonka seuralaisena on usein mus
taviinimarja (Ribes nigrum).
Aluskasvillisuus koostuu rantaniityn ja metsän lajeista. Rannan puolella eli kos
teammilla alueilla seuralaisina ovat suo-orvokki (Viola palustris), korpiorvokki
(Viola epipsila) ja vilukko (Parnassia palustris). Rantapensaikon sisämaan seura
laisia ovat rantatädyke (Veronica longifolia) ja mesimarja (Rubus arcticus). Mesi
marjaa (Rubus arcticus) esiintyy kapeana vyönä Mainuassa ja Pensaskarissa.
Kiiltopajun (Salix phylicifolia) muodostamat rantapensastot ovat sirotellusti
harmaalepikoiden joukossa ja lampareiden reunoilla. I<iiltopajuja kasvaa myös
luhtakastikkaniityillä, jolloin pensaat ovat noin metrin korkuisia ja alttiina ran
tavoimille. Kiiltopajun taimiasteita esiintyy myös luhtakastikka-punanataniityn
yläosassa.
Tymipensaat (Hippophae rhamnoides)
ovat matalia ja useimmilla saarilla ne jäävät alle puolimetrisiksi. Marjovia pen
saita alueella on suhteellisen vähän. Palmgrenin (1912) mukaan tyrni viihtyy
avoimilla kasvupaikoilla louhikko- ja sorarannoilla vähien kilpailijoiden ja run
saan valon takia. Tyrni valloittaa rannan ennen harmaaleppää, joka on tyrnin
kilpailija kasvutilasta ylempänä rannalla (Rousi 1971). Vähitellen tyrni häviää
taistelun, mistä ovat todisteena leppäpensastojen keskeltä tavattavat tyrnin
kuolleet rangat (Vartiainen 1951).
Tyrnin seuralaisia ovat hiirenvirna (Vicia cracca), punanata (Festuca rubra), lilluk
ka (Rubus saxat.ilis), rantatädyke (Veronica longifolia) ja lehtovirmajuuri (Valeriana
sambucifolia). Tavanomaisimpia sammalia ovat suikerosammalet (Brachythecium
sp.), hiirensammalet (Bryum sp.), luhtaväkäsammal (Campylium polygamum) ja
hietikkotierasammal (Racomitrium canescens).
Suomyrtti (Myrica gale)
kasvaa matalana kasvustona muun pensaikon joukossa sekä painanteiden reu
namilla. Se muodostaa tiheitä, paikoin läpitunkemattomia pensastoja rantaniit
tyjen taustalle. Pensaat ovat puolen metrin korkuisia. Leiviskä (1908) mainitsee
myrtin muodostavan Perämeren rannikolle kasvustoja harmaalepän ja kiiltopa
jun suojaan kosteille paikoille.
Seuralaislajeina ovat usein kenttäkerroksessa mesiangervo (Filipendula uimaria),
hiirenvirna (Vicia cracca) ja rantatädyke (Veronica longifolia). Pohjakerroksen la
jeja ovat suikerosammal (Brachythecium sp.), luhtakuirisammal (Calliergon cordi
folium) ja metsäkamppisammal (Sanionia uncinata). Alueen suurimmat suomyrt
tikasvustot sijaitsevat Pensaskarin lounaiskärjessä ja Iso-Huiturin keskiosan
notkelmassa lounaisrannan puolella.
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Epilitoraalin yläniittyjä ovat vadelman (Rubus idaeus), ruohokanukan (Cornus
suecica) tai maitohorsman (Epilobium angustifolium) luonnehtimat kasviyhdys
kunnat.
Vadelma (Rubus idaeus) muodostaa paikoin tiheitä pensastoja. Pensaskerroksen
seuralaisia ovat tuomi (Prunus padus) ja punaherukka (Ribes spicatum). Kenttä
kerroksessa näillä paikoilla on metsälauhaa (Deschampsia flexuosa), maitohors
maa (Epilobium angustifolium), rantaukonnaurista (Erysimum hieraciifolium), ran
tanurmikkaa (Poa palustris) ja lillukkaa (Rubus saxatilis). Tyyppiä on esimerkiksi
Linnanklupussa. Keränen (1973) on kuvannut vadelmatyypin (Idaeus-tyyppi eli
IT), jonka alkua edellinen voi olla.
Ruohokanukan (Cornus suecica) lähes puhtaat kasvustot voivat muodostaa enin
tään muutaman aarin mattomaisia tihentymiä. Kenttäkerroksessa on hieman si
ankärsämöä (Achillea millefolium), metsälauhaa (Deschampsia flexuosa), maito
horsmaa (Epilobium angustifolium) ja rantatädykettä (Veronica longifolia). Pohja
kerroksessa on kangaskynsisammalta (Dicranum polysetum) ja seinäsammalta
(Pleurozium schreberi). Niittyjä on Selkä-Sarvessa, Maa-Sarvessa ja Pensaskarissa.
Maitohorsmavaltaisia (Epilobium angustifolium)
kasvustoja esiintyy epilitoraalissa rantaniittyjen jatkona ja paikoin sisämaan
avoimilla kohdilla. Kenttäkerroksen seuralaisia ovat pujon merenrantamuunnos
(Artemisia vulgaris var. coarctata), metsälauha (Deschampsia flexuosa), peltokorte
(Equisetum arvense), peltopillike (Galeopsis bifida), kannusruoho (Linaria vulgaris),
puna-ailakki (Silene dioica), pietaryrtti (Tanacetum vulgare) ja rantatädyke
(V:eronica longifoJia). Näitä niittyjä esiintyy Selkä-Sarvessa ja Iso-Huiturissa.

5.6 Metsät
Mesiangervotyyppi (Filipendula-tyyppi)
Tämä tyyppi edustaa merenrantametsien sukkession nuorinta vaihetta. Pohja
kerros on heikosti kehittynyt (Havas 1967, Keränen 1973). Tutkimusalueella
mesiangervotyyppi esiintyy yleisenä saarten rantalehdoissa. Lepikkovyö kiertää
saaria kapeana, mutta on aukkoista esim. kivikko- ja lohkareikkorannoilla. Se
käsitellään rantapensaikkojen yhteydessä. Puu- ja pensaskerroksessa kasvavat:
harmaaleppä (Alnus incana), kiiltopaju (Salix phylicifolia), tuomi (Prunus padus) ja
vadelma (Rubus idaeus). Kenttäkerroksen yleisiä lajeja ovat: nurmirölli (Agrostis
capillaris), karhunputki (Angelica sylvestris), nurmilauha (Deschampsia cespitosa),
keltaängelmä (Thalictrum flavum), lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia), ranta
tädyke (Veronica longifolia) ja hiirenvirna (Vicia cracca). Nämä ovat tyypillisiä ran
taniittyjen lajeja, mutta sisäosien koivikkojen valtalajeina ruohokanukka (Cornus
suecica), lillukka (Rubus idaeus) ja metsätähti (Trientalis europaea) ovat yleisiä
(Vartiainen 1980). Pohjakerroksessa sammallajeja on aika runsaasti, mutta nii
den peittävyydet ovat pieniä. Lajeista voidaan mainita: koukkusuikerosammal
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(Brachythecium reflexum), luhtakuirisammal(Calliergon cordifolium), kulosammal
(Ceratodon purpureus), lapasammal (Pellia sp.) ja metsäkamppisammal (Sanionia
uncinata).
Tämän tutkimusalueella yleisenä esiintyvän lehtotyypin mainitsevat Palmgren
(1915), Kujala (1924), Buch (1937), Roivainen (1954), Skult (1956), Havas
(1961,1967), Keränen (1973) ja Vartiainen (1980). Saaren kuivempaa lakiosaa
kohti lepikko vaihettuu koivu- tai useammin pihlajametsäksi. Kaiken tämän
keskelle saaren sydämeksi jää yleensä katajanummi.

Koivumetsä
Lepikkovyöhykkeen yläpuolella on heinäinen, harva, korkea, rauduskoivumet
sä (Betula pendula) (Havas 1967), jota voidaan pitää puolilehtona. Tällainen metsä
on yleistä Lehtikarissa, Mainuassa, Maa-Sarvessa, Linnanklupussa ja vähän
lnakarissa. Pihlajaa (Sorbus aucuparia) ja tuomea (Prunus padus) on seassa pai
koin. ,Kenttäkerroksen tyyppilajeja ovat: metsälauha (Deschampsia flexuosa), mai
tohorsma (Epilobium angustifolium), punanata (Festuca rubra), sarjakeltano
(Hieracium umbellatum), lehtonurmikka (Poa nemoralis), rantanurmikka (P. pa
lustris), lillukka (Rubus saxatilis) ja metsätähti (Trientalis europaea). Mustikka
(Vaccinium myrtillus) luetaan kenttäkerroksen tyyppilajiksi tässä tyypissä, mutta
kansallispuistossa se muodostaa vain muutaman neliömetrin kasvustoja parilla
saarella.
Pohjakerroksen lajeja on runsaasti ja suhteellinen peittävyyskin on paljon suu
rempi kuin mesiangervotyypillä: suonihuopasammal (Aulacomnium palustre),
pykäsammal (Barbilophozia sp.), kiiltosuikerosammal (Brachythecium cf. sa
lebrosum), koukkusuikerosammal (Brachythecium reflexum), · luhtakuirisammal
(Calliergon cordifolium), kivilaakasammal (Plagiothecium denticulatum), seinäsam
mal (Pleurozium schreberi) ja metsäkamppisammal (Sanionia uncinata).

Ruohokanukka-riidenliekotyyppi
(Comus-Lycopodium-tyyppi). Vartiainen (1980) on kuvannut Krunneilta hies
koivuvaltaisia (Betula pubescens) metsiä, joiden kenttäkerroksessa vallitsevat
ruohokanukka (Cornus suecica), metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja riidenlieko
(Lycopodium annotinum). Tällaisia pieniä laikkuja on tutkimusalueella Lin
nanklupussa, Iso-Huiturissa, Huiturin Pitkäletossa ja Selkä-Sarvessa.
Haavikot
Haavikot ovat tutkimusalueella sangen pienialaisia puuryhmittymiä. Niitä on
Linnanklupun pohjoisosassa kahdessa paikassa, Pöllän keskustassa ja Iso-Hui
turin kaakkoisosan metsälammen eteläpuolella. Haapaa esiintyy alueella vasta
yli kolmen metrin korkeudella keskivedenpinnasta mitattuna. Kenttäkerroksen
lajeista ovat vallitsevia etenkin heinät: ruohokanukka (Cornus suecica), nurmi
lauha (Deschampsia cespitosa), metsälauha (Deschampsia flexuosa), riidenlieko
(Lycopodium annotinum), tesma (Milium effusum) ja puna-ailakki (Silene dioica).
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Pihlajalehto
Tämä lehtotyyppi on kuvattu nimellä Rubus saxatilis-Deschampsia flexuosa
tyyppi (Keränen 1973). Vartiainen (1980) mainitsee lillukka-metsälauha -tyypin
tyypillisenä nuorehkoille saarille. Kasvillisuustyyppinä pihlajalehto on puoli
lehto, ja se on alueella yleinen. Pihlajalehto on harmaaleppälehtoa kuivempi
ylemmän sijaintinsa vuoksi. Puusto on matalaa ja harvaa. Pihlajavaltaisen leh
don yleisimmät puu- ja pensaskerroksen lajit ovat rauduskoivu (Betula pendula),
kataja (Juniperus communis), tuomi (Prunus padus) ja pihlaja (Sorbus aucuparia).
Kenttäkerroksen lajeista lillukka (Rubus saxatilis) ja metsälauha (Deschampsia
flexuosa) ovat vallitsevia. Lisäksi tavataan seuraavia lajeja: nurmirölli (Agrostis
capillaris), ruohokanukka (Cornus suecica), nurmilauha (Deschampsia cespitosa),
maitohorsma(Epilobium angustifolium), kannusruoho (Linaria vulgaris), lehto
nurmikka (Poa nemoralis), rantanurmikka (P. palustris), vadelma (Rubus idaeus) ja
metsätähti (Trientalis europaea). Pohjakerroksen lajistossa on mm. pykäsammal
(Barbilophozia sp.), koukkusuikerosammal · (Brachythecium reflexum), kivikynsi
sammal (Dicranum scoparium) ja seinäsammal (Pleurozium schreberi).
Puna-ailakki-metsäalvejuuri -tyyppi
(Melandrium rubrum-Dryopteris spinulosa -tyyppi); (tai nykyisin Silene dioica-Dry
opteris carthusiana -tyyppi). Puna-ailakki-metsäalvejuuri -lehtimetsiin kuuluu
enemmän tai vähemmän hakamaaluonteisia merenrantalepikoita ja -lehtimetsiä,
joissa etenkin metsäalvejuuri on leimaa-antava (Keränen 1973). Tämä kuiva ran
talehto muodostaa useilla saarilla pienehköjä tihentymiä, esimerkiksi Pensaska
rissa, Inakarissa, Linnanklupussa ja Selkä-Sarvessa.
Puusto on lähinnä harmaaleppää (Alnus incana) ja jonkin verran koivua (Betula
pendula ja B. pubescens). Pensaskerroksessa on pihlajaa (Sorbus aucuparia), tuomea
(Prunus padus) ja koivua.
Kenttäkerroksen lajeja ovat: nurmirölli (Agrostis capillaris), korpikastikka
(Calamagrostis purpurea), ruohokanukka (Cornus suecica), nurmilauha
(Deschampsia cespitosa), maitohorsma (Epilobium angustifolium), tesma (Milium
effusum), vadelma (Rubus idaeus) ja metsätähti (Trientalis europaea). Pohjakerrok
sen lajeja ovat: koukkusuikerosammal (Brachythecium reflexum), hetealvesammal
(Chiloscyphus polyanthos), kivikynsisammal (Dicranum scoparium), kerrossammal
(Hylocomium splendens), seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja metsäkamppi
sammal (Sanionia uncinata).

ITJ

Havumetsät
Kuusimetsän alkuvaiheita esiintyy ainoastaan Iso-Huiturin pohjoispään vanho
jen kalamajojen luona. Variksenmarja-mustikkatyypin lajeja siellä ovat: metsä
lauha (Deschampsia flexuosa), pohjanvariksenmarja (Empetrum nigrum subsp.
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hermaphroditum), metsätähti (Trientalis europaea), mustikka (Vaccinium myrtillus)
ja puolukka (Vaccinium vitis-idaea). Pohjakerroksen lajeista yleisiä ovat: kivikyn
sisammal (Dicranum scoparium), kerrossammal (Hylocomium splendens) ja seinä
sammal (Pleurozium schreberi).
Yksittäisiä kuusia on Pensaskarissa, Inakarissa ja Lehtikarissa. Yksittäisiä män
tyjä on Vähä-Huiturissa, Pensaskarissa, Mainuassa, Inakarissa, Lehtikarissa ja
Iso-Huiturissa sekä Selkä-Sarvessa. Lehtikarin nuoret kuuset sekä nuoret män
nyt Vähä-Huiturissa, Pensaskarissa ja Lehtikarissa ovat ainakin osaksi istutet
tuja.

5.7 Katajanummet
Saarten lakiosassa kasvillisuus on karuhkoa, ja lähes jokaisella saarella on kata
jasydän, joka on paikoin läpitunkematon. Katajanummet ovat paikoin tallaami
sen kuluttamia, kuten esimerkiksi Pensaskarissa ja Selkä-Sarvessa. Katajanum
mien luokittelu tässä tutkimuksessa noudattelee Borgin (1976) käyttämää jakoa.

Kataja-pihlaja-nummi
Tämä nummityyppi on pihlajavaltaisen lehdon ja katajanummen välimuoto, ja
kasvillisuustyyppinä se on hyvin yleinen kaikilla alueen metsäsaarilla. Tällä
tyypillä kasvaa puumaisia pihlajia (Sorbus aucuparia) ja joitain koivuja (Betula
pendula) sekä valtapensaana runsaasti katajaa (Juniperus communis). Edustavia
tyypin nummia on Selkä-Sarvessa, Linnanklupussa, Lehtikarissa ja Iso-Huitu
rissa.
Tälle tyypille luonteenomaisia lajeja ovat: siankärsämö (Achillea millefolium),
nurmilauha (Deschampsia cespitosa), metsälauha (D. flexuosa), pulskaneilikka
(Dianthus superbus), mesiangervo (Filipendula uimaria), sarjakeltano (Hieracium
umbellatum), kannusruoho (Linaria vulgaris), vadelma (Rubus idaeus), lillukka (R.
saxatilis), niittysuolaheinä (Rumex acetosa), metsätähti (Trientalis europaea), puo
lukka (Vaccinium vitis-idaea) ja rantatädyke (Veronica longifolia). Pohjakerroksessa
esiintyy mm. puikkotorvijäkälä (Cladonia cornuta), jauhepikaritorvijäkälä (C.
chlorophaea coll.), pykäsammal (Barbilophozia sp.), seinäsammal (Pleurozium schre
beri) ja kangaskarhunsammal (Polytrichum juniperinum).

Tuore katajanummi
Kasvillisuustyypille on luonteenomaista varpujen, heinien ja ruohojen suuri
osuus. Paikoin on pihlajaa (Sorbus aucuparia) ja koivun (Betula) taimia. Tyyppi
vaihettuu tutkimusalueella saaren lakea kohti nopeasti kuivemmaksi tyypiksi ja
sitä esiintyy yleensä vain kapeina kaistoina. Kenttäkerroksen luonnehtijalajeja
ovat: metsälauha (Deschampsia flexuosa), pohjanvariksenmarja (Empetrum nigrum
subsp. hermaphroditum), punanata (Festuca rubra), riidenlieko (Lycopodium annoti
num), metsätähti (Trientalis europaea), mustikka (Vaccinium myrtillus) ja puolukka
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(V. vitis-idaea). Lisäksi tavataan useita muita heinälajeja. Pohjakerroksessa kas
vavat: metsäkerrossammal (Hylocomium splendens), pilkkunahkajäkälä (Peltigera
aphthosa), seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja rämekarhunsammal (Polytrichum
strictum). Tyyppiä tavataan kaikilla alueen metsäsaarilla.
Heinäinen katajanummi

Tässä kasvillisuustyypissä katajat ovat usein korkeita ja tiheitä. Tutkimusalueel
la tyyppi on yleinen mutta hyvin vaihteleva ja usein vaikeasti erotettavissa
edellisestä. Vyöhyke vaihettuu nopeasti kuivaksi katajanummeksi. Kenttäker
roksessa on seuraavia ruohoja ja heiniä: metsälauha (Deschampsia flexuosa), ran
taukonnauris (Erysimum hieraciifolium), lampaannata (Festuca ovina), punanata
(Festuca rubra), sarjakeltano (Hieracium umbellatum), niittynurmikka (Poa praten
sis) ja metsätähti (Trientalis europaea). Pohjakerroksen lajeja ovat: pykäsammal
(Barbilophozia sp.), metsäkerrossammal (Hylocomium splendens), pilkkunahkajä
kälä (Peltigera aphthosa), seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja kangaskarhun
sammal (Polytrichum juniperinum). Kasvillisuustyyppiä tavataan mm. Lin
nanklupussa.

Kuiva katajanummi

Kasvillisuustyypille on ominaista jäkälien runsaus. Varsinkin valkoporonjäkälä
(Cladina arbuscula), harmaaporonjäkälä (C. rangiferina) ja paikoin palleroporonjä
kälä (C. stellaris) ovat avoimilla paikoilla vallitsevia. Jäkälät olisivat vielä ylei
sempiä, elleivät porot laiduntaisi talvisin alueella. Katajien alla on usein paksu
sammalikko, jossa esiintyy kynsisammalia (Dicranum spp.) seinäsammalta
(Pleurozium schreberi) ja metsäkerrossammalta (Hylocomium splendens).
Kasvillisuustyyppi voidaan jakaa kahdeksi alatyypiksi, variksenmarjanum
meksi ja sianpuolukkanummeksi, joista variksenmarjanummelle tyypillisiä
putkilokasveja ovat: kissankäpälä (Antennaria dioica), metsälauha (Deschampsia
flexuosa), pulskaneilikka (Dianthus superbus), pohjanvariksenmarja (Empetrum
nigrum subsp. hermaphroditum), kultapiisku (Solidago virgaurea), heinätähtimö
(Stellaria graminea), mustikka (Vaccinium myrtillus) ja puolukka (V. vitis-idaea).
Variksenmarjanummen pohjakerroksen lajeja ovat: suonihuopasammal
(Aulacomnium palustre), pykäsammal (Barbilophozia sp.), pikkuhirvenjäkälä
(Cetraria ericetorum), lapalumijäkälä (C. nivalis), jauhepikaritorvijäkälä (Cladonia
chlorophaea coll.), puikkotorvijäkälä (C. cornuta), lettokynsisammal (Dicranum
bonjeanii), kangaskynsisammal (D. polysetum), metsäkerrossammal (Hylocomium
splendens), pilkkunahkajäkälä (Peltigera aphthosa), seinäsammal (Pleurozium schre
beri), kangaskarhunsammal (Polytrichum juniperinum), karvakarhunsammal (P.
piliferum), rämekarhunsammal (P. strictum) ja hietikkotierasammal (Racomitrium

canescens).

Sianpuolukkanummea on Vähä-Huiturin somerikkoisella lakialueella. Tyypil
tään se on hyvin kuivaa katajanummea, jonka kenttäkerrosta hallitsee sianpuo
lukka (Arctostaphylos uva-ursi). Pohjakerroksessa yleisiä lajeja ovat isohirvenjäkä-
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1ä (Cetraria islandica), lapalumijäkälä (C. nivalis), kynsisammalet (Dicranum spp.)
ja seinäsammal (Pleurozium schreberi).

5.8 Soistumat
Merenrantojen suokasvillisuutta luonnehtii luhtaisuus. Sara- ja ruoholuhdat
muistuttavat rantaniittyjen kasvillisuutta, ja rantavyöhykkeen lajit ovat niissä
yleisiä. Ne ovat syntyneet rantalampien umpeenkasvaessa tai alavan rantaniityn
soistuessa. Selvää luhtaisuutta esiintyy tutkimusalueella vain pieninä painan
teina Iso-Huiturissa ja Selkä-Sarven eteläpäässä.
Luhtakasvillisuudessa vallitsevat saroista vesisara (Carex aquatilis), harmaasara
(C. canescens) ja pullosara (C. rostrata) ja ruohoista terttualpi (Lysimachia thyr
siflora) ja kurjenjalka (Potentilla palustris). Pohjakerroksen kasvillisuudessa tava
taan luhtakuirisammalta (Calliergon cordifolium) ja nevasirppisammalta
(Warnstorfia, fluitans coll.).
Iso-Huiturin eteläpään lampareiden ympäristössä on pieni soistunut alue ja
Selkä-Sarven keskiosassa pieni soistunut lampare. Tyypillisiä lajeja umpeenkas
vaville lammikoille ovat : tupassara (Carex nigra subsp. juncella), rantamatara
(Galium palustre), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), suoputki (Peucedanum palust
re), kurjenjalka (Potentilla palustris) ja luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata).
Pohjakerroksessa tavataan luhtakuirisammal (Calliergon cordifolium) ja viitarah
kasammal (Sphagnum fimbriatum).
Soistuvien rantaniittyjen ja pensaikkojen lisäksi tutkimusalueella soistuvat har
maalepikot. Iso-Huiturin metsälampea ympäröivät nevamaiset soistumat edus
tavat primääristä soistumista. Soistuvia korpimaisia harmaaleppälehtoja esiin
tyy ainoastaan Iso-Huiturin eteläosassa (Borg 1976). Kaikki alueen soistumat
ovat hyvin pienialaisia.
Heinälehtokorpi
Korpikastikan (Calamagrostis purpurea) luonnehtima heinälehtokorpi on Peräme,..
ren rantojen rantametsissä tyypillinen (Keränen 1973). Korpikastikka on vallit
seva kosteissa painanteissa, mutta sen kasvustot ovat tutkimusalueella pieni
alaisia.

Puuston päälaji on harmaaleppä (Alnus incana), jonka joukossa voi olla vähän
kiiltopajua (Salix phylicifolia). Kenttäkerroksen seuralaisia ovat mesiangervo
(Filipendula uimaria), rantamatara (Galium palustre) ja pietaryrtti (Tanacetum vul
gare). Pohjakerros on heikosti kehittynyt voimakkaan heinä- ja ruohokarikkeen
vuoksi, mutta kosteissa painanteissa esiintyy koukkusuikerosammalta
(Brachythecium reflexum), luhtakuirisammalta (Calliergon cordifolium) ja korpikar
hunsammalta (Polytrichum commune).
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5.9 Kedot ja kulttuuribiotoopit
Luonnonketoja on katajanummien reunoilla. Näillä kedoilla kasvavat usein
pohjannoidanlukko (Botrychium boreale), ahonoidanlukko (B. multifidum) ja keto
noidanlukko (B. lunaria) seuralaisinaan kissankäpälä (Antennaria dioica), kissan
kello (Campanula rotundifolia), pulskaneilikka (Dianthus superbus), punanata
(Festuca rubra) ja ahomansikka (Fragaria vesca).
Kulttuuri- ja pihaketoja muodostuu kalastustukikohtiin ja muihin rakennusten
ympäristöihin, missä tallaaminen luo niille edellytykset. Näitä ketoja on mm.
Iso-Huiturin itäpään kalastustukikohdan ympäristössä, Pensaskarin kalastus
tukikohdan eteläpuolella ja Selkä-Sarven pohjoispään kalastustukikohdan pi
hapiirissä. Etukarin Meripelastusseuran majan lounaispuoleisella kedolla kas
vaa ruohikkokieli (Geoglossum fallax). Keltamaksaruohoa (Sedum acre) on Mai
nuan kämpän ympärillä, Pensaskarissa kalastajavajojen ympärillä ja Selkä-Sar
vessa rajavartioston partiomajan itäpuolella sekä eteläpään kalastajakylässä.
Kalastustukikohtien aukeilla pihakedoilla kasvaa yksittäisiä puita ja pensaita.
Rakennusten vierustoilla ja umpeenkasvavilla niityillä esiintyy korkeita heiniä ja
ruohoja: nurmilauha (Deschampsia cespitosa), juolavehnä (Elymus repens), maito
horsma (Epilobium angustifolium), timotei (Phleum pratense), vadelma (Rubus ida
eus) ja nokkonen (Urtica dioica). Pihojen kuluneemmilla osilla ja poluilla vallitsee
matalampi kulttuurilajisto: siankärsämö (Achillea millefolium), kissankello
(Campanula rotundifolia), punanata (Festuca rubra), pihasaunio (Matricaria matri
carioides), piharatamo (Plantago major), kylänurmikka (Poa annua), pihatatar
(Polygonum aviculare coll.) ja niittyleinikki (Ranunculus acris).
Näitä kulttuuribiotooppeja löytyy Selkä-Sarvesta, Inakarista, Pensaskarista ja
Iso-Huiturista. Vähemmässä määrin kulttuurikasvillisuutta esiintyy virkistys
käytössä olevien rakennusten ympärillä kuten Etukarissa, Mainuassa ja Vähä
Huiturissa.

6 PERÄMEREN KANSALLISPUISTON KASVISTO

6.1 Yleistä
Saarilta löytyi 240 putkilokasvitaksonia, joihin luetaan erikseen lajit, alalajit
(subsp.), muunnokset (var.) ja itsenäisesti esiintyvät risteymät. Lisäksi erotettiin
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yksi muoto (forma). Tämä on noin 40 % Saaristomeren kansallispuiston lajimää
rästä, joka on runsaat 600 lajia (Lindgren & Stjernberg 1986). Kasvilajit on esitet
ty saarikohtaisesti putkilokasviluettelossa (liite 3). Myös sammal-, jäkälä- ja
sienilajeista on erilliset liitteet (4-6). Sammal- ja jäkälälajisto perustuu näytealoil
ta kerättyyn näytemateriaaliin.

6.2 Levinneisyysryhmät
Tutkimusalueelta tavattujen lajien jakautuminen eri levinneisyysryhmiin on esi
tetty taulukossa ja kuvassa 4. Ryhmittely perustuu Kalelan (1961a, b) sekä Euro
lan, Röngän ja Ulvisen (1990) tekemään luokitteluun.
Taulukko 4 Perämeren kansallispuiston kasvilajien jakautuminen levinneisyysryhmiin.
Levinneisyysryhmät

Lajeja (kpl)

Pohjoiset (N)
Itäiset (E)
Eteläiset, kontinentaalit (SE)
Eteläiset, mereisvoittoiset (SW)
Suboseaaniset (W)
Merenrantalajit (M)
lndifferentit (1)
Risteymät tai muodot
Yhteensä

%

27
18
17
33
1
24
113
8

11,2
7,5
7,1
13,7
0,4
9,9
46,9
3,3

241

100,0

Suuri osa lajistosta on indifferenttejä eli koko Suomessa yleisesti tavattavia, laa
jalle levinneitä kasvilajeja. Myös kulttuuritulokkaat eli antropokorit luetaan in
differentteihin lajeihin. Indifferenttejä lajeja löytyi alueelta 116 (47 %). Lisäksi
alueelta löytyi 7 lajiristeymää ja yksi muoto, joita ei luokittelussa ole sijoitettu
levinneisyysryhmiin. Nämä ovat harmaalepän muoto (Alnus incana forma), ve
sisararisteymä (Carex aquatilis x nigra), vihnesararisteymä (C. aquatilis x paleacea),
perämerenlauharisteymä (Deschampsia bottnica x �spitosa), heinävitaristeymä
(Potamogeton gramineus x perfoliatus), keiholehtiristeymä (Sagittaria natans x sa
gittifolia), tunturipajuristeymä (Salix cf. glauca) ja tuhkapajuristeymä (S. cf. cine
rea).
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Pohjoiset (N)

�

Itäiset (E)

□
.

EJ

R
M

N

sw

SE

Eteläiset, kontinentaalit (SE)
Eteläiset, mereisvoittoiset (SW)

■

Suboseaaniset (W)

�

Merenrantalajit (M)

□
m

Indifferentit (1)
Risteymä tai muoto ( R)

Kuva 4. Perämeren kansallispuiston kasvilajien prosentuaalinen jakautuminen eri levinneisyys
ryhmiin (n=241).

Sagittaria natans x sagittifolia -hybridin ohella alueella saattaa esiintyä myös kel
luskeiholehteä (Sagittaria natans) (1984 Risku, 1991 Nummela & Salo ja 1992
Nummela-Salo & Salo, arkistotiedot Oulun yliopiston kasvimuseolla).

6.3 Pinta�alan vaikutus kasvilajimääriin
Saarien pinta-ala ja putkilokasvilajimäärä on esitetty taulukossa 5. Saarien yh
teispinta-ala on 249,6 ha Metsähallituksen KUTl-järjestelmästä laskettuna.
Eniten lajeja löytyi Iso-Huiturista (161 kpl), joka on kansallispuiston suurin saari
(64. ha). Vähiten lajeja löytyi Kärkikarista (0,2 ha), jossa kasvaa vain neljä putki
lokasvilajia ja Savukrunnista (0,5 ha), jossa kasvaa yhdeksän lajia. Pohjantähti
(0,1 ha) ja Möyly (0,2 ha) ovat kasvittomia.
Kaikilla kasvillisuutta omaavilla saarilla esiintyviä lajeja on ainoastaan kolme eli
1 % koko lajimäärästä. Nämä lajit ovat hiirenvirna (Vicia cracca), luhtakastikka
(Calamagrostis stricta) ja pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica).
Vain yhdeltä saarelta löytyviä lajeja on kahdellatoista eri saarella yhteensä 39 eli
16 % koko lajimäärästä, jos lajiristeymät jätetään huomioon ottamatta. Näistä 16
eli 7 % koko lajimäärästä kasvaa ainoastaan Iso-Huiturissa.
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Taulukko 5. Perämeren kansallispuiston saarien pinta-alat ja lajimäärät.
Saari

pinta-ala
ha

lajeja
kpl

5,2
22,2
64,0
1,5
4,0
5,0
0,1
11,0
11,0
0,3
21,7
5,0
0,2
0,5
1,0

98
115
161
37
79
89
4
97
105
34
131
98
0
36
26

Etukari
Inakari
Iso-Huituri
Keilakrunni
Kemin Kiikkara
Korkialetto
Kärkikari
Lehtikari
Linnanklupu
Luoto Lehtikari
Maa-Sarvi
Mainua
Möyly
Nokikrunni
Pauha

Saari

Pensaskari
Pihlaja
Pirtumatalat
Pitkäletto (S)
Pitkäletto (H)
Pohjois-Kraaseli
Pohjantähti
Posi
Pöllä
Riekonhöyhen
Savukrunni
Selkä-Sarvi
Vähä-Huituri
Välikrunni
Ylikrunni

pinta-ala
ha

lajeja
kpl

23,0
5,7
1,0
3,5
10,0
2,0
0,1
2,0
0,7
0,5
0,5
31,2
13,0
2,0
1,7

157
83
28
44
93
56
0
55
37
32
9
155
91
63
26

Taulukon 5 perusteella piirrettiin kuvaaja, joka on esitetty kuvassa 5, lajimäärä
pinta-alan funktiona. Kuvassa on esitetty myös logaritminen sovituskäyrä. La
jimäärä kasvaa saaren pinta-alan kasvaessa. Kasvu on nopeinta, kun saaren
pinta-ala on alle 10 ha ja hidastuu saaren koon kasvaessa. Lajimäärä riippuu lä
hes logaritmisesti saaren pinta-alasta.

150
:::- 100

""...

:ra

·e

50

0

20

40

60

80

pinta-ala (ha)

Kuva 5. Saaren lajimäärä saaren pinta-alan funktiona.

6.4 Vertailua aikaisempiin kasvihavaintoihin
Alueelta aikaisemmin tehdyissä selvityksissä: Suunniteltu Perämeren kansallis
puisto (Ormio & Merilä 1975), Perämeren kansallispuisto (Ormio 1975), Ehdote
tun Perämeren kansallispuiston luonto, maankäyttö ja yleissuunnitelma (Borg &
Lindgren 1976) ja Succession of island vegetation in the land uplift area of the
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northernmost Gulf of Bothnia, Finland (Vartiainen 1980) on lajistollista perustie
toa alueen kasvillisuudesta. Ormion ja Merilän 1972 tekemät valtion yleisen ve
sialueen saarten inventointilomakkeet Perämeren kansallispuistosta eivät olleet
käytössämme eivätkä myöskään Borgin ja Lindgrenin maastohavainnot. Saari
kohtaiset inventointilomakkeet olisivat antaneet arvokasta tietoa lajiston ja sen
runsaussuhteiden muuttumisen ja kasviyhdyskuntien kehityksen seurannassa.
Lajistollisten erojen selvittämistä esti aikaisempien tutkimusten saarikohtaisten
tai tarkempien kasvupaikkatietojen puuttuminen.
Vartiaisen (1980) mainitsemista lajeista isomaltsa on kadonnut (Atriplex prostrata)
Riekonhöyhenestä. Isomaltsa on yksivuotinen törkyvallikasvi, jonka aallot ovat
mahdollisesti vieneet mennessään. Taulukossa 6 on esitetty tässä tutkimuksessa
käytetty Vartiaisen (1980) lajiluettelo kolmelta saarelta.
Taulukko 6. Putkilokasvilajit kolmella Perämeren kansallispuiston luodolla. 27 Kärkikari, 29
Pirtumatalat, pohjoinen, 30 Pirtumatalat, eteläinen (Vartiainen 1980).
Kasvi

Saari 27 29 30

:ii1;jii;iiiiiiiij

Agrostis stolonifera - rönsyrölli..........................
················ ..····x.......
Angelica sylvestris - karhunputki......................
Artemisia vulgaris - pujo.................................... fättltlllti:fälJ
Calamagrostis stricta - luhtakastikka................. x x x
Carex nigra subsp. juncella - tupassara .............. ;J/tl�fi{llkF{�
C. nigra subsp. nigra - jokapaikansara ..............
Deschampsia bottnica - pohjanlahdenlauha ...... Ilifllillfälll
x
Eleocharis palustris - rantaluikka.......................
E. uniglumis - meriluikka.................................... IlilflflFfälll
x
Epilobium angustifolium - maitohorsma ...........
Festuca rubra - punanata ................................... ;;)L)\Xii:\:j;j;; /
Filipendula uimaria - mesiangervo.. ..................
x
Galium palustre - rantamatara........................... :;f;%J;:;f;:;:t:;:;:H�J:J:;
x
Hippophae rhamnoides - tyrni...... .......................
Juncus balticus - merivihvilä ............................. :;:;:;: ; ; ; ; :; ;:; ;; ; :; ;; ; ; ; {il)t
x
J. gerardii - suolavihvilä ....................................
Leymus arenarius - rantavehnä .......................... �:;:J:fJ; ;; t:?J:; ;:f;l;:: :;:
x
Lysimachia thyrsiflora - terttualpi ......................
Parnassia palustris - vilukko .............................. : : :;:; :; ;:: : :: : : :: : :: ; : :: : ; :; : :: ;:;:;:;: :
Plantago maritima - meriratamo .......................
Potentilla anserina coll. - ketohanhikki.............. ????\{???](??
x
Ranunculus repens - rönsyleinikki.....................
Salix phylicifolia - kiiltopaju .............................. i:; ; ; ; ; :;q;:;:;:;g;:; ;:; g; iJ(;;
x
Scutellaria galericulata - luhtavuohennokka.....
Silene uniflora - merikohokki ............................ :;:.:1: : : :'.;'.:'.: :;:;:;: :;: :;:;:'.;)k;'.:'.:'.f'.
x
Sonchus arvensis var. maritimus - peltovalvatti
Tanacetum vulgare - pietaryrtti.......................... i=;=;=;J;l;=;ii=i=ilfoii=
x
Taraxacum sp - voikukka...................................
Triglochin maritima- merisuolake ..................... ??}?{Fl]}t?tl
x
Valeriana sambucifolia - lehtovirmajuuri ..........
Veronica longifolia - rantatädyke ....................... {i{=)=E=ili=i=iil==
x x
Vicia cracca - hiirenvirna ...................................

··· ···x·· ·····
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Ormio (1975) mainitsee sorsimon (Puccinellia sp.) Maa-Sarvesta ja Selkä-Sarves
ta. Maa-Sarven kivikkoiselta kasvu.paikalta sorsimoa ei löytynyt, mutta Selkä
Sarven itärannan laajalla niityllä laji saattaa esiintyä etsinnöistä huolimatta.
Saarikohtaisia lajieroja on niukasti eri tutkimustulosten välillä. Luonnonolot, ku
ten aallokko, myrskyt ja jäiden vaikutus, selittävät esimerkiksi lepän (Alnus in
cana) katoamisen joltakin pieneltä luodolta. Lajien havaitseminen riippuu retki
en ajankohdasta. Saarten kehityksen alkuvaiheessa kasvillisuudessa on lajeja,
joita tavataan vain muutama yksilö ja jotka usein myöhemmin katoavat.
Borg ja Lindgren (1976) mainitsevat seuraavia lajeja, joita ei tarkemman sijainti
tiedon puuttuessa etsinnöistä huolimatta löytynyt mainituilta saarilta : Lin
nanklupu: kurttulehtiruusu (Rosa rugosa), Välikrunni: peltopillike (Galeopsis bifi
da), Iso-Huituri: kumina (Carum carvi), Pensaskarin glo-järvi: merivita
(Potamogeton filiformis), hentovita (Potamogeton pusillus), hentosätkin (Ranunculus
trichophyllus subsp. eradicatus), paunikko (Crassula aquatica), Pensaskari: okarah
kasammal (Sphagnum squarrosum).
Sarvien saariryhmän lahdelmista löytyi vesikasveja, kuten upossarpio (Alisma
wahlenbergii), äimäruoho (Subularia aquatica), vaalealahnanruoho (Isoetes echino
spora), mutayrtti (Limosella aquatica), uposvesitähti (Callitriche hermaphroditica) ja
terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), joiden arveltiin puuttuvan alueelta (Borg &
Lindgren 1976).
Borgin ja Lindgrenin (1976) mainitsemat lajit, joita ei tutkimuksen yhteydessä
löydetty miltään saarelta, on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Lajeja, joita ei löydetty miltään saarelta.
Laji
Carex glareosa - somersara
Festuca arundinacea - ruokonata
Festuca rubra var. arenaria - meripunanata.
Isoetes lacustris - tummalahnanruoho
Linum catharticum - ahopellava
Melica nutans - nuokkuhelmikkä
Platanthera bifolia - valkolehdokki
Polemonium caeruleum - lehtosinilatva
Potamogeton alpinus - purovita
Potamogeton praelongus - pitkälehtivita
Rorippa palustris - rantanenätti
Salix lapponum - pohjanpaju
Salix repens - hanhenpaju
Schoenoplectus tabernaemontani - sinikaisla
Sparganium angustifolium - kaitapalpakko
Tripleurospermum maritimum - merisaunio

Saari

Selkä-Sarvi, Inakari
Pensaskari

Vähä-Huituri
Etukari, Iso-Huituri

Pensaskari

Ruokonadan, meripunanadan, ahopellavan ja merisaunion nykyistä esiintymis
tä alueella pidetään epätodennäköisenä.
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6.5 Endeemiset kasvilajit
Kotoperäisinä eli endeemisinä putkilokasvilajeina pidetään Pohjanlahden alueel
la perämerenmarunaa (Artemisia campestris subsp. bottnica), pohjanlahdenlauhaa
(Deschampsia bottnica) ja perämerensilmäruohoa (Euphrasia bottnica) sekä Itäme
ren alueella upossarpiota (Alisma wahlenbergii) (Havas 1961, Mäkinen & Mäki
nen 1964, Ericson & Wallentinus 1979).
Perämerenmarunalla (Artemisia campestris subsp. bottnica) (katso kohta 6.7) on
tutkimusalueella yksi kasvupaikka Vähä-Huiturissa. Laji vaatii avoimen ja hiek
kapohjaisen kasvualustan, eikä se tule toimeen täysin sulkeutuneessa kasvus
tossa.
Pohjanlahdenlauhaa (Deschampsia bottnica) on runsaasti kansallispuiston saar
ten aallokonhuuhtomilla, moreenipohjaisilla rantaniityillä, usein aivan lähellä
keskiveden rajaa ympäröiden melkein kaikkia saaria. Leiviskä (1908) mainitsee
lajin kasvavan Perämeren louhikkorannoilla sekä soraisilla ja kivikkoisilla niitty
rannoilla. Pohjanlahdenlauha risteytyy nurmilauhan (D. cespitosa) kanssa
(Schwanck 1955). Risteymä on monimuotoinen ja esiintyy kantalajien seurassa
melko yleisenä ja ainakin osittain fertiilinä (Hämet-Ahti ym. 1986).
Perämerensilmäruoho (Euphrasia bottnica) kuuluu yleisenä rantaniittyjen perus
lajistoon kansallispuiston alueella. Perämerensilmäruohon kukka on pienempi
kuin ketosilmäruohon (E. stricta) ja pohjansilmäruohon (E. frigida). Lisäksi ke
tosilmäruoho kasvaa kuivemmilla paikoilla kuin perämerensilmäruoho. Perä
merensilmäruohon levinneisyyden eteläraja Suomen puolella on Keski-Pohjan
maalla Luodon saaristossa ja Ruotsin puolella Uumajan tienoilla (Jalas 1980).
Upossarpio (Alisma wahlenbergii) kasvaa Perämeren Suomen puoleisella ranni
kolla, Suomenlahdella sekä Itämeren luoteisosissa (katso kohta 5.2.3).

6.6 Primula sibirica -ryhmä
Primula sibirica -ryhmään luetaan joukko levinneisyydeltään disjunktiivisia laje

ja, joiden päälevinneisyysalue on Jäämeren ja Vienanmeren rannoilla ja joilla on
erillisesiintymiä Itämeren piirissä, eräillä vain Perämeren rannoilla (Erlandsson
1939, Mäkinen & Mäkinen 1964, Ericson & Wallentinus 1974).

Tutkijoiden kesken on näkemyseroja ryhmään luettavista lajeista. Lajit saattavat
olla peräisin eri suunnilta. On esitetty kolme eri teoriaa siitä, miten ryhmän lajit
ovat Itämeren alueelle levinneet. Päätelmät on tehty lajien nykyisen levinnän,
taksonomian, ekologian ja ulkoisten tekijöiden perusteella, koska subfossiililöy
döt puuttuvat.
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Klassisen teorian mukaan lajit ovat tulleet idästä Balttilaisen jääjärven ollessa
meriyhteydessä Vienanmereen (Fries 1865, Hyyppä 1936, 1960). Lintuteorian
mukaan lajit ovat tulleet kaukolevintänä tuulen tai eläinten, etenkin lintujen
tuomina Jäämeren alueelta (Havas 1961). Reliktiteorian mukaan lajien levinnei
syysalue on myöhäisjääkaudella ollut nykyistä laajempi käsittäen mahdollisesti
koko Fennoskandian, mutta myöhemmin lajit ovat hävinneet etelästä käsin.
Häviämisen syynä pidetään ilmaston lämpenemistä ja suolapitoisuuden alene
mista. Lajit ovat säilyneet Perämerellä sekä Ruijan ja Kuolan rannoilla (Siira
1983).
Perämerellä Primula sibirica -ryhmän lajit ovat hyvin edustettuna mahdollisesti
siksi, että ilmasto on sopiva, maaperän elektrolyyttipitoisuus on korkea (Siira
1970), maankohoaminen tuo uutta, sopivaa kasvualustaa ja topografia on suo
tuisa.
Tutkimusalueella tavataan kymmenen Ericsonin & Wallentinuksen (1979) mu
kaisista Primula sibirica -ryhmän lajeista.
Taulukko 8. Perämeren kansallispuistossa tavattavat Primula sibirica -ryhmän lajit.
Primula sibirica -ryhmän lajit
Carex halophila - suolasara
C. mackenziei - merisara
C. paleacea -vihnesara
Juncus gerardii - suolavihvilä
Lathyrus japonicus subsp. maritimus merinätkelmä

Potentilla anserina subsp. egedii - merihanhikki
Primula nutans var. jokelae - ruijanesikko
Rumex pseudonatronatus - suomenhierakka
Silene uniflora - merikohokki
Sonchus arvensis var. maritimus - peltovalvatin
merenrantamuunnos

Perämerenmaruna (Artemisia campestris subsp. bottnica) kuuluu Primula sibirica
ryhmään, jos laji on levinnyt pohjoisesta, mutta tästä ei ole varmuutta.
Pohjoisista jokivarsien vaeltajista (Kalliola 1973) kansallispuiston alueella tava
taan pulskaneilikka (Dianthus superbus) Inakarissa, Iso-Huiturissa, Lehtikarissa
ja Pensaskarissa ja jokipaju (Salix triandra) Huiturin Pitkäletossa. Kansallispuis
ton saaria ajatellen nämä lajilöydöt sijaitsevat melko lähellä jokisuita. Jokipajua
on runsaasti Tornionjoen alajuoksun rannoilla.

6.7 Uhanalaiset kasvi- ja sienilajit
Perämeren kansallispuistossa kasvaa kaksikymmentäkolme Lapin läänin etelä
osassa uhanalaiseksi luokiteltua kasvi- tai sienilajia (Rassi ym. 1992). Näistä val
takunnallisesti uhanalaisia on kahdeksan: upossarpio (Alisma wahlenbergii, St),
perämerenmaruna (Artemisia campestris subsp. bottnica, V), verikämmekkä
(Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta, St), otalehtivita (Potamogeton friesii, Sh),
ruijanesikko (Primula nutans var. jokelae, St), jokipaju (Salix triandra, St) ja sienistä
ruohikkokieli (Geoglossum fallax, V) ja harjasorakas (Gloiodon strigosus, V).
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Kuva 6. Perämeren kansallispuiston uhanalaisten kasvilajien (kpl) kasvupaikkojen jakau
tumitlftt kuudelle eri ympäristötyypille.

Kuvassa 6 on esitetty Perämeren kansallispuiston alueelta löydettyjen uhanalais
ten kasvilajien kasvupaikkojen jakautuminen kuudelle eri ympäristötyypille.
Suurin osa alueella tavattavista uhanalaisista kasvilajeista kasvaa meressä tai
niitty- ja luhtarannoilla. Kangasmetsien uhanalaisia lajeja ei kansallispuistossa
ole. Kustakin uhanalaisesta lajista esitetään lajin ekologiaa sekä levinneisyys
Suomessa ja koko maailmassa. Lajin nimen perässä mainitaan ensin alueellinen
uhanalaisuusluokka ja sitten mahdollinen valtakunnallinen uhanalaisuusluokka
esimerkiksi V /St.
Alueellisesti vaarantuneet (V):
Upossarpio (Alisma wahlenbergii), V /St, löytyi Perämeren kansallispuistosta län
tisimmältä tunnetulta kasvupaikaltaan Suomessa. Se kasvaa Maa-Sarven länsi
rannalla suojaisessa merenlahdessa matalassa rantavedessä, jossa sitä oli useita
kymmeniä isokokoisia yksilöitä.
Monivuotinen upossarpio on Pohjolan harvoja endeemisiä kasvilajeja. Se kasvaa
matalissa suojaisissa murtovesilahdissa hiekka- tai savipohjalla kokonaan veden
alla, missä kukat eivät avaudu. Se viihtyy erityisesti laidunrannoilla. Huonona
kilpailijana se kasvaa mieluiten vähäkasvisilla tai täysin kasvittomilla paikoilla
(Savela 1991).
Upossarpio on yksi Euroopan harvinaisimmista vesikasveista. Se on löytynyt
vain muutamasta paikasta Keski-Ruotsista ja Luoteis-Venäjältä Karjalasta. Maa
ilman päälevinneisyysalue sijaitsee Perämeren Suomen puoleisella rannikolla.
Laji on rauhoitettu.
Perämerenmaruna (Artemisia campestris subsp. bottnica), V /V, on Perämeren
rantahietikoiden endeeminen ketomarunan alalaji. Se viihtyy uloimpien some-
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rikkosaarten avoimilla merenrantaniityillä ja -hietikoilla. Se on sopeutunut no
pean maankohoamisen muodostamille avoimille rannoille, missä maaperä on
hienojakoista, niukkasuolaisen veden korkeus vaihtelee ja kilpailu on vähäistä.
Perämerenmarunalla on suuremmat ja karvaisemmat mykeröt kuin etelämpänä
kasvavalla ketomarunalla (Artemisia campestris subsp. campestris).
Perämerenmarunan ainoat saaristosta tunnetut nykykasvupaikat Suomen puo
lella ovat Vähä-Huiturin pohjoisranta sekä Ajoskrunnin satama-alue. Kesällä
1992 Ajoskrunnin esiintymää ei löytynyt alueelle kasatun ruoppauslietteen takia
(Ylimaunu, henk. koht. tiedonanto 1992). Laajin alkuperäiseltä vaikuttava kas
vupaikka Suomen puolella on Ajoksessa. Vanhin tieto perämerenmarunan esiin
tymisestä Vähä-Huiturissa on Vartiaisen (1965 H) ½eräämä näyte.
Perämerenmarunan koko levinneisyysalue on Perämeren perukassa, missä sitä
on melko yhtenäisesti Kemistä Ruotsin puolelle Piteåhon asti. Tien- ja radan
varsiesiintymiä on vakiintuneina sisämaassakin esimerkiksi Kemi-Pello -välillä.
Laajin tunnettu esiintymä on Kemin Ajoksessa (Nummela-Salo & Salo 1993).
Laji on rauhoitettu.
Verikämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), V /St, löytyi merenran
taniityiltä kuudelta kansallispuiston saarelta. Pensaskarin luoteiskärjen rantanii
tyllä niitä kasvaa satoja. Laji on mantereella lettosoiden ojitusten myötä taantu
nut, mutta saaristossa sillä on vahva kanta, jota tulee erityisesti suojella.
Verikämmekkä kasvaa Ahvenanmaan sekä Simon, Kemin ja Tornion mantereen
ja saariston merenrantaniityillä. Sitä tavataan myös kalkkiseutujen letoilla. Laji
kasvaa Öölannissa, Gotlannissa ja Jämtlannin kalkkialueella, Sveitsin Alpeilla ja
Luoteis-Irlannissa. Laji on rauhoitettu.
Käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum), V, löytyi kuudelta ulkosaariston saarel
ta: Selkä-Sarvesta, Maa-Sarvesta, Pensaskarista, Mainuasta, Huiturin Pitkäletos
ta ja Välikrunnista. Se viihtyy loivilla rantaniityillä pensaikkovyöhykkeen rajas
sa usein suo-orvokin (Viola palustris) seurassa.
Käärmeenkieli on Suomessa tavallisesti merenrantakasvi. Se kasvaa enimmäk
seen korkeimman veden rajan yläpuolella olevassa vyöhykkeessä niittymäisessä
paikassa tai kivikkoisella pohjalla kivien !omissa, varsinkin runsaskalkkisilla
paikoilla, missä suolavedestä riippuvaiset varsinaiset merenrantakasvit eivät ole
vallitsevia.
Käärmeenkielellä on laaja elinalue pohjoisella pallonpuoliskolla. Se kasvaa suu
rimmassa osassa Eurooppaa Välimerenmaita myöten ja puuttuu vain pohjoi
simmista osista. Edelleen se tunnetaan Madeiralta ja Azoreilta, yhdestä paikasta
Länsi-Afrikasta, Länsi-Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta.
Runsaimmillaan laji on meillä Lounais-Suomen saaristossa. Ahvenanmaalla se
on melko yleinen ja kasvaa siellä paitsi suprasaliinisessa rantavyöhykkeessä
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myös tätä korkeammalla tasolla niityillä ja lehtoniittyjen aukeissa kohdissa.
Pohjoisimpana se tunnetaan Kemistä ja Torniosta.
Ruohikkokieli (Geoglossum fallax), V /V, kasvaa Etukarissa Meripelastusseuran
majan lounaispuolisella katajanummella kolmen itiöemän ryhmänä. Tämän ko
telosienen kasvupaikka on yleensä ruohikkoinen metsä, niitty tai, kuten tässä
tapauksessa, keto. ltiöemät ilmestyvät loppukesällä melko myöhään. Vähene
misen syynä ja lajin uhkatekijänä on ketojen ja niittyjen metsittyminen laidun
tamisen loputtua. Levinneisyydeltään laji on harvinainen, eteläinen.
Harjasorakas (Gloiodon strigosus), V /V, löytyi raidan (Salix caprea) rungon ko
losta Linnanklupun pienen haavikon pohjoispuolelta. Laji kasvaa luonnontilai
sissa, rehevissä kuusi-sekametsissä vanhojen haapojen rungoissa ja harvemmin
leppä- ja pajulajeissa. Suomessa tunnetaan alle 15 löytöä.
Alueellisesti silmälläpidettävät (S):
Tervaleppä (Alnus glutinosa), Sh, kasvaa rannoilla, jokien ja purojen varsilla ja
korvissa usein hyvin vetisellä maalla. Etelä-Suomessa tervaleppä on yleinen.
Lapin kolmion alueella sitä tavataan rehevien soiden laitamilla ja puronvarsi
korvissa harvinaisena. Kansallispuiston alueelta sitä löytyi yksi noin 6 metriä
korkea puu Iso-Huiturin kaakkoiskärjestä lampareiden luota.

Merenrantapuuna tervaleppä on tavallinen Kokkolan tienoille asti. Syyksi terva
lepän niukkaan esiintymiseen Perämeren rannikolla ja saaristossa Kujala (1924)
mainitsee lumen myöhäisen sulamisen ja puun alttiuden kevätkylmille. Lajin
levinneisyysalue käsittää suurimman osan Eurooppaa. Idässä levinneisyys ulot
tuu Länsi-Siperiaan.
Meriputki (Angelica archangelica subsp. litoralis), Sh, ja väinönputki (subsp. arch
angelica) kohtaavat Suomessa toisensa Perämeren perukassa Kemijoen suulla, jo
ten risteymät alueella ovat mahdollisia. Meriputken varressa ei ole punaisuutta,
kuten saman suvun karhunputkella (A. sylvestris), joka kasvaa yleisenä kansal
lispuiston saarilla.

Meriputki esiintyy Suomessa sekä Pohjanlahden (Valovirta 1937) että Suomen
lahden rannikolla ja saaristossa. Laji kasvaa Itämeren ja Pohjanmeren rannikoilla
sekä Vienanmeren länsirannikolla. Meriputki viihtyy kivikko- ja lohkareikko
rannoilla. Sen yleisiä seuralaisia ovat hiirenvirna (Vicia cracca) ja punanata
(Festuca rubra). Meriputkea on useilla kansallispuiston saarilla, mutta millään se
ei muodosta runsaita kasvustoja. Laji kasvaa yksittäin kivien koloissa. Kesällä
1991 meriputken lehdet olivat ritariperhosen toukkien pahasti kaluamia.
Pohjannoidanlukko (Botrychium boreale), St, kasvaa kedoilla ja pientareilla usein
sekakasvustona muiden noidanlukkojen kanssa. Pohjannoidanlukko on jonkin
verran kalkkia suosiva. Tutkimusalueella se kasvaa Inakarissa, Iso-Huiturissa ja
Pensaskarissa. Esiintymät sijaitsevat kalastustukikohtien pihakedoilla.
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Pohjannoidanlukko on pohjoinen laji. Se on Lapin läänin eteläosassa suhteelli
sen yleinen, mutta se on kärsinyt vanhan maatalouskulttuurin loppumisesta.
Lajin kokonaislevinneisyys ulottuu Pohjois-Eurooppaan, Aasiaan, Alaskaan ja
Grönlantiin.
Ahonoidanlukko (Botrychium multifidum), St, kasvaa niittymäisillä, hiekkapoh
jaisilla kedoilla. Usein sitä löytää myös ihmistoiminnan muuttamilta paikoilta.
Tutkimusalueelta se löytyi kulttuurivaikutteisilta paikoilta, kalastustukikohtien
pihakedoilta ja katajanummien, reunoilta Inakarista, Iso-Huiturista, Lehtikarista
ja Selkä-Sarvesta. Lajia on Keski-Euroopassa ja idässä Länsi-Siperiaan asti. Sitä
on myös Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa. Lajin pahin uhka on kasvipeitteen sul
keutuminen.
Paunikko (Crassula aquatica), Sh, kasvaa veden rajassa savisilla ja liejuisilla jär
vien rannoilla, mutta myös murtovedessä ja saariston kalliolätäköissä. Paunikon
runsaus vaihtelee eri vuosina mm. veden korkeuden mukaan. Paunikon niukka
esiintymä löytyi Maa-Sarvesta. Kasvupaikkana oli sama suojainen länsirannan
merenlahti, jossa mm. upossarpio (Alisma wahlenbergii) kasvaa. Lajin levinnei
syys yltää Suomessa Kemin korkeudelle. Laji on yleislevinneisyydeltään mante
reitten kuivia sisäosia karttava pohjoisen pallonpuoliskon alankoseutujen kasvi.
Euroopassa sen levinneisyyden eteläraja ulottuu Keski-Saksaan. Laji on harvi
naistunut.
Vesirutto (Elodea canadensis), Sh, kasvaa suojaisissa ja usein runsasravinteisissa
vesissä. Laji suosii liejupohjaisia lahdelmia eikä viihdy suolaisessa merivedessä.
Euroopassa tavataan vain emikukkaisia yksilöitä. Laji talvehtii verson kärkiin
syntyvien tiheälehtisten talvehtimissilmujen avulla.
Laji kasvaa Lapin läänissä ainoastaan Pensaskarin glo-järvessä. Laji luokitellaan
silti vain silmälläpidettäväksi, koska vesirutto on levinnyt Suomeen alunperin
istutettuna ja on yleinen Etelä-Suomessa. Löytöä voidaan pitää mielenkiintoi
sena vesiruton leviämisen kannalta. Laji on alkuperältään pohjoisamerikkalai
nen, ja Eurooppaan se on tullut vasta 1800-luvun alussa. Pohjoismaissa vesirutto
on eteläinen.
Tymin (Hippophae rhamnoides), Sh, levinneisyys ulottuu Ahvenanmaalta Perä
meren rannoille. Palmgren (1912) kertoo pensaan viihtyvän Ahvenanmaalla sa
vimailla ja saavuttavan jopa 4 metrin korkeuden. Leiviskä (1908) mainitsee tyr
nin puuttuvan mantereen rannikolta Haukiputaan ja Varjakan väliltä sekä Li
mingan seudulta. Simon ja Kemin mannerrannikolla se kasvaa niukkana ja ma
talahkona. Perämeren saaristossa ja tutkimusalueella se esiintyy runsaampana,
mutta sielläkin useimmat pensaat ovat alle puolimetrisiä.
Tyrni tunnetaan meillä merenrantojen ja saariston kasvina, mutta laajalla eu
raasialaisella alueella se esiintyy enimmäkseen sisämaassa ja ilmastollisesti hy
vinkin mantereisilla alueilla. Sitä on hiekkaisilla vuoristojokien varsilla ja vuoris-
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toissa Euroopassa Alpeilla ja Karpaateilla, Aasiassa Turkissa, Siperiassa ja Kii
nassa. Ylimmät löydöt ovat Tiibetistä noin 5 000 metrin korkeudelta. Merenran
noilla se kasvaa Itämeren rannoilla, Norjan länsirannikolla ja Pohjanmeren ran
noilla.
Säilävihvilä (Juncus x inundatus), Sh, on jouhivihvilän ja merivihvilän risteymä
muistuttaen merivihvilää. Tämän risteymän kodat ovat tyhjiä. Lajiristeymä
kasvaa meren- ja joenrannoilla Perämeren pohjukassa ja Kemi- ja Tomionjoki
varsissa. Risteymä löytyi tutkimuksen yhteydessä kolmesta saaresta: Iso-Huitu
rista, Vähä-Huiturista ja Pensaskarista.
Merinätkelmän (Lathyrus japonicus subsp. maritimus), Sh, luonteenomaisimpia
kasvupaikkoja ovat hiekkarannat, missä se kasvaa puoliavoimessa vyöhykkees
sä, jonne aallot ulottuvat vain myrskysäällä. Tutkimusalueella se kasvaa kolmel
la saarella. Runsain esiintymä sijaitsee Sarvien Pitkäleton hietikolla. Selkä-Sar
ven länsirannalla on muutaman neliömetrin laikku kivien välisellä hietikolla, ja
Keilakrunnin korkeimman kohdan kivien välissä kasvaa yksi suuri yksilö. Lajin
pienet esiintymät voivat olla lyhytaikaisia, ja kasvi häviää todennäköisesti nope
asti epäsuotuisilta kasvupaikoilta.
Lajin yleislevinneisyys keskittyy pohjoisille merenrannoille, mutta sillä on Eu
roopassa erillisesiintymä Pohjois-Espanjassa asti. Aasiassa levinneisyys ulottuu
Siperiasta Japaniin, Koreaan ja Pohjois-Kiinaan. Pohjois-Amerikassa lajin alue
kiertää pohjoisrannikkoa pitkin Kaliforniasta Etelä-Grönlannin kautta Delawa
reen. Lisäksi sitä on siellä suurten järvien alueella.
Ristilimaska (Lemna trisulca), Sh, kasvaa vähäsuolaisessa murtovedessä, ranta
lampareissa ja neutraalivetisissä rehevissä järvissä suotuisissa paikoissa noin 0,5
metrin syvyydessä. Tutkimusalueella laji kasvaa ainoastaan Pensaskarin glo
järvessä, mutta se on mantereen rannikolla Kemissä ja Torniossa suhteellisen
yleinen.
Suomessa kasvia on rehevissä vesissä kautta maan. Ruotsin puolella sitä on
pitkin rannikkoa, Norjassa vain kaakkoisosassa. Kokonaislevinneisyysalue kä
sittää Euroopan, Pohjois-Afrikan, Aasian, Pohjois-Amerikan ja Australian.
Mutayrtti (Limosella aquatica), Sh, eroaa samoilla paikoilla kasvavasta äimäruo
hosta (Subularia aquatica) rönsyjen ja lavallisten lehtien perusteella. Mutayrtti
kasvaa luonteenomaisesti meren- ja järvenrantojen kulumisvyöhykkeessä. Esiin
tymät sijaitsevat usein aivan vesirajassa, harvoin yli 25 cm syvyydessä. Kasvu
alustana on liejunsekainen savi tai hiesu. Laji on heikko kilpailija eikä siedä
voimakasta aallokkoa.
Kansallispuiston alueella lajilla on viisi kasvupaikkaa: Linnanklupu, Maa-Sarvi,
Mainua, Pensaskari ja Selkä-Sarvi. Lajin yleislevinneisyys ulottuu Euroopassa
läntiselle Välimerelle asti, mutta arktisilta alueilta kasvi puuttuu. Lisäksi on eril
lisesiintymiä Turkissa, Pamirilla, Japanissa ja Yhdysvaltojen länsiosissa.
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Otalehtivita (Potamogeton friesii) Sh/Sh, kasvaa heikosti suolaisessa merivedessä
tai rantalammikoissa; myös Pohjois-Suomen rehevistä vesistä se tunnetaan.
Kansallispuistossa laji kasvaa Selkä-Sarven lounaispään sisälammikoissa ja
Mainuan ja Pensaskarin välisessä salmessa. Lajin kokonaislevinneisyysalue kat
taa pohjoisen lauhkean vyöhykkeen, mutta suurimmasta osasta Siperiaa laji
puuttuu.
Ruijanesikko (Primula nutans var. jokelae), St/St, löytyy parhaiten kukinta-ai
kaan, juhannuksen tienoilla, jolloin pienet, usein vain kolmikukkaiset kukinnot
värjäävät rantaniittyjä vaaleanpunaisiksi. Valtakunnallisesti laji on luokiteltu
silmälläpidettäväksi taantuneeksi, mutta kansallispuiston alavilla rantaniityillä
se on paikoin hyvin yleinen.
Syksyisin korkea merivesi huuhtoo ruijanesikon asuttamia rantaniittyaloja, ja
keväisin tulvavesi saattaa peittää sen alleen. Tulvan ja kesäkuivuuden vaihtelu
sekä talvisen jääpeitteen aiheuttama eroosio alentaa muun rantakasviston elin
voimaisuutta ja laikuttaa kasvipeitettä siinä määrin, että kilpailukyvyltään heik
ko ruijanesikko kykenee säilyttämään jalansijan muiden lomassa (Mäkinen &
Mäkinen 1964). Kun maankohoaminen Perämeren alueella on voimakasta, ovat
rannatkin meren syvyyden mataluudesta johtuen poikkeuksellisen laakeita, ja
merestä paljastuu jatkuvasti uutta maata kilpailukyvyltään heikkojen kasvilajien
kasvualustaksi (Hinneri ym. 1986). Ruijanesikko kasvaa nimensä mukaisesti
Jäämeren rannikolla Pohjois-Norjassa, mutta myös Vienanmeren rantamilla.
Hentosätkin (Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus), Sh, kasvaa parhaiten
matalassa rantavedessä, vaikka se on tavattu Perämereltä metrinkin syvyydestä.
Murtovedessä se voi kasvaa vain, kun suolapitoisuus on alle 0,3 %. Lajia on
myös sisävesissä, etenkin Pohjois-Suomessa. Tutkimusalueelta laji löytyi Selkä
Sarvesta, Maa-Sarvesta ja Mainuasta. Yleislevinneisyyttä ei taksonomisten epä
selvyyksien vuoksi voi ilmoittaa tarkasti, mutta laji kasvaa ainakin Ruotsissa,
Norjassa ja Alpeilla.
Suomenhierakka (Rumex pseudonatronatus), Sh, kasvaa hiekkaisilla, soraisilla tai
kivikkoisilla merenrannoilla, eikä se tutkimusalueella levinne ihmisen luomille
kasvupaikoille. Se kasvaa harvalukuisena kivikkorannoilla useimmilla alueen
saarista, ja varsinkin pienimmät kivikkoluodot tuntuvat olevan sen kasvualuet
ta.
Jokipaju (Salix triandra), St/St, on pieneksi puuksi (2-6 m) kasvaa jokien hiek
kaisilla tulvarannoilla, mutta sen voi löytää myös viljelyjäänteenä, sillä kasvia
on käytetty koristepensaana. Yksi jokipajuyksilö kasvaa Huiturin Pitkäletossa
kivikkoisen rantaniityn reunalla ja se on jäiden pahasti ruhjoma. Tämän valta
kunnallisesti silmälläpidettävän lajin päälevinneisyysalue on Tornionjoen ja
Kemijoen rannoilla, mistä se tännekin on kulkeutunut. Laaja kokonaislevinnei
syysalue ulottuu Länsi-Euroopasta Pohjois-Afrikkaan etelässä ja Aasian lauh-
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keiden osien läpi Japaniin idässä. Baltiassa, Ruotsissa ja Norjassa jokipaju on
paikoin yleinen. Tanskasta se puuttuu.
Vellamonsammal (Fissidens fontanus, Sh) löytyi kansallispuiston alueelle uutena
lajina vesikasveja määritettäessä merividan (Potamogeton filiformis) ja mukula
näkinparran (Chara aspera) joukosta. Kasvupaikkana oli Vähä-Huiturin pohjois
rannan satama-alueena käytetty hiekkaranta.
Laji on vesikasvi, joka viihtyy joissa ja järvissä jopa 10 metrin syvyydessä. Sillä
on pitkät kapeat lehdet (Koponen 1986). Se tunnetaan ennestään Kuusiluodosta,
josta Risku (herbaarionäyte: 1984 OULU) on sen löytänyt. Lajilla on laaja mutta
epäyhtenäinen lauhkeaan vyöhykkeeseen keskittyvä kokonaislevinneisyys
(Fagersten 1981).

6.8 Merenrantakasvillisuuden lajisto
Perämeren rannan kasvillisuudelle on tyypillistä mereisten lajien puuttuminen.
Alhainen suolapitoisuus rajoittaa monen sublitoraalilajin levinneisyyttä. Sama .
koskee monia litoraalilajeja, vaikka niille aaltojen vaikutus näyttää olevan tär
keämpi kuin sublitoraalisille lajeille. Yleensä pohjoista ja itää kohti meriputkilo
kasvien koko ja fertiilisyys pienenee, ja ne kasvavat yhä syvemmällä tasolla.
Pohjoista kohti ravinteiden väheneminen suolapitoisuuden ohella on myös tär
keä tekijä. Vastaavasti monet litoraalilajit, jotka viihtyvät myös järvien ja jokien
litoraalissa, näyttävät saaristossa esiintyvän kauempana merellä yhä korkeam
malla tasolla (Ericson & Wallentinus 1979). Perämeren rannoilla tavataan hydro
ja geolitoraalissa makeanveden vaikutuspiirissä esiintyviä vesi- ja rantakasveja.
Näiden merkitys kasvaa kohti Perämeren pohjukkaa. Taulukossa 9 on esitetty
Ericsonin & Wallentinuksen (1979) mukaisesti makeanveden vesi- ja rantakasve
ja ja Havaksen (1961) mukaisesti laajalle levinneitä myös Perämeren alueella
kasvavia merenrantakasveja.
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Taulukko 9. Perämeren kansallispuiston makeanveden vesi- ja rantakasvit ja laajalle levinneet
merenrantakasvit.
Makeanveden vesi- ja rantakasvit

Laajalle levinneet merenrantakasvit

Calamagrostis stricta- luhtakastikka
Callitriche palustris - pikkuvesitähti
Carex aquatilis - vesisara
C. nigra subsp. juncella - tupassara
Crassula aquatica - paunikko
Elatine hydropiper- katkeravesirikko
Eleocharis acicularis- hapsiluikka
Limosella aquatica- mutayrtti
Nuphar lutea - ulpukka
Ranunculus reptans - rantaleinikki
Schoenoplectus lacustris- järvikaisla
Subularia aquatica- äimäruoho

Eleocharis uniglumis - merivihvilä
Glaux maritima - rannikki
Honkenya peploides - suola-arho
Juncus gerardii - suolavihvilä
Leymus arenarius- rantavehnä
Plantago maritima - meriratamo
Triglochin maritima - merisuolake
Zannichellia palustris - merihaura

Hailuodon korkeudelle asti kasvavia merenrantakasveja ovat meriasteri (Aster
tripolium), merisinappi (Cakile maritima), suolayrtti (Salicornia europaea) ja suola
solmukki (Spergularia salina). Kokkolan korkeudelle asti tulee merinäkinruoho
(Najas marina subsp. intermedia). Litteäkaisla (Blysmus compressus), isorantasappi
(Centaurium littorale), pikkurantasappi (C. pulchellum), merikaali (Crambe mariti
ma) ja morsinko (Isatis tinctoria) jäävät Suomen etelä- ja lounaisrannoille.
Suolakkokasvit eli halofyytit vähenevät Perämeren pohjukkaa kohti. Tutkimus
alueelta tavatut Kalliolan (1973) mukaiset suolakkokasvit ja meren kasaamilla
valleilla kasvavat lajit on esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10. Makeanveden vesi- ja rantakasvit ja laajalle levinneet merenrantakasvit.
Suolakkokasvit

Valleilla kasvat lajit

Carex mackenziei- merisara
Glaux maritima- rannikki
Honkenya peploides- suola-arho
Juncus gerardii- suolavihvilä
Plantago maritima - meriratamo
Triglochin maritima - merisuolake

Epilobium angustifolium - maitohorsma
Galeopsis bifida- peltopillike
Linaria vulgaris- keltamaksaruoho
Valeriana sambucifolia subsp. salina- merivirmajuuri

Alkuperäinen peltopillike merenrannoilla on valkokukkainen. Myös Pohjanlah
della peltopillike on yleinen ja alkuperäinen merenrantakasvi (Suominen 1988).
Lounais-Suomen saaristossa laji on yleinen harvinaistuen rannikolla pohjoista
kohden, missä se vetäytyy saaristoon.
Eteläisiä ranta- ja vesikasveja ovat mm. rantakukka (Lythrum salica.ria) ja kalvas
ärviä (Myriophyllum sibiricum). Rantakukkaa esiintyy tutkimusalueella kuudella
ja kalvasärviää kolmella saarella.
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6.9 Sisämaan kasvillisuuden lajisto
Maankohoamisesta aiheutuvan primäärisukkession seurauksena saarten met
sien tavanomainen kehityssarja on: harmaaleppälehto - koivumetsä - pihlaja
tuomimetsä - kuusimetsän alkuvaiheet. Ainoastaan Iso-Huiturilla on kuusimet
sän alkuvaiheita, mikä tuo kansallispuistoon metsälajistoa mukaan. Esimerkiksi
metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) ja oravanmarja (Maianthemum bifolia)
kasvavat täällä. Rantalehdot muodostaa Perämerellä harmaaleppä, kun taas
Saaristomerellä ja Suomenlahdella valtapuuna on aina tervaleppä.
Merenrantalehtojen lajeista lähes yksinomaan rannikolla tavattavia tai niitä,
joilla on selvä levinneisyyskiila rannikkoa pitkin kohti pohjoista, ovat (Keränen
1973, Kalliola 1973): tervaleppä (Alnus glutinosa), koiranvehnä (Elymus caninus),
ahomansikka (Fragaria vesca), tesma (Milium effusum), käärmeenkieli
(Ophioglossum vulgatum), tuomi (Prunus padus), puna-ailakki (Silene dioica) ja leh
tovirmajuuri (Valeriana sambucifolia).
Rannikkoa pitkin pohjoisesta kohti etelää työntyviä ovat: ruohokanukka (Cornus

suecica) ja tupassara (Carex nigra subsp. juncella).

Rantametsissä on useita apofyyttejä eli alkuperäisiä luonnonkasveja, jotka hyö
tyvät kulttuurista saaden uusia kasvupaikkoja. Vanhoja hakamaita luonnehti
vat: nurmirölli (Agrostis capillaris), huopaohdake (Cirsium helenioides), nurmi
lauha (Deschampsia cespitosa), metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), nurmi
piippo (Luzula multiflora), niittyleinikki (Ranunculus acris), keltamaksaruoho
(Sedum acre), valkoapila (Trifolium repens) ja aho-orvokki (Viola canina subsp.

moritana).

6.10 Kulttuuribiotoopit
Kulttuuribiotoopilla tarkoitetaan sellaista ympäristöä, jossa ihmisen toiminta
ylläpitää maisemaa ja muokkaa kasvillisuustyypin sellaiseksi, joka ilman toi
menpiteitä häviää. Perinnebiotooppiin ihmisen vaikutus on lievä, ja siinä luon
non elementeillä on hallitseva asema. Tutkimusalueen saarissa tavataan eniten
kulttuurivaikutteista lajistoa kalastustukikohtien ympäristöissä ja pihakedoilla.
Linkolan (1917), Hultenin (1950) ja Suominen & Hämet-Ahdin (1993) mukaisia
kulttuuritulokkaita eli antropokoreja löytyi tutkimusalueelta 14, ja ne on lueteltu
saarikohtaisesti taulukossa 11. Mukana ei ole sellaisia kulttuurista hyötyviä la
jeja, joiden alkuperäisenä esiintymisympäristönä pidetään merenrannikkoa ja
saaristoa (Festuca ovina, Galeopsis bifida ja Sonchus arvensis var. maritimus). Sian
kärsämö on mukana antropokoreissa, mutta se lienee saaristossa luonnonvarai
nen. Yleisimmät antropokorit tutkimusalueella ovat piharatamo (Plantago major)
ja nurmihärkki (Cerastium fontanum subsp.. vulgare).
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Kurttulehtiruusu kuuluu tulokaskasveihin ja on levinnyt voimakkaasti esimer
kiksi Helsingin saaristoon (Kivi & Permanto 1991). Kurttulehtiruusu on pihojen
ja tienvarsien koristekasvi, joka leviää tehokkaasti myös lintujen välityksellä se
kä vesiteitse kelluvien kiulukoiden ja siementen avulla. Yksi kurttulehtiruu
suryhmä kasvaa Selkä-Sarvessa.
Ihmisen vaikutus näkyy lajistossa siten, että Selkä-Sarvessa on eniten kulttuuri
lajeja. Selkä-Sarvessa on ollut asutusta jo 1600-luvulla, ja nykyisin siellä on kaksi
kalastajakylää, suojasatama ja merivartioston partiomaja.
Taulukko 11. Perämeren kansallispuiston saarilta tavatut antropokorit. x = kasvaa kulttuurivai
kutteisella paikalla. l = kasvaa luonnontilaisella paikalla; Saaret: 1 Etukari, 2 lnakari, 3 lso
Huituri, 6 Korkialetto, 7 Lehtikari, 8 Linnanklupu, 10 Maa-Sarvi, 11 Mainua, 14 Pensaskari, 15
Pihlaja, 17 Huiturin Pitkäletto, 18 Pohjois-Kraaseli, 19 Posi, 21 Riekonhöyhen, 23 Selkä-Sarvi,
24 Vähä-Huituri, 26 Ylikrunni.
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7 KULUTUSKESTÄVYYS
Kansallispuiston virkistyskäytön kasvu saattaa aiheuttaa kasvillisuuden kulu
misen lisääntymistä. Kuluminen aiheutuu ennen kaikkea tallaamisesta. Kasvin
osien murskautuminen voi tappaa kasvin, heikentää sen kasvua tai lisäänty
mistä. Maaperän tiivistyminen, veden läpäisyn hidastuminen ja maaperäeliös
tön väheneminen vaikuttavat epäsuorasti kasveihin (Cassios 1987).
Lehtilä & Syrjänen (1990) tutkivat tallauskokein kasvillisuuden kulutuskestä
vyyttä. Herkimpiä tallaukselle olivat varvut, sammalet ja jäkälät. Jäkälät hävisi
vät käsitellyiltä aloilta lähes täysin. Ruohojen ja heinien väheneminen ei ollut
yhtä suurta. Kosteus lisäsi jäkälän kulutuskestävyyttä.
Voimakas tallaus yksipuolistaa lajistoa satamapaikoissa, mutta niiden lähettyvil
lä ei ole uhanalaisia kasveja. Uhanalaisista lajeista noidanlukot hyötyvät tallauk
sesta tiettyyn määrään asti. Rakennustoiminta ei vaaranna uhanalaisia lajeja, jos
suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen sijoittaminen, lähiympäristö ja
kulkureitit. Joillakin hiekkarannoilla kasvava merinätkelmä (Lathyrus japonicus
subsp. maritimus) ei ehkä kestä tallausta.
Huonoiten kulutusta kestäviä alueita ovat saarten harjanteilla sijaitsevat kataja
nummet. Kaikilla kansallispuiston suurimmilla saarilla on havaittavissa ihmisen
toimesta tapahtunutta pintakasvillisuuden kulumista ja maaperän paljastu
mista. Huonoimmassa tilassa ovat Selkä-Sarven keskiosan kuiva katajanummi,
jossa on kokonaan kasvittomia hiekka-aukeita, sekä Vähä-Huiturin telttailualue.
Jonkin verran kulutu'äta kestävät hiekka-, sora-, ja somerikkorannat sekä metsät
lukuunottamatta kenttäkerroksen varpuja (Lehtilä & Syrjänen 1990).
Parhaiten kulutusta kestävät rantaniityt, -lepikot ja jo muodostuneet kulttuuri
vaikutteiset alueet kalastajakylien ympärillä ja satamapaikoissa. Pihamaat eivät
ole luonnonmukaisessa tilassa, sillä kasvillisuus on korvautunut tallausta kes
tävillä, ihmistoiminnasta hyötyvillä ja ihmisen mukana levinneillä puolikult
tuuri- tai kulttuurilajeilla. Rantaniittyjen ja -lepikoiden kulutuskestävyys perus
tuu nopeaan uudistumiskykyyn ja pioneerilajien sitkeyteen ulkoisia tekijöitä
vastaan.
Voimakkainta kuluminen on kuivalla säällä kesällä heinäkuussa, jolloin myös
kansallispuiston virkistys- ja luonnonharrastuskäyttö on suurimmillaan. Kulu
mista voidaan ehkäistä ohjaamalla tallausta opastein ja polkuja rakentamalla.
Koska alueen kävijämäärät palveluvarustuksen parantuessa kasvavat, tulisi
kasvillisuuden kulutuksen seurantaa varten perustaa pysyviä koealoja opastus
kesku�ten ja telttailualueiden läheisyyteen, luontopolkujen varsille ja kataja
nummille esimerkiksi Selkä-Sarveen. Vertailua varten koealoja tulisi perustaa
myös alueille, joita ei kuluteta.
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Tymin poiminnan vaikutusta kasvillisuuteen ja itse tyrniin tulisi seurata esi
merkiksi perustamalla koeala Selkä-Sarven eteläosaan, missä tymiä kasvaa run
saasti tai Linnanklupuun, missä tymi kasvaa mustaviinimarjan seassa. Tymin
poimintaa koskevien rajoitusten noudattamista tulisi valvoa.
Ruijanesikko on mantereen rannikolla taantunut laidunnuksen päätyttyä. Koska
laji on jo ennen ihmisen tuloa esiintynyt Perämeren alueella, ei laji säilyäkseen
tarvinne laidunnusta. Vesien ja rantojen rehevöityminen, jätevedet ja saasteet
voivat aiheuttaa sopivien kasvupaikkojen vähenemistä. Ruijanesikkoniitylle tu
lisi perustaa pysyviä koealoja, joilla seurattaisiin, pysyykö kasvupaikka avoi
mena aaltojen ja merenpinnan korkeusvaihteluiden vaikutuksesta, vai onko
ihminen muuttanut ympäristöä ruijanesikolle epäedulliseksi. Tarvittaessa
ruijanesikkoniityistä tulisi muodostaa luonnonhoitoalueita, joita niitetään tai
laidunnetaan.

8 YHTEENVETO
Perämeren kansallispuiston putkilokasvitaksonien kokonaismäärä on 240, ja li
säksi tavattiin yksi muoto. Kasvillisuuskartoituksen ja kasvillisuusvyöhykkei
den selvittämisen ohella tässä työssä keskityttiin endeemisten, Primula sibirica
ryhmän ja uhanalaisten lajien havainnointiin. Kansallispuistossa kasvaa 23 La
pin läänin eteläosassa alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltua kasvilajia, joista val
takunnallisesti uhanalaisia on kahdeksan.
Saarilta kirjattiin lisäksi 136 sieni-, 45 sammal- ja 41 jäkälälajia. Sammalet ja jäkä
lät on määritetty ainoastaan kasvillisuusanalyysejä varten tehdyiltä näytealoilta.
Niiden sekä varsin mielenkiintoisen sienilajiston selvittäminen perusteellisem
min olisi hyvin tarpeellista. Alueelta löytyneet ruohikkomaakieli (Geoglossum
fallax) ja harjasorakas (Gloiodon strigosus) ovat valtakunnallisesti vaarantuneita
uhanalaisia lajeja. Sammalista vellamonsammal (Fissidens fontanus) on alueelli
sesti silmälläpidettävä uhanalaislaji.
Pysyvien koealojen teko perämerenmarunan (Artemisia campestris subsp. bottni
ca) ja tymin (Hippophae rhamnoides) kasvupaikoille sekä ruijanesikkoniityille
(Primula nutans var. jokelae) ja katajanummille on välttämätöntä näiden kasvila
jien ja niiden kasvupaikkojen kestokyvyn selville saamiseksi virkistyskäytön li
sääntyessä, jotta arvokas kasvillisuus ·voitaisiin säilyttää esimerkiksi rauhoitus
osien avulla. Tarkemmat floristiset ja tilastolliset analyysit antavat lisää tietoa
kasvillisuuden ja kasvillisuusvyöhykkeiden rakenteista.
Jos Perämeren kansallispuistoon sisältyisi sisäsaaristoa, esimerkiksi Kuusiluoto,
Valkiakari ja Selkäsaaren kaltainen metsäsaari, niin lajiston monipuolisuus kas
vaisi. Kuusiluodossa lajistossa korostuisi mantereen ja jokisuiden vaikutus, sillä
esimerkiksi luhtalemmikki (Myosotis scorpioides) ei tule ulommille saarille. Myös
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vanhan kulttuurin vaikutus korostuisi, koska saarella on runsaasti jäänteitä py
syvästä asutuksesta, mm. suikeanoidanlukko (Botrychium lanceolatum), ahonoi
danlukko (B. multifidum), siperianhernepensas (Caragana arborescens) ja isomak
saruoho (Sedum telephium) kasvavat siellä. Valkiakarissa on runsaasti jokivarsien
vaeltajaa, laaksoarhoa (Moehringia laterifl.ora). Selkäsaari ilmentäisi Lapin kol
mion aluetta, sillä neidonkenkä (Calypso bulbosa) kasvaa siellä.
Perämeren kansallispuistoa voidaan pitää selkeänä, yhtenäisenä kokonaisuute
na. Siihen kuuluu Itämeren pohjoisin saaristo ja se on ainutlaatuinen kaikessa
karuudessaan.
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palustre
Equisetum arvense
E. fluviatile E. palustre Eriophorum angustifolium - luhtavilla.........................................
Erysimum hieraciifolium - rantaukonnauris
Euphrasia bottnica - perämerensilmäruoho
Euphrasia frigida Euphrasia stricta
Festuca ovina Festuca rubra - punanata ..................................................................
Filipendula ulmaria Fragaria vesca Galeopsis bifida
Galium boreale G. pal�tre .
.
.. .
Geramum sylvaticum - metsäkUIJenpolvi.....................................
Glaux maritima - rannikki
Gymnocarpium dryopteris Hieracium umbellatum Hierochloe odorata coll. - lännenmaarianheinä
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Hippuris vulgaris -""'"-n
Horikenya peploides - suola-arho .................................................. X
Isoetes echinospora - vaalealahnanruoho
Juncus alpinoarticulatus subsp. nodulosus -rantavihvilä X X
J. balticus - merivihvilä ....................................
J. filiformis - jouhivihvilä .................................................................. X X
J. ge!ardii - suola��� . ..
J. x mundatus - sailav1hvila
.............................................................
Juniperus communis - kataja
Lathyrus japonicus subsp. maritimus -merinätkelmä..............
L. palustris - rantanätkeli:nä
Lemna trisulca -ristilimaska ...........................................................
Leontodon autumnalis - syysmaitiainer
Leucanthemum vulgare -päivänkakkara.....................................
Leymus arenarius - rantavehnä ..............
Limosella aquatica - mutayrtti ........................................................
Linaria vulgaris - kannusruohc
Linnaea borealis -vanamo ...............................................................
Luzula multiflora -nurmipiippc
L. pallescens -kalvaspiippo.............................................................
L. pilosa - kevätpiippo .............
Lycopodium annotinum - riidenlieko ............................................
Lysimachia thyrsiflora -terttualpi
L. vulgaris -ranta-alpi...................................................................... .
Lythri:tm salicaria - rantakukka
Mainthemum bifolium - oravanmarja ............................................
Matricaria matricarioides - pihasaw
_,et Melampyrum sylvaticum - --Milium effusum Molinia caerulea - siniheinä........................................................... .
Montia fontana -hetekaali.............................................................. f. . . ..
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Saari
Kasvi
Pedicularis palustris -luhtakuusio
Peucedanum palustre -suoputk
Phalaris arunainacea -ruokohel1 ·
Phleum pratense -nurmitähkiö
Phragmites australis - 1::inrir11olc::
Picea abies -kuusi
Pinus sylvestris - mänty
Plantago major -piharatctuu
P. maritima - meriratamc
Poa annua -kylänurmikka
P. nemoralis -lehtonurmild
P. palustris -rantanurmikka
P. pratensis coll. -niittynurmikka
Polygonum amphibium -vesitatar...................................................
P. aviculare -pihatatar
P. viviparum -nurmitatar ..................................................................
Populus tremula -haapa
Potamogeton filiformis -meriv ·
P. friesii -otalehtivit
P. gramineus -heinävita .....................................................................
P. gramineus x perfoliatus
P. natans -uistinvit
P. perfoliatus -ahvenvuct
P. pusillus -hentovita .........................................................................
Potentilla anserina subsp. egedii -merihanhikk
P. argentea -hopeahanht"k-lc::-1
P. palustris -kurjenjall
Primula nutans var. jokelae -ruijanesikko..................................
Prunus padus - tuomi......................
Pyrola rotundifolia -isotalvikki....................................................
Ranunculus acris -niitty' · ·• '
R. peltatus -järvisätkin...
R. repens - rönsyleinikki
R. reptans -rantaleinikki
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Rosa majalis - metsär
R. rugosa - kurttulel
Rubus arcticus - mes. _ _J
R. idaeus - vadelma ..............................................................................
R. saxatilis - lillukka ......
Rumex acetosa - niittysuolaheinä.................................................. :
R. acetosella - ahosuolaheinä
R. aquaticus - vesihierakka ..............................................................
R. longifolius - hevonhierakka
R. pseudonatronatus - suomenhierakka
Sagina procumbens - rentohaz--" ·1
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S. cinerea - tuhkapaj
S. cinerea-hybridi.....
S. glauca subsp. stipulifera - korvakepaju.................................. '..
S. d. glauca-hybridi............................................................................ j
S. myrsinifolia - mustuvapaj
S. pentandra - halava.............
. ....... . ......... ...... .... ...... ..... ......
...... ....
S. phylicifolia - kiiltopaju ................................................................. X X X X X X X X X X
S. triandra - jokipaju .......
Schoenoplectus lacustris - järvikaisla
.11
Scutellaria galericulata - luhtavuob
Sedum acre - keltamaksaruoh,
X
X
X
Silene dioica - puna-ailakki
X
X X X X X
X
S. uniflora - meiikohokki.......
Solidago virgaurea - kultapiis]
. ....... .. .. .... ............ .. ........
Sonchus arvensis var. maritimus - peltovalvatti....................... X X X X X X X X X X
Sorbus aucuparia - pihlaja .....................
X
Sparganium emersum - rantapalp::1kko
S. minimum - pikkupalpakko........
Spergularia rubra - punasolmukki
Stellar�a gr��ea. - �einätähtimö
S. media - pihatähtimo.........................................................................
Subularia aquatica - äimäruol
Tanacetum vulgare - pietaryi · · ·
X X X X X X x······ X X X
Taraxacum spp. - voikukka ..
Thalictrum flavum - keltaängelm�
X X
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Kasvi
Trifolium pratense T. repens
Triglochin
T. palustris Trollius europaeus Urtica dioica - nokkonen...................................................................
Utricularia
Vaccinium myrtillus
V. uliginosum
V. vitis-idaea
Valeriana sambucifolia subsp. salina - merivirmajuuri
V. sambucifolia subsp. sambucifolia - lehtovirmajuuri..........:
V��onica lon�olia : rantatädyke ················································*
V1cra cracca - ni:irenvirna.................................................................
Viola canina subsp. montana V. epipsila V. palustris Zannichellia
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C. sul�h�a - keltaj��e!orvijäkälä
.
C. unc1aµs -.9.k�t�rv1Jakala .............................................................
C. sp. - pikariJäkäla.............................................................................
Parmelia saxatilis - kalliokarve .....................................................
P. sulcata - raidanisokarve
P. sp. - karve...........................................................................................
Parmeliopsis ambiqua - keltatyvikar
P. hyperopta - harrriaatyyikarve .........
Peltigera aphthosa - pilkkunahkajäkälä
Rhizocarpon tomefacta - karttajäkälä .........................................
Stereocarilon cf. tomentosum - vanuketinajåkirn�
Umbilicaria deusta - karstanapajäkälä ....... .
U. hecanova - ryhmynapafil--<il<i
U. �· - nanaiåk<il�
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Sammal
Saari 1 2
Amblystegium serpens-li:i, · ··
Aulacomnium pafostre - suonihuopasammal ............................. .
Barbilophozia sp. - pykäsammal ......................
Barbula unguiculata- polkutumpurasammal
Brachythecium cf. salebrosum-Kiiltosuikerosammal
B. reflexum - koukkusuikerosammal .............................................. X
B. sp. - suikerosammal
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1_ •• -- --- - --- -- -1
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Hyfocomium splendens -metsäl<
Hypnum lindbergii -luhtapa lrniH
Pellia sp. -lapasammal .......
Peltigera aplithosa -pilkkunahkajäkäl�
.1
Plagiothecium denticulatum -kivilaa1
Pleurozium schreberi -seinäsammal
X
Pohlia nutans -nuokk·------L------1
P. sp. -varstasammal
1al
Polytrichum commune -korpikarl
P. juniperinum -kangaskarhunsammal
X
P. piliferum -karval<arhunsammal
P. strictum -rämekarhunsammal
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Torfula ruralis -ketopartasammal
Warnstorfia fluitans coll. -nevasirppisammal..........................
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Perämeren kansallispuiston sienilajit maastokäynneillä 1991 ja 1992.
1
2
3
4
5
6

Etukari
Inakari
Iso-Huituri
Keilakrunni
Kemin Kiikkara
Korkialetto

7
8
9
10
11

Saari 1
Sieni
--- ldi -r
Amanita muscaria - rrnm::i
A. porphyria - kangaskärpässi,
A. regalis -ruskokärpässieni
A. ru&escens - rusokärpäss·
A. vaginata - harmaakärpä
Apiocrea chrysosperma - tatinriesa..........................

Bolbitius titubans - �CJLLai.1ai

Boletus edulis-herkkutatti..........................................
Bovista nigrescens - mirmimaamuna
Calocera viscosa - keltasarvikka ..............................
Calvatia excipuliformis - nuijakuukunen................
C. utriformis-ukonkuukunen......................................
Camarophyllus pratensis - niittyvahal
Chalciporus piperatus - äikätatti ..............................
Chroogomphus rutilus - rusakkonulj
variadelphus ligula - pikkunuij;
1vulinopsis spp. - nuijakas ......
Clitocybe clavipes - nuijam::il-iL-L--.
C. fragrans - anismalikka
C. nebularis - härmämalikka
C. odora - vihertuoksumalikka

:=�

12
13
14
15
16

Lehtikari
Linnanklupu
Luoto Lehtik. - Etuk.
Maa-Sarvi
Mainua

§�N;,bi;
h�;;j���k�:·.-.-.·.·.-.-.-.-.-::::::::·.-.-.-.-.-.-.-.-.-:::
C. butyracea -valkoviirujuurekas.............................

C. corifluens - tupasjuurek,
C. dryor,hila-kalpeajuurekas
C. maculata - rusotäpläjuurel
C. peronata - kirpeäjuurel
C. tuberosa - ruskopahkajuure1
Coprinus micaceus - kiillemustesieni
Cortinarius alboviolaceus - silkkiseitikki
C. anomalus-koivuseitikki ..........................................
C. armillatus - punavyn-.:P-it-ilclci
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3

4

5

6

Nokikrunni
Pauha
Pensaskari
Pihlaja
Sarvien Pitkäletto
7

8

9

17
18
19
20
21

Huiturin Pitkäletto
Pohjois-Kraaseli
Posi
Pöllä
Riekonhöyhen

22
23
24
25
26

Savukrunni
Selkä�Sarvi
Vähä-Huituri
Välikrunni
Ylikrunni
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S aa ri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 16 1 7 1 8 19 2 0 21 22 2 3 24 2 5 26
Sieni
X
X
C. collinitus - kangasrnnasern Kic1
C. croceus - keltahelttaseitil<l
X
C. laniger - valkovillaseitikki .....................................
C. mucosus - nummilimaseitikki
X
X
C. pholideus - suomuvyöseitikki
C. semisanguin�us - _v��elttaseitikl<
X
C. traganus - haisuse1tikki............................................
C. trivialis - porraslimaseitikki
X
C. vibratilis - karvaslimaseitil<l
C. spp X
X
Cystoderma amianthinum - keltaryhäkäs................
C. granulosum - ruosteryhäkäs ...................................
X
X
Entoloma cetratum - kangasrusokas .........................
E. nidorosum - suoparusol
X
E. nitidum - teräsrusokas ..............................................
E. spp. - r usokas
X
Fomes fomentarius - taulakääpä
Fomitopsis pinicola - kantokääpä
X
X
Galerina sp. - nääpikkä.................................................
X
X
Gloeophyllum sepiarium - aidaskääpä ....................
Geoglossum fallax - ruohikkokieli ............................ X
Gloiodon strigos us - harjasorakas................... .
·· ·
a 1a c a
X
Gy opilus penetrans k -'-"
Hebmn
eloma crustuliniforme -ai:���
:.�.;;.�r?�,/eL ld�. .· ._- . �· ..· .:· ::::rn::rn:1IIil]H lJJHilJIHlII:rn1111:::IIIlHIIIIHIMJll[HHilIJir:@IllH HtI:IJII]I[:JIIf lI::l!:llrnIIIH I]llII:lI]llJI:l:IllllllIHil::::Ellli: HllEiIJil!EI:l:lIE
H. mesop.haeum
HV"QT(:)CV'be dt-Jtc�:::\'J't?l":...l:::":.Q
,

H. conica H. laeta - rustovahakas .................................................
1,..,,.+-,r,u-,,h�

H. reidii -

H-V'Q:rtC>PJh.01:op,sis aurantiaca - valevahvero............
hu,n"'.>,,,:,u,:,

hvoo1the1 us ���!��;��������········ ··
H. 01�ho:nertii - kupukirjovahakas ................... ·
k
Hypholom
a myosotis- suolahokka ............................
H. polytrichi - karhunsammallahokka
Inocybe maritima - hietikkorisakas...........................
Laccaria laccata - lohisieni
L. maritima - hietikkolohisieni....................................
Lactarius deterrim us - kuusenlepJ ··
'
L. glyciosmus - viitapalsai:nirous1<1
L. mai:nmosus - kan�t '
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Sieni
Saari
L. necator - musrarm
L. rufus - kangasrous1
L. thejogalus - pikkurous1
L. torminosus - karvarous1
L. trivialis - haaparousku ............................................
L. vietus - harmaarous1
Leccinum holopus - valkolehmäntatti.......................
L. scabrum - lehmäntatti ................................................
L. variicolor - nokitatti .................................................
L. versipelle - koivunpunikktatti
Lentinus lepideus - ratapölkkysieni
Lepiota clypeolaria - vilfaukonsieni.
Lepista nuda - sinivalmuska........................................
Lycogala epidendron - sudenmaito.
Lycoperdon perlatum _; känsätuhkelo.......................
L. pyriforme - ryhmätuhkel
Marasmius scorodonius - laukkanahikas ..............
Mycena alcalina - lipeähiipJ
M. galericulata - poimuhiippo.....................................
M. galopus - maitohiippo ....
M. naematopus - hurmehiippc-.
M. pura - sinipunahiippo......
M. spp - hiippo..................................................................
Myxomycetes sp. - limasi
Panellus serotinus - talvivinokas ..............................
Paxillus involutus - pulkkosieni .......................:
Phellinus tremulae -naavankääpä ............................
Phlebia radiata - rusorypykkä ...................................
Pholiota alnicola - leppäfi.elokka........................ .......
P. mutabilis - koivuiil<antosieni.
Piptoporus betulinus - pökkelökääf ·�
Pleurotus pulmonarius - koivuvinok
Pluteus atricapillus - koivulahorusokas.................
Polypo� Ie:e���� - kevätkääpä...............................
P. sp. - Jalkakaapa............................................................
P. squamosus - suomukääpä .....
Polystigma ochraceum - tuomenpunalaikl<
Psathyrella candolleana - kalvashaprakas
Pycnoporus cinnabarinus - punakääpä...................
Ramaria sp. - h::i::m-11-::ic::
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Sieni
Saari 1
Russulaaeruginea -koivuhapero ..............................
R. claroflava - keltahapP
R. decolorans -kangash r
R. paludosa -isohapero.
R. xerampelina -sillihap-...m
R. spp. -hapero ...............
Stereum hi:rsutum - karvanahakka.............................
Stropharia aeruginosa -viherkaulussieni
S. magnivelaris - rantakaulussieni ............................
Suillus bovinus -nummi
S. luteus -voitatti.............................................................
S. variegatus -kangastatti ............................................
Thelephora terrestris -karvasilokka.......................
Trametes pubescens -nukkavyökääpä.....................
Tricholoma flavovirens -keltavalmuska ................
T. fulvum - täplähelttavalmus1
T. imbricatum -suomuvalmuska..................................
T. pessundatum -pisamav2 1 ----~'
T. virgatum -sappivalmus1
Triphi-agmium uimari
. . .. ,
Xerocomus subtomentosus V
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11 Mainua, 12 Nokikrunni, 13 Pauha, 14 Pensaskari, 15 Pihlaja, 16 Sarvien Pitkäletto, 17 Huiturin Pitkäletto, 18 Pohjois-Kraaseli, 19 Posi, 20 Pöllä,
21 Riekonhöyhen, 22 Savukrunni, 23 Selkä-Sarvi, 24 Vähä-Huituri, 25 Välikrunni, 26 Ylikrunni.

1

\0

00

Aiemmin ilmestyneet Metsähallituksen luonnonsuojelu
julkaisut
Sarja A
Nol

No2
No3
No4
No5
No6
No 7
No 8
No9
No10

No11
No12
No13
No14
No15
No16
No1 7
No1 8
No19
No20
No21
No22
No23
No24

Ruhkanen, Marja, Sahlberg, Sari & Kallonen, Seppo 1992: Suojellut metsät val
tionmailla vuonna1991 . 9 0 s.
Ravela, Heikki (Toim.) 1992: Metsähallituksen luonnonsuojelualueet. Toiminta
kertomus1 1. .1991 -30.41. 992. 30 s.
Lindholm, Tapio & Tuominen, Seppo1993: Metsien puuston luonnontilaisuuden
arviointi. 40 s. 2. painos37 s.
Hokkanen, Tatu & Ruhkanen, Marja 1992: Lintukuolemien vaikutus ruokki- ja
tiirakantoihin Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa vuonna 1992. 47 s. 2.
painos1994.
Vauramo, Anu1993: Korteniemen metsänvartijatila. 75 s.
Hario, Martti & Jokinen, Markku 1993: Selkälokkitutkimus Itäisen Suomenlah
den kansallispuistossa vuonna1992. 16 s.
Seppä, Heikki, Lindholm, Tapio & Vasander, Harri1993: Metsäojitettujen soiden
luonnontilan palauttaminen. 80 s. 2. painos1994.
Kurikka, Tuula & Lehtonen, Tanja 1993: Koloveden kansallispuiston kasvilli
suus. 39 s.
Leinonen, Reima 1993: Hiidenportin kansallispuiston, Porkkasalon, Mustavaa
ran ja Toivonsuon perhosinventointi vuonna1992. Ilmestyy myöhemmin.
Oulasvirta, Panu & Leinikki, Jouni 1993: Tammisaaren kansallispuiston veden
alaisen luonnon kartoitus. Osa 1. 92 s.
Kouki, Jari 1993: Luonnon monimuotoisuus valtion metsissä - katsaus ekologi
siin tutkimustarpeisiin ja suojelun mahdollisuuksiin. 88 s.
Potinkara, Oiva1993: Suomun suurilta saloilta. 142 s.
Inkinen, Matti & Peura, Pekka1993: Kansallispuistojen jätehuolto. Loppuraportti
15 kansallispuiston jätehuollon järjestämisestä ja strategioiden suunnittelusta. 38
s.
Toivonen, Heikki & Leivo, Anneli 1993: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä
kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Kokeiluversio. 96 s.
Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry. 1993: Nuuskinta 9' 3. Retkeily Nuuksiossa. 80 s.
Arponen, Aki1993: Inarin hautuumaasaaret. 38 s.
Hokkanen, Tatu & Hokkanen, Marja 1993: Ruokin ja selkälokin vuoden 1993
pesintä ja pitkäaikainen kannankehitys Itäisen Suomenlahden kansallispuistos
sa. 36 s.
Sulkava, Risto, Eronen, Päivi & Storrank, Bo 1994: Liito-oravan esiintyminen
Helvetinjärven ja Liesjärven kansallispuistoissa sekä ympäröivillä valtionmailla
1993. 29 s.
Haapasaari, Päivi 1994: Silakanpyytäjiä ja lohitalonpoikia - kalastusperinnettä
Perämeren kansallispuistossa. 38 s.
Mäkelä, Jyrki 1994: Kuusamon Valtavaaran seudun maalinnusto - linnuston
rakenne ja vuosivaihtelu vuosina19 88 -1992. 52 s.
Karjalainen, Eeva1994: Maaston kuluminen Seitsemisen kansallispuistossa. 68 s.
Laine, Sirkku1994: Kaskeaminen Telkkämäen luonnonsuojelualueella. 32 s.
Mäkivuoti, Markku 1994: Perämeren kansallispuiston kiinteät muinaisjäännök
set. 38 s.
Hanhela, Pertti1994: Oulangan kansallispuiston tulvaniityt. 43 s.

No25
No26
No27
No28
No29
No30
No31

Luontotutkimus Enviro Oy1994: Päijänteen kansallispuiston kasvillisuus. 75 s.
Heinonen, Markku, Mikkola, Markku & Södersved, Jan 1994: Puurijärven Isonsuon kansallispuiston luontoselvitys 1993. 89 s.
Hirvonen, Heikki 1994: Laajalahden pesivän vesi- ja rantalinnuston muutokset
vuosina19 84 -1993. 36 s.
Lampolahti, Janne1994: Euran Koskeljärven pesimälinnusto1993. 42 s.
Vauramo, Anu1994: Linnansaaren torppa. 1 06 s.
Peura, Pekka & Inkinen, Matti 1994: Lauhanvuoren ja Seitsemisen
kansallispuistojen kävijät ja käyttö kesällä1993. 51 s.
Ryttäri, Terhi & Tukia, Harri 1994: Fiskarsinmäen lehto- ja niittyalueen
kasvillisuus ja hoito. 5 8 s.

Sarja B
Nol
No2
No3
No4
No5
No 6
No7
No 8
No9
NolO
No11
No12
No13
No14
No15
No1 6
No17

Metsähallitus 1993: Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet. Valtion omis
tamien luonnonsuojelualueiden tavoitteet, tehtävät ja hoidon yleislinjat. 55 s.
Metsähallitus1993: Kiinteiden muinaisjäännösten hoito-opas. 46 s.
Ruhkanen, Marja (Toim.) 1993: Metsähallituksen luonnonsuojelualueet. Toimin
takertomus1992. 29 s.
Metsähallitus 1993: Laajalahden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuun
nitelma. 34 s.
Metsähallitus 1993: Koloveden kansallispuiston runkosuunnitelma. 52 s. 2.
painos1994.
Metsähallitus1993: Telkkämäen luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma. 46 s.
Peura, Pekka & Inkinen, Matti 1993: Kansallispuistojen jätehuolto. Jätehuolto
opas. 48 s.
Metsähallitus1994: Punassuon soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
14 s.
Arkkitehtitoimisto Antti Pihkala 1994: Perämeren kansallispuisto. Rakentamis
ohjeet. 36 s.
Finnish Forest and Park Service 1994: Principles of protected area management.
48 s.
Hokkanen, Marja (Toim.) 1994: Metsähallituksen luonnonsuojelualueet. Toimin
takertomus 1993. 41 s.
Metsähallitus 1994: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisut 1972-30. 6.1994.
Forststyrelsens naturskyddspublikationer1972-30. 6.1994. 8 6 s.
Heikkilä, Hanna & Lindholm, Tapio 1994: Seitsemisen kansallispuiston ojitettu
jen soiden ennallistamissuunnitelma. 127 s.
Metsähallitus 1994: Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueen luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelma. 19 s.
Metsähallitus1994: Perämeren kansallispuiston runkosuunnitelma.
Kyöstilä, Maarit, Lindgren, Leif, Vasama, Arja & Wolff, Lili-Ann 1994: Luonto
oppaan opas. 9 6 s.
Metsähallitus1994: Linnansaaren kansallispuiston runkosuunnitelma. 71 s.

