REPOVESILUONTOÄIDIN TILKKUTÄKKI
(Ketunlenkki)

Metsähallitus on tuottanut tämän opastusaineiston
Kestävää Luontomatkailua Repovedellä –hankkeessa, jota on
rahoittanut Kaakkois‐Suomen ELY –keskus.
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Repovesi, Luontoäidin tilkkutäkki
– Kurkistuksia erilaisiin elinympäristöihin
KORTTI 1 = KANSI

Tavoitteena ymmärtää:
‐ Ekosysteemit eivät ole suljettuja tai irrallisia; ovat vuorovaikutuksessa keskenään mm. ravintoketjujen ja
veden kierron kautta ‐> näennäisesti erillisistä osasista muodostuu kokonaisuus
‐ Ekosysteemit eivät ole staattisia. Niissä tapahtuu kullekin ominaisia lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksia ja
ekosysteemi voi jopa muuttua toiseksi.
‐> Näistä muodostuu viesti:
Repoveden luonto on mosaiikkimainen koostuen monenlaisista ekosysteemeistä

Yleistä:
Sisältöä on sen verran, että siitä riittää poimittavaksi kokonaisuuksia eritasoisille ja –tyyppisille ryhmille.
Vaikka ensisijaisesti ajateltiin koululaisryhmien opastusta, sisältö antaa mahdollisuuden myös isompien
ihmisten opastamiseen. Sisällön valintaan kannattaa kyllä hieman käyttää aikaa edeltävästi.
Tästä kokonaisuudesta löytyvät seuraavat ekosysteemit: Nuorempi ja vanhempi kangasmetsä, kallio,
lampi, järvi, poltto(ennallistamis‐)kohde, suo ja lehto.
Opastuksen tueksi piirrettyjen korttien kanssa päädyttiin kiinteään ratkaisuun, vaikka pohdittiin myös
vaihtoehtoa, jossa korttien järjestystä olisi mahdollista muuttaa. Se osoittautui kuitenkin hankalasti
toteutettavaksi, joten tässä ratkaisussa on vain etsittävä oikea sivunumero sen mukaan, mitä reittiä
kuljetaan.
Ohjelman osaset voidaan käydä läpi missä tahansa järjestyksessä. Itselleni on kätevää ajatella ohjelman
koostuvan palikoista, joita käytetään sen mukaan, mitä reittiä ja miten päin kuljetaan.
Opas valitsee palikoista ja laajasta kokonaisuudesta itselleen sopivan setin ja merkkaa omaan
korttipakkaansa korttien käyttöjärjestyksen. Kokonaisuus ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn reittiin
Repovedellä (eikä tietenkään sidoksissa edes Repoveteen). Tämä versio on kuitenkin ”mukautettu”
Ketunlenkkiä ajatellen. Ketunlenkille täsmätyn setin ulkopuolelle jäävät em. ekosysteemeistä lehto ja suo,
jotka kuitenkin löytyvät lopusta.
Eri elinympäristöihin sijoittuvat tarinat, tarinakortit, voi olla viisain käydä läpi ihan viimeisenä rastina. Ne
tavallaan kokoavat retken etapit saman katon alle. Kun muutama oppilas kaivaa nipuistaan eri tarinat ja ne
laitetaan vierekkäin, oppilaille toivon mukaan valkenee ekosysteemien vuorovaikutus –kytkös ja aineiden ja
eliöiden kulkeutuminen ekosysteemien välillä. Jokaiseen tarinakuvaan voidaan ajatella nuolia ulos‐ ja
sisäänpäin: haihdunta, sadanta, valunta, sisään ja ulos liikkuvat eläimet, tuulen mukana lentävät siemenet
jne…

2

Rekvisiitta:
Ehdotettu rekvisiitta on ohjeellista ja jokainen tietenkin määrittelee ja tietää tarpeensa itse. Ylenmääräinen
rekvisiitan kantaminen maastoon ei omasta mielestäni ole tarpeen. Muutama valittu apuväline kuitenkin
voi olla ihan paikallaan.

1. Opastuksessa esiintyviä ilmiöitä, käsitteitä, lajeja ja tapahtumia on esitelty korteissa, jotka löytyvät
sähköisessä muodossa materiaalipankista. Lapsia ajatellen korttien käyttö on paikallaan, sillä kuvat
auttavat asioiden hahmottamisessa.
2. Luupit ovat mukavia metsäretkellä ja sopivat tähän ohjelmakokonaisuuteen. Halvimmillaan hinta
on 3‐4 euroa kpl.
3. Lehmuksesta kerrottaessa näytillä ja tunnusteltavana voisi olla niintä (askartelu‐ ja kukkakaupoista)
4. Reppu, lakana, vesipullo sekä vihko ja kynä. Jos on viitseliäisyyttä, voisi ajatella pientä sinisellä
langalla harsittua tilkkutyötä ikäänkuin konkreettiseksi malliksi ohjelman teemasta.

Kursiivi
= oppaan puhetta, mutta valikoiden…
Punainen = taustaksi oppaalle + lajiesittelyt
Sininen
= vinkkejä, huomioita, ym.
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Aloitus!

Ensimmäinen osio käsitellään lähtöpaikalla!
Tervetuloa Repoveden kansallispuistoon! Tänään kierrämme Ketunlenkin, joka on maastoltaan vaihteleva
ja 5 km:n mittainen. (Tämä Repoveden suojelualuekokonaisuus koostuu itse asiassa kahdesta osasta)
Varsinaisen kansallispuiston kyljessä on UPM:n yksityinen Aarnikotkan metsän suojelualue. Vaikka alueet
ovat hallinnollisesti erillään, niitä hoidetaan yhtenä kokonaisuutena ja käsittelemmekin kokonaisuutta
Repoveden kansallispuistona. (ESITTELE TÄMÄ KP ‐/SUOJELUALUEJAKO SISÄÄNTULON KARTALLA.).
Repovesi tarjoaa jokaiselle ikioman Repovesi –seikkailun jylhissä kalliomaisemissa.
Reitin varrelta löytyy monenlaista nähtävää ja toivottavasti kuultavaakin. Kuljemme erilaisten
elinympäristöjen läpi ja siinä juuri on Repoveden voima ja taika; suuria korkeuseroja, jyrkkiä rinteitä, karuja
kalliomäkiä, reheviä lehtoja, karuja männiköitä, järviä ja lampia… Jos osaat katsoa, kuunnella ja ymmärtää,
niin luonnossa kulkiessasi seuraat päättymätöntä tarinaa. Tarinaa, joka voi kulkea moneen eri suuntaan,
tarinaa, joka voi yht´äkkiä poiketa kurssista ja saada uusia juonenkäänteitä. Seuraat monimutkaista peliä,
jossa erilaiset ilmiöt, tapahtumasarjat ja sattumat määrittelevät pelin kulun. Ja hei – sinä et pelkästään
seuraa tarinaa, vaan olet itse osa sitä, kun hetken ajattelet!
Luontoäiti ompeli aikanaan tilkuistaan kirjavan täkin, jonka sitten heitti Repoveden mäkisen maaston ylle.
Paikoin täkki on rikki ja sen alta pilkottaa paljasta kalliota… Täkin eriväriset tilkut ommeltiin sinisellä
langalla, joka sitoo palaset toisiinsa. Sinisen langan välityksellä koko kirjava täkki tulee yhtenäiseksi.
Tällä retkellä haluan kertoa teille, millaisia nämä tilkut ovat. Etsimme myös vastauksia siihen, miten elämä
yhdessä tilkussa voi olla kytköksissä elämään toisessa tilkussa.
Tilkku on tietenkin tässä yhteydessä vain vertauskuva ekosysteemille. Voimme ihan hyvin edelleenkin
ajatella ekosysteemit erivärisinä tilkkuina, mutta meidän tulisi myös ymmärtää, mikä se ekosysteemi
oikeastaan on. Käännäpä esiin ensimmäinen korttisi. Tutustutaan muutamiin käsitteisiin. KUVA 1
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EKOSYSTEEMI on tietyn alueen, esim. lammen tai metsikön muodostama kokonaisuus, johon kuuluvat
eloton luonto ja siinä elävät eliöt. Käsite ei ole jäykkärajainen. Ekosysteemi voidaan määritellä kulloisenkin
tarpeen mukaan, esim. kokonainen lampi rantavyöhykkeineen tai lammen sisällä erikseen
pohjaekosysteemi, ulappaekosysteemi tai rantavyöhykkeen ekosysteemi. Äärimmilleen laajennettuna koko
maapallo voidaan käsittää yhdeksi ekosysteemiksi, jolla on erikokoisia alasysteemejä.
SUKKESSIO kuvaa jonkin ekosysteemin luontaista kehitystä, jossa eliöyhteisö muuttuu ajan myötä varsin
toisenlaiseksi. Yleensä sukkessio yhdistetään metsään, mutta esim. lammen soistuminen on sukkessiota
myös.
ELIÖYHTEISÖ on samalla alueella elävien eri lajien populaatioiden muodostama kokonaisuus. Eliöyhteisö
puolestaan muodostaa yhdessä alueen elottoman luonnon kanssa ekosysteemin.
MONIMUOTOISUUTTA on monen tasoista. Yleisimmin sillä kuvataan lajiston monimuotoisuutta – lajeja on
paljon. Elinympäristöjen monimuotoisuudella on yhteys lajiston monimuotoisuuteen. Se takaa sopivia
lokeroita monilukuiselle lajistolle, jolla on erilaisia vaatimuksia elinympäristön suhteen.
Luonnonsuojelualueiden – kuten Repovesi ‐ ensisijainen tehtävä on juuri luonnon monimuotoisuuden
säilyttäminen.
RAVINTOKETJUSSA tuottajien auringosta sitoma energia siirtyy 1., 2. jne asteen kuluttajille. Ravintoketjuun
kuuluu myös hajottajia. Ravintoketjut eivät välttämättä ole suoraviivaisia tai yhdensuuntaisia. Ravintoketjut
muodostavat monimutkaisempia ravintoverkkoja.

Käsitteitä voisi havainnollistaa käyttäen apuna kiviä, käpyjä, tikkuja jne. Kuvitteellisen
ekosysteemin voi rajata vaikkapa viivalla tai kepeillä…

Nämä viisi sanaa on hyvä muistaa tällä retkellämme. Jos ne unohtuvat, voit aina välillä luntata korteistasi!
Nyt lähdemme sitten matkaan. Toivottavasti viihdytte retkellämme Repoveden kansallispuistossa!

Repoveden alue on huomattavan laaja ja monipuolinen suojelukokonaisuus Etelä‐Suomessa.
Monipuolisuus ilmenee mosaiikkimaisena kallioiden, järvien ja lampien, soiden ja metsien
jatkumona. Alue on kansallisesti huomionarvoinen boreaalisen luonnonmetsän, kallioluonto‐ ja
sisävesiluontotyyppien suojelun kannalta laajuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta.
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Vesiasiaa yleisesti…

Tämän voi ottaa siinä rantakalliolla ennen riippusiltaa. Aloitetaan vedestä yleisellä tasolla.
Ilman vettä emme voi elää! Tyly ja simppeli toteamus. Ilman vettä emme tepastelisi Repoveden luonnossa,
koska ei olisi mitään luontoa eikä myöskään meitä. Kaikista maapallon vesivaroista suurin osa on
valtamerissä ja vain pienen pieni osa käyttökelpoisena makeana vetenä. Me Suomessa kymmenine
tuhansine puhtaine järvinemme olemme vesiasioiden suhteen onnellisessa asemassa.
Katsopa seuraavaa korttiasi. KUVA 2 Mistähän siinä mahtaa olla kyse?
Vesi kiertää maapallolla omassa syklissään ja kun nyt tässä juon vesipullostani, kierrossa on edelleen
samoja vesimolekyyleja, jotka olivat kierrossa jo dinosaurusten aikaan. Tuliko mieleen viime talvena
mäenlaskupuuhissa, että lumi ja mäenlasku liittyvät tällä tavoin etäisesti dinosauruksiin?
Mutta miten tämä on mahdollista – Mitä tämä tarkoittaa?
KUVASSA 3 on kuvattu veden kiertoa. Meret, järvet ja maa‐alueet haihduttavat vettä – erityisen runsaasti
lämpiminä ja tuulisina päivinä. Haihtunut vesi tiivistyy pilviin ja sataa alas suoraan takaisin vesiin tai maa‐
alueille, joilta se valuu pintavaluntana järviin ja lopulta mereen. Pilvet liikkuvat ja meriin päätyvä valuma
voi tulla ties kuinka kaukaa. Näin vesi siis vaihtaa paikkaa. Osa vedestä suotautuu maakerrosten läpi
pohjavedeksi. Näin on tapahtunut aina ja tulee jatkossakin tapahtumaan. Samat vesimolekyylit ovat olleet
miljoonia kertoja jossakin veden olomuodossa. Ja mitkä nämä olomuodot ovatkaan? (Neste, kaasu
(vesihöyry) tai kiinteänä (jää)). Vesi on varsinainen kiertolainen!
Suomen järvet ja lammet ovat syntyneet pääosin jääkauden kuluttamiin tai muovaamiin painanteisiin.
Karttakuvassa ne sijaitsevat usein luode ‐ kaakkosuuntaisesti jään kulkusuunnan mukaan. Juuri tällainen on
tämä Kapiavesikin. Vesistömme ovat melko matalia ja geologisesti ajateltuna nuoria.
Täällä Repovedellä on kymmeniä järviä ja lampia, jotka muodostavat alueelle tiheän vesireittien verkoston.
Kapiavesi, jonka rannalla olemme, yhdistää pohjoisemman Repoveden ja eteläisemmän Tihvetjärven.
Repoveden järvien vesipinnan korkeus merenpinnasta vaihtelee voimakkaasti, koska maaston korkeuserot
ovat suuret. Esimerkiksi Rajalammen ja Repoveden välillä korkeuseroa on yli 60 metriä, vaikka ne sijaitsevat
alle kahden kilometrin etäisyydellä toisistaan!
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Luonteenomaista Repoveden järville on kirkasvetisyys ja niukkatuottoisuus (ravinteita vähän=>
perustuotanto vähäistä). Osa lammista on humuksen vuoksi ruskeavetisiä.
Repoveden tilkkuja yhdistävä sininen lanka koostuu puroista. Purojen välityksellä järvet ja lammet ovat
verkottuneet toisiinsa ja isompiin vesistöihin. Purot kuljettavat uomassaan paitsi vettä, myös eliöitä,
kariketta ja vaikkapa kasvien siemeniä. Purot itsessään välittömässä kontaktissa olevine maa‐alueineen
muodostavat omanlaatuisensa, rikkaan puroekosysteemin.
Juttelemme lisää järvistä ja lammista myöhemmin matkan varrella. Eiköhän lähdetä ylittämään riippusilta!
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Siirtymä metsäasioihin…

Tämän osion voi ottaa riippusillan jälkeen nuoressa männikössä.
Repovedellä nimenomaan metsät ja niiden käyttö eri aikakausina ovat keskeisessä roolissa, kun jotain
halutaan alueesta ihmisille kertoa. Ja suomalaisillehan metsät tietenkin ovat muutoinkin hyvin tärkeitä.
Suomalaisten metsäsuhteen juuret ulottuvat kauas myyttiseen aikaan, jolloin metsiämme asuttivat vielä
monenlaiset haltiat ja henget. Esi‐isiemme elämässä metsällä ja puilla oli merkittävä rooli. Yhteisöjen
uskonnollisia keskuksia olivat pyhät lehdot; hiiden lehdot, joihin kokoonnuttiin yhteydenpitoon suurten
luonnonjumalien kanssa. Metsänjumalia lepyteltiin nauttimalla ensimmäinen saalis Tapionpöytäpuun
(poikkeuksellisen muotoinen, latvaton kuusi, joka kasvaa laakeana) ääressä yhdessä Metsän kanssa.
Jokaisen tuvan pihapiirissä on seisonut uhripuu, johon ihmisen kohtalo on sidottu. Puun välityksellä pidettiin
yhteyttä vainajiin, henkiin ja haltijoihin. Puulle uhrattiin ja siltä pyydettiin apua sairauksiin.

Nuoressa männikössä…
Katsokaapa KUVAA 16. ”Mitenköhän nämä kuvat liittyvät Repoveden metsiin?
Tällä päästään kiinni siihen, miksi Repoveden metsät ovat sellaisia kuin ovat.
Tämä metsä on hyvä esimerkki Repoveden tyypillisistä metsistä. Repoveden metsien ikä ja rakenne kertovat
pitkään jatkuneesta talouskäytöstä. Ensin kaskeaminen ja tervanpoltto – myöhemmin sahatoiminta ja
paperiteollisuus ovat hyödyntäneet alueen metsiä vielä lähihistoriassakin.
(PITÄÄ KYSYÄ OPPILAILTA, TIETÄVÄTKÖ MITÄ KASKEAMINEN JA TERVANPOLTTO OVAT – IHAN LYHYESTI
KERRO)
Metsillä ei siis ole ollut aikaa kehittyä vanhoiksi, luonnontilaa läheneviksi tai luontoarvoiltaan mittaviksi.
Nuorta ja rakenteeltaan yksipuolista metsää on paljon. Alueen metsien yleisin ikäluokka on n. 40‐50 vuotta
(ikää voi yrittää laskea oksakiehkuroista!). Mänty on Repoveden metsien yleisin puulaji ja puhtaita
männiköitä on paljon, sillä talouskäytön aikaan lehtipuuvesaikkoa aktiivisesti torjuttiin.
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Repoveden metsillä on siis talousmetsätausta. Sinulla on ehkä mielikuva luonnonmetsästäkin. Kun nyt
katselet ympärillesi, millaisia eroja keksisit talousmetsän ja luonnonmetsän välillä? KESKUSTELUA!
Talousmetsille on tyypillistä tasaikäisyys ja vähälajisuus – karkeasti voidaan ajatella sen olevan puuviljelmä.
Elinkierto vain on pidempi kuin ruispellossa. Talousmetsässä pyrkimyksenä on luoda helposti käsiteltäviä,
puustoltaan yhtenäisiä metsikkökuvioita. Lahopuuta ei juuri pääse syntymään.
Talousmetsät eroavat luonnontilaisista jo heti alusta alkaen. ”Sadonkorjuun” jälkeen uusi sukupolvi lähtee
kasvuun kerralla ja taimikkoon luontaisesti syntyvä lehtipuuvaihe (sukkessio!) pyritään ohittamaan.
Kun puusto on yksipuolinen ja tasaikäinen, heijastuu se myös kasvi‐ ja eläinlajistoon. Eliöille sopivia
ekologisia lokeroita (eliölle sopiva paikka sen elinympäristössä) talousmetsissä on vain vähän. Jos satut
olemaan kuusella tai haavalla viihtyvä otus, et pysty elämään puhtaassa männikössä.
Tällainen metsä ei ole se, mitä luonnonsuojelualueella tavoitellaan. Repovedellä tehdään monenlaisia
luonnonhoitotöitä, joilla autetaan metsiä kehittymään oikeaan suuntaan nopeammin, kuin mitä ne ilman
apua kehittyisivät.
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Kalliolla…

Luonteva paikka kallioasioista kertomiseen on Katajavuori. Ennen nousua voidaan virittää arvauskilpailu
portaiden lukumäärästä (224 kpl). Kallion laella on villejä polkuja, kulumista ja opasteiden puutetta. Ihan
ensimmäiseksi kannattaakin ottaa puheeksi poluilla pysyminen kulumisen välttämiseksi ja turvallisuusasiat
(jyrkänne ja märkien jäkälien liukkaus)! Kallioiden herkkä ekosysteemi tulee huomioida kallioilla liikuttaessa
ja kasvien tallaamista polun ulkopuolella tulee välttää. Kyseisen kallion laella ollaan myöskin rajalla, juuri ja
juuri Aarnikotkan metsän puolella. Rajan toisella puolen on Woikoski –yhtiön maita.
Repoveden alueen erikoinen kallioperä sekä jylhä maastonmuotojen vaihtelu ovat maankuoren liikuntojen,
kallioperän rakenteen sekä jäätikön toiminnan ja kulutuksen yhteisvaikutusten tulos.
Repoveden kallioperässä on nähtävissä selkeä kaksijakoisuus: Pohjoisosan graniitti on erittäin lujaa,
suurina suorakulmaisina lohkoina murtuvaa graniittia, eteläpuolen toisenlainen graniitti, rapakivi,
rapautuu helposti murenevaksi soraksi eli moroksi. Rapakivessä esiintyy kahden kiviaineksen muodostamia
komplekseja, jotka murenevat, koska niiden lämpölaajeneminen on erilaista.
Kivilajien kontakti kulkee alueen halki itä – länsisuunnassa välittömästi riippusillan pohjoispuolella.
Katsopa KUVAA 12. Täällä Katajavuorella olemme jo jonkin matkaa riippusillan pohjoispuolella, joten
olemme siis kovan graniitin alueella. Kierrokselle loppupuoliskolla ‐ Kapiaveden ‐ Määkijän alueella voimme
tutkiskella rapakiven rakennetta.
Rapakivi – kuten nimestäkin jo voi päätellä – on eroosiokestävyydeltään selvästi kovaa graniittia
heikompaa. Maisemassa ja karttakuvassakin kivilajin muutos näkyy siinä, että rapakiven alueella
kalliopaljastumia on paljon vähemmän kuin graniittialueella ja topografia on selvästi tasaisempaa.
Karttaa katsoessaan ja alueella liikkuessaan voi huomata, että Repoveden monet ”vuoret” sijoittuvatkin
kovan graniitin alueelle. Kovalle graniitille on luonteenomaista voimakkaat ruhjeet ja suorakulmainen
lohkeilu. Monin paikoin puiston alueella onkin jyrkänteiden juurella nähtävissä louhikoita tai suuria
lohkareita, jotka ovat irronneet kallioseinämistä (Olhava, Kuutinlahti, KARTTA!).
Suomen kallioperä kuuluu hyvin vanhaan Pohjois‐ ja Itä‐Euroopan peruskallioalueeseen, joka on näkyvissä
ainoastaan Fennoskandiassa ja Ukrainassa. Nykyisellään Suomen kallioperä on vahvinta ja vakainta
Euroopassa.
Tuskailemme monesti talvipakkasilla pohjoista sijaintiamme, mutta maamme ei aina ole sijainnut nykyisellä
paikallaan. Aikojen saatossa Suomi (tai se osa maatamme, mikä oli tuolloin jo muodostunut) on sijainnut
huomattavasti etelämpänä ja kulkenut pitkin ja poikin maapalloa muinaisten ja nykyisten mantereiden
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osana. Vasta ”nyttemmin” se löysi sijansa täältä pohjoisesta… vai lieneekö vielä matkalla johonkin?
Kallioperän syntyyn liittyvät tapahtumat ovat äärettömän kaukaisia. Käsityskykymme ehkä ulottuu juuri ja
juuri viimeisimmän jääkauden tasolle. Mutta jääkausiakin täällä on ollut monia! Ikivanhaa kallioperäämme
nuoremmat ainekset ovat osin kulkeutuneet maamme rajojen ulkopuolelle näiden jääkausien
myötävaikutuksella; jokainen jääkausi vuorollaan teki ikään kuin suursiivouksen ja otti irtonaisen maa‐
aineksen mukaansa. Mannerjäätikön sulaessa 11 000 vuotta sitten osa maa‐aineksista palautui
painanteisiin ja notkelmiin tai harjuiksi, reunamuodostumiksi ja muiksi ”jääkauden muistomerkeiksi”.
Viimeisimmän Veikselin arvioidaan vieneen kallioperästämme vähintään 7 metrin kerroksen. Miettikääpä
tähän 7 metriä päälle…
Maaperä Repovedellä on vähäravinteista, hyvin ohutta ja nuorta. Se on jauhautunut siis aikanaan
mannerjäätikön syleilyssä niukkaravinteisesta graniittisesta kallioperästä. Alue on luonnoltaan pääosin
karua.
Paljaat kalliot ovat elinympäristöinä melkoisen karun ja köyhän oloisia. Viimeisimmästä jääkaudesta on
kulunut vasta niin vähän aikaa, että kunnollista maapeitettä ei vain ole ehtinyt monin paikoin kehittyä.
Paljaita kallioita ja aivan ohuen humuskerroksen verhoamia lakia Suomessa ja Repovedelläkin on paljon.
Kallioille satava vesi ei imeydy kallioon, vaan juoksee alavammille maille. Kuitenkin paljaallakin kalliolla on
halkeamia, painanteita ja koloja, joihin kertyy eloperäistä ainesta ja kosteutta. Näissä rakosissa voivat
sitkeimmät lajit elää. Kalliot ovat myös lämpimiä, auringonpaisteisia ja avoimia elinympäristöjä. On suuri
joukko lajeja, jotka vaativat tällaisia olosuhteita eivätkä pärjää esim. metsässä tai niityillä – varjoisissa,
kosteissa ja peitteisissä paikoissa.
Kasvistostamme kuivuutta sietävät parhaiten maksaruohot. Niiden lehdet ovat paksut ja möyheät ja ne
tulevat hyvin toimeen kuivilla kallioilla. Katsotaanpa näkyykö niitä.
Kallioiden puut ovat mäntyjä. Joskus ihmetyttää, kuinka ne voivat elää näennäisesti paljaalla kalliolla.
Jotenkin ne ujuttavat juurensa halkeamiin ja onnistuvat saamaan tarpeeksi vettä ja ravinteita kasvuunsa.
Kasvuhan ei toki ole kovin vauhdikasta! Kalliolla kituuttava pieni mänty voi olla satoja vuosia vanha. Jos sen
kaataisi vuosilustot laskeakseen, laskematta jäisi. Niin tiuhassa lustot ovat. Kannattaakin joskus vertailla
rehevässä maassa kasvaneen ”räkämännyn” ja kalliomännyn poikkileikkausta. Sitten voikin miettiä, miten
puuaineksen laatu eroaa…
Repoveden jylhillä kalliorinteillä elää kunnioitusta herättävä yön peto, jota Japanin Ainu‐kansa on pitänyt
jumalana ja jonka silmistä tehdyn rohdon muinoin uskottiin estävän ihmistä sokeutumasta. Otus tunnettiin
ennen mm. nimellä hyyppiä. Arvaatko, mistä eläimestä on kyse?
HUUHKAJA KORTTI 14
Huuhkaja on Euroopan suurin pöllö. Suurimmillaan se voi olla yli 70 cm pituinen ja siipien kärkiväli jopa 170
cm. (havainnollista käsillä kuinka korkea 70 cm on, levitä kätesi – omien ”siipieni” kärkiväli on ihan
apposellaan n. 165) Naaraslintu painaa 2‐4 kiloa (petolinnuilla naaraat ovat suurempia).
Laji on helppo tunnistaa suuresta koostaan ja korvatupsuistaan.
Maalis‐huhtikuussa huuhkaja munii 1‐4 munaa.
Huuhkajaa on ennen pidetty onnettomuutta enteilevänä lintuna. Sen ilmaantumista pihapiiriin pidettiin
kuoleman, tai ainakin jonkinlaisen onnettomuuden enteenä. Myös sen äänen kuuleminen tiesi pahaa ja
tämän vuoksi huuhkajia vainottiin sekä metsästettiin armotta. Huuhkajista maksettiin Suomen
autonomian aikana vuosina 1809‐1917 tapporahaa ja laji metsästettiin lähes kokonaan sukupuuttoon.
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Japanissa ainu –kansa on pitänyt huuhkajaa jumalana. Huuhkajalle uhrattiin ruokaa, koska uhraamisen
uskottiin tuottavan onnea. Antiikin aikana uskottiin, että huuhkajan silmistä tehty rohto estää ihmistä
sokeutumasta. Huuhkajan uskottiin pystyvän myös sokeuttamaan ihmisen, josta se ei pitänyt.
Huuhkajalla on ollut suomen kielessä monta nimeä, esim.: hyypiä, hyyppiä tai hyyppiö ‐ huukkajahavukka,
huuhkakaija tai huhkain – myös tuukkaja tai tuukkai. (Wikipedia)
Eräs mielenkiintoinen kallioiden, kivien ja kuivien paikkojen eliöryhmä ovat jäkälät.
KUVASSA 13 on esitelty muutama tavallinen laji. Emme hajaannu tässä kalliolla niitä etsimään, sillä kalliot
ovat hyvin herkkiä elinympäristöjä, eikä meidän ole syytä talloa täällä ympäriinsä. Katsomme tuonnempana
polun varrella vaikkapa jonkin ison kiven, josta voimme sitten tutkia erilaisia jäkäliä. (Jos on luuppeja,
katsotaan rupi‐ ym. litteiden jäkälien hienoa rakennetta).
JÄKÄLÄT
Kallioiden ja karujen rinteiden tyypillisiä asukkeja ovat jäkälät, joita tässäkin näkyy yhdellä silmäyksellä ties
kuinka monta lajia. Tavallisia ovat esim. erilaiset poronjäkälät, torvijäkälät ja tinajäkälät. Kaikkiaan lajeja on
Suomessa noin 1500. Jäkälät ovat hyvin sopeutuneita äärimmäisiin oloihin, kuten kuivuuteen ja ne pystyvät
kasvamaan hyvin erilaisilla alustoilla ‐ kivillä, betonilla, kasveilla, puurakenteilla jne. Maaperää ne eivät
kasvualustakseen välttämättä tarvitse.
Mutta onko jäkälä kasvi? Vaikka pensasmaisesti kasvava poronjäkälä tai isohirvenjäkälä ehkä lähinnä
kasvilta näyttääkin, on vastaus ei. Jäkälä on kuin pieni ekosysteemi, jossa sieniosakas elää yhdessä viher‐ tai
sinilevän tai molempien kanssa. Jäkälät ovatkin malliesimerkki symbioosista. Sieniosakas suojelee
kumppaneitaan kuivumiselta ja tarjoaa niille vettä ja epäorgaanisia ravinteita, joita se ottaa enimmäkseen
suoraan ilmasta tai sadevedestä. Leväosakkaat puolestaan tuottavat auringonvalosta ja hiilidioksidista
sokeriyhdisteitä itselleen ja sieniosakkaalle. Kumpikin tarvitsee toistaan.
Jäkälät ovat hyvin herkkiä ilman epäpuhtauksille, etenkin rikkidioksidille. Vaateliaimmat lajit katoavatkin
herkästi kaupunkien keskustoista ja teollisuuslaitosten läheisyydestä.
Kuitenkin samalla ne ovat yksi maailman kestävimmistä ja sitkeimmistä eliöryhmistä. Hyvänä esimerkkinä
tästä on keltakarttajäkälän ja loistokeltajäkälän avaruusmatka. Jäkälät lähetettiin maata kiertävälle radalle,
jossa ne altistettiin avaruuden olosuhteille reilun kahden viikon ajan. Reissussa ollessaan ne lopettivat
aineenvaihdunnan, mutta jatkoivat elämäänsä muina miehinä maahan palattuaan.
Jäkälän hyötykäyttö on vanhaa perua. Sitä on käytetty mm. ravinnoksi, koristeluun, värien, lääkkeiden ja
kuidun lähteenä. Muinaiset egyptiläiset käyttivät erästä lajia muumioiden täyteaineena.
Monet jäkälät ovat suosittua materiaalia nykyisinkin erilaisissa koristeluissa ja seppeleissä. Esim.
palleroporonjäkälää nostetaan paikoin suuria määriä kaupalliseen käyttöön. Kansallispuistoissa jäkälien
keruu on kielletty. Jos aiot jostakin muualta jäkälää kerätä, tarvitset siihen maanomistajan luvan. Jäkälää
kerättäessä ja ylipäätään jäkäläisillä alueilla liikuttaessa on syytä muistaa, että jäkälät ovat erittäin
hidaskasvuisia.
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Vanhemman metsän kohde…

Tämä osio yhdessä kirjanpainajan kanssa Katajajärvelle laskeuduttaessa.
Jos yleisin ikäluokka Repoveden metsissä olivat nuo nuoret männiköt , niin toiseksi yleisimmässä ikäluokassa
Repovedellä metsät ovat n. 110‐130 –vuotiaita. Tämä metsä kylläkään ei ole niin vanhaa, mutta vanhinta
tämän polun varrella. Vieläkin vanhempaa metsää löytyy paikoin. Repoveden vanhimmat metsät ovat
vaikeapääsyisillä kallioilla ja toisaalta korpinotkoissa – paikoissa, jotka ovat olleet hankalasti hakattavissa.
Tämänkin ikäisissä metsissä monimuotoisuus on jo selvästi suurempi kuin aiemmin nähdyssä ikäluokassa.
Vietetäänpä hetki tässä metsässä. Katsele ympärillesi ja paina mieleesi metsän piirteitä tai yksityiskohtia,
jotka kertovat, että tämä metsä on jo aika vanhaa ja monimuotoista. Voit myös poimia joitakin IRRALLAAN
OLEVIA TAI IRRONNEITA asioita, ja tuoda ne tähän lakanalle siksi aikaa, kun tarkastelemme niitä
(oppaalla lakana repussa).
Tarkoituksena on esineitä tutkimalla päästä kiinni vanhemman tai luonnontilaisemman metsän ekologiaan.
Oppilailta kysellään, millaisia piirteitä he metsästä löysivät. Käävät ‐> lahopuu / lahopuu ‐> ikääntyvä
puusto / naava ‐> vanhaa puustoa / runsaasti erilajisia sammalia, jäkäliä jne…
Vanhojen metsien mielenkiintoisia eliöryhmiä ovat käävät ja kovakuoriaiset. Käävät ovat sieniä, jotka
yleensä kasvavat lahoavalla puulla. Rihmasto kasvaa puun sisällä ja vain itiöemä on näkyvissä kääpänä.
Suurin osa käävistä ei itse tapa puuta, vaan lahottaa jo kuollutta puuainesta. Käävillä näyttää olevan
erityisen keskeinen asema vanhojen metsien eliöyhteisöissä. Kaatuneita puita lahottaessaan sienet luovat
soveliaita pienympäristöjä monille muille lajeille. Lahopuusta riippuvaisten eliöiden lajimäärät ovat suuria.
Suomessa on esimerkiksi yli 800 lahopuussa elävää kovakuoriaislajia.
Jos jonkin metsän kääpälajisto on runsas ja siihen kuuluu paljon harvinaisia vanhojen metsien lajeja, on
melko varmaa, että alue on myös muiden eliöryhmien kannalta keskimääräistä kiintoisampi ja suojelun
arvoinen.
Kääpien keskeisen aseman vuoksi Repoveden lajistokartoitukset onkin aloitettu juuri niistä. Tehdyissä
kartoituksissa on löytynyt joitakin vaarantuneita, silmällä pidettäviä ja alueellisesti uhanalaisia lajeja.
Repovedeltä myös löytyi Suomelle aivan uusi laji, kultahaprakääpä, josta vieläkään ei ole Suomessa montaa
löytöä.
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Erakkokääpä on vaarantunut laji, joka on kärsinyt vanhojen metsien hakkuista ja lahopuun määrän
vähenemisestä. Se vaatii pitkän lahopuujatkumon ja häviää, jos sopivaa kasvualustaa ei ole tarjolla. Laji
kasvaa yleisimmin männyllä – kaatuneilla, suurikokoisilla kelorungoilla, joiden pinta on pehmennyt.
Kooltaan se on pienehkö ja kasvutavaltaan pinnanmyötäinen.
Toinen vaarantunut laji on haaparaspi. Lajin uhanalaisuus johtuu aarnioiden ja suurten kuolleiden haapojen
vähyydestä. Sitä uhkaavat lahopuun väheneminen ja metsien puulajisuhteiden muutokset, kun
kasvualustaksi sopivien haapojen määrä metsissä vähenee. Haaparaspi kasvaa kaatuneissa, järeissä,
kuorettomissa haavoissa, jotka ovat maassa tai nojallaan muita puita vasten. Itiöemä on keskikokoinen tai
suuri ja se kasvaa alustanmyötäisesti.
Katsopa KUVAA 18. Kortissa on esitelty kaksi eläinlajia, jotka on Repovedenkin metsistä tavattu –
kolmivarvastikka ja kontio.
POHJANTIKKA
Tikoissahan on aina punaista, eikö…? Vaan tässäpä tikassa ei ole. Punaisen tilalla onkin keltaista (nuorilla
linnuilla ja koiraalla). Muutoin tikka on mustavalkoinen. Kooltaan se on tikaksi keskikokoinen (pituus 21,5‐
24 cm, paino 60‐85 g). Se on siis hieman tuttua käpytikkaa pienempi. Pesä tikalla on elävässä tai kuolleessa
puussa 1‐7 metrin korkeudella ja yleensä kuusessa.
Pohjantikka munii toukokuussa 3‐6 munaa.
Vaikka lintu esiintyy pesivänä koko maassa, etelässä se on harvinainen. Se suosii iäkkäitä havumetsiä, joissa
on kuivia kuusia. Pohjantikka on satunnaisia vaelluksia lukuun ottamatta paikkalintu.
Linnun ravintona ovat kaarnakuoriaisten toukat.
Pohjantikan tieteellinen nimi, Picoides tridactylus tarkoittaa kolmivarpaista (2 eteen, 1 taakse, muilla tikoilla
2+2). Sen vanha nimi onkin ollut kolmivarvastikka.
KARHUSTA REPOVEDELLÄ…
Metsäisten kansallispuistojen kävijöitä usein kiinnostavat suurikokoiset metsien asukit – hirvet ja karhut.
Kumpikin laji on Repovedellä tuttu. Vaikka karhun esiintyminen on tänä päivänä epäsäännöllistä, on se
ennen ollut alueella vakituinen asukas. Esimerkiksi 1800 –luvun lopulla oli tunnettu karhunkaataja
tappanut 18 karhua yksin Tervarummun alueella. Toinen tunnettu tekijämies kaatoi peräti 33 karhua…
Karhun kuulumisesta Repoveden historiaan kertoo runsas paikannimistö ja haastatteluilla kerätty tieto.
Vaikka karhuja kaadettiin paljon, metsästys ei kuitenkaan ollut arkista puuhaa, vaan karhun tappoon ja
hautaamiseen liittyivät tarkat rituaalit. Karhu ei ollut mikä tahansa eläin, vaan sen uskottiin olevan pyhä ja
puhdas. Sen ajateltiin nauttivan metsänhaltijoiden suojelua ja nämä ruokkivat sitä myös talviunen aikana.
Se oli vaarallinen vain ”nostettuna” eli kun se oli loitsujen avulla usutettu pahantekoon. Kaadettujen
karhujen kunniaksi järjestettiin peijaiset, kunnon pidot, joissa syötiin, juotiin ja tanssittiin. Jossain oli
kaadettu karhukin mukana – ensin eteisessä, lopulta pöydän ääressä istumassa. Karhulle laulettiin tiettyjä
runoja, joilla lepyteltiin muita karhuja ja metsänhaltijoita.
Peijaisten jälkeen oli kiire viedä karhun kallo tiettyyn saareen petäjän oksaan, kallopuuhun. Ajateltiin, ettei
karhu pääse veden ylitse kostamaan kuolemaansa. Kallon vieminenkin oli tärkeä tapahtuma, jonka
suorittivat kaataja ja hänen valitsemansa miehet. Petäjään ripustetun kallon ympärillä kierrettiin piirissä ja
laulettiin:
”Anna karjan kellon kuulua, älä karjaan kajoa. Notkista noidan polvet, katehen kannukset karista. Muutoin
kalloksi kannamme, pihkapuuhun pinnistämme.”
Kallo ripustettiin tai naulattiin juuri mäntyyn, koska karhulla oli puuhun myyttinen suhde. Karhun kantaäiti,
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männyn ja karhun haltija ja suojelija oli nimittäin Hongotar tai Hongatar. Hongattarella oli rujo ulkomuoto
ja luonne ärtyisä. Asuinpaikka hänellä oli Romentolassa.
Suomen karhukannaksi on vuonna 2013 arvioitu n. 1500‐1700 yksilöä.

Monimuotoisuutta tämäkin – kirjanpainaja
Kuten tehtävässänne havaitsittekin, täällä on paljon kuolleita puita. Tämän metsän kuolleisiin puihin on
selvä syy!
Kun metsän annetaan kehittyä omalla painollaan, voi käydä myös näin. Tähän kuusikkoon on iskenyt
kirjanpainaja. Jos kyseessä olisi metsä, josta tavoitellaan taloudellista tuottoa, olisi kiire toimia!
Kirjanpainaja nimittäin leviää nopeasti ja voi aiheuttaa mittavia metsätuhoja. Tuhojen leviäminen voidaan
estää kuusikon hakkuulla ja viemällä saastunut puutavara metsästä pois. Saastunutta puutavaraa ovat
tuoreet tuulenkaadot ja tuoreet hakatut tukit sekä heikentyneet pystypuut. Kirjanpainajapaniikissa
metsästä viedään monesti pois kaikki kuollutkin puutavara. Tässä tehdään virhe, sillä selkeästi kuolleessa
puussa kirjanpainaja ei enää viihdy. Sen sijaan siinä viihtyvät kirjanpainajan luontaiset viholliset.
Kyseessä on 4‐5 mm. mittainen kaarnakuoriainen, joka käyttää ravintonaan tuoretta
kuusipuutavaraa. Normaalisti kirjanpainajan kohteina ovat heikentyneet pystypuut, tuulenkaadot jne.,
mutta runsaana esiintyessään se voi iskeytyä täysin terveeseenkin kuusikkoon.
Kirjanpainajien ja niiden toukkien kuoren alle kaivamat syömäkuviot katkaisevat puun nilakerroksen
nestevirtaukset, jolloin latvuksen ravinteiden saanti heikkenee ja puu alkaa kuivua. Syömäkuvioiden
yltäessä rungon ympäri puu kuolee.
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Ruskeavetisen lammen äärellä…

Vaikka nyt olemmekin KatajaJÄRVEN rannalla, voimme hyvin puhua joistakin suolampiin liittyvistä asioista
tässä. Tämän polun varrella ei nimittäin aitoa suolampea ole.
Metsä‐ ja suolammet ovat jännittäviä ja sympaattisia pikkuvesiä. Ne rikastuttavat metsämaisemaa ja ovat
tyypillisintä pienvesiluontoamme. Liekö suomalaisempaa mielenmaisemaa, kuin nuotiotuli kesäiltana
tyynen tummavetisen metsälammen rannalla lumpeiden kukkiessa ja kuikan huutaessa alakuloista ja
alkukantaista säveltään?
Repoveden metsälammet ovat usein suoreunaisia, kuten tässäkin järvessä. Soistuvat lammet saattavat ajan
kuluessa kasvaa umpeen, jolloin lampi todella muuttuu suoksi. Umpeenkasvu voi tapahtua pohjan‐ tai
pinnanmyötäisesti. Pinnanmyötäisessä kasvussa rahkasammalkerros leviää veden pinnalle kelluvana
lauttana ja lopulta koko vesistö umpeutuu pinnalta. Jatkuvan turpeenmuodostuksen seurauksena myös
vesitila pohjan ja kasvilautan välillä täyttyy turpeesta. Pohjanmyötäisessä umpeenkasvussa vesistö kasvaa
umpeen altaassa kasvavan ranta‐ ja vesikasvillisuuden johdosta.
Vesi on suolammessa ruskeaa, hapanta ja vähäravinteista humuksen vuoksi. Humusta syntyy eloperäisten
ainesten maatumisesta. (Vesistötieteissä humuksella tarkoitetaan veteen liuenneita monimuotoisia ja
monimutkaisia hiiltä sisältäviä orgaanisia yhdisteitä).
Veden happamuus johtuu humuksen sisältämistä humushapoista, vähäravinteisuus ravinteiden
sitoutumisesta humukseen ja väri humuksen ominaisista väriaineista. Humusainekset irtoavat suoturpeesta
lampiin valuvien vesien kulkiessa turvemaiden läpi.
Turvetta taas syntyy, kun suokasvit eivät kuoltuaan hajoa vähähappisessa ja happamassa suovedessä.
Oletko koskaan puristellut suoturvetta käsissäsi? Miltä se tuntuu, näyttää ja tuoksuu? Jos ajattelet laskevasi
desin vettä mustanruskean suoturpeen lävitse, ymmärrät helposti, kuinka suolammet saavat värinsä!
Veden väri järvessä tai lammessa määräytyy pitkälti valuma‐alueen perusteella. Jos laskujoet tai –purot
tulevat suomaiden läpi, on vesialtaankin vesi tietysti ruskeaa. Jos järvi saa valumavetensä soraharjuilta, on
vesi parhaimmillaan väritöntä. Repovedellä lampien väri vaihtelee kirkkaasta selvästi ruskeaan veden
humuspitoisuudesta riippuen.
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Lammet ja muut seisovat pienvedet ovat sammakkoeläimille tärkeitä kutupaikkoja. Kuinka moni teistä on
pysähtynyt keväällä ihmettelemään hyytelömäistä sammakonkutua tai pyydystämään nuijapäitä lammikon
partaalle?
Vesikasveista tyypillisiä lajeja ovat esim. lumpeet ja ulpukat. Katsokaapa KUVAA NRO 4. Lajien kelluvat,
kilpimäiset lehdet menevät useimmilta sekaisin; pitäisikin kurkistaa lehden alle. Lumpeen lehdet ovat
alapinnaltaan osittain tai kokonaan sinipunaisia, ulpukanlehdet kokonaan vihreitä. Lumpeen kukat
sulkeutuvat yöllä ja sateella, ulpukan kukat eivät.
Vanha kansa antoi näille lajeille hauskoja nimiä: ulpukka on ollut mm. jokipossu ja lumme auringonruusu
tai herraskukka. Sekaisin ovat lajit entisajan ihmisiltäkin menneet. Molempia on sujuvasti kutsuttu
pulpukoiksi tai pumpuloiksi
Eräs pienten, syvien ja suojaisten (esim. mäkien välissä) lampien elämään vaikuttava vuodenaikaistekijä on
mahdollinen veden sekoittumisen heikkous. Tästä johtuen lampien alusvesi voi pahimmillaan olla hapetonta
suuren osan vuotta. Näin eivät asiat kuitenkaan onneksi ole läheskään kaikissa lammissa! (Tumma
humuspitoinen vesi lämpenee nopeasti, jolloin vesi voi kerrostua nopeasti ennen kuin täyskierto ehtii
kunnolla tapahtua. Myös syyskierto voi jäädä vajaaksi. Pienialainen lampi voi jäätyä hyvin nopeasti
vesimassan ollessa vielä lämmin. Lämmin vesi kiihdyttää hajotustoimintaa ja vedessä oleva humus
hajotessaan aiheuttaa ylimääräistä hapen kulutusta... ks. kierto järven yhteydessä)
Eliöt eivät yleensä hapettomuutta siedä, mutta poikkeuksiakin löytyy. Hapettomissakin vesissä pärjäilee
kalastomme sitkeä sinnittelijä ‐ ruutana. KUVA 5
Ruutana kuuluu särkikaloihin ja siitä esiintyy kaksi erilaista muotoa – pieni 10‐15 –senttinen lampiruutana
ja jopa 2 –kiloiseksi kasvava korkearuumiinen järviruutana. Erikoista kalassa on se, että se tulee toimeen
sellaisissakin lammissa, joissa alusvesi menee hapettomaksi. Jos lampi jäätyy pohjaan asti, kala voi
kaivautua pohjaliejuun ja sinnitellä siellä talvikauden. Hapettomuuden sieto perustuu ruutanan
aineenvaihduntaan, jossa sen elimistöön muodostuu alkoholia.
Repoveden lampien tunnetuin asukki kuitenkin lienee kuikkalintuihin kuuluva kaakkuri ‐ KUVA 6 ‐ kuikan
”pikkuveli”.
RUUTANA
Kansanperinteessä ruutana on hyvin monimerkityksellinen ja maaginen kala. Ruutana on tarkoittanut
särkikaloihin kuuluvan kalalajin lisäksi myös kulkutautia levittävää ihmistä, taudinkantajaa. Sanottiin, että
“ruutana ei rupea kaikkiin”, ruutanan tauti ei sairastuta kaikkia. Tässä voi nähdä yhteyden saamelaisten
myyttiseen Rutaan tai Rutoon, joka levitti sairautta ja kuolemaa.
Sanonta “olla ruutanalla” tarkoittaa innostunutta ja kiihtynyttä tilaa.
Sitkeänä lajina ruutana voi elää vaikeissa luonnonolosuhteissa, kuten vähähappisissa lammissa, myös
erämaiden laskujoettomissa umpilammissa, joita on pidetty pyhinä saivoina. Ehkä siksi, että niiden pohjasta
on ajateltu olevan yhteys vainajalaan.
Eräs toinen merkitys ruutana‐sanalle on karja‐ ja saalisonni. Tätä onnea uhkasivat sairaudet ja kateet siinä
määrin, että ruutana on kääntynyt tarkoittamaan myös epäonnea ja vikaan menevää toimintaa. Joillain
murrealuilla ruutana on “suutarin” tapaista epäonnistumista.
Eräiden uskomusten mukaan kölipuun mukana metsästä saattoi tulla laivaan paha kölinhaltija, jota myös
kutsuttiin ruutanaksi.
KAAKKURI
Kaakkuri kuuluu kuikkalintuihin, jotka ovat evolutiivisesti hyvin vanhoja – oikeita alkulintuja. Kaakkuri on
noin 2 kilon painoinen, kun isoveli kuikka painaa noin 3 kiloa. Pituutta kaakkurilla on 55‐67 cm.
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Kaakuri – kakkuri – kaakko – kakari – kuikku – kuikko – pikkukuikka – rantakuikka – kurakaakkuri ja
lampikuikka; rakkaalla lapsella on monta nimeä. Melkoinen kirjo ja etenkin lukumäärä, löytyy myös
paikannimistöstä. Kaakkuri on ollut olennainen osa muinaisten suomalaisten mielenmaisemaa.
Erityisesti se on nauttinut arvostusta ennelintuna. Kaakkuri ennusti sateet ja salamat, määräsi maamiehen
toukotöihin ja takasi hyvän sadon, kunhan mies vain malttoi kuunnella sen sanomaa.
Touko‐kesäkuussa kaakkuri hautoo turvelautan päällä kelluvassa pesässä yhtä tai kahta munaa.
Repovedellä pesintää on edistetty rakentamalla lauttoja pesimäalustoiksi. Lautta voi olla irronnut tai irti
sahattu osa rannan hyllyvää sammalpeitettä tai rahkasammalella verhoiltu puukehikko. Lautta
ankkuroidaan pohjaan. Pesälautan rakennuksessa täytyy olla selvillä siitä, mitä ja miten tehdään. Huonosti
tehty pesä ei palvele tarkoitustaan ja voi aiheuttaa pesän tuhoutumisen. (birdlifen sivuilla enemmän
tietoa!) Arka kaakkuri viihtyy "pesäsaaressaan", koska on siellä pesärosvoilta turvassa. Kuoriuduttuaan
pienet poikaset harjoittelevat uimataitojaan lumpeiden keskellä.
Kuikkalinnuilla pesä on aivan rannan tuntumassa, sillä jalkojen sijainti ruumiin takaosassa tekee
niistä huonoja kävelijöitä. Kehnoa kävelyä paikkaa niiden taito ”ryömiä”. Jos on jalkojen sijainti huono
kävelyä ajatellen, toimivat jalat kuitenkin erinomaisena potkurina linnun uidessa ja sukeltaessa.
Viime aikoina kaakkurin kannat ovat taantuneet niin Suomessa kuin Euroopassa. Suomessa kaakkurit ovat
kärsineet lampien vedenpintaa alentavasta ojituksesta, jolloin metsälammet ovat muuttuneet niille liian
jyrkkärantaisiksi. Retkeilijän on syytä muistaa, että kaakkuri erämaalintuna kärsii ihmisen aiheuttamasta
häiriöstä. Kaakkureiden määrä Suomessa on birdlifen mukaan 600‐750 paria. Repovedellä on vuosittain 4‐
10 pesintää ja kanta on yksi Suomen tiheimmistä. Uhanalaisluokituksen mukaan laji on silmälläpidettävä.
(tässä voisi mainita punaisesta kirjasta ja uhanalaisluokituksesta hieman)
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Järven rannalla…

Nämä pitkät lampi‐ ja järviasiat tulevat ehkä liian peräkkäin, mutta reitti sanelee järjestyksen.... Kannattaa
miettiä, mitä kerrotaan. Tässä kohden on aika syödä eväät!
Repovedellä suurimman yhtenäisen järvikompleksin muodostavat Repovesi, Tihvetjärvi ja Luujärvi.
Kapiavesi, jonka rannalla olemme, yhdistää Tihvetjärven ja Repoveden toisiinsa. Tällaisten suhteellisen
kirkasvetisten ja niukkatuottoisten vesien eliöyhteisö on tasapainoinen ja ravintoketjut ”terveitä”. Järvien
ympäristöstä ei tule sadevesien huuhtomana valumana kovinkaan paljoa rehevöittäviä aineita tai myrkkyjä
veteen. Maataloutta ei järvien ympäristössä ole, mutta mökkejä kylläkin. Luujärven ympäristössä
harjoitettavien metsätaloustoimenpiteiden seurauksena rehevöittäviä valumia voi vesiin päätyä.
Repoveden terveissä järvissä ravintoketjut eivät ylikuormitu ja veden laatu lähentelee erinomaista. Kun
rehottavaa vesikasvillisuutta ei ole liikaa eivätkä sinileväkukinnot valloita vesistöä loppukesällä, on järvien
virkistyskäyttöarvo korkea. Järvellä on mukava retkeillä, uida ja kalastaa.
Kurkistetaan hiukan pinnan alle! Jollemme harrasta laitesukellusta, järvien elämä jää helposti vieraaksi.
Tyydymme uskomaan, että jonkinlaista elämää siellä on ja todistaahan sen satunnainen ongella saatu
ahvenkin. Vai tiesitkö muka, että järvissä asustaa yleisenä Suomen myrkyllisin luonnonvarainen
hämähäkki ja rannan tuntumassa saalista vaanii skorpioni? Tai että veden pintakalvolla uiskentelee
vesiampiaisia, jotka uivat selällään? Tai että Repovedenkin järvien tavallisena pohjaruusukekasvina
esiintyvä nuottaruoho on tutun kesäkukan – sinilobelian – serkku?
Kasveilla tietenkin on kaikissa ekosysteemeissä merkittävä asema, ovathan ne perustuottajia! Vesikasvit
voidaan jakaa erilaisiin elomuotoihin sen mukaan miten ne kasvavat – ovatko esim. kellus‐ vai uposlehtisiä
vai kasvattavatko pohjaruusukkeen. Rehevissä vesissä kasvillisuus on runsaampaa niin putkilokasvien kuin
kasviplanktonin osalta. Tietyt kasvit suosivat runsasravinteisia reheviä vesiä, kun taas toiset eivät rehevissä
vesissä pärjää ollenkaan.
Monien eliöiden muodot, nimistö ja elintavat kutkuttelevat mielikuvitusta. Mikroskooppinen
planktoneliöstö keijuu vapaasti tai uida räpiköi heikosti vesimassassa. Ryhmään kuuluu kasveja ja eläimiä.
Kasviplanktoniin kuuluu mm. piileviä, viherleviä, sinileviä ja panssarisiimaleviä, joista yksikin on muodoltaan
kuin Eiffelin torni. Viherleviin kuuluva pitsimäinen kirkkaanvihreä koristelevä on mikroskoopissa kaunista
katseltavaa. Kaunista on kiemurainen sinileväkin, jota tosin emme suurina määrinä haluaisi vesissä nähdä…
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Eläinplanktonia edustavat alkueläimet, rataseläimet ja äyriäiset. Vesikirput esimerkiksi ovat äyriäisiä –
hauskannäköisiä otuksia, joista osa käyttää tonttuhattua, mutta väärään aikaan vuodesta eli kesäisin.
KUVA 8
Erittäin rikkaan eliöryhmän muodostavat selkärangattomat eläimet, kuten hyönteisten toukat, simpukat,
kotilot, äyriäiset jne., jotka elelevät veden pinnalla, pohjassa tai kasvillisuuden joukossa. Monet tutut
hyönteiset, jotka ovat mielestämme maaeläimiä, elävät nuoruutensa vedessä. Ennen kuin sudenkorennosta
tulee sudenkorento, se viettää peräti viisi vuotta vesieläimenä. Nämä monenkirjavat ötökät ovat tärkeä
ravinnon lähde kaloille, joista osa on ahneita petokaloja kun taas toiset tonkivat pohjaa ja napsivat
kasvejakin.
Vietämme järvien rannoilla aikaa kesäisin, mutta emme ehkä ajattele, millaiset voimat järveä ”pyörittävät”.
Ehkä tärkein järvien elämää säätelevä tapahtumasarja on niiden vuodeaikaissykli ja veden erikoinen
tiheyteen liittyvä ominaisuus. Vesi ei nimittäin ole vain tasalaatuista nestettä lämpötilasta riippumatta,
vaan sen tiheys vaihtelee lämpötilan ja näin ollen vuodenaikojen mukaan. Raskaan veden (+4 astetta)
vajoaminen pohjaan on yllättävän merkittävä tapahtuma järven tai lammen elämässä!
KUVA 9: Kun jäät talven päättyessä sulavat, vesi on kylmää ja kerrostunutta. Päällysvesi on kylmempää ja
kevyempää kuin pohjalla lilluva 4 –asteinen alusvesi. Päällysvesi kuitenkin lämpenee nopeasti ja kun koko
vesipatsas on tasalämpöinen 4 –asteinen, tuuli jaksaakin sen sekoittaa. Tapahtuu täyskierto: päällysvesi
painuu pohjaan ja työntää alusveden edellään pintaan. Suoritetaan vaihtokauppa: pohjan läheltä tulee
ravinteita pinnalle ja pinnalta happea pohjalle. Järven vapauduttua jäistä saatavilla on jälleen valoa ja ‐
kiitos täyskierron – ravinteita. Kasviplankton alkaa lisääntyä nopeasti.
Kesää kohti päällysvesi lämpenee edelleen. Samalla se kevenee. Pian on käynyt niin, että tuuli ei jaksa enää
sekoittaa vesipatsasta, vaan se jälleen kerrostuu. Nyt päällysvesi on lämmintä ja alusvesi kylmää. Kun
kesällä menet uimaan, huomaat, miten vesi on viileämpää päällysveden alapuolella. Jalkasi polskivat
harppauskerroksessa. Harppauskerroksessa lämpötila laskee nopeasti, lämpötila harppaa. Se erottaa
lämpimän päällysveden kylmästä alusvedestä. Kesän aikana kerrokset eivät sekoitu, joten ravinteiden ja
hapen vaihtoa pinnan ja pohjan välillä ei suoraan tapahdu.
Kun syksy tekee tuloaan, ilmat viilenevät ja järvien päällysvesi jäähtyy. Lopulta käy kuten keväällä. 4 –
asteiseksi päädyttyään päällysvesi vajoaa ja jälleen tapahtuu täyskierto. Syksyinen täyskierto on hyvin
tärkeää alusveden happipitoisuuden kannalta. Päällysveden jäähtyessä se samalla kevenee ja vesi kerrostuu
jälleen, kuten keväällä tapahtui. 0 –asteisena vesi jäätyy. Jos vesi olisi reilusti suolapitoista, kuten
valtamerissä, se ei jäätyisi vielä 0 –asteisenakaan...
Järven talvessa vallitsee pimeys, eristyneisyys ja kerrostuneisuus. Jää ja lumi pimentävät järven, joten
perustuotanto on minimissään. Jää ja lumi myös toimivat eristeenä, niin ettei järvi jäädy pohjaa myöten.
Järven eliöstön on tultava toimeen vedessä olevan hapen turvin, sillä täydennystä ei talvella saada.
Toivottavasti syksyn täyskierto onnistui! Jos kierto EI onnistuisi, voisi siitä seurata pohjassa täydellinen
happikato. Erityisesti rehevöityneessä järvessä, joissa on rehevä kasvillisuus, syyskierron väliin jäämisestä
voi seurata ongelma. Rehevä kasvillisuus nimittäin merkitsee sitä, että järvessä on enemmän hajotettavaa
ainesta ja enemmän hajottajia, jotka kuluttavat kaiken vedessä olevan hapen. Kun happi loppuu, seuraa
kalojen joukkokuolema. Mutta meillä on ”voittaja”, selviytyjä, joka voi jatkaa elämäänsä tässäkin
tilanteessa. Kuka muistaa?
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Talviaika aiheuttaa aina haastetta eliöille. Vaikka vesissä olot eivät ole yhtä ankarat (esim. 30 astetta
pakkasta) ei talvi vesieliöillekään ole helppo. Kaikille tuttu järviruoko, vanhalta nimeltään ryti tai kahilas
esim. lakastuu syksyllä, mutta kasvaa aina keväällä uudestaan vankasta ja sitkeästä juurakostaan.
Nuottaruoho ja muut pohjaruusukekasvit viettävät talvenkin vihreinä ruusukkeina järven pohjassa.
Planktonia on talvella hyvin vähän – monet lajit voivat muodostaa erilaisia lepomuotoja, joiden turvin ne
selviävät epäedullisista ajoista.
Kalojen aktiivisuus kylmässä vedessä pääsääntöisesti vähenee, samoin niiden ravinnon käyttö. Eipä sitä
ravintoa samaan tapaan ole saatavillakaan kuin kesäaikaan. Talvi kuluu lähinnä sinnitellessä ja parempia
aikoja odotellessa… ja toivoessa, ettei happi lopu.
Selkärangattomista ötököistä hyönteiset talvehtivat jossakin elinkiertonsa muodossa – munana, toukkana,
kotelona tai aikuisena. Kotilot, juotikkaat ja sammakot kaivautuvat pohjaan. Ystävämme vesihämähäkki
viettää talven sukelluskellossaan tai tyhjässä ilman täyttämässä kotilonkuoressa.
KUVASSA 10 on esitelty osion alussa mainitut ”Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki”,
”Vesiampiainen” , ”Tavallinen parvekekukka” ja ”Skorpioni”.
NUOTTARUOHO on pohjaruusukekasvi. Sen lehdet ovat siis ruusukkeena veden pohjalla. Kukkavarsi
kohoaa veden pinnalle ja kellomaiset kukat ovat valkoisia tai vaaleansinisiä. Laji esiintyy lähes koko
Suomessa kirkkaissa ja niukkatuottoisissa vesissä. Nuottaruoho ja muut pohjaruusukekasvit vaativat
kirkasta vettä, jotta pohjalla kasvavat lehdet saavat valoa. Nuottaruoho kuuluu kellokasveihin ja on sukua
tavalliselle kesäkukalle lobelialle.
VESIHÄMÄHÄKKI on koko maailman ainoa hämähäkkilaji, joka elää kokonaan vedenpinnan alla, mutta
hengittää kuitenkin ilmaa kuten maallakin elävät hämähäkit. Se ratkaisee tämän ilmeisen epäyhtälön
rakentamalla vesikasvien varaan sukelluskellon – kuplan, johon se kuljettaa pinnalta ilmaa takaruumiinsa ja
jalkojensa karvoissa. Kupla toimii hämähäkin pesänä.
ISO‐ ELI SUURMALLUAINEN on vesiluteisiin kuuluva peto, joka elää monenlaisissa vesissä. Se saalistaa
vedenpinnan värähtelyn avulla. Isomalluainen erittää puremassaan myrkyllistä eritettä, joka aiheuttaa
esim. ihmiselle voimakasta kirvelyä. Tästä syystä sitä kutsutaan myös vesiampiaiseksi.
VESISKORPIONI kantaa nimeään ulkomuotonsa ansiosta. Oikean skorpionin elkeitä sillä ei ole. Voimakkaita
pihtimäisiä eturaajojaan se käyttää tarttuakseen saaliiseen. Takaruumiin ”piikkiä” ei käytetä pistämiseen.
Se on hengitysputki! Koska vesiskorpioni on huono uimari ja hengitysputken kärjen täytyy ulottua pintaan,
otus eleleekin aivan rannan läheisyydessä.
Vesiskorpioni on melko yleinen vesissämme. Ravinnonkäytöltään se on peto. Vaikka se on lentokykyinen,
se lentää harvoin.
Vaikka tässä ei erikseen esitellä puroekosysteemiä, voidaan silti miettiä, miten ne eroavat seisovavetisistä
ekosysteemeistä: vesi virtaa ja on aina sen myötä hapekasta, virtaus kuluttaa, vesi on jatkuvasti liikkeessä
‐> asettaa vaatimuksia kasveille ja eläimille. Puroissa vesimäärä myös voimakkaasti vaihtelee eri
vuodenaikoina. Paitsi että on välittävä ja yhdistävä elementti, niin myös ihan oma ekosysteeminsä.
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Polttokohteella…

Määkijä.
Millaisia ajatuksia tämä metsä sinussa herättää? Mitähän tässä on tapahtunut ja pitäisikö tälle tehdä
jotain? Katsotaanpa tarkemmin ympärillemme. Millaista kasvillisuutta tähän on noussut – mitä puustolle
on tapahtunut? Muistatte varmaan vielä, kun alussa mainittiin sukkessio ja monimuotoisuus. Ne molemmat
liittyvät tähän kohteeseen.
Tämä metsä on poltettu ihan tarkoituksella. Tahallisella polttamisella jäljitellään metsäpaloa, joka olisi
metsää luontaisesti uudistava, sukkession käynnistävä tapahtuma. Sanotaan, että tuli on huono isäntä,
mutta tällaiset poltot on etukäteen suunniteltu huolellisesti. Aina kun tulen kanssa toimitaan, täytyy olla
huolellinen ja polttokohteille raivataankin esim. palokujat ja paikalla on aina sammutusvälineistöä ja
ammattitaitoista väkeä työtä suorittamassa.
Polttaminen on yksi metsien ennallistamiskeino. Metsien poltolla ja muilla ennallistamismenetelmillä
Repoveden entisiä talousmetsiä sysätään oikeaan suuntaan matkalla kohti suurempaa monimuotoisuutta.
Ennallistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ihmistoiminnan takia heikentynyt,
vahingoittunut tai tuhoutunut ekosysteemi pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle
luonnontilaa. Muistatte varmaan, kun olimme nuoressa yksipuolisessa mäntymetsässä aiemmin...
Ennallistamistoimista huolimatta vanhan talousmetsän kehittyminen luonnontilaa vastaavaksi vie satoja
vuosia. Ennallistetut metsät saattavat olla toimenpiteiden jäljiltä varsin ruman näköisiä. Ihmisiä saattaa
hirvittää moinen metsien kaltoin kohtelu, mutta ennallistamiselle on vankat perusteet. Ennallistamalla
ekosysteemien rakenne ja toiminta palautuvat luonnontilaisen kaltaisiksi nopeammin kuin luontaisten
prosessien kautta.
Repovedellä käytetyistä menetelmistä metsien poltto on selvästi tehokkain kangasmetsien
monimuotoisuuden palauttamis‐ ja lisäämismenetelmä. Puustoa voidaan myös vahingoittaa tai tappaa
monin eri tavoin tai tehdä metsään aukkoja esim. kaivinkoneella. Tavoitteina on lahopuun lisääminen ja
taimettuminen.
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Monissa eliöryhmissä on lajeja, jotka ainakin hyötyvät paloista. Jotkut lajit suorastaan vaativat niitä. Koska
luonnolliset metsäpalot ovat nykyisin harvinaisia, on näillä suunnitelluilla metsän poltoilla tärkeä tehtävä
monien lajien säilymisessä. Merkittävä lajiryhmä ovat tässä suhteessa kovakuoriaiset ja luteet. Otetaanpa
mukaan luupit ja lähdetään katsomaan, löytyykö täältä ötököitä! Niitä voi olla maassa tai rungoilla tai
kannoissa…(etsiskellään ja ihmetellään hetkinen). Paloalueiden kovakuoriaisten ja luteiden nimet kuvaavat
niiden suhdetta paloihin: kulokauniainen – kaskikeiju – palosysikiitäjäinen – palolatikka – kulolatikka jne.
Mikähän toinen eläinryhmä voisi paloista selvästi hyötyä? (tikat tulevat etsimään toukkia, teeret syömään
lehtipuiden silmuja ja urpuja)
Suomessa ennallistaminen ja luonnonhoito ovat tänä päivänä vakiintuneet suojelualueiden
hoitomenetelmiksi. Metsien lisäksi Repovedellä ennallistetaan myös soita. Soita on aiemmin ojitettu, jotta
ne saataisiin kuivemmiksi ja kasvamaan metsää. Ennallistettaessa ojat tukitaan, jolloin suon vesitalous
alkaa palautua sellaiseksi, kuin sen suolla kuuluu olla.

Lossin paremmalla puolella = yhteenveto retken päätteeksi…
Nyt olemme kulkeneet monien erilaisten ekosysteemien halki ‐ ihan kaikkia ajateltuja elinympäristöjä ei
matkan varrelle sattunut – suo ja lehto meiltä jäivät puuttumaan. Olemme käsitelleet monenlaisten
elinympäristöjen tyypillisiä eliöitä, tapahtumia ja ominaisuuksia, mutta mikä onkaan kaiken yhteen punova
punainen lanka?
Etsitäänpä esille tarinakortit 6 kpl ‐ kuvat 7=järvi, 11=lampi, 15=vanha metsä, 19=kallio, 22=lehto ja
25=suo. Laitetaan kortit peräkkäin, jolloin niistä rakentuu tarina. Kuuntelepa tarinaani ja seuraa samalla
kuvia. Ja ajattele!
Ekosysteemitarina:
Eräässä järvessä Repovedellä kasviplanktoniin kuuluvat piilevät ryhtyivät voimakkaasti lisääntymään
keväällä. Valo ja voimakkaan kevätkierron pohjasta nostamat ravinteet herättelivät levät talviuniltaan.
Kirkkaasti loimottavasta auringosta ne saivat yhteyttämiseen tarvitsemaansa energiaa.
Vesikirppu, tuo kasviplanktonia laiduntava pipopäinen ystävämme, söi piilevän. Vesikirppu itse päätyi
punasilmäisen ja hopeakylkisen särjen lounaaksi.
Järvessä eli ikäloppu hauki, joka arveli päiviensä olevan piakkoin luetut. Sopivasti vielä solahti särki hauen
leukojen editse ja siitäpä sai terävähampainen peto viimeisen aterian. Viimeisellä uinnillaan hauki päätyi
puroon, joka vei sen läheiseen Kaakkurilampeen.
Pian lampeen saavuttuaan, hauki kuoli vanhuuteen. Lammen pohjassa elävät hajottajat ja raadonsyöjät
tekivät nopeasti hauesta selvää. Hajotusprosessin tuloksena hauesta vapautui ravinteita uudelleen
käytettäväksi. Ravinteet nappasi käyttöönsä kohti valoa kurkotteleva lumme. Vaan eipä saanut lumme
kasvaa rauhassa. Lummekuoriainen nakerteli ahneesti sen lehtiä. Veden varaan jouduttuaan kävi kyllä
kuoriaisellekin köpelösti. Sen söi ahven. Lammen nimikkolintu kaakkuri sai saaliikseen ahvenen ja vei sen
kahdelle pesässä odottavalle poikaselleen. Poikasista toinen joutui kuitenkin viekkaan ketun saaliiksi.
Kettukin tosin oli pennuistaan huolehtiva emo, joka vei saaliin pesäluolaansa vanhaan metsään…
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Kettu juoksi saalis suussaan pesäkololleen metsään. Silloin satoi rankasti…
Pennut olivat koko ajan nälkäisiä, vaikka pieniä vielä olivatkin, joten emolla oli kova työ niiden
ruokkimisessa. Koska emolla on kova homma ravinnon etsimisessä, se ei aina ole jälkikasvuaan valvomassa.
Pentujen leikkiessä keskenään, niistä yhden nappasikin huuhkaja. Äänettömästi liikkuva isokokoinen
petolintu vei puolestaan saaliin poikasilleen kalliojyrkänteen pesään…
… Ja juuri tämä huuhkaja oli erään suuren kallion kuningas. Sen peikkomaiset poikaset kerjäsivät emoltaan
ruokaa nokat ammollaan ja ketunpoika katosi nopeasti nälkäisiin kitoihin. Yksi poikasista oli alusta asti ollut
hyvin heikko ja menehtynyt. Kuollut poikanen tarjosi ravintoa pesässä elävälle pieneliöyhdyskunnalle, joka
koostui madoista, punkeista, kuoriaisista jne. Pienen pienet hajottajaeliöt – bakteerit ja sienet – vapauttivat
ravinteet uudelleen kiertoon. Ravinteet käytti hyödykseen kallioilla kasvava maksaruoho. Se paistatteli
auringossa avoimella kalliolla ja kasvoi tuottaen uutta energiaa ekosysteemiin. Paha vain, että erään
perhosen toukka kasvoi syömällä maksaruohon lehtiä…
Toukan vartuttua aikuiseksi se lennähti kallion alapuolella viheriöivään lehtoon. Repovedellä satoi ja
perhonen varmaan harhautui vieraaseen elinympäristöön sen vuoksi. Perhonen huomasi pian olevansa liian
varjoisassa elinympäristössä, mutta liian myöhään. Vilkas punarinta ehti napata sen saaliikseen ennen kuin
perhonen ehti pois metsästä. Vaan eipä tämäkään ravintoketju tähän päättynyt. Punarinnasta itsestään tuli
kääpiökokoisen varpuspöllön ateria. Pöllö oli lehdossa saalistusreissulla.
Kyseinen varpuspöllö nimittäin eleli varsinaisesti vanhassa suonlaitametsässä. Eräänä talvipäivänä se
päivysti saalista rämeen käkkyrämännyssä. Tuulenpuuska pörhisti sen höyheniä ja yksi leijaili alas hankeen.
Kevät tuli rytinällä ja lumet sulivat nopeasti. Järvet, lammet ja metsät saivat runsaasti vettä ja purot
virtasivat vuolaina. Rämeeltä juokseva puro kuljetti humusta, joka antoi värin monelle Repoveden lammelle.
Varpuspöllön höyhenkin päätyi puroon ja seilasi lampeen. Siellä höyhenen poimi kaakkuriemo, joka juuri oli
laatimassa pesää toivoen, että tänä vuonna poikaset selviäisivät aikuisiksi asti.
Oli ihana auringonpaisteinen, mutta tuulinen kevätpäivä. Kaakkurilammen pinnasta haihtui kosteutta, joka
jossain ylhäällä ilmakehässä tiivistyi sadepilviksi ja satoi alas ties missä…

Millaisia ajatuksia tarina sinussa herätti?
Ehkä huomasit, kuinka osaset liittyvät toisiinsa kuin palapelissä ja jonon viimeisen kortin jälkeen voimme
vaikka aloittaa saman korttisarjan uudelleen. Repoveden poluilla kulkiessamme voimme katsella, kun tiira
nappaa kalan järvestä tai rankkasade sumentaa taivaanrannan. Vaikka ne ovat yksittäisiä tapahtumia
tässä hetkessä ja paikassa, niillä on menneisyys ja tulevaisuus. Asioita on tapahtunut ehkä toisessa ajassa ja
paikassa. Tai ehkä juuri tässä. Se, mitä näemme, on ohikiitävä hetki luonnon loputtomassa kiertokulussa,
jossa aineet ja eliöt ovat riippuvaisia toisistaan. Ne muuttavat ehkä muotoaan, mutta eivät katoa.
Repoveden luonto todellakin on tilkkutäkki, jossa eliöyhteisöt ja ekosysteemit ovat vuorovaikutuksessa
keskenään. Repovesi puolestaan on vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta, joka äärimmillään käsittää
koko maapallomme. Suhtaudutaan siihen siis asianmukaisella kunnioituksella!
Suuri kiitos teille retkelle osallistumisesta. Tällä polulla näitte pienen osan kansallispuistoa, mutta
tutkittavaa löytyy useammallekin reissulle. Tervetuloa siis uudestaan!

_____________________________________________________________________
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Tästä eteenpäin löytyvät polun varrelta ”puuttuvat” ekosysteemit sekä omina palikoinaan haapa, lehmus ja
näsiä, jotka lajeina ovat mielenkiintoisia ja sopivan puun / pensaan kohdalle sattuessa niistäkin voisi vähän
kertoilla.
LEHMUS, NAISELLINEN NIINIPUU KORTTI 21
Kallionaluslehdoissa silmiin osuu ‐ ei niin tavallinen suomalaisen metsän puu – metsälehmus.
Puun retvakka olemus johtuu siitä, että lehmukselta puuttuu lylyn eli painepuun muodostuskyky.
Lehmus on jaloista lehtipuista meillä pohjoisimpana viihtyvä laji. Aiemmin se kasvoi luonnonvaraisena
vieläkin pohjoisemmassa, mutta ilmaston kylmettyä lehmuksen pohjoisraja valui etelämmäksi sijaiten nyt
akselilla Vaasa – Joensuu.
Loppukesästä – heinäkuun lopussa – elokuun alussa ‐ lehmuksen kukkimisesta kertoo vahva ja makea
meden tuoksu. Koska suurin osa kasveista on siihen aikaan jo kukkinut luonnossa, lehmus
houkuttelee puoleensa joukottain hyönteisiä. Osittain myöhäisestä kukinnasta johtuen lehmuksen
uudistuminen siemenistä on heikkoa. Uudistuminen tapahtuukin pääasiassa suvuttomasti tyvi‐, kanto‐ ja
juurivesoista.
Lehmus kasvaa luontaisesti pohjoisempana kuin monet muut lehtipuut. Se viihtyy ravinteikkaassa,
runsasmultaisessa ja usein kivikkoisessa maaperässä. Luontaisia kasvupaikkoja ovat lehdot ja lehtomaiset
metsät. Lehdossa lehmuksen lehvät kokoavat kaiken niihin osuvan auringonvalon. Lehmuksen alla onkin
aina hämärää ja se sietää varjoa kaikista täkäläisistä puulajeista parhaiten.
Suomesta on myös tietoja pyhinä kunnioitetuista lehmuksista, tosin vähemmän kuin pyhistä kuusista,
männyistä ja koivuista. Tähän on varmasti vaikuttanut lehmusten suhteellinen harvinaisuus. Lehmuksen
pehmeä ja hellä olemus on antiikin maailmassa ja Euroopan vanhoissa kulttuureissa
tyypillisesti yhdistetty naisellisuuteen. Se on ollut vastapaino tammelle, joka on ollut miesten ja miehuuden
vertauskuva.
Moni lehmus on menettänyt kuorensa sen alla olevan niinen takia. Niini on puun nilasta saatavaa kuitua. Jo
kivikaudella lehmus oli tärkeä materiaali mertojen, köysien ja muiden punosten valmistamiseen. Niintä
käytiin “kiskomassa” keväällä tai kevätkesällä ennen juhannusta. Kuori irrotettiin puusta, sidottiin nipuksi ja
laitettiin veteen likoamaan pariksi viikoksi tai pidempään. Kun niini irtautui helposti, niput nostettiin
vedestä ja niini eroteltiin ja lopuksi kuivattiin. Onpa meillä kerätty niiniveroakin! Niintä on kerätty siinä
määrin, että monin paikoin lehmukset hävisivät tyystin.
NÄPELÖITÄVÄKSI NIINTÄ ‐ HAISTELTAVAKSI / MAISTELTAVAKSI LEHMUKSENKUKKATEETÄ?
Tällä puulla on kaksi ikivanhaa nimeä: lehmus ja niinipuu. Jälkimmäinen viittaa lehmuksen kuoren alta
löytyvän niinen keräämiseen. Suomen kansankielessä esiintyy myös kolmaskin nimi, pärnä tai pärnäpuu.
Virossa se esiintyy nimessä pärn. Niin Pernaja Porvoon lähistöllä kuin Pärnu Virossa ovat saaneet nimensä
tästä sanasta. Myös lukuisat Pärnä‐ ja Niinimäet viittaavat lehmuksen kasvupaikkoihin.
Lehmuksen helposti vuoltavaa, kirkkaanvalkeaa ja pehmeää puuta on arvostettu. Sitä on tosin ollut
Suomessa niukasti saatavilla. Lehmuksen metsätaloudellinen käyttö on meillä ollut erittäin vähäistä.
Lehmuspuun kestävyys on huono ja se kutistuu voimakkaasti.
Repovedellä tehdään monenlaisia luonnonhoitotoimenpiteitä. Lehmus esim. on sellainen laji – jalopuu,
jonka esiintyminen halutaan turvata. Lehmuksen auttamiseksi voidaan poistaa lehtojen alikasvoksena
esiintyvää kuusikkoa. Myös isompia kuusia voidaan kaataa, jolloin lehmusten latvukset saavat tilaa
kehittyä. Kaadetut kuuset jäävät kehittymään lahopuiksi…
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Usein lehdoissa kasvaa lehmuksen seuralaisena erittäin kaunis, hyväntuoksuinen ja myrkyllinen pensas ‐
näsiä. Tällä kasvilla on kauniit punaiset marjat. (Kuinka monta punamarjaista kasvia metsissämme kasvaa?
(18 kpl keksitty: mansikka, vadelma, lillukka, puolukka, sianpuolukka, oravanmarja, punakonnanmarja,
taikinamarja, punaherukka, kuusama, näsiä,(kielo ‐ oranssi), mesimarja, koiranheisi, terttuselja, pihlaja,
(karpalo ‐ suolla), ruohokanukka, ruusu, punakoiso))
NÄSIÄ
Lehmuksen seuralaisena kallioidenaluslehdoissa viihtyy riidenmarja / pippuripensas / näsiä. Niin kaunis ja
niin vaarallinen! Narsissia muistuttava voimakas tuoksu ja pinkit kukat varhaisen kevään paljaudessa
paljastavat tämän pienen pensaan läsnäolon. Näsiä on luonnonkasveistamme myrkyllisimpiä. 10‐15
houkuttelevan kirkkaanpunaista marjaa on aikuiselle tappava annos; lapselle riittää 6. Entisaikaan oli
tapana myrkyttää seudun petoja ”maustamalla” metsässä lojuvia haaskoja näsiän marjoilla.
Varsinaista tasapainoilua on ollut näsiän käyttö lääkinnässä. Eivät pelkästään marjat, vaan koko kasvi on
myrkyllinen. Huumaava tuoksu voi aiheuttaa pahoinvointia, kuoren koskettelu allergisia oireita,
maljakkovesi sairastuttaa. Usko näsiän parantaviin ominaisuuksiin on kuitenkin ollut niin vankka, että
näsiäsalvan ja hauteiden aiheuttamat suuret rakkulat ja haavaumat kestettiin hammasta purren. Näsiällä
lääkittiin mm. reumaattisia särkyjä. Särkevän hampaan hermo lamaannutettiin hampaankolossa
pidettävällä marjalla. Näsiän kuorta sai apteekista nimikkeellä cortex mezerei.
Vanhan kansanviisauden mukaan näsiäispaikalla pohjavesi yltää niin lähelle maanpintaa, ettei edes
keskikesän poutapäivinä aamukosteus kuivu ennen auringon kiertymistä ehtoopuolelle. Näsiäisrinteeltä
löytää siten myös hyvän kaivonpaikan.
HAAPA KORTTI 17
Haapa on Suomen metsissä tärkeä puulaji. Niin tärkeä, että sillä on ns. avainlajin asema. Avainlaji on
ekosysteemin tai eliöyhteisön toimintaan voimakkaasti vaikuttava laji. Avainlajit ovat ekosysteemin tai
eliöyhteisön toiminnan, pysyvyyden tai monimuotoisuuden kannalta keskeisemmässä asemassa kuin muut
lajit.
Miksi tavallinen haapa sitten on tällainen avainlaji? Haavan kuori‐ ja lehtiaines ovat omanlaatuisiaan. Ne
poikkeavat muiden puulajien kuorista, lehdistä ja neulasista ja parantavat maaperää. Vanhetessaan haavat
tuppaavat muuttumaan lahosienten vuoksi ontoiksi, jolloin monille lajeille syntyy soveliasta
elinympäristöä onttouden ja eri lahoamisasteiden ansiosta.
Haavalla viihtyykin valtava joukko eliöitä. Sen seuralaiseliöstön lajirunsaus on lähes uskomaton: noin tuhat
eliölajia, joista noin 120 on haavasta riippuvaisia. Haavassa voi pesiä parisenkymmentä lintulajia, osaksi
jopa yhtä aikaa. Eri lahoamisasteissa olevissa haavoissa asustaa puolentuhatta lajia hyönteisiä ja muita
selkärangattomia, enemmän kuin missään muussa suomalaisessa puussa, ehkä tammea lukuun ottamatta.
Haapa on luonnolle todellinen elämän puu!
Vanhoissa vertauksissa ja sananparsissa kiinnitetään huomiota haavan lehtien värinään ja siitä lähtevään
omalaatuiseen ääneen. (kuunnellaan, jos sattuisi tuulemaan…)
Puusta on kerrottu monia tarinoita, jotka selittävät mistä haavan “tärinä” ja pelko johtuu. Usein taustalla
on jokin puun tekemä rikos, jonka rangaistuksen pelossa se joutuu elämään. Haavan vaalea puuaines
rinnastetaan sanonnoissa vaaleaan ihonväriin. On esimerkiksi sanottu, että jonkun ihmisen kasvot olivat
valkeat kuin haavanlastu.
Merkittävin käyttötarkoituksensa haavalla on kuitenkin ollut vesillä liikkumisessa. Haapa on nimenä
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ikivanha, ja siihen liittyy suomalais‐ugrilaisissa kielissä läheisesti sana haapio. Haapio tarkoittaa nykyisin
mitä tahansa puusta tehtyä pitkää ja kevyttä venettä, mutta alkujaan sillä on viitattu nimenomaan yhdestä
haavasta koverrettuun veneeseen. Tämä venetyyppi tunnetaan jo kivikaudelta.

Lehdossa…
Vaikka kuivahkot kankaat ja mäntypuusto ovat alueella runsaita, on Repoveden mahtavien kallioiden alla
monin paikoin tällaisia reheviäkin kasvupaikkoja. Laaksot ja painanteet ovat saaneet ympäristöään
ravinteikkaamman ja muhevamman maan jääkauden peruina.
Lehtoja on Suomessa hyvin vähän, vain 1 % metsämaan pinta‐alasta. Vaikka nimi lehto viittaakin
lehtimetsään, ei lehdon puuston tarvitse välttämättä muodostua lehtipuista. Tärkein ero löytyy maan alta.
KUVA 20
Suurin osa metsistämme kasvaa moreeni‐ eli kivennäismailla. Eloperäistä kangasturvetta on ohuelti.
Lehtojen maa on eloperäistä multaa, joka on aikojen kuluessa kertynyt soveliaan, hienojakoisen
kivennäismaan päälle. Lehdot ovat kosteita elinympäristöjä, joissa on vilkkaalle hajotustoiminnalle suotuisa
pienilmasto. Multa syntyy juuri tämän ripeän hajotustyön tuloksena.
Repoveden kallionaluslehdot saavat ylimääräistä kosteutta kallioilta valuvista sadevesistä. Voidaan ajatella,
että kallio antaa tässä lahjan toisentyyppiselle ekosysteemille.
Katselkaapa hieman ympärillenne. Millaisia piirteitä tässä metsässä on?
Lehdolle ominaisia piirteitä ovat puuston monilajisuus ja monikerroksellisuus (on varmaan nähtävissä).
Tyypillisiä pensaita ovat esim. lehtokuusama, näsiä ja koiranheisi. Kenttäkerros on lajirikas ja siinä esiintyy
vaateliaita lajeja. Pohjakerros on aukkoinen ja sammallajit poikkeavat kangasmetsän lajistosta. Lehdoissa
monimuotoisuus on korkea! Siksi ne ovatkin metsätyypeistämme arvokkaimpia. Niissä esiintyy enemmän
uhanalaisia kasveja kuin millään muulla metsätyypillä.
Suomessa on aikojen saatossa otettu parhaita maita viljelyyn. Sitä kautta lehtoja on menetetty arviolta yli
puolet niiden alkuperäisestä alasta.

Suon laidalla…
Koska Repovedellä on suuret korkeuserot ja maasto hyvin vaihtelevaa, alueen suot ovat pienialaisia.
Tyypillisiä ovat notkojen pohjien korvet, kallion painaumien rämeet ja vesistöjen rantojen kapeat suolaiteet.
Avosoita on vähän. Useat suot ovat muodostuneet lampien ja järvien soistuessa umpeen. Rämeitä ja
rämeisiä soita on eniten, kuten Suomessa yleensäkin.
Suot ovat turpeen peittämiä maita. Turvetta syntyy, kun suokasvit eivät kuoltuaan hajoa vähähappisessa ja
happamassa suovedessä. Soiden yleisyys Suomessa (lähes kolmasosa Suomen pinta‐alasta) johtuu
kosteasta ja viileästä ilmastostamme, minkä vuoksi vettä haihtuu vähemmän kuin sitä sataa maahan.
Viileästä ilmastosta johtuu myös se, että kuolleet kasvinosat lahoavat hitaammin kuin niitä syntyy. Myös
Suomen maanpinnan tasaisuus hidastaa veden virtaamista maan pinnalla. Näin esimerkiksi
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metsänotkelmissa on runsaasti vettä ja vähän happea, mikä estää lahoamisen. Kuollut eloperäinen aines ei
hajoa täydellisesti vaan siitä alkaa syntyä turvetta.
Suo on maisemallisesti ja biologisesti monipuolinen ekosysteemi. Suot säätelevät vesien virtausta ja
puhdistavat vesistöalueen valumavesiä kiintoaineesta. Suot ylläpitävät ilmakehän kaasutasapainoa,
luonnon monimuotoisuutta ja ne myös tuottavat ravintoa.
Soita on aikojen saatossa pilattu suuria määriä. Niitä on ojitettu viljelyyn, metsämaaksi, ja turvetuotantoon.
Soita on myös hukutettu tekoaltaiksi. Etelä‐Suomessa on paikoin ojitettu jopa 90% alkuperäisestä
suoalasta. Ojituksen tarkoitus on kuivattaa suo, jolloin sen vesitalous muuttuu täysin ja se menettää
ominaispiirteensä. Muistatkin varmaan, että Repoveden metsiä ennallistetaan polttamalla… Repovedellä
ennallistetaan myös soita tukkimalla muinoin kaivettuja ojia. Ennallistamistoimilla tähdätään suon
vesitalouden palauttamiseen.
Suon hapettomissa olosuhteissa eloperäiset ainekset säilyvät ihmeen hyvin. Ja vaikka ei Repoveden asioihin
kuulukaan, on esimerkkinä mainittava kuuluisa Antrean kalaverkko, joka oli Karjalankannakselta 1914 tehty
merkittävä kivikautinen suolöytö. Verkko on noin 10 000 vuotta vanha ja silti se oli säilynyt suossa. Antrean
löytöön kuuluu pajunniinestä kudotun maailman vanhimpana pidetyn verkon jäännösten ohella luu‐, sarvi‐
ja kiviesineitä.
(Ota esille sammalkorttisi. KORTTI 23 (erivärisiä, ‐muotoisia)

Katsastellaan tästä suon laidasta, millainen värien kirjo on silmiltämme piilossa. Kuinka monen
värisiä rahkasammaleita tästä löytyy…?)
RAHKASAMMAL
Suosta tulee ainakin minulle mieleen ensimmäisenä rahkasammal. Missä vain vesi pysyvästi seisoo, siellä on
rahkasammalta. Rahkasammalet ovat suon perusta! Noin 40 lajiamme hehkuvat monissa punaisen,
ruskean ja keltaisen väreissä vihreän lisäksi.
Rahkasammalien merkittävä ominaisuus on niiden uskomaton kyky imeä vettä rahkasoluihinsa. Jotkin lajit
voivat pidättää 20 kertaa kuivapainonsa verran vettä.
Soiden turve syntyy rahkasammalien alaosan maatuessa hitaasti. Sammal kasvaa pituutta yläosastaan
muutaman sentin vuodessa. Rahkasammal viihtyy happamassa maassa monenlaisilla kosteilla ja märillä
kasvupaikoilla. Osittain maatuneen rahkasammalen muodostama turve on niin hapanta, etteivät yleiset
puulajit ja monet varvut menesty siinä. Toisille varpulajeille rahkasammalturve on oivallinen kasvualusta.
Rahkasammalten vedenpidätyskyky on niiden hyötykäytön perusta. Vanhoja käyttömuotoja ovat mm.
käyttö hirsitalojen eristeenä ja huussipaperina. Kansanlääkinnässä kuivattua rahkasammalta on käytetty
mm. haavojen hoitoon ja verenvuodon pysäyttämiseen. Sammaleella on antiseptisiä vaikutuksia ja tästä
syystä sitä on käytetty entisaikoina mm. laivojen juomavesivarastojen puhtaana pitämiseen.
Rahkasammalta on käytetty myös vauvanvaippojen sisusmateriaalina, joka on voitu heittää pois käytön
jälkeen, eli kyseessä lienee siis eräänlainen ekokertakäyttövaippa.
Rahkasammalten muodostama soiden turve on Suomen ylivoimaisesti suurin hiilivarasto ja ‐nielu. Yli kaksi
kolmasosaa kaikesta maamme hiilestä on varastoitunut soiden turpeeseen.
KURKI KORTTI 24
Suolla voi usein nähdä tai vieläkin useammin kuulla kurjen. Kurki on tyypillinen soiden lintu. Joka kerta
kurjen nähdessäni hämmästelen sen kokoa: pituus 96–119 cm, siipien kärkiväli 180–222 cm, paino 4,1–6 kg.
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Kyhmyjoutsen on painoltaan tuplasti sen, mitä kurki, mutta kurjen pitkät jalat ja kaula saavat sen
vaikuttamaan kokoaankin suuremmalta.
Kurjen pesä on oksista, ruohoista ja kuivista heinistä rakennettu isokokoinen keko. Pesään ilmestyy
huhtikuun loppupuolelta alkaen 1‐3 munaa. Poikaset lähtevät pesästä heti kuoriutumisen jälkeen, mutta
lentokykyisiä ne ovat vasta reilun parin kuukauden kuluttua.
Kurjen ravinto koostuu mm. sammakoista, marjoista, selkärangattomista, matelijoista ja siemenistä. Kurki
talvehtii Pohjois‐Afrikassa, Lähi‐idässä sekä Kaakkois‐ ja Lounais‐Euroopassa. Varmasti olet nähnyt ainakin
kurkiauran, joka palaa Suomeen maalis‐toukokuussa ja jättää maamme taas elo‐lokakuussa. Aurat ovat
usein aika suuria ja äänekkäitä.
Kurki on rauhoitettu laji.
Kansanperinteessä kurki on lintujen kuningas, jolla oli enimmäkseen hyviä ominaisuuksia. Kurkien keväinen
muutto ennusti kesän säitä. Jos kurkiaura lensi korkealla hyvässä järjestyksessä, tulossa oli lämmin suvi. Jos
taas kurjet lensivät matalalla epäjärjestyksessä, osattiin odottaa sateita. Kurjen sanottiin ennustavan asioita
äänellään. Keväisin kurjet varoittivat ihmisiä jäiden haurastumisesta.
Kurjen ryhdikkään asennon takia sen sanottiin kannattelevan koko taivaankantta. Rakennuksia kannatteli
vuorostaan kurkihirsi. Vastuunkantamisen lisäksi kurki symboloi myös valppautta ja tarkkaavaisuutta. Öisin
yksi kurki piti pesimäalueella vahtia. Vahtikurki kannatteli kiveä toisessa jalassa. Kun lintu nukahti, kivi
putosi ja kurjet tiesivät vaihtaa vuoroa. Sammon ryöstössä vartioiva kurki herää Lemminkäisen lauluun ja
hälyttää Pohjolan väen takaa‐ajoon. http://www.taivaannaula.org/2012/11/jumalten‐ja‐vainajien‐linnut/

Sukkessio – jos tästä halutaan enemmän jutella...
Kun metsä saa kehittyä luontaisesti, omilla ehdoillaan, se muuttuu tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Puhutaan
sukkessiosta. Sukkessiolla tarkoitetaan tavallisesti eliöyhteisössä ajan myötä tapahtuvia lajistollisia
muutoksia/muutossarjoja. (Lapsille kerrottaessa ehkä riittää, että sukkessio kuvaa sitä, miten metsä
muuttuu…) Luonnontilaisessa metsässä sukkessiokehitys alkaa esim. myrskytuhon tai palon jälkeen. Silloin
syntyy uutta kasvutilaa maassa odottaneille siemenille. Kun isot puut kaatuvat tai palon jälkeen kuolevat
pystyyn, kehittyvät taimet saavat valoa. Ensimmäinen vaihe on nimeltään pioneerivaihe.
Pioneerivaiheessa paljaalle maalle tulevat ruoho‐ ja heinäkasvit mm. horsmat ja nopeakasvuiset lehtipuut.
Pioneerilajisto on lyhytikäistä ja valoa vaativaa. Pioneeriyhteisöt ovat epävakaita ja muutokset ovat
nopeita.
Lehtipuusto kasvaa alueelle nopeasti ja tiheät lehvästöt lisäävät varjostusta. Puuston yhä kasvaessa
puulajien ja ‐yksilöiden välinen kilpailu valosta ja ravinteista kovenee. Kuka kasvaa nopeimmin yltääkseen
valoon…? Metsä on kehitys‐ ja kasvuvaiheessa ja sieltä löytyy useita puulajeja.
Monilla metsätyypeillä kuusi on puulajeista voimakkain kilpailija, joka vähitellen syrjäyttää muut puulajit.
Kuusella ei ole kiire ja se sietää hyvin varjostusta. Pihlajat, pajut, lepät ja koivut saavat hosua ja ryntäillä,
kuusi juroo kaikessa hiljaisuudessa matalana odottaen omaa vuoroaan. Lopulta käy niin, että kuusi
karkottaa muut lajit. Tämä puulajien välinen kilpailu vaikuttaa myös muuhun kasvillisuuteen ja eläimistöön
sekä maaperän ekosysteemiin.
Metsäsukkession pääte‐ eli kliimaksivaiheessa kuusi tai kuivemmilla paikoilla mänty on valtaosin
syrjäyttänyt muut puulajit. Jäljellä voi olla joitakin yksittäisiä sinnittelijöitä ja suuria lahopuita.
Kliimaksimetsän ikääntynyt puusto alkaa kuolla ja lahota. Yksittäisiä puita kaatuu tai katkeaa myrskyissä.

29

Näin syntyneissä latvusaukoissa on uutta kasvutilaa ja sukkessio alkaa pienessä mittakaavassa alusta.
Kliimaksiyhteisöt ovat vakaita, muutokset ovat hitaita ja monimuotoisuus suurta.
Jos sukkessiota ajatellaan suppeana käsitteenä, eliöt itse ovat muutosten pääarkitehteina, mutta samalla
kyllä muuttuu elinympäristökin. Esim. metsän sukkessiossa kasvipeite ‐ ennenkaikkea puusto ‐ muuttaa itse
kehittyessään paikan kosteus‐, varjoisuus‐ ja ravinneoloja sekä kangasturpeen paksuutta. Aikaa myöten
alkuperäiset valoisan ja ehkä paikallisilmastoltaan äärevän kasvupaikan pioneerilajit häviävät tai käyvät
vähiin, mutta uusia lajeja tulee tilalle.
Sukkessiota kuvattaessa puhutaan yleensä metsästä. Kuitenkin myös lampareen umpeenkasvu tai rannan
soistuminen ovat sukkessiota.
Sukkessio tarkoittaa lähinnä kasvillisuuden muutoksia. Eläinkunnan katsotaan pääasiassa mukautuvan
näihin muutoksiin.
Lammen muuttuminen suoksi on sukkessiota myös, mutta paljon hitaampaa kuin metsän kehitys.
Lammessa kasvillisuus muuttuu, lampi madaltuu ja sen avovesialue pienenee kadoten lopulta kokonaan.
Rahkasammalen määrä lisääntyy. Suona ollessaankin se edelleen muuttuu hyvin hitaasti. Turvetta kertyy
koko ajan lisää ja suo nousee ikään kuin koholle ympäröivästä maa‐alueesta. Muutos päättyy lopulliseen
sadeveden varassa olevaan rahkasuovaiheeseen.

Lähteitä opastuksen tueksi esim.:
‐

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Ennallistami
nen/Sivut/EnnallistaminenMetsahallituksessa.aspx

‐

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/Luonnonhoi
to/Sivut/Luonnonhoitoauhanalaistenlajienhyvaksi.aspx

‐

Repoveden kansallispuiston ja Arnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito‐ ja
käyttösuunnitelma 2004, 105s. http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/778

‐

Repoveden kansallispuiston kävijätutkimus 2007, 51s. http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/779

‐
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