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1

JOHDANTO

Hevonkackin saari sijaitsee Varsinais-Suomessa Paraisilla, entisen Korppoon kunnan
pohjoisosassa Åfvensårin kylässä (kuva 1, peruskarttalehti 1041 11). Saarella on kolme
Valtion omistamaa ja Metsähallituksen hallinnassa olevaa tilaa (Hevonkacklunden RN:o
3:41, Laikfjärden I RN:o 3:24 ja Laikfjärden II RN:o 3:23), jotka kattavat yhteensä 22,87
ha saaren keskiosasta. Viimeksi mainitut tilat sekä osa Hevonkacklundenista ovat olleet
Metsähallituksen hallinnassa jo vuodesta 1993. Pääosa Hevonkacklundenin nykyisestä
tilasta (alueen länsiosa) siirtyi Metsähallitukselle vasta vuoden 2006 alkupuolella.
Hevonkackin valtionmaista vajaa puolet kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Hevonkackin
pähkinälehto -niminen kohde (LHO020034) on lähes kokonaan Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa lukuunottamatta hyvin pientä osaa sen läntisimmästä kulmasta
(kapea kallion ja meren väliin jäävä tuore lehto). Pinta-alaltaan Hevonkackin pähkinälehto on 9,3 ha, ja se koostuu kahdesta erillisestä osasta. Suurin osa Hevonkackin valtionmaista kuuluu myös Suomen Natura 2000 -ohjelman kohteeseen Åvensorin lehdot
(FI0200052), joka on pinta-alaltaan yhteensä 70,08 ha. Pääosan kohteen pinta-alasta
muodostavat Hevonkackista n. 4 km lounaaseen sijaitsevan Åvensorin saaren suojelukohteet. Hevonkackissa Naturaan kuuluvaa alaa on yhteensä 17,01 ha. Åvensorin lehdot on
luontodirektiivin mukainen SCI -alue, ja sen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.
Valtion maiden sekä edellä mainittujen ohjelmien rajaukset on esitetty kartalla liitteessä
1.
Hevonkackin luonto on monipuolista koostuen rantojen rehevistä lehdoista kallionlakien
kuiviin männiköihin. Ennen kaikkea sen keskiosaa leimaavat aikaisemmin laidunnetut
niitty- ja hakamaakäytössä olleet lehdot. Lehdot poikkeavat muista lähistön lehdoista sillä
niissä kasvaa runsaasti jaloja lehtipuita. Tammien, vaahteroiden ja saarnien ohella Hevonkackin lehdoissa ja lehtomaisilla kankailla elää monia uhanalaisia lajeja, mm. aikaisemmasta laidunnuksesta hyötyneet metsäomenapuu (Malus sylvestris) ja suippoliuskaorapihlaja (Crataegus rhipidophylla). Laidunnuksen jälkeen puusto on pääosin saanut
kehittyä luonnontilassa, ja se on muodostunut paikoitellen hyvin tiheäksi. Tämä vaikeuttaa mm. edellä mainittujen lajien elinmahdollisuuksia alueella. Lehdot ovat myös alkaneet paikoin kuusettua, mikä aiheuttaa ongelmia sekä jaloille lehtipuille, runsaana kasvavalle pähkinäpensastolle että em. uhanalaisille lajeille. Hevonkackin jalot lehtipuut ja
uhanalaiset lajit tarvitsevat apua selviytyäkseen alueella jatkossakin. Siksi on ollut tarvetta laatia tämä ensimmäinen aluetta koskeva luonnonhoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on hoitaa Hevonkackin arvokkaita pähkinälehtoja parantamalla sekä jalopuiden että
muun vaateliaan lehtolajiston elinmahdollisuuksia. Tavoitteena on myös turvata alueella
elävien tiedossa olevien uhanalaisten lajien elinmahdollisuudet. Tavoitteiden toteutumiseksi kaadetaan ja kaulataan jaloja lehtipuita, pähkinäpensaita ja metsäomenapuita varjostavia puita yhteensä 11,39 ha alalla.
Tämä luonnonhoitosuunnitelma perustuu Hevonkackissa kesinä 2003 ja 2006 tehtyyn
luontotyyppien ja luonnon inventointiin. Suunnittelualue jaettiin tuolloin puustoltaan ja
kasvillisuustyypeiltään yhtenäisiin kuvioihin, jotka luovat pohjan suunnitelluille toimenpiteille. Inventoinnista vastasi tämän suunnitelman laatinut suojelubiologi Terhi Korvenpää Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista. Suunnitelmasta pyydettiin kommentteja Lounais-Suomen ELY-keskukselta. Keskuksella ei ollut suunnitelmasta huomautettavaa. Suunnitelman vahvistaa Etelä-Suomen luontopalveluiden aluejohtaja, jonka
jälkeen se on voimassa seuraavat 10 vuotta, tai siihen saakka kunnes uusi korvaava suunnitelma valmistuu.
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Kuva 1. Hevonkackin sijainti. Saari on punaisen ympyrän keskellä.

2
2.1

LUONTO JA HISTORIA
Yleiskuvaus

Hevonkackin saaren kallioperä on pääasiassa mikrokliinigraniittia (Kallioperäkartta lehti
1041 Iniö, v. 1986). Saaren pohjoiskärki on granodioriittia. Saarella on myös pari pientä
itä-länsisuuntaista amfiboliittijuonta, mutta nekin sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella. Itse suunnittelualueen mikrokliinigraniittialueen poikki kulkee kaksi itä-länsi suuntaista gabrojuottia. Suunnittelualueen länsiosan kalliot ovat kiillegneissiä. Hevonkackin
maaperästä ei ole tarkkoja tietoja, sillä maanmittauslaitos ei ole julkaissut maaperäkarttaa
tämän saariston alueelta.
Hevonkackin suunnittelualueen länsiosassa rannan tuntumassa on reheviä paikoin tiheäpuustoisia lehtoja. Itäosaa ja korkeampaa saaren keskiosaa kohti siirryttäessä lehdot
karuuntuvat kangasmaiksi ja kallioalueiksi. Suunnittelualueen itäosan kankailta on pääosa puustosta hakattu vajaa parikymmentä vuotta sitten, ja alueelle oli tuolloin jätetty
siemenpuuasentoinen lehtipuuvaltainen puusto. Nyt tällä alueella kasvaa tiheä lehtipuuvaltainen taimikko.
Länsiosan rannat ovat osin kallioisia, osin ruovikon reunustamia tervalepikoita. Suunnittelualueen itäosassa on kapea osin hiekkainen kivikkoranta, jossa kasvaa muutamia tervaleppiä. Ranta vaihettuu välittömästi nuoreen siemenpuuasentoiseen metsään.
Rehevimmät lehdot sijaitsevat kallioisten rinteiden alapuolella, missä myös pähkinäpensaiden määrä on tiheimmillään. Nämä lehdot ovat kuivahkoja, ja alemmas siirryttäessä
lehtotyypit muuttuvat tuoreeksi, merenpinnan tasolla pieneltä osin jopa kosteaksi. Lehdoissa näkyy vielä aikaisempi hakamaavaihe, sillä puusto jakaantuu eri ikäiseen puustoon. Pääosan puustosta muodostavat haapa, tervaleppä, koivu, kuusi ja mänty. Lisäksi

10
lehdoissa kasvaa saarnia, vaahteroita ja tammia. Uhanalainen metsäomenapuu kuuluu
myös alueen lajistoon.

2.2

Luontotyypit

Hevonkackissa esiintyy luontotyyppi-inventoinnin mukaan 7 eri luontodirektiivin
(92/43/ETY) liitteen I luontotyyppiä (Natura-luontotyyppiä): Boreaalisia lehtoja (9050),
luonnonmetsää (9010), silikaattikallioita (8020), kasvipeitteisiä merenrantakallioita
(1230), kivikkorantaa (1220) ja vaihettumissoita (7140). Hevonkackin Naturaluontotyypit edustavuuksineen on koottu taulukkoon 1. Luontotyypit on esitetty kartalla
liitteessä 2 (kartalla ei ole esitetty kuvionumeroita tietojärjestelmissä tapahtuneiden koodausmuutosten vuoksi). Luontotyyppien määrittämisessä on käytetty Airaksisen ja Karttusen (2001) Natura 2000 -luontotyyppiopasta.

Taulukko 1. Hevonkackin Natura-luontotyypit kuvioittain. Edustavuus kertoo alueen edustavuudesta ja luonnontilaisuudesta Metsähallituksen standardien mukaan. 10: erinomainen (kohde
vastaa täysin määritelmäänsä ja siinä tavataan tyypille tunnusomaiset lajit sekä muut ominaispiirteet), 20: hyvä (kohde on määritelmän mukainen ja siinä tavataan oleellisimmat tyypille tunnusomaiset lajit ja ominaispiirteet), 30: merkittävä (kohde on jokseenkin määritelmän mukainen ja
omaa joitakin tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä). *priorisoitu luontotyyppi
Koodi

Luontotyyppi

1220
1230
6230

Kivikkorannat
Merenrantakalliot
Runsaslajiset jäkkiniityt
Vaihettumissuot ja
rantasuot
Silikaattikalliot
Luonnonmetsät*
Lehdot

7140
8220
9010
9050

Yhteensä
*priorisoitu luontotyyppi

Edustavuus
20
30
30

17.1
41, 43, 49
41.1

Pinta-ala
ha
0,03
0,42
0,01

20, 30

2, 2.1, 2.2

0,05

27, 35, 40
20
3, 3.5, 4, 5, 19.1, 26.4, 26.2,
26.3, 45, 46.1, 26.3, 26, 38,
39

1,17
1,63
4,56

30
30
10, 20,30

Kuvion numero

7,87

Kivikkorantaa on Hevonkackissa vain kapealti alueen itärannalla (0,03 ha, 0,13 %). Naturatietolomakkeessa kivikkorantaa ei ole ilmoitettu alueelta lainkaan johtuen ilmeisimmin
kivikkorannan pienialaisuudesta ja kapeudesta. Hevonkackin itäinen ranta on pääasiallisesti pysynyt kasvillisuudesta avoimena läheisen laivaväylän nostattamien aaltojen vuoksi. Rannan eteläisimmässä osassa on kuitenkin enemmän kasvillisuutta. Rannalla on paikoitellen pieniä hiekkaisia laikkuja.
Merenrantakallioiksi on luokiteltu alueen länsirannalla sijaitsevat avokalliot. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on alle puoli hehtaaria (1,84 %). Kuviolla 25 kasvaa puustoa niin
paljon, ettei sen ole katsottu kuuluvan tähän luontotyyppiin. Tosin aivan rannassa tätä
luontotyyppiä esiintyy, mutta sitä ei ole kuvioitu omaksi kuviokseen. Kivikkorantojen
tapaan myöskään merenrantakallioita ei ole mainittu Natura –tietolomakkeessa todennäköisesti luontotyyppien määrittelyerojen vuoksi.
Hyvin pienialainen kuvio 41.1 (pinta-ala 0,01 ha) edustaa harvinaista runsaslajista jäkkiniittyä. Kalliolla sijaitseva kuiva keto on pääasiassa säilynyt monilajisena, joskin reunat
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ovat alkaneet sammaloitua ja jäkälöityä. Jäkkiniittyjä
tietolomakkeessa todennäköisesti pienialaisuutensa vuoksi.

ei

mainita

Natura –

Luontotyyppiin vaihettumis- ja rantasuot on katsottu kuuluvat pienet luhtaiset lampareet
alueen eteläosassa (yht. 0,05 ha). Kosteana vuonna tai sateiseen aikaan vesi seisoo lampareissa ja jopa tihkuu kuvion 3 painanteen kautta mereen. Kuivaan aikaan luhtien pohjat
halkeilevat. Aikaisempien luontotyyppien mukaan myöskään vaihettumissoita ei ole mainittu Natura –tietolomakkeessa todennäköisesti pienialaisuutensa vuoksi.
Kasvipeitteiset silikaattikalliot kattavat Naturatietolomakkeen mukaan 3 % Åvensorin
lehtojen pinta-alasta. Hevonkackista silikaattikallioksi on kelpuutettu kolme lähes puutonta kuviota joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1,17 ha. Kuvioilla 25 ja 28 kasvavien
kalliomänniköiden latvuspinta-ala on liian suuri (n. 20 %), jotta ne täyttäisivät silikaattikallion määritelmän (latvuspinta-ala <10 %). Sinänsä nämäkin kuviot voisivat olla silikaattikalliot luontotyyppiä, sillä pääosa kuvioista on paljasta kalliopinta-alaa lopun ollessa jäkälien ja sammalien peittämää. Kuvion 21 kivikko täyttäisi kyllä määritelmän, mutta
on pinta-alaltaan liian pienialainen.
Boreaaliset luonnonmetsät kattavat noin 7 % suunnittelualueen pinta-alasta. Luonnonmetsäksi on tulkittu kallioinen ja mäntyvaltainen kuvio 20 (1,63 ha). Kuvion puusto ei
kuitenkaan ole kovin iäkästä (keskimäärin n. 90 vuotta), mutta ikärakenne on vaihteleva
ja joukossa on vanhempiakin puuyksilöitä. Lahopuutakaan ei luonnostaan harvapuustoiselle kalliolle ole kertynyt kovin paljoa ja luontotyyppi on siksi katsottu edustavuudeltaan
alhaiseksi. Boreaalista luonnonmetsää ei ole mainittu lainkaan Naturatietolomakkeessa,
mikä johtunee luontotyypin tulkinnan tiukemmasta määrittelystä.
Boreaaliset lehdot kattavat Natura-tietolomakkeen mukaan 14 % Natura-alueen pintaalasta. Inventoinnissa lehtokuvioita löytyi yhteensä 4,56 ha eli noin 20 % pinta-alasta.
Lisäksi lehtoa löytyy pienialaisina laikkuina lehtomaisilta ja tuoreilta kankailta. Hevonkackin lehdot ovat pääosin tuoreita. Ne ovat aikaisemmin olleet laidunnettuja ja niiden
puustorakenne on paikoin selkeästi hakamainen. Myös kenttäkerroksen kasvillisuus on
muuttunut heinäisemmäksi aikaisemman laidunnuksen ja sen loppumisen myötä.
Åvensorin lehtojen Natura -alueelta mainitaan lisäksi seuraavat luontotyypit: Rannikon
laguunit * (51 %), itämeren boreaaliset rantaniityt * (3 %), puoliluontaiset, kuivat niityt
kalkkipitoisilla alustoilla * (<1 %), alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot * (3 %), Fennoskandian lehdes- ja vesaniityt * (11 %), kasvipeitteiset kalkkikalliot (3 %) ja maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät * (1 %). Edellä mainittuja luontotyyppejä ei kuitenkaan löydetty Hevonkackista. Åvensorin lehtojen Naturaalueelta on aiemmin tehty luonnonhoitosuunnitelma Kirmosta (Lindgren 2004). Suunnitelman mukaan edellä mainituista luontotyypeistä tällä alueella esiintyy kuivia niittyjä
kalkkipitoisella alustalla (6210), alvareita ja kalkkivaikutteisia kallioketoja (6280) ja kasvipeitteisiä kalkkikallioita (8210). Alueella ei ilmoiteta olevan tai hoitotoimin toteutettavan lehdes- tai vesaniittyjä (6530) vaan hakaa (9070). Natura-alueelta ilmoitetut rannikon
laguunit ja itämeren rantaniityt, kuten myös primäärisukkessiometsät sijaitsevat vielä
yksityismailla. On mahdollista, että myös lehdes- ja vesaniityt sijaitsevat vielä niillä alueilla joita ei ole hankittu suojelualueiksi.
Osa Hevonkackissa havaituista biotoopeista ei täytä Natura 2000 -luontotyypeille asetettuja vaatimuksia. Noin 65 % alueesta on muuta kuin Natura-luontotyyppiä. Näitä Natura luontotyyppeihin kuulumattomia biotooppeja ovat kalliomänniköt ja puustoltaan käsitellyt kankaat (MT-CT) sekä ilmeisesti istutusperäinen korpikuusikko. Kaikki Hevonkackin
biotoopit pinta-aloineen on koottu taulukkoon 2 ja kuvattu kartalla liitteessä 3. Biotooppien jaottelussa on käytetty Metsähallituksessa käytössä olevaa inventointiluokitusta.
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Taulukko 2. Hevonkackin biotooppien pinta-alat ja suhteelliset osuudet Metsähallituksessa käytössä olevien inventointiluokkien mukaan jaettuina.
Inventointiluokka
Kallio
Sammalvarpu
Ruoho, lehtomainen
Nevat
Niitty
Kulttuuri

2.3

101 Kalliolaet, rinteet ja terassit
104 Louhikot ja kivikot
241 Kuivahko kangas
242 Tuore kangas
251 Lehtomainen kangas
252 Lehto
332 Väli-rimpipintasuot
333 Rimpipintasuot
521 Kuiva niitty / keto
613 Hylätyt pensoittuvat, metsittyvät tai metsitetyt maatalousmaat
Yhteensä

Pinta-ala
ha
7,04
8,65
6,17
1,03
0,01
0,13
22,87

Lajisto

Hevonkackissa esiintyvä lajisto on vielä vaillinaisesti tiedossa. Lajistoinventointeja on
tätä suunnitelmaa varten teetetty muutamista hyönteisryhmistä, jäkälistä ja sammalista.
Nilviäisistä on olemassa aikaisempia inventointitietoja. Muista lajiryhmistä on olemassa
vain hajahavaintoja, joskin putkilokasvilajisto lienee tiedossa varsin kattavasti.
Suunnittelualueella on uusimman uhanalaisuusluokituksen (2010) mukaan havaittu yhteensä 22 joko valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista tai silmälläpidettävää eliölajia. Kunkin eliöryhmän huomionarvoiset lajit on kerrottu omissa kappaleissaan.

2.3.1 Putkilokasvit
Saarella ei ole suoritettu putkilokasvien järjestelmällistä lajistoinventointia. Alueella kasvava lajisto lienee kuitenkin hyvin tiedossa, sillä Terhi Korvenpää ja Leif Lindgren ovat
listanneet maastotöiden yhteydessä havaitsemansa putkilokasvilajit (molempien maastomuistiinpanot). Ole Eklund on listannut saarella kasvaneet kasvit viime vuosisadan puolivälissä (1958) ja Turkka Korvenpää vuonna 2003.
Puustoon kuuluu tavanomaisten metsäpuiden lisäksi jaloista lehtipuista tammi, vaahtera
ja saarni. Hevonkackin tammet ovat keskittyneet lehtomaisille ja tuoreille kankaille. Lehdoissa niitä kasvaa vain muutamia mukaan luettuna alueen kookkain, rinnankorkeusläpimitaltaan yli puoli metriä oleva tammi. Pääosa tammista on rinnankorkeusläpimitaltaan n.
20 cm, mutta nuoria pari kolme metriä korkeita taimia kasvaa paikoitellen runsaastikin.
Vaahterat viihtyvät erityisesti rinteenaluslehtojen yläosien kivikkoisilla reunoilla, joskin
niitä kasvaa myös kosteammissa rantalehdoissa. Vanhimmat vaahterat kasvavat kuitenkin
lehtojen kivikkoisimmissa osissa, ja lienevät pienestä koostaan huolimatta varsin iäkkäitä. Vaahterat ovat halkaisijaltaan pääasiassa 5-15 cm, ja tätä kookkaampia puuyksilöitä
on vain muutamia. Edellisistä lajeista poiketen pääosa saarnista on hyvin nuoria, vasta
muutaman metrin korkuisia taimia. Lehtojensuojelualueen kosteimmissa rantalehdoissa
kasvaa kuitenkin aikuisia puita kookkaimman ollessa rinnankorkeusläpimitaltaan yli
30 cm.
Vaikka Hevonkackin puusto on jo erittäin arvokas edellä mainittujen jalojen lehtipuiden
vuoksi, on puuston harvinaisin ja arvokkain jalo lehtipuulaji kuitenkin valtakunnallisesti
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uhanalainen ja vaarantuneeksi luokiteltu metsäomenapuu, joka kasvaa saarella erittäin
runsaana. Tätä suunnitelmaa varten suoritetuissa maastotöissä havaittiin suunnittelualueella sekä sen välittömässä läheisyydessä yli sata yli metrin korkuista metsäomenapuuta.
Näiden lisäksi alueella kasvoi useita kymmeniä 10-20 cm korkeita puun taimia. Metsäomenapuun taimia kasvoi erityisesti niissä lehdon osissa, joissa pähkinäpensasta kasvoi
hieman vähemmän, eikä yhtenäistä varjostavaa lehtikerrosta ollut taimia varjostamassa.
Metsäomenapuut eivät kuitenkaan kasvaneet ainoastaan lehdoissa vaan myös tuoreilla ja
kuivahkoilla kankailla, joidenkin kitukasvuisten puuyksilöiden sinnitellessä jopa lähes
paljaissa kalliopainanteissa. Vanhimmat metsäomenapuut ovat säilyneet Hevonkackissa
fertiileinä ja tuottivat syksyllä 2006 kohtuudella omenoita. Hevonkack onkin yksi harvoja
paikkoja, joissa metsäomenapuu tuottaa runsaasti siementaimia. Pääosa metsäomenapuista on nuoria, varjostuksen vuoksi heiveröisiä ja korkeudeltaan vain parimetrisiä. Vanhoja
kookkaita puuyksilöitä on kuitenkin kymmeniä, ja joitakin puita on myös kuollut viime
vuosina. Kookkain havaittu puuyksilö kasvoi juuri valtion maiden ulkopuolella, rajakiven
toisella puolella. Tämän puujättiläisen rinnankorkeusläpimitta oli 55 cm, ja se lienee sama yksilö, joka Hinnerin (1985) tutkimuksessa mainitaan kookkaimmaksi Ahvenanmaan
ulkopuolella kasvavaksi yksilöksi. Hevonkackin metsäomenapuista on olemassa erillinen
Excel -tiedosto, jossa on kuvattu kunkin puuyksilön sijainti, koko ja kunto ja vuoden
2006 tilanteen mukainen yksilökohtainen hoitotarve. Kaikkia yksilöitä ei ole viety uhanalaisten lajien tietokantaan Herttaan, sillä yksilöitä on niin runsaasti.
Pensaskerros on lehdoissa tiheä jos mukaan lasketaan paikoitellen lähes yhtenäisen kerroksen muodostava pähkinäpensas. Osa pähkinäpensaista on saanut kasvaa rehevällä ja
valoisalla paikalla, joten niistä on kehittynyt järeäoksaisia. Hyvin suuri osa pensaista
kärsii kuitenkin muiden puulajien varjostuksesta, ja pahiten kuusettuneilla paikoin pähkinäpensasto on lähes kuollut. Pähkinäpensaiden alla kasvaa pienikokoisempaa pensastoa
huomattavasti pähkinää vähemmän. Taikinamarjaa (Ribes alpinum) kasvaa paikoitellen ja
yleensä yksilöt ovat hyvin pienikokoisia. Lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) kasvaa
vielä vähemmän, joskin nuoria taimia on siellä täällä. Koiranheittä (Viburnum opulus)
kasvaa vain pari nuorta yksilöä rantojen tuntumassa. Pensaston arvokkain ja harvinaisin
laji on kuitenkin uhanalainen, valtakunnallisesti vaarantuneeksi luokiteltu suippoliuskaorapihlaja, josta havaittiin vuonna 2006 kolme yksilöä. Kookkain yksilöistä oli iäkäs
puumainen "pensas" jonka 8 cm paksu päärunko oli kuollut ja katkennut. Rungon kärjestä sai alkunsa kuitenkin noin metrin pituinen haaraton nuori oksa, jota läheiset pähkinäpensaat painoivat alas n. 3,5 m:n korkeudella. Rungon tyvestä vesoi myös uusi, n.
metrin korkuinen haaraton haara. Noin kymmenen metrin päässä tästä yksilöstä (metsäomenapuun vierellä) kasvoi toinen n. 2,5 m korkea pensas, jonka runko oli halkaisijaltaan
vain 2 cm. Puumainen niukkahaarainen pensas vaikutti hyväkuntoiselta, vaikka vierellä
kasvavat tervalepät sitä hieman varjostivatkin. Edellisistä hieman erillään kasvoi tiheässä
pähkinäpensaikossa n. 20 cm korkea nuori yksilö. Ilmeisesti aikaisemmin korkeamman
varren kärkiosan olivat syöneet joko jänikset tai kauriit, ja herbivorialta säästyneenkin
varren yläosa oli kuollut. Edellisten havaintojen lisäksi Leif Lindgren on havainnut lehdossa kookkaan nelimetrisen suippoliuskaorapihlajan valtion entisen rajan tuntumassa
sekä puolimetrisen pensaan jonka tarkka kasvupaikka ei ole tiedossa (L. Lindgrenin
maastomuistiinpanot).
Lehtojen kenttäkerroksen kasvillisuudessa kasvaa useita vaateliaita lajeja. Mukulaleinikki
(Ranunculus ficaria) vallitsee keväisin länsirannan läheisissä kosteissa lehdoissa, muualla
kasvaa mm. pystykiurunkannus (Corydalis solida), lehtokielo (Polygonatum multiflorum), hammasjuuri (Dentaria bulbifera), mustakonnanmarja (Actaea spicata) ja tesmayrtti (Adoxa moschatellina). Kallionaluslehdoissa kasvaa myös kevätesikkoja (Primula veris) ja aikaisemman laidunnuksen jäljiltä säilyneissä lehtoniittylaikuissa myös mäkimeiramia (Origanum vulgare) ja hakarasaraa (Carex spicata). Lehtojensuojeluohjelman
mukaan alueella kasvaisi myös pesäjuuri (Neottia nidus-avis)(Alapassi & Alanen 1988).
Vaarantuneeksi luokiteltua keltamataraa (Galium verum) kasvaa kalliokedolla ja kallioi-
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den raoissa muutamia tuppaita. Kalliokedolla kasvaa myös jäkkiä (Nardus stricta), heinäratamoa (Plantago lanceolata) ja sikoangervoa (Filipendula vulgaris). Viimeksi mainittua havaittiin pari yksittäistä yksilöä myös lehdossa. Saarella kasvaa myös soikkokaksikko (Listera ovata) ja maarianverijuuri (Agrimonia eupatoria), mutta molemmat kasvanevat vain valtion maiden ulkopuolella (M. von Numers, henk. koht. tiedonanto). Taulukossa 3 on listattu tiedossa olevat suunnittelualueen uhanalaiset putkilokasvilajit.
Taulukko 3: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
putkilokasvilajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi

Crataegus rhipidophylla
Malus sylvestris
Galium verum

suippoliuskaorapihlaja
metsäomeanpuu
keltamatara

U
VU
VU
VU

D

E/U

R

K

U
U
U

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji

2.3.2 Sammalet
Pohjakerroksen kasvillisuus on hyvin aukkoinen ruohoisuuden ja karikkeen runsauden
vuoksi. Kosteimmissa lehdon osissa paljasta karikkeen peittämää maata on eniten, joskin
mm. luhtakuirisammalet (Calliergon cordifolium) ja lehtosuikerosammalet (Brachythecium rutabulum) kasvavat runsaina. Paikoin kasvaa harvinaisempaa poimulehväsammalta
(Plagiomnium undulatum). Tuoreissa lehdoissa sammalkasvillisuus keskittyy lähinnä
kiville ja puiden tyville sekä epifyyttisinä myös puiden rungoille. Kivillä kasvaa mm.
ketohavusammalta (Abietinella abietina) ja metsälehväsammalta (Plagiomnium cuspidatum). Lehtomaisilla kankailla kasvaa niukalti mm. poimulaakasammalta (Plagiothecium
undulatum).
Hevonkackissa tehtiin sammallajiston inventointi vuonna 2012 (Korvenpää 2012). Inventoinnissa löydettiin vaarantuneet aarnihiippasammal (Orthotrichum gymnostomum) sekä
hakahiippasammal (Orthotrichum stramineum). Molemmat hiippasammallajit ovat epifyyttisiä lajeja, jotka kasvavat Hevonkackissa haavan rungoilla. Jo aikaisemmin saarella
kasvavaksi tiedetylle erityisesti suojeltavalle valtakunnallisesti silmälläpidettävälle ja
alueellisesti uhanalaiselle etelänkynsisammalelle (Dicranum tauricum) löytyi uusia kasvupaikkoja. Laji kasvaa suunnittelualueella useassa paikassa niin koivun, tammen ja
vaahteran rungoilla kuin lahopuullakin. Hevonkackin esiintymä on Eliölajit –
tietojärjestelmän mukaan laajin Varsinais-Suomen eliömaakunnassa tavatuista viidestä
esiintymästä. Edellä mainittujen lajien lisäksi Hevonkackissa kasvaa lepikkolaakasammal
(Plagiothecium latebricola) ainakin viidellä paikalla. Muista uhanalaisista ja silmälläpidettävistä poiketen tämä laji tervalepän tyvillä ja lahopuulla kosteassa tervalepikossa.
Myös alueellisesti uhanalainen tihkulehväsammal kasvaa Hevonkackissa. tiedonanto).
Taulukossa 4 on listattu tiedossa olevat suunnittelualueen uhanalaiset sammallajit.
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Taulukko 4: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
sammallajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen
nimi

U

Dicranum tauricum
Orthotrichum gymnostomum
Orthotrichum stramineum
Plagiomnium elatum
Plagiothecium latebricola

etelänkynsisammal
aarnihiippasammal

NT/RT
VU

hakahiippasammal
tihkulehväsammal
lepikkolaakasammal

VU
LC/RT
NT

D

E/U

R

K

E/U
E/U

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji

2.3.3 Jäkälät
Hevonkackin epifyyttistä jäkälälajistoa inventoitiin vuonna 2012 (Jääskeläinen 2012).
Inventoinnissa havaittiin kaksi silmälläpidettävää epifyyttistä jäkälälajia. Pajunnuppijäkälä (Calicium salicinum) kasvoi pystyyn kuolleella kaarnattomalla kuusella. Suonirustojäkälä (Ramalina sinensis) havaittiin kalliomännikössä kuusella. Tämän suunnitelman
maastotöiden yhteydessä havaittiin kookkaan haavan rungolla epifyyttisenä kasvava silmälläpidettävä punakuprujäkälä (Bacidia rubella). Taulukossa 5 on listattu tiedossa olevat suunnittelualueen uhanalaiset jäkälälajit.
Taulukko 5: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
jäkälälajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen
nimi

U

Bacidia rubella
Calicium salicinum
Ramalina sinensis

punakuprujäkälä
pajunnuppijäkälä
suonirustojäkälä

NT
NT
NT

D

E/U

R

K

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji

2.3.4 Sienet
Hevonkackissa oli tarkoitus suorittaa sienikartoituksia tätä suunnitelmaa varten. Viime
vuosina ollut muutamia erittäin kuivia kesiä, joten suunniteltuja sieni-inventointeja ei ole
voitu toteuttaa. Lajistoon kuuluu ainakin yksi harvinaisempi sienilaji, sillä kuivinakin
vuosina saarella kasvaa pökkösieni (Phallus impudicus), jonka hajun erottaa lehdossa jo
kaukaa. Vaikka sienilajistosta ei juurikaan tiedetä mitään, Hevonkackin pähkinäpensaiden kuolleet oksat ovat tarjonneet kasvualustan useille kääville ja kääväkkäille, mukaanluettuna silmälläpidettävä pähkinänkääpä (Dichomitus campestris). tiedonanto). Taulukossa 6 on listattu tiedossa olevat suunnittelualueen uhanalaiset sienilajit.
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Taulukko 6: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
sienilajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen
nimi

U

Dichomitus campestris

pähkinänkääpä

NT

D

E/U

R

K

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji

2.3.5 Nisäkkäät
Hevonkackin nisäkäslajisto on tavanomaista. Suunnittelualueella tavattiin lähes joka
käyntikerta valkohäntäkauriita (Odocoileus virginianus). Ilmeisen runsaana esiintyvä laji
on vahingoittanut nuorimpia metsäomenapuita syömällä niiden oksia ja kärkisilmuja ja
viivyttäen siten niiden kasvua. Lehtoalueella tuntuu viihtyvän erityisen hyvin myös useita
kertoja tavattu mäyräperhe (Meles meles), jonka kaivamia pieniä kuoppia oli lehtomullassa paikoin runsaasti. Suunnittelualueelta löytyi kaksi mäyrän pesäluolastoa.

2.3.6 Linnut
Hevonkackissa ei ole tehty linnuston inventointia. Alueelta on kuitenkin koottu lintujen
pesintäaikaan tehtyjä lajihavaintoja (L. Lindgrenin ja T. Korvenpään maastomuistiinpanot). Saarella on havaittu pesintäaikaan mm. silmälläpidettävät harmaapäätikka (Picus
canus) ja käki (Cuculus canorus). Natura -tietolomake mainitsee Natura -alueelta myös
silmälläpidettävän kirjokertun (Sylvia nisoria). Myös vaatelias pähkinähakki (Caryocatactes nucifraga) sekä harvinaisehko uuttukyyhky (Columba oenas) kuuluvat saaren lajistoon. tiedonanto). Taulukossa 7 on listattu tiedossa olevat suunnittelualueen uhanalaiset
lintulajit.
Taulukko 7: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
lintulajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen
nimi

U

D

Cuculus canorus
Picus canus
Sylvia nisoria

käki
harmaapäätikka
kirjokerttu

NT
NT
NT

I
I

E/U

R

U

x
x
x

K

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji

2.3.7 Nilviäiset
Irene Routio on kartoittanut Hevonkackin maakotiloita vuonna 1995 (Routio 1997). Inventoinnin tuloksena Hevonkackin lehdosta tavattiin yhteensä 17 maanilviäislajia, joista
kaksi on valtakunnallisesti silmälläpidettäviä: piikkikotilo (Acanthinula aculeata) ja kapeasiemenkotilo (Vertigo antivertigo). Inventoinnissa löytyi kaikkiaan 42 piikkikotilon
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aikuista yksilöä. Piikkikotilo on erittäin vaatelias lehtolaji, joka esiintyy vain parhaimmissa Etelä-Suomen lehdoissa. Kapeasiemenkotilon on arveltu viihtyvän erityisesti vaahteran ja pähkinäpensaan lehdistä muodostuneessa karikkeessa. Hevonkackista löytyi
kolme yksilöä. Muusta harvinaisemmasta lajistosta mainittakoon aikaisemmin silmälläpidettäväksi luokiteltu seitsenhammassiemenkotilo (Vertigo antivertigo). Laji suosii erityisesti pähkinälehtoja ja viihtyy rinteillä. tiedonanto). Taulukossa 8 on listattu tiedossa
olevat suunnittelualueen uhanalaiset nilviäislajit.
Taulukko 8: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
nilviäislajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen
nimi

U

D

Acanthinula aculeata
Vertigo angustior

piikkikotilo
kapeasiemenkotilo

NT
NT

II

E/U

R

K

x

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji

2.3.8 Hyönteiset ja hämähäkit
Vuonna 2005 Hevonkackissa toteutettiin Metsähallituksen toimeksiannosta hyönteislajien
inventointi (Clayhills ja muut 2006). Inventoitaviin lajiryhmiin kuuluivat kovakuoriaiset,
luteet, kaskaat, suorasiipiset ja jäytiäiset. Lisäksi inventoitiin hämähäkkejä. Pyydysaineistosta saaliiksi saatiin 259 kovakuoriaislajia, joista yksi on nykyään uhanalainen ja kaksi
silmälläpidettävää. Aikaisemmin erittäin uhanalaiseksi luokiteltu lohjanseppä (Pseudanostirus globicollis) on nykyään luokiteltu vaarantuneeksi. Havaitut silmälläpidettävät
lajit olivat lehtokaito (Dienerella clathrata) ja vyökeiju (Hypulus bifasciatus). Lohjansepän elintapoja ei tunneta, joten ei tiedetä millaista elinympäristöä laji vaatii. Vyökeiju
elää maassa, kosteissa ja märissä lehtomaisissa metsissä. Toukka elää ilmeisesti kosteassa
maassa olevalla märällä pitkälle lahonneella puuaineksella. Lehtokaito on hyvin lounainen laji, se ja todennäköisesti käyttää hyväkseen pitkälle lahonnutta tammen puuainesta
(S. Karjalainen, kirj. tiedonanto).
Hevonkackin lajistokartoituksessa havaittiin myös muutamia nykyisin elinvoimaisia lajeja, jotka aiemmin olivat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Näitä ovat aiemmin erittäin
uhanalainen mäihäkaarnakuoriainen (Xyleborus cryptographus), sekä aiemmin silmälläpidettävät haapasyöksykäs (Tomoxia bucephala) ja viitosaatukainen (Pseudeglenes pentatomus), lehtolesiäinen (Ptinus rufipes). Muita mainitsemisen arvoisia harvinaisia kovakuoriaislajeja olivat Stenichnus scutellaris, Mycetoporus rufescens, Atheta benickiella,
Ernobius abietinus, Bolitobius castaneus, Othius volans, pähkinänkääpiäinen (Orthocis
festivus), Dorytomus rufatus ja Acalles echinatus. tiedonanto). Taulukossa 9 on listattu
tiedossa olevat suunnittelualueen uhanalaiset kovakuoriaislajit.
Hevonkackista tavattiin 31 lude-, 3 kaskas- ja 10 jäytiäislajia sekä yksi suorasiipisiin
kuuluva laji. Käytetyt pyydykset eivät sovellu hyvin edellä mainituille ryhmille, joten
lajisto on Hevonkackissa niiden osalta huomattavasti monipuolisempaa kuin edellä mainitun perusteella saattaisi olettaa.
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Taulukko 9: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
kovakuoriaislajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen
nimi

Dienerella clathrata
Hypulus bifasciatus
Pseudanostirus globicollis

lehtokaito
vyökeiju
lohjanseppä

U

D

NT
NT
VU

E/U

R

K

U

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji

Hämähäkkilajeja Hevonkackista tavattiin 87 lajia. Näistä vain yksi, rinnekiiltohämähäkki
(Micaria fulgens), on luokiteltu silmälläpidettäväksi. tiedonanto). Taulukossa 10 on listattu tiedossa olevat suunnittelualueen uhanalaiset hämähäkkilajit.
Taulukko 10: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
hämähäkkilajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen
nimi

U

Micaria fulgens

rinnekiiltohämähäkki

NT

D

E/U

R

K

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji

Perhosia ei ole Hevonkackissa kartoitettu, vaikkakin saarella todennäköisesti on erittäin
monipuolinen lajisto johtuen pähkinäpensasvaltaisista lehdoista. Lounais-Suomen ympäristökeskus kartoitti vuonna 2001 pikkuapollon (Parnassius mnemosyne) esiintymistä
Saaristomerellä, ja Hevonkackin keskiosan niityiltä havaittiin useita perhosyksilöitä
(Karhu 2002). Niityt eivät kuulu suunnittelualueeseen (lukuun ottamatta niittykuviota nro
1), mutta pikkuapollon toukka käyttää ravintokasvinaan pystykiurunkannusta (Corydalis
solida), jota lehdoissa kasvaa runsaasti. tiedonanto). Taulukossa 11 on listattu tiedossa
olevat suunnittelualueen uhanalaiset perhoslajit.
Taulukko 11: Hevonkackissa tavatut uhanalaiset ja silmälläpidettävät, sekä direktiivien mukaiset
perhoslajit.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen
nimi

Parnassius mnemosyne

pikkuapollo

U

D

E/U

R

VU

IV

U

x

K

U: Uhanalaisluokitus vuoden 2010 arvioinnissa. Uhanalaisuusluokat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen,
VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen.
D: EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji, liitteen nimi mainittu
E/U: E = erityistä suojelua tarvitseva laji , U = LSAssa mainittu uhanalainen laji
R: Rauhoitettu laji
K: Kiireellisesti suojeltava laji
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2.4

Hevonkackin entinen ja nykyinen käyttö

Hevonkackissa on ollut elämää ainakin jo 1400-luvulla (Smulter 1994). Tuolloin saaressa
asui tiettävästi dominikaanimunkkeja, mutta luostarista tai kappelista ei ole löytynyt todisteita. Saaren nimi on ollut muodoissa Hefonkack ja Hevonkacki.
Suunnittelualueen lehdot ovat aikaisemmin olleet hakamaata ja ilmeisesti myös avointa
niittyä. Puustorakenteesta huomaa helposti, mitkä puut ovat syntyneet laidunnuksen loppumisen jälkeen. Kasvillisuus on muovautunut laidunnuksen loputtua heinäiseksi. Alueen
pohjois- ja koillisosassa on ollut hakamaista niittyä, jonne metsäkasvillisuus on alkanut
palautua. Lehtokasvillisuutta on parhaiten rinteiden yläreunuksilla. Hevonkackin saaren
nimi viittaisi, että alueella on laidunnettu hevosilla. Hevonkackissa on viimeksi ollut
hevonen 1960-luvulla (Turun Sanomat Julkaistu 21.7.2001).

3 LUONNONHOIDON TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
3.1

Luonnonhoidon tavoitteet

Hevonkack kuuluu samaan Natura 2000 alueeseen Korppoon Åvensorin kanssa. Niinpä
Natura -tietolomakkeessa mainitut pinta-alat ovat yhteisiä molemmille alueille. Korppoon
Åvensorille on valmistunut hoitosuunnitelma (Lindgren 2004), jonka mukaan aluetta
hoidetaan perinneympäristönä ja laidunnettuna. Näin ollen Hevonkackissa olevat lehtoalueet säilytetään lehtona siitäkin huolimatta, että alueen laidunnuksella on pitkät perinteet, ja vanhan maankäytön jäljet ovat vielä paikoin nähtävissä (mm. niittylaikkuja).
Hevonkackin luonnonhoidolla on kolme pääasiallista tavoitetta: uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien elinympäristöjen hoito, jalopuiden hoito sekä yleisemmin lehtolajiston
hoito. Hoidon tarkoituksena on erityisesti turvata suunnittelualueen uhanalaisten lajien
elinmahdollisuudet kohteella. Runsaimpana uhanalaisena lajina suunnittelualueella esiintyy metsäomenapuu, ja tärkeimpänä tavoitteena onkin turvata alueen runsaan metsäomenapuukannan säilyminen elinvoimaisena ja uudistumiskykyisenä. Hevonkackissa
esiintyy paljon vaativaa ja osin uhanalaista lehtolajistoa, joiden elinmahdollisuuksia parannetaan pitämällä lajien tarvitsemat luontotyypit eli lehdot suotuisina kyseisille lajeille.
Tämä tavoite on linjassa myös jalojen lehtipuiden elinmahdollisuuksien parantamisen
kanssa, joita esiintyy runsaimmin lehdoissa ja lehtomaisilla kankailla. Tammia kasvaa
myös tuoreilla kankailla, joissa sitä ja pähkinäpensasta suositaan muun puulajiston kustannuksella. Lajiston hoidossa otetaan huomioon myös joidenkin lajien vastakkaiset vaatimukset elinympäristönsä suhteen. Siten tammia tai metsäomenapuita ei yksioikoisesti
suosita muiden uhanalaisten lajien kustannuksella.
Taulukkoon 12 on koottu ensisijaisen hoidon tavoitteet, ja toimien tavoitepinta-alat. Jalopuiden hoito on pinta-alallisesti laajin tavoite, mutta samoilla kuvioilla, joilla jalopuiden
hoitoa toteutetaan, toteutetaan myös lehtolajiston ja uhanalaisten lajien hoitoa. Lähes
kaikilla kuvioilla hoitojen ensisijaiset tavoitteet menevät päällekkäin muiden tavoitteiden
kanssa. Lehtolajiston hoito Hevonkackissa tarkoittaa kenttä- tai pensaskerroksen hyväksi
tehtäviä toimenpiteitä. Muun lajin elinympäristön hoidolla tarkoitetaan uhanalaisten lajien elinympäristön hoitoa.
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Taulukko 12: Hevonkackin ensisijaisten hoitotoimenpiteiden tavoitteet ja pinta-alat, joilla hoitoa
tehdään.

Toimenpiteiden tavoite

Hoidon toimenpide

Jalopuiden hoito

Puuston käsittely kuviokohtaisten ohjeiden mukaan

Lehtolajiston hoito

Puuston käsittely kuviokohtaisten ohjeiden mukaan
Puuston käsittely kuviokohtaisten ohjeiden mukaan

Muun lajin elinympäristön
hoito

3.2

Kuviot

Toimenpidepintaala (ha)

4, 7, 9, 11, 12, 17,
24, 26.1, 26.2,
26.4, 26.5, 29,
46,1, 48
3, 19, 19.1, 26.3,
37, 39, 31.1
5, 10, 26, 36, 38,
42, 44, 45

6,14

2,46
2,79

Toimenpiteet ja hoitomenetelmät

Hoidettavat kuviot käyvät ilmi liitteistä 4 ja 5. Liitteessä 4 on esitetty kartalla toimenpiteiden ensisijaiset tavoitteet kullakin kuviolla. Samalla kuviolla voi kuitenkin hoitotoimilla olla useita eri tavoitteita, esim. lehtolajiston hoito, jalopuiden hoito tai uhanalaisen
lajiston hoito. Liitteessä 5 on kartalla esitetty vaadittavat hoitotoimet, jotka Hevonkackissa kaikki luokitellaan kuuluvaksi muuhun puuston käsittelyyn. Muu puuston käsittely
tarkoittaa yleensä sitä, että yksittäisiä puita kaulataan ja kaadetaan uhanalaisen lajiston,
jalojen lehtipuiden tai pähkinäpensaiden tieltä. Kuviokohtaiset tarkat kuvaukset, hoitotoimin tavoiteltavat luontotyypit ja hoitotoimenpiteet käyvät ilmi liitteestä 6.
Liitteen 6 kuviokuvaukset, samoin kuin suunnitellut toimenpiteet, ovat peräisin vuoden
2006 maastotyöskentelystä, joten kuvioilla on saattanut tapahtua paljonkin muutoksia
viimeisen vajaan vuosikymmenen aikana (lahopuu lisääntynyt, kuuset taimettuneet jne.).
Siksi vasta hoitoa toteutettaessa tiedetään tarkemmin esim. kaadettavien ja raivattavien
puiden määriä. Toteutettavan työn määrään vaikuttaa suoraan esim. se, että kymmenen
vuotta sitten kasvanut pieni kuusialikasvos on saattanut kasvaa niin tiheäksi ja korkeaksi,
että sitä raivattaessa pitäisi raivausjäte kasata ja hävittää esim. polttamalla. Metsäomenapuita on saattanut kuolla ja syntyä lisää.

JALOJEN LEHTIPUIDEN, PÄHKINÄPENSAIDEN JA LEHTOKASVILLISUUDEN
HOITO
Jalojen lehtipuiden, pähkinäpensaiden ja muun vaateliaan lajiston menestymisen ja elinvoimaisuuden takaamiseksi lisätään lehtojen valoisuutta ja estämällä liiallinen kuusettuminen. Tämä tehdään mm. suosimalla jaloja lehtipuita ja pähkinäpensaita muiden yleisempien puulajien kustannuksella. Lehdoissa kasvavat jalot lehtipuut vapautetaan kilpailijoista ja varjostavista puista. Raivattavat puut ovat pääasiassa nuoria alikasvoskuusia, tai
kookkaampia kuusia tai mäntyjä. Jalojen lehtipuiden kanssa kilpailevien haapojen mahdollisten kaulauksien kanssa pitää olla tarkkana, sillä moni Hevonkackissa tavattu harvinainen sammal-, jäkälä- ja kovakuoriaislaji tarvitsee elääkseen haapoja. Tammien suoraviivainen suojelu muiden lajien kustannuksella ei siis Hevonkackissa ole mahdollista,
vaan puiden kaatoja on harkittava tapauskohtaisesti maastossa. Tammia suositaan myös
muualla kuin lehdoissa. Runkomaisiksi kehittyneiden tammien kanssa kilpailevat havupuut poistetaan pääosin myös kangasmailla. Kilpalevien lehtipuiden kanssa toimenpiteet
pitää miettiä puukohtaisesti. Pähkinäpensasta pyritään suosimaan mahdollisuuksien mukaan kuitenkin niin, ettei puututa hoitokohteilla mahdollisesti meneillä olevaan luonnollisen lahopuusukkession kulkuun.
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Metsäomenapuut
Metsäomenapuiden uhkana Hevonkackissa on lajille liian tiheäksi kasvava latvuskerros
sekä risteytyminen tarhaomenapuun kanssa. Metsäomenapuu ei siedä liiallista varjostusta, vaan nuoret puut ja taimet ovat heiveröisiä ja vaarassa menehtyä, ellei niiden ympäristöä avata. Hevonkackissa puiden varjostusta lisää paikoin lähes aukoton pähkinäpensaskerros, joten valoa pääsee pohjakerroksiin vain niukalti. Kookkaampien runkomaisten
puiden riesana ovat varjostavat ja niiden kanssa elintilasta kilpailevat muiden puulajien
edustajat. Osa puista joutuu kilpailemaan mäntyjen ja haapojen kanssa, osaa taas varjostavat niiden yli kasvaneet saarnet ja vaahterat.
Hevonkackissa lienee poikkeuksellisen puhdas metsäomenapuupopulaatio, sillä lehdiltään karvaisia yksilöitä tavattiin lehdoista vain muutamia. Tosin vain yhden ominaisuuden perusteella puhtauden määrittäminen on mahdotonta (Murto 1985). Metsäomenapuun
lehtimuoto ja lehtien karvattomuus ovat lajin tuntomerkit tarhaomenapuuhun verrattuna,
samoin hedelmien pienuus ja happamuus (Korvenpää 2012). Osalla Hevonkackin
omenapuista on jonkin verran karvoja lehtien alapuolella, mutta parhain tuntomerkki on
kukan eri osien kaljuus. Hevonkackin metsäomenapuita ei ole tarkistettu kukinnan (tai
omenasadon) aikaan, ja jotta lajinmääritys olisi varma, olisi kunkin kookkaan kukkivan
yksilön kukat tarkistettava. Ainakin vaahteroiden ja saarnien varjostamat puuyksilöt pitää
tarkistaa, ennen kuin yhtään varjostavia jalopuita kaadetaan puiden tieltä pois. Muiden
uhanalaisten lajien läheisyydessä suoritettavien metsäomenapuiden vapauttamisen kanssa
pitää olla erityisen tarkkana, sillä jotkin omenapuuta harvinaisemmat lajit eivät siedä
elinympäristönsä liiallista avaamista. Hevonkackin hoitotyöt on ajoitettu tehtäväksi syksyllä 2015. Epäilyttävissä tapauksissa osa puuston poistosta on siirrettävä seuraavaan
vuoteen.
Hevonkackin metsäomenapuiden risteytyminen tarhaomenapuiden kanssa johtunee siitä,
että välittömästi suojelualueen itäpuolella sijaitsevan (kuvion 10 kaakkoispuolella) kesämökin pihalla kasvaa tarhaomenapuita, joiden siitepöly leviää suojelualueelle. Metsäomenapuupopulaation turvaamiseksi olisi ensisijaisen tärkeää, että kesämökin asukkaat
suostuisivat kaatamaan tarhaomenapuunsa.

Suippoliuskaorapihlajat
Suurin uhka suippoliuskaorapihlajalle lajina on niiden kasvupaikkojen umpeutuminen.
Ristipölytteisenä lajina laji myös risteytyy tylppäliuskaorapihlajan (Crataegus monogyna) kanssa. Useimmat nykyesiintymät käsittävät vain yhden pensaan tai puun ja yksilöt
ovat tavallisesti vanhoja ja huonokuntoisia (Korvenpää 2012). Vain joiltain paikoilta on
löytynyt orapihlajien taimia, sillä ristipölytyksen puutteessa eristyneet esiintymät ovat
tuomittuja kuolemaan.
Hevonkackissa on orapihlajia havaittu enemmän tai vähemmän viimeisen sadan vuoden
aikana lähes koko saaren alueella. Laji on viihtynyt laidunnetuilla alueilla, mutta taantunut pahasti laidunnuksen päätyttyä. Suojelualueella kasvoi kookas varjostuksesta kärsivä
suippoliuskaorapihlaja vielä 2004 alussa, mutta se oli kuollut 2006 mennessä, kun sen
päälle oli kaatunut tammi. Lähistöltä löytyi kuitenkin nuori muutaman kymmenen sentin
korkuinen taimi, joka kuitenkin oli joutunut jänisten syömäksi ja jalojen lehtipuiden (erityisesti vaahteran) ja pähkinäpensaiden pahoin varjostamaksi. Toisella kuviolla kasvoi
puolikuollut, yhden elävän oksan varassa sinnittelevä puumainen yksilö. Kolmannella
kuviolla havaittiin pieni jänisten syömä taimi.
Suojelualueella nykyisin (vuonna 2015) elävien orapihlajien tilanne on hyvin epävarma.
Kaikki vuonna 2006 havaitut yksilöt kärsivät pahoin varjostuksesta ja taimet lisäksi her-
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bivoriasta. Lajin tila pitää tarkistaa ensitilassa, ja mikäli lajin yksilöt ovat vielä hoitotoimien toteutusajankohtana hengissä, raivattava riittävästi tilaa yksilöiden ympärille. Lajin
kannalta on positiivista, että kaksi kolmesta havaitusta yksilöistä oli taimia, joten lisääntymiskykyisiä yksilöitä on suojelualueen ulkopuolella. Suojelualueen sisällä havaittu
vanhempi yksilö ei ollut lisääntymiskykyinen kartoitushetkellä.
Muu lajisto
Alueen muu lajisto pääasiassa hyötyy jalojen lehtipuiden, pähkinäpensaiden ja metsäomenapuiden hyväksi tehdyistä hoitotoimenpiteistä. Erityisesti suojeltavien hiippasammalten lähistöllä toteutettavien hoitotoimenpiteiden kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana
ja mieluummin pidättäytyä niistä, sillä lajit eivät siedä äkillisiä muutoksia elinympäristössään. Mikäli hiippasammalen lähistöllä kasvaa metsäomenapuu, ei elinympäristöä pidä
alkaa avaamaan metsäomenapuun hyväksi, vaan tilanne on säilytettävä ennallaan.

4 LUONNONHOIDON VAIKUTUKSET ALUEEN
LUONTOON
Luonnonsuojelulain 65 § mukaan suunnitelman hyväksyvän viranomaisen eli tässä tapauksessa Metsähallituksen, on arvioitava aiheutuuko suunnitelmasta luonnonsuojelulain 65
§ 1. mom. tarkoittama seuraus. Kyseisen lainkohdan tarkoittama seuraus voisi olla, että
hanke todennäköisesti merkityksellisesti heikentää valtioneuvoston Natura 2000 verkostoon ehdottaman alueen luonnonarvoja.

4.1

Uhka-analyysi

Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi vaadittavan luonnonhoidon uhat ovat toimenpiteiden pienialaisuuden ja pienipiirteisyyden vuoksi hyvin vähäiset alueen luonnolle.
Mahdollisia uhkia ovat mm.
● Pähkinäpensaiden ja jalojen lehtipuiden vaurioituminen joko hoitotöiden yhteydessä tai
myöhemmin niiden seurauksena.
● Lehtojen ja lehtomaisten kankaiden heinittyminen niiden valoisuuden lisääntyessä.
● Hoitotöiden aikainen väliaikainen häiriö pesiville linnuille ja muulle luonnolle.
● Jonkin alueella esiintyvän, tiedossa olevan tai vielä havaitsemattoman uhanalaisen tai
direktiivilajin katoaminen hoitotöiden seurauksena.
Luonnonhoitotyöt pyritään suorittamaan mahdollisimman tarkkaan niin, ettei niistä koidu
haittaa jaloille lehtipuille, tai harvinaiselle lajistolle. Hevonkackin hoitotöiden lähtökohtana on tiedossa olevan lajiston hyvinvoinnin turvaaminen. Hoitotoimenpiteet ovat pienipiirteisiä ja toteutetaan jopa puuyksilökohtaisesti, ei kokonaisia luontotyyppikuvioita
kaavamaisesti käsittelemällä.

4.2

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Luonnonsuojelulain 65 § mukaan suunnitelman hyväksyvän viranomaisen, eli tässä tapauksessa Metsähallituksen on arvioitava aiheutuuko suunnitelmasta luonnonsuojelulain
65 § 1. mom. tarkoittama seuraus. Kyseisen lainkohdan tarkoittama seuraus voisi olla,
että hanke todennäköisesti merkityksellisesti heikentää valtioneuvoston Natura 2000 verkostoon ehdottaman alueen luonnonarvoja.
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4.2.1

Suunnitelman vaikutukset Natura-luontotyyppeihin

Kesän 2003 luontotyyppikartoituksen mukaan Hevonkackissa esiintyy boreaalisia lehtoja
(9050), luonnonmetsiä (9010), vaihettumissoita (7140), kasvipeitteisiä merenrantakallioita (1230), silikaattikallioita (8220) sekä jäkkiniittyä (6230).
Hevonkackin kaikissa boreaaliseen lehtoon kuuluvissa kuvioissa tehdään hoitotoimenpiteitä. Hoidettavalla alueella on tarkoitus suosia erityisesti jaloja lehtipuita sekä alueella
runsaana esiintyvää pähkinäpensasta havupuiden kustannuksella. Havupuiden raivaus
vähentää happamoittavan karikkeen määrää ja palauttaa lehtojen kosteusolot entiselleen,
minkä odotetaan suosivan muutakin vaativaa lehtolajistoa. Lehdoissa suosittavien lehtipuiden ikääntyessä kuollutta lehtipuuta alkaa syntyä luonnollisesti. Tämä parantaa monien lahoavasta lehtipuusta riippuvien lajien elinmahdollisuuksia. Toteutettujen toimenpiteiden tuloksena Hevonkackin boreaalisten lehtojen ominaispiirteet paranevat kaikilla
käsiteltävillä kuvioilla, ja pääosan edustavuudet paranevat nykyisestä.
Hevonkackissa tällä hetkellä oleviin muihin luontotyyppeihin ei kohdisteta hoitotoimenpiteitä. Jäkkiniityn nykytilanne on tarkistettava, ja mikäli tarpeellista, voidaan siltä poistaa kilpailevaa kasvillisuutta. Tällöin hoito parantaisi luontotyypin nykytilaa. Kangasmaiden puusto jätetään edelleen kehittymään kohti luonnontilaa, joten Luonnonmetsä –
luontotyypin määrä tulee alueella kasvamaan. Kangasmaille kohdistetut jalopuiden hoitotoimenpiteet synnyttävän ajan kuluessa alueelle uutta Vanhat tammimetsät -Natura –
luontotyyppiä (9190). Puuston ei inventointihetkenä katsottu olevan riittävän vanhaa
täyttämään luontotyypin kriteereitä, mutta puuston iän karttuessa ja tammia suosimalla
luontotyypin kriteerit täyttyvät tulevaisuudessa muutamalla kuviolla. Kallionaluslehdot
kehittyvät ajan kuluessa kohti Jalopuumetsät –luontotyyppiä (9020). Tätäkään luontotyyppiä ei Hevonkackissa nykyisellään ole. Myös osa nykyisistä boreaalisen lehdon kuvioista muuttuu puuston vanhentuessa ja jaloja lehtipuita suosimalla jalopuumetsät luontotyyppiin kuuluviksi.
Taulukkoon 13 on koottu Hevonkackin Natura –luontotyypit ja hoitotoimenpiteiden vaikutukset niihin. Taulukkoon 14 on koottu ajan ja hoitotoimenpiteiden tuloksena tulevaisuudessa syntyvät Hevonkackin uudet Natura -luontotyypit.
Taulukko 13: Natura 2000 –luontotyypeillä toteutettavat hoitotoimet ja niiden arvioidut vaikutukset luontotyypille perusteluineen.
Natura 2000 luontotyyppi
Boreaalinen lehto

Toimenpide

Luonnonmetsä

Ei toimenpiteitä

0 (+)

Vaihettumissuo
Kasvipeitteinen merenrantakallio
Silikaattikallio
Kivikkorannat
Jäkkiniitty

Ei toimenpiteitä
Ei toimenpiteitä

0
0

Ei toimenpiteitä
Ei toimenpiteitä
Ei toimenpiteitä

0
0
0(+)

Jaloja lehtipuita ja uhanalaista
lajistoa varjostavien ja niiden
kanssa kilpailevien puiden
kaato, nuorten kuusten raivaus

Arvioitu
vaikutus
+

Vaikutusarvion perustelu
Kaadettavat puut ovat pääasiassa havupuita, joiden neulaskarike happamoittaa lehtomaata. Jalojen lehtipuiden suosinta
parantaa luontotyypin merkittävyyttä. Kaadetut puut muodostavat alueelle lahopuuta,
jota nyt alueella vain vähän.
Puuston ikääntyessä muutamista kangasmaakuvioista
muodostuu luonnonmetsää.
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Taulukko 14: Suunnitelman mukaan toteutettavien hoitotoimien vaikutuksesta alueelle muodostuvat uudet Natura 2000 -luontotyypit vaikutusarvion perusteluineen.
Natura 2000 luontotyyppi
Vanhat tammimetsät

Toimenpide

Jalopuumetsät

Jaloja lehtipuita (tammia,
vaahteroita ja saarnia) suositaan niitä kasvavilla lehtokuvioilla

4.2.2

Tammien suosinta koko
suunnittelualueella

Arvioitu
vaikutus
+

+

Vaikutusarvion perustelu
Tammia suositaan niitä kasvavilla kangasmaakuvioilla
jolloin puulajisuhteet muuttuvat tammien hyväksi. Puuston
ikääntyessä se täyttää luontotyypin vaatimukset.
Jalopuiden suosinta muuttaa
puulajisuhteita enemmän
jalopuumetsän suuntaan.
Puuston ikääntyessä se täyttää
luontotyypin vaatimukset.

Suunnitelman vaikutus lajistoon

Taulukkoon 15 on koottu tämän suunnitelman hoitotoimenpiteiden arvioidut vaikutukset
lajeihin. Tarkemmat arviot perusteineen on kirjattu laji tai lajiryhmäkohtaisesti alla.
Metsäomenapuu: Suunnitelman tarkoituksena on erityisesti parantaa metsäomenapuun
elinmahdollisuuksia alueella. Varjostavan ja kilpailevan puuston poisto parantaa lajin
elinmahdollisuuksia alueella. Lajin kannalta puuston voimakkaampi harvennus ja mahdollinen perinteinen maankäyttö olisi ollut paras ratkaisu, mutta koska lajilla on alueella
vahva kanta, riittänee valaistusolojen parantaminen ainakin parhaimmin kasvaneiden
omenapuiden ympäristöstä. Metsäomenapuita kasvaa erilaisilla paikoilla, jopa karuilla
kankailla, eikä ole tarkoituksenmukaista lähteä suosimaan lajille kelvottomilla kasvupaikoilla kasvavia puuntaimia muiden puulajien kustannuksella. Hoitotoimenpiteistä huolimatta metsäomenapuun suurin uhka suojelualueella säilyy, sillä läheisen kesämökin pihapiirissä kasvaa tavallinen tarhaomenapuu, joka siitepölyllään altistaa metsäomenapuut
risteytymisuhalle. Mikäli metsäomenapuukannan halutaan säilyvän puhtaana, pitäisi istutetut tarhaomenapuut kaataa suojelualueen välittömästä läheisyydestä. Tämä tarkoittaisi,
että välittömästi suojelualueen rajalla mökkipihalle istutetut puut pitäisi ehdottomasti
poistaa.
Suippoliuskaorapihlaja: Suippoliuskaorapihlaja, kuten metsäomenapuukin, on laidunnuksesta ja hakamaisesta ympäristöstä hyötyvä laji. Lajin yksilöt ovat kärsineet huomattavasta varjostuksesta ja muiden lajien kilpailusta lehdossa, joten kasvuympäristön raivaaminen on elintärkeää lajin kannalta. Laji hyötyisi enemmän kasvupaikkojen laajemmasta raivaamisesta ja laiduntamisesta, mutta koska alueella kasvaa myös monia muita
lajeja, ei kasvupaikkoja kannata avata laajemmin tahi laiduntaa. Tämä kuitenkin saattaa
vaikuttaa kielteisesti lajin lisääntymismahdollisuuksiin alueella.
Keltamatara: Keltamataralle ei toteutettavista toimenpiteistä koidu hyötyä tai haittaa.
Keltamatara on alueella jäänne avoimemmasta ympäristöstä, ja kasvaa niittylaikuissa.
Lehtomaisen puustorakenteen säilyttäminen ei lajin kasvuolosuhteita kuitenkaan paranna.
Keltamataran suurin uhka on risteytyminen paimenmataran kanssa, mutta paimenmataraa
ei suojelualueelta ole tavattu.
Etelänkynsisammal: Etelänkynsisammal kasvaa vanhoissa metsissä lahopuulla, joskus
myös puiden rungoilla tai kallioilla. Hevonkackissa sitä tavataan lähes yksinomaan puiden rungoilla, ja kasvualustaksi ovat käyneet niin vanhat koivut, tammet, pihlaja ja jopa
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mänty sekä kataja. Laji kasvaa myös lahoamassa olevalla riukuaidalla. Lajilla on erittäin
vahva kanta suunnittelualueella, eikä kaikkia kasvualustana toimivia puita ole varmastikaan sammalkartoituksessa pystytty paikantamaan. Jottei laji kärsi hoitotöissä, on erityisen tärkeää, ettei esim. tammea tai metsäomenapuuta varjostavaa puuyksilöä kaadeta
tutkimatta kasvaako tällä etelänkynsisammalta.
Aarnihiippasammal: Erityisesti suojeltava aarnihiippasammal kasvaa lehdoissa ja lehtomaisilla kankailla kaarnaltaan emäksisten puiden kaarnalla. Yleisimmin kasvualustana
on haapa. Kasvupaikat ovat aina pienilmastoltaan suojaisia. Hevonkackin esiintymien
välitön elinympäristö tulee jättää rauhaan. Kasvupuihin kiinni kasvavia nuoria kuusia voi
joskus olla tarpeen poistaa. Hoitotöissä on kiinnitettävä huomiota, ettei aarnihiippasammalen välittömässä läheisyydessä poisteta puustoa tarpeettomasti, ei edes puuston varjostaessa muuta uhanalaista lajistoa. Laji hyötyy pitkällä aikavälillä haavan ja jalojen lehtipuiden suosimisesta, jolloin lajille syntyy uusia kasvualustarunkoja.
Hakahiippasammal: Erityisesti suojeltava hakahiippasammal on taantunut mm. lehdesniittyjen harvinaistumisen sekä lehtojen kuusettumisen vuoksi. Hakahiippasammalen
kasvualustaksi kelpaavat erikokoiset jalot lehtipuut, pähkinäpensaat ja haavat. Elinympäristöjen liian voimallista raivausta tulee välttää, mutta kuusialikasvoksen raivaus hyödyttänee lajia Hevonkackissakin. Laji hyötyy pitkällä aikavälillä haavan ja jalojen lehtipuiden suosimisesta, jolloin lajille syntyy uusia kasvualustarunkoja.
Lepikkolaakasammal ja tihkulehväsammal: Lepikkolaakasammal kasvaa lahoavalla
puuaineksella, joten nuoren puuston poisto ei vaikuta lajiin. Mikäli lajiston turvaamiseksi
joudutaan kaatamaan isompia puita, tuottaa se lepikkolaakasammalellekin sopivaa kasvualustaa. Tihkulehväsammal vaatii kasvaakseen kosteaa ympäristöä, jossa hoitotoimia ei
tulla tekemään. Siten lajiin ei vaikuteta tällä suunnitelmalla lainkaan.
Jäkälät: Suonirustojäkälä kasvaa epifyyttisenä haavan ja muiden lehtipuiden rungoilla.
Pajunnuppijäkälä kasvaa lehtipuiden, erityisesti pajujen, haavan ja tammien kaarnalla.
Punakuprujäkälä on harvinaistunut mm. hakamaiden umpeutuessa ja vanhojen lehtipuiden hakkuiden takia sekä jalopuulehtojen kuusettuessa. Haavan, tammen ja muiden lehtipuiden suosiminen havupuiden kustannuksella hyödyttää pitkällä aikavälillä kaikkien
jäkälälajien selviämistä alueella. Punakuprujäkälä on lajeista ainut, joka olisi hyötynyt
alueen palauttamisesta harvapuustoisempaan suuntaan. Kuitenkin jo kuusten poisto jalopuustoisista metsistä taannee lajille hyvät kasvuolosuhteet tulevaisuudessakin.
Pähkinänkääpä: Kasvuolosuhteiden säilyminen pähkinäpensaalle edullisena takaa pähkinänkäävällekin hyvät olot alueella. Alueella kasvaa pähkinää sekä valoisissa että hyvin
varjoisissa olosuhteissa. Lehtojen hoito ja kuusettumisen estäminen takaa pähkinän ja
sillä elävän käävän menestymisen alueella jatkossakin.
Linnut: Hoitotoimenpiteet eivät kokonaisuutena juurikaan vaikuta alueella tavattuihin
lintulajeihin. Harmaapäätikka elää pääasiassa lehti- ja sekametsissä, etenkin jalopuupuistikoissa ja haavikoissa, joten lehtojen pitäminen lehtoina hyödyttää lajia. Käelle ja kirjokertulle hoidoilla ei ole vaikutusta. Kirjokerttua tavataan yleisimmin puoliavoimissa ympäristöissä. Laji olisi hyötynyt alueen puuston rajummasta raivauksesta, sillä laji viihtyy
esim. pensaikkoisilla hakamailla. Lajille sopivaa pensaikkoa ja pusikkoa on saarella
muuallakin, joten toteutettavilla toimenpiteillä ei ainakaan heikennetä lajin elinmahdollisuuksia alueella.
Kotilot: Kotilot yleisesti ottaen kärsivät lehtojen kuusettumisesta, sillä hapan neulaskarike heikentää nilviäisten elinoloja. Routio ehdottaa vaiheittaista nuorten kuusten poistoa
lehtoalueilta (Routio 1995). Suuret kuuset tulisi jättää kasvamaan tai poisto suorittaa asteittain. Roution mukaan lehtoalueilla ei tulisi aloittaa laidunnusta. Lehdoista poistetaan
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hoitosuunnitelman mukaisesti nuorimpia kuusia, sekä mahdollisia muiden uhanalaisten
lajien kanssa kilpailevia kookkaampia puuyksilöitä. Kookkaita kuusia jää alueelle hoidoista huolimatta runsaasti. Aluetta ei myöskään laidunneta, joten Hevonkackin nilviäislajisto hyötynee suoritettavista hoitotoimenpiteistä.
Pikkuapollo: Pikkuapollo hyötyy pystykiurunkannuksen runsaudesta lehdoissa. Lehtojen
kuusettumisen estäminen takaa toukkien ravintokasvin säilymisen alueella, joten toimenpiteet vähintään säilyttävät lajin elinmahdollisuudet alueella.
Kovakuoriaiset ja hämähäkit: Useimmat mainittavat Hevonkackissa tavatut kovakuoriaiset hyötyvät lahopuusta. Osa lajeista suosii haapaa, osa tammea. Jotkin lajit viihtyvät lehtokarikkeessa. Vyökeiju ja lehtokaito ovat pitkälle lahonneen puuaineksen lajeja.
Molemmat lajit saattavat hyötyä tammen suosimisesta alueella, koska lajeja on saatu
saaliiksi erityisesti tammilta. Koska lohjansepän elinoloista ei tiedetä mitään, ei hoitojen
vaikutuksista lajiin voida tietää. Myöskään rinnekiiltohämähäkin elinympäristövaatimukset eivät ole tiedossa.

Taulukko 15: Hevonkackissa suunniteltujen hoitotoimenpiteiden arvioidut vaikutukset uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin, sekä direktiivien mukaisiin eliölajeihin.

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi

Crataegus rhipidophylla
Malus sylvestris
Galium verum
Dicranum tauricum
Orthotrichum gymnostomum
Orthotrichum stramineum
Plagiomnium elatum
Plagiothecium latebricola
Bacidia rubella
Calicium salicinum
Ramalina sinensis
Dichomitus campestris
Cuculus canorus
Picus canus
Sylvia nisoria
Acanthinula aculeata
Vertigo angustior
Dienerella clathrata
Hypulus bifasciatus
Pseudanostirus globicollis
Parnassius mnemosyne
Micaria fulgens

suippoliuskaorapihlaja
metsäomeanpuu
keltamatara
etelänkynsisammal
aarnihiippasammal
hakahiippasammal
tihkulehväsammal
lepikkolaakasammal
punakuprujäkälä
pajunnuppijäkälä
suonirustojäkälä
pähkinänkääpä
käki
harmaapäätikka
kirjokerttu
piikkikotilo
kapeasiemenkotilo
lehtokaito
vyökeiju
lohjanseppä
pikkuapollo
rinnekiiltohämähäkki

4.2.3

Toimenpiteiden
vaikutus
VA
VA
VA
BR
BR
BR
BR
BR
LI
LI
LI
FU
AV
AV
AV
MO
MO
CO
CO
CO
LE
AR

+
+
0
0
0/+
0/+
0
0
0/+
0/+
0/+
+
0
+
0
+
+
0/+
0/+
?
+

Johtopäätökset tarkastelusta

Edellä olevan perusteella voidaan todeta että Hevonkackin hoitosuunnitelma ei vaikuta
epäsuotuisasti suunnittelualueen Natura -luontotyyppien, direktiivilajien tai muiden tiedossa olevien lajien suojelun tasoon. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet päinvastoin
parantavat sekä biotoppien, että lajien suojelun tilaa. Siten luonnonsuojelulain 65 §:ssä
tarkoitettua Natura 2000 -arviointia ei tarvita.
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5 LUONNONHOIDON SEURANTA, SELVITYS JA
TUTKIMUSTARPEET
Lehtojen hoitotoimenpiteet dokumentoidaan ja tiedot tallennetaan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään. Koska omenapuiden ympäristöä ei ole tarkoitus avata rajusti, ja
uudelleen pensoittuminen sekä kuusettuminen on uhka erityisesti metsäomenapuille,
tarkistetaan viimeistään 10 vuoden kuluessa suoritettujen toimenpiteiden tehokkuus sekä
uusien toimenpiteiden tarve.
Hevonkackin lepakkolajistoa ei ole tutkittu, eikä myöskään perhosia tai sienilajistoa.
Jäljempänä mainituista eliöryhmistä saattaisi löytyä mielenkiintoista lajistoa.

6

AIKATAULU JA KUSTANNUSARVIO

Taulukossa 16 on esitetty suunnitelman hoitotoimenpiteet, hoidettavien kuvioiden kokonaispinta-ala, aikataulu, arvio työvoiman tarpeesta ja Metsähallitukselle aiheutuvat kustannukset. Toimenpiteiden pienimuotoisuuden vuoksi hoitotoimenpiteet tehdään miestyövoimaa käyttäen ja raivauksen suorittavat Metsähallituksen omat puistomestarit. Hoidon yhteydessä kaadettavat ja kaulattavat kookkaat puut jätetään kohteille lahopuuksi,
joten puuston myynnistä ei kerry tuloja. Mahdollisesti tarpeellista raivausjätteen keräämistä ja polttamista ei ole tässä arvioitu, koska alueen nykytilanne ei ole tarkalleen tiedossa.
Taulukko 16: Hoitotoimenpiteet pinta-aloineen, toteutusajankohtineen, raivauskustannuksineen ja
työvoiman tarpeineen.
Toimenpide
Puuston kaulaus ja kaato,
sekä alikasvuston raivaus
ja työnohjaus
Mahdolliset metsäomenapuiden puhtauden
varmistamisen jälkeiset
työt
Yhteensä

Pinta-ala
(ha)
11,39

11,39

Toteutus vuosi
2015

Oma työvoiman
tarve (htpv)
15

Kustannus €
(á 200 €/pv)
3000

2016

1

200

16

3200
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KUVIOKOHTAISET TIEDOT JA TOIMENPITEET
Hevonkack on jaettu kuvioihin luontotyyppien ja puuston mukaan. Kuviojako toimenpiteiden tavoitteineen ja toimenpiteineen on esitetty numeroin kartalla liitteissä 4 ja 5. Seuraavassa esitetään kaikista kuvioista lyhyt yleiskuvaus toimenpidetavoitteineen ja toimenpiteineen. Yleiskuvaus -kappale sisältää lyhyen kuvauksen kuvion puustosta, pensaista ja huomionarvoisesta kasvillisuudesta ja muusta lajistosta. Tavoite -kappaleessa
kerrotaan kuvion tavoitetila ja Hoito -kappaleessa kerrotaan tavoitteen saavuttamiseksi
tarvittavat toimenpiteet.

Kuvio 1 (0,13 ha)
Yleiskuvaus: Entinen pelto/laidunniitty. Ojan reunalla avoimella paikalla kasvaa metsäomenapuu (korkeus 3,5m, halkaisija 3cm). Ojan reunalla on vanhaa piikkilankaa.
Niityn kasvillisuus on heinävaltaista mm. hietakastikkaa, nurmilauhaa ja nurmipuntarpäätä. Siellä täällä kasvaa hieman vadelmaa (1m, 15%), pensaskatajia (2m, 2%) ja pylväskatajia (5m, 2%).
Tavoite: Tuore niitty
Hoito: Ei välittömiä toimenpiteitä. Mikäli piikkilanka-aita on vielä havaittavissa, voidaan
se kerätä pois. Mikäli laajempaa niittykokonaisuutta joskus aletaan laiduntamaan, voidaan kuvio liittää laitumeen.

Kuviot 2 (0,03 ha), 2.1 (0,01 ha) ja 2.2 (0,01 ha)
Yleiskuvaus: Avoimia luhtasaraa kasvavia luhtaisia suokuvioita. Keskellä kasvaa runsaasti pitkäpääsaraa (Carex elongata). Ympärillä kasvaa tervaleppää.
Kasvillisuutena mm. ojasorsimoa (Glyceria fluitans), ojaleinikkiä (Ranunculus flammula)
punakoiso (Solanum dulcamara). Luhtakuirisammal (Calliergon cordifolium) on runsas.
Tavoite: Luhtainen vaihettumissuo (7140).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 3 (0,6 ha)
Yleiskuvaus: Tuoretta ja kosteaa lehtoa, laikuttain tuoretta kangasta. Maastossa pienipiirteisesti vaihteleva kuvio, jonka korkeammilla paikoilla kasvaa runsaasti pähkinäpensaita, notkoissa tervaleppää ja tuomia. Puustossa kasvaa hieman kuusia ja runkomaisia
tammia, myös muutamia tammen taimia. Pääpuuston muodostaa kuitenkin mänty. Joukossa iäkkäitäkin yksilöitä, joissa havaittu mm. männynkääpää.
Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti pähkinäpensaita (5m, 50%) ja taikinamarjoja (1m,
1%). Pähkinäpensaat ovat huonokuntoisia ja kärsivät varjostuksesta. Muita pensaskerroksen lajeja ovat pensaskatajaa (1m, 2%), pylväskataja (6m, 1%), vadelma (0,5m, 10%) ja
tuomi (2m, 5%).
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Kenttäkerroksessa kasvaa mm. tesma (Milium effusum), puna-ailakki (Silene dioica),
lehtonurmikka (Poa nemoralis), kevätesikko (Primula veris), lehtoarho (Moehringia
trinervia), kierumatara (Galium aparine), haisukurjenpolvi (Geranium robertianum),
metsäorvokki (Viola riviniana), kurjenjalka (Potentilla palustris), ranta-alpi (Lysimachia
vulgaris). Kevättähtimö (Stellaria holostea) kasvaa kuvion itänurkassa. Pohjakerroksessa
pääosin suikero- ja lehväsammalia (Brachythecium ja Plagiomnium -suvut).
Tavoite: Lehto (9050), jossa jalot lehtipuut ja lehtolajisto ovat elinvoimaisia.
Hoito: Kaulataan ja kaadetaan läpimitaltaan alle 25 cm nuorempia mäntyjä tarpeen mukaan valoisuuden lisäämiseksi ja happaman neulaskarikkeen vähentämiseksi. Runkomaisia tammia varjostavat puut poistetaan riittävän etäältä. Kuuset kaadetaan pois koko kuviolta. Isompia kuusia voidaan myös kaulata.
Kuvion 5 j3,5 rajalla kasvaa hakahiippasammal, jonka lähiympäristö on jätettävä käsittelemättä. Ks. Ohjeet kuviolta 5.

Kuvio 3,5 (0,33 ha)
Yleiskuvaus: Kostea keskiravinteinen tervaleppävaltainen lehto, pieniltä osin lehtomaista
kangasta.
Tavoite: Lehto (9050).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 4 (0,5 ha)
Yleiskuvaus: Puolivarjoisa tuore - kostea tervaleppävaltainen lehto, jossa paikoin luhtapintaa. Tervalepän lisäksi puustossa kasvaa tuomea ja pihlajaa, sekä jaloista lehtipuista
saarnea ja vaahteraa. Jalot lehtipuut ovat pääosin nuoria puita. Saarnen 10-20 cm korkeita
taimia on paikoitellen runsaasti, kookkaimman saarnen halkaisija 30 cm. Samoin vaahteran parivuotisia taimia on paikoitellen runsaasti. Pääosin vaahterat sijaitsevat alikasvoksessa, muutamia isompiakin löytyy (halkaisijat 15 cm, 30 cm). Kuviolla kasvaa useita
metsäomenapuita (MO102-106). Kuviolla on jonkin verran lahopuuta ja yleiskuva on
ryteikköinen, sillä maassa on paljon pientä kuollutta tuomea.
Pensaskerroksessa kasvaa vadelmaa (1m, 10%), ja pähkinäpensaita ylempänä rinteessä
(5m, 10%). Kuviolla kasvoi yksittäinen orapaatsama (Rhamnus cathartica).
Kenttäkerroksessa kasvaa runsaana mesiangervo (Filipendula ulmaria) ja ranta-alpi. Lisäksi kasvillisuuteen kuuluu mm. tesma, ojakellukka, rantaminttu (Mentha arvensis),
jänönsalaatti (Mycelis muralis), haisukurjenpolvi, oja-kellukka, puna-ailakki, korpiimarre, luhtalitukka (Cardamine pratensis), mustakonnanmarja, nokkonen ja pitkäpääsara. Sammalissa vallitsevat suikerosammalet ja luhtakuirisammal.
Kuviolla on havaittu silmälläpidettävä lepikkolaakasammal sekä alueellisesti uhanalainen
tihkulehväsammal.
Tavoite: Lehto (9050), jossa jalot lehtipuut ja metsäomenapuun ovat elinvoimaisia.
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Hoito: Kaulataan tai kaadetaan tervaleppiä saarnen ja vaahteroiden tieltä. Mahdollisesti
tarpeen mukaan myös muita puita. Kuvion reunoilla kasvaa muutamia metsäomenapuita,
joita tervalepät varjostavat. Omenapuita varjostavat puut on poistettava. Lehdon kuusettumista ennaltaehkäisevästi poistetaan kuviolla kasvavat nuoret kuuset <5.

Kuvio 5 (1,06 ha)
Yleiskuvaus: Kuivaa ja tuoretta lehtoa. Kuvion 10 eteläpuolella on sijainnut lato, josta
kartoitushetkellä oli jäljellä vain puukasa. Vallitseva puusto on pääasiassa mäntyjä ja
jalopuita. Männyt ovat kookkaita ja vanhimmissa kasvaa männynkääpää. Muutama
isompi kuusi, ja paikoin kasvaa alikasvoskuusikkoa (korkeus 2-8m, 200 kpl/ha). Siellä
täällä yksittäisiä vaahteroita ja tammia. Kuvion 10 eteläpuolella rinteessä kasvaa isoja
pähkinöitä ja mäntyjä, koivuja, pihlajia sekä pari vaahteraa.
Pensaskerroksessa kasvaa runsaana pähkinäpensas (5m, 60%). Lehtokuusamaa kasvaa
yksittäisinä kitukasvuisina pensaina (0,2m, 1%), samoin taikinamarja on niukka (0,5m,
1 %). Kuvion 10 rajalla kasvaa isokokoinen ilmeisen iäkäs suippoliuskaorapihlaja. Heiveröinen ja varjostuksesta kärsivä pensas on n. 3.5 m korkea. Tyveltään haaroittuneen puuvartisen pensaan päärunko on kuollut ja latvasta katkennut. Tämän rinnankorkeudelta
8cm paksun rungon kärjestä kuitenkin lähtee nuori hyväkuntoisen oloinen 1m pitkä oksanhaara, jota läheisen pähkinäpensaan paksu oksa painaa alaspäin. Pensaan tyveltä lähtevä toinen elinvoimainen haara on n. 3 cm paksu. Se ei kuitenkaan haaro.
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. tesmaa, sinivuokkoja, ahomansikkaa, lehtoarhoa, punaailakkia, kyläkellukkaa, kurjenkelloa, lehtonurmikkaa, kevätlinnunhernettä ja tesmayrttiä.
Kuviolla sijaitsee mäyrän (Meles meles) pesäluolasto.
Tavoite: Lehto (9050), jossa jalot lehtipuut ja pähkinäpensas menestyvät.
Hoito: Kuviolla kasvavat alikasvoskuuset on kaikki poistettava tulevan kuusettumisen
ehkäisemiseksi. Halkaisijaltaan alle 30 cm olevia mäntyjä harvennetaan ja poistetaan
mahdollisesti jopa puolet. Isoista kuusista on poistettava kaulaamalla tai kaatamalla ehkä
noin puolet, muutama iso voi jäädä. Erityisesti havupuita poistetaan jalojen lehtipuiden
(mukaan lukien metsäomenapuut) tieltä. Kuvion 10 eteläpuolelta kaadetaan pähkinöitä
varjostavat haavat, männyt ja nuoret koivut sekä tuomet.
Suippoliuskaorapihlajan vierellä kasvavat pähkinäpensaat on kaadettava. Myös kauempana (>5 m) päässä kasvavan pähkinäpensaan orapihlajan päällä kasvava paksu oksa on
katkaistava varovasti jo muutenkin huonokuntoista orapihlajaa vaurioittamatta.
Noin kuvioiden 5, 3 ja 3,5 risteyskohdassa kasvaa hakahiippasammal, jonka ympäristö on
pidettävä käsittelemättömänä. Sammalen lähistö jätetään koskematta n. 10 m etäisyydeltä, eikä esim. metsäomenapuita vapauteta. Mikäli sammalen lähiympäristössä kasvaa
nuoria kuusentaimia, voidaan nämä raivata.

Kuvio 7 (0,24 ha)
Yleiskuvaus: Kivikkoinen havupuuvaltainen tuore kangas / lehtomainen kangas. Mäntyjen ja kuusten seassa kasvaa muutamia isoja haapoja (halkaisija jopa 50 cm) ja sekä tammia. Osa tammista on kärsinyt pahoin varjostuksesta, ja ne ovat jääneet juromaan muu-
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taman metrin korkuisina. Kuviolla kasvaa muutama metsäomenapuu. Kuviolle on syntynyt hieman uutta lahopuuta.
Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensaita (4m, 25%) ja ne ovat keskittyneet lähinnä
kuvion eteläosaan. Lisäksi kasvaa vadelmaa (0,5m, 5%), pylväskatajaa (4m, 1%) ja pensaskatajaa (1m, 1%).
Kuvion rehevimmällä osalla havaittiin kartoitusvuonna runsaasti haisusieniä (Phallus
impudicus).
Tavoite: Pitkän aikavälin tavoite on, että kuviolle muodostuu luontotyyppiä Vanhat
tammimetsät (9190). Pähkinän ja metsäomenapuun suosinta.
Hoito: Kaikki kuviolla kasvavat alikasvoskuuset kaadetaan pois. Suurin osa (mahdollisesti kaikki) eteläosan suuremmista kuusista kaadetaan tai kaulataan. Kuusia voi jättää
kuvio pohjoisosaan, jossa on hieman muuta kuviota karumpaa tuoretta kangasta. Männyt
säästetään muualla, paitsi tammien vierellä kasvavat ja kilpailevat.
Puiden poistot keskitetään runkomaisten tammien läheisyyteen ja huolehditaan, että
tammia varjostavat puut poistetaan riittävältä etäisyydeltä kilpailun estämiseksi. Elinkelpoisia metsäomenapuita varjostavat männyt on myös poistettava kilpailemasta.

Kuvio 9 (0,5 ha)
Yleiskuvaus: Tuore kangas. Puusto on pääosin iäkästä ja kookasta mäntyä, siellä täällä
kasvaa tammia, muutamia kuusia ja koivuja. Kuviolla kasvaa pensaskerroksessa katajaa
ja hieman pähkinäpensaita sekä taikinamarjoja.
Kasvillisuudessa vallitsevat mustikka ja metsälauha, rehevämmillä paikoilla kasvaa myös
nuokkuhelmikkää.
Kuvion 19 rajalla kasvaa koivun rungolla silmälläpidettävää etelänkynsisammalta.
Tavoite: Pitkän aikavälin tavoite on, että kuviolle muodostuu luontotyyppiä Vanhat
tammimetsät (9190).
Hoito: Kaulataan tai kaadetaan ainakin kolme tammien kanssa välittömästi kilpailevaa
mäntyä. Mikäli tarpeen, voidaan kaulata tai kaataa muutama lisää. Kaadetaan kaikki halkaisijaltaan <15 cm olevat kuuset tulevan kuusettumisen ehkäisemiseksi.

Kuvio 10 (0,37 ha)
Yleiskuvaus: Kallioinen tuore/ kuivahko kangas, jolla kasvaa vaihtelevan ikäisiä mäntyjä. Puista muutamat ovat varsin vanhoja, pääosa kuitenkin nuoria ja kasvavat tiheässä.
Kuviolla kasvaa muutamia tammia siellä täällä, pääasiassa kalliolaikkujen välissä metsälauhaa kasvavalla tuoreella kankaalla. Kuvion itäosassa on tiheä nuori haavikko. Pensaskerroksessa kasvaa pensaskatajaa (15 %).
Kalliolla kasvaa paikoin mm. keto-orvokkia, tuoksusimaketta, haisukurjenpolvea. Muu
lajisto on tuoreen kankaan lajistoa, metsälauha vallitsee.
Tavoite: Luonnonmetsä (9010).
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Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 11 (0,36 ha)
Yleiskuvaus: Kausikostea tuore kangas -lehtomainen kangas- lehto, josta pieni osa luhtaista. Puustossa runsaasti tervaleppää, samoin tuomia ja kuusialikasvosta. Muutamia
tammia kasvaa kuvion kuivemmilla reunoilla. Tammet kärsivät muiden puiden varjostuksesta ja ovat riutuneita. Kuviolla on muita kuvioita enemmän lahopuuta: mm. kookas
kuusi- ja mäntymaapuu, sekä pienempiä kaatuneita kuusia ja koivuja sekä mäntyjä. Pääosin lahopuu on pienikokoista.
Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensaita (4m, 10%) ja taikinamarjaa (0,5m, 5%). Pähkinäpensailla kasvaa mm. voikääpä.
Varjostuksen vuoksi kenttäkerros on niukkaa. Luhtaisissa paikoissa kasvaa mm. ojaleinikkiä, suo-orvokkia, terttualpea ja tesmaa. Kuvion itäosasta on havaittu silmälläpidettävä etelänkynsisammal.
Tavoite: Pitkällä aikavälillä kuvio sulautuu osaksi viereisten kuvioiden vanhaa tammimetsää (9190)
Hoito: Suositaan tammea ja pähkinäpensasta etenkin rehevämmässä kuvion osassa. Kuvion lehtomaisilla osilla kaadetaan pähkinäpensaiden ja tammen taimien kanssa kilpailevia kuusia (halkaisijat alle 20 cm), ja avataan samalla tilaa kuviolla 19,1 kasvavalle lehtolajistolle. Kookkaiden tammien (joita erityisesti viereisillä kuvioilla) ympärille tehtävä
tilaa niin, ettei niiden latvus kärsi.

Kuvio 12 (0,38 ha)
Yleiskuvaus: Paikoin kivikkoinen tuore kangas. Kuvio on osittain lehtomaista kangasta,
jonka seassa on pieniä VRT -lehtolaikkuja. Puusto on harvaa sillä kuviolta on aiemmin
kaadettu kuusia (siellä täällä näkyy kuusten kantoja). Nykyinen jäljellä oleva vanhempi
puusto koostuu tammista, joiden joukossa kasvaa harvakseltaan haapaa, mäntyjä, kuusia
ja koivuja. Kuviolla kasvaa tiheä n. 15 vuotias lehtipuuvaltainen (koivua ja haapaa sekä
muutamia tammia) taimikko. Lehtipuiden seassa kasvaa hieman kuusen ja männyn taimia.
Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensaita (4m, 20%), sekä taikinamarjaa (1m, 2%) ja
katajaa (1m, 3%).
Kenttäkerros on varpuvaltaista (mustikkaa). Lehtomaisella kankaalla kasvaa tesmaa, kieloa, nuokkuhelmikkää, sananjalkaa, muutamia sinivuokkoja ja kevätlinnunherneitä.
Kuviolla on havaittu kasvavan haavan rungolla valtakunnallisesti silmälläpidettävä punakuprujäkälä (Bacidia rubella).
Tavoite: Pitkällä aikavälillä vanha tammimetsä (9190).
Hoito: Kuvion mahdollisen tulevan kuusettumisen estämiseksi kuviolla nykyisin kasvavat kuuset poistetaan (kaadetaan tai kaulataan). Pähkinäpensaiden kanssa kilpailevia puiden taimia raivataan. Tammen levittäytymistä edistetään raivaamalla yli 2 m korkeiden
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elinvoimaisten tammentaimien ympärille riittävästi kasvutilaa (kaadetaan tai kaulataan
nuoria tammien kanssa kilpailevia puita). Huom. Punakuprujäkälän kasvupaikalla noudatettava varovaisuutta, eikä kookkaisiin haapoihin pidä koskea.

Kuvio 13 (0,13 ha)
Yleiskuvaus: Tuore kangas, jonka puusto on mäntyjä, kuusia ja koivuja. Muutama kymmenen nuorehkoa (max. 7 m korkeaa) kitukasvuista tammea. Hieman lahopuuta maassa.
Tavoite: Luonnonmetsä (9010)
Hoito: Ei toimenpiteitä. Tammet kasvavat liian karulla alustalla kasvaakseen normaalisti,
joten niiden kasvuympäristöä ei kannata yrittää avata.

Kuvio 16 (0,23 ha)
Yleiskuvaus: Kalliomännikkö, jolla tuoretta ja kuivaa kangasta. Mäntyjen lisäksi kuviolla kasvaa muutamia kuusia, koivuja ja nuoria haapoja. Kallio pääosin jäkälien ja sammalten peitossa, osa paljasta.
Tavoite: Kalliomännikkö, joka ajan kuluessa kehittyy kohti luonnonmetsää (9010).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 17 (1,32 ha)
Yleiskuvaus: Tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Kuvion puusto on hakattu parikymmentä
vuotta sitten ja nykyisin ylispuina kasvaa muutamia mäntyjä, haapoja, koivuja ja tammia
sekä rannalla tervaleppiä. Hakkuiden jälkeen kuviolle on syntynyt tiheä tyvivesasyntyinen koivutaimikko. Koivujen seassa kasvaa hieman kuusen, männyn ja tammen taimia.
Osa tammen taimista on nuoria, alle puoli puoli metriä korkeita (n. 100 kpl/ha), osa hieman kookkaampia (7m, 5cm, 100 kpl/ha). Haavantaimia kasvaa kuvion länsiosassa kuivahkolla kankaalla. Lahopuuta on vain hieman. Rannan suuntaisesti kulkee polku.
Pensastossa kasvaa runsaana pähkinäpensas (4m, 30%), ja niukkana kataja (1m, 1%),
taikinamarja (0,5 m, 2%) sekä vadelma (0,5m, 1%). Yksittäinen pylväskataja (6m, 1m).
Kenttäkerroksessa kasvaa mustikan ja puolukan lisäksi mm. lehtonurmikkaa, kurjenkelloja, hietakastikkaa ja kivikkoalvejuurta. Lehtomaisen kankaan laikuissa kasvaa mm. tesmaa, haisukurjenpolvia, sinivuokkoja ja lehtoarhoja.
Kuviolla havaittu silmällä pidettävä suonirustojäkälä halk. 15 cm kuusen rungolla.
Tavoite: Vanhat tammimetsät (9190).
Hoito: Pähkinäpensaille tehdään tilaa raivaamalla niiden lähettyvillä kasvavat kaikki
kuusentaimet sekä pensaiden ympärillä kasvavia koivun taimia. Kuvion mahdollisen
tulevan kuusettumisen estämiseksi kuusentaimia kaadetaan myös muulta osalta kuviota
(käytännössä nuoret halkaisijaltaan max. 15 cm kuuset kaadetaan). Huom!: Suonirustojäkälä kasvaa halkaisijaltaan 15 cm kuusella kuvioiden 20 ja 16 lähettyvillä. Jotta laji säilyisi, esiintymispaikan lähettyvillä ei ole suositeltavaa kaataa ko. kokoluokan kuusia.
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Tammien elinvoimaisuus taataan kaatamalla runkomaisten tammien tieltä muiden puulajien taimet n. 5 m etäisyydeltä.

Kuvio 17.1 (0,03 ha)
Yleiskuvaus: Kivikkoranta. Kankaan reunalla kasvaa kapeana vyönä tervaleppiä. Kasvillisuuteen kuuluvat ruokohelpi, lillukka, pensaikkotatar (Fallopia dumetorum) ja punaailakki.
Tavoite: Kivikkoranta (1220).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 18 (0,16 ha)
Yleiskuvaus: Tuore kangas, jonka vaihtelevan ikäinen puusto koostuu männyistä, kuusista ja koivuista. Lahopuuta (kuusta, mäntyä ja koivua) on kertynyt muuta aluetta
enemmän. Kenttäkerroksen kasvillisuus on tyypillistä tuoreen kankaan lajistoa.
Kuviolta läheltä kuvion 17 rajaa on havaittu silmälläpidettävä pajunnuppijäkälä.
Tavoite: Luonnonmetsä (9010).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 19 (0,44 ha)
Yleiskuvaus: Tuoretta ja lehtomaista kangasta. Puusto on pääasiassa kookkaita mäntyjä
ja kuusia, seassa kasvaa muutamia tammia. Kuusia kasvaa erityisesti kuvion itäosassa.
Eteläosassa kasvaa lähinnä mäntyä. Siellä täällä harvakseltaan tammen taimia (4m, 2cm,
200 kpl/ha). Paikoin tiheää nurota kuusikkoa.
Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensaita (5m, 60%), jotka kuvion pohjoisosassa kärsivät kuusten varjostuksesta. Myös yksittäisiä katajia siellä täällä (1m, 3%).
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat valkovuokko, lehtoarho, sinivuokko, kevätlinnunherne , lehtonurmikka ja runsas mustikka. Lehtolaikuissa lisäksi tesmayrttiä, jänönsalaattia ja sormisaraa.
Kuvion 9 rajalla kasvaa etelänkynsisammalta rauduskoivun rungolla. Kuolleilla pähkinäpensaan oksilla havaittu silmälläpidettävää pähkinänkääpää.
Tavoite: Lehtolaikuissa lehto (9050), ja karummilta osiltaan vanha tammimetsä (9190).
Hoito: Tammea ja pähkinäpensasta suositaan koko kuviolla. Etenkin kuvion pohjoisosassa tammien kanssa kilpailevia puita (pääasiassa kuusia, mutta myös mäntyjä) on poistettava kaulaamalla ja kaatamalla. Kuviolla kasvavaa alikasvoskuusikkoa on kaadettava
erityisesti pähkinäpensaiden ja tammien läheltä kuvion rehevämmiltä osilta. Kuvioiden
11 ja 19 välissä kasvaa erittäin kookkaita mäntyjä, muutamia koivuja ja nuoria kuusia
alikasvoksena. Alikasvoskuuset on poistettava tästä, koska varjostavat jo nyt liikaa. Kuvion itärajalla tammia varjostaa myös tervaleppä, ja niitäkin on kaadettava.

Liite 6.

42

Kuvio 19.1 (0,15 ha)
Yleiskuvaus: Kuusivaltainen kivikkoinen tuore lehto. Kuviolla kasvaa erittäin kookas
raita (halkaisija 80 cm). Tammia kasvaa eritoten pohjois- ja koillisrinteellä, samoin vaahteraa. Kuviolla sijaitsee iso tammilahopuu ja mäntykelo. Kuvion itäpuolella on jäljellä
entistä kiviaitaa. Alue jatkuu yhtenäisenä lehtona suunnittelualueen itäpuolelle. Kolme
metsäomenapuun taimea (korkeudet 20 cm).
Pähkinäpensaat ovat erittäin runsaita (5m, 60%) ja ne kasvavat pääasiassa ylärinteessä
lähellä kalliota. Pähkinäpensaat kärsivät etenkin kuvion länsiosassa kookkaiden kuusten
varjostuksesta. Itäosassa on valoisampaa. Osa kuusten varjostamista pähkinäpensaista on
jo kuollut. Vain niukalti taikinamarjaa.
Kenttäkerroksen niittymäisten osien kasvillisuuteen kuuluvat sinivuokko, keihäsvuohennokka, kevätesikko, keltamatara, hakarasara, ketokäenminttu ja tesmayrtti. Muualla myös
kivikkoalvejuuri, sinivuokko, sormisara, kielo, jänönsalaatti, tesma ja kevätlinnunherne.
Kuvion itärajalla on näkyvissä entisen puuaidan jäänteitä. Aidan jäänteiden puilla kasvaa
uhanalainen etelänkynsisammal. Metsäomenapuut kasvavat aidanjäänteiden läheisyydessä.
Tavoite: Lehto (9050). Mahdollisuus kehittyä ajan kuluessa jalopuumetsäksi (9020) (kuten kuviot 26.5 ja 26.3).
Hoito: Pähkinäpensaiden ja jalojen lehtipuiden elinolojen helpottamiseksi kaikki alikasvoskuuset raivataan. Isommista kuusista kaulataan ja kaadetaan 2/3. Kuusten oksat on
kasattava pois lehdosta sopivalle paikalle kankaalle tms. Mikäli muut puulajit varjostavat
jaloja lehtipuita, voidaan niitäkin vähentää. Tarkistetaan metsäomenapuiden kunto ja
tarvittaessa raivataan kasvutilaa.

Kuvio 20 (1,63 ha)
Yleiskuvaus: Kalliomännikkö. Puusto harvahkoa, pienikokoista, noin 80 -vuotiasta. Lahopuuta kuviolla on vain vähän, muutama kelo ja maapuu siellä täällä. Kalliopainaumiin
on syntynyt pieniä suolämpäreitä.
Tavoite: Kuvio nykyisellään kallioisen luonnonmetsän (9010) ja silikaattikallion (8220)
rajalla. Kehittynee ajan kuluessa kohti luonnonmetsää.
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 21 (0,03 ha)
Yleiskuvaus: Pirunpelto, ei puustoa. Sammalten ja jäkälien peittämät kivet kooltaan n.
20-30 cm.
Tavoite: Kivikko, silikaattikallio (8220).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.
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Kuviot 23 (0,16 ha), 23,1 (0,08 ha), 23,2 (0,14 ha) ja 23,4 (0,2 ha)
Yleiskuvaus: Osittain louhikkoista aukkoista kalliomännikköä. Paikoitellen puutonta
kalliota, paikoin tuoretta ja kuivahkoa mäntykangasta. Kallioiden väliin jäävällä tuoreella
kankaalla (kuviolla 9) kasvaa muutamia tammia. Kalliolla kasvaa kaksi 1 m korkuista
metsäomenapuun taimea. Edellisten lähettyvillä kasvava metsäomenapuu, pituudeltaan
noin 1,5 m, suikertaa maata pitkin. Niiden seurana kasvaa käärmeenpistonyrttiä. Vieressä
on kuollut kataja. Kookas tammilahopuu metsäomenapuun lähellä.
Tavoite: Kuviot kehittyvät kohti Luonnonmetsä –luontotyyppiä (9010), mutta säilyvät
kallioisina eivätkä yksittäisinä pienialaisina kuvioina saavuta luontotyypille asetettua
pinta-alarajaa.
Hoito: Viereisellä kuviolla kasvavaa tammea varjostava ja sen kanssa kilpaileva mänty
kaadetaan. Metsäomenapuut kasvavat liian karussa elinympäristössä menestyäkseen tulevaisuudessa, joten niiden hyväksi ei toteuteta hoitotoimenpiteitä.

Kuvio 24 (1,14 ha)
Yleiskuvaus: Kuviolla on vaihtelevasti paljasta kalliota, kalliomännikköä sekä kuivahkon ja tuoreen kankaan laikkuja. Puuston koko vaihtelee. Kalliolla kasvaa matalia mäntyjä ja paikoin runsaasti männyntaimia. Kallioiden väliin jäävissä tuoreen kankaan juoteissa
kasvaa tukkipuuta ja paikoitellen tiheää haapa ja koivutaimikkoa sekä tammia (kookkain
halkaisijaltaan 35 cm). Männyn, kuusen ja koivun taimia (n. 30 v.) paikoin runsaasti.
Myös koivuja (5m/100kpl/ha), haapa (6m, 100kpl/ha) ja tammen taimia (4m, 200kpl/ha).
Lisäksi pari muutaman vuoden ikäistä metsäomenapuun tainta.
Pensaskerroksessa kasvaa pensaskatajaa. Kenttäkerroksen kasvillisuus varpu- ja metsälauhavaltaista. Paikoitellen kasvaa käärmeenpistonyrttiä.
Kuviolta on joskus kaadettu puita sillä vanhoja kantoja on vielä näkyvissä. Kuvion itäreunaa rajaa osittain säilynyt entinen kiviaita.
Tavoite: Tammea kasvavat kapeat juotit kehittyvät kohti Vanhat tammimetsät –
luontotyyppiä (9190), ja kallioiset osat kohti Luonnonmetsät –luontotyyppiä (9010). Osittain silikaattikalliota (8210).
Hoito: Elinvoimaisia runkomaisia tammia varjostavien kuusien ja mäntyjen poisto (kaulaus tai kaato) kangasmaajuoteissa. Myös tammentaimien tieltä raivataan koivuntaimia
pois, jos nähdään tarvetta. Metsäomenapuiden taimet kasvavat liian karussa elinympäristössä menestyäkseen, joten niiden hoitotoimia ei toteuteta.

Kuvio 25 (0,44 ha)
Yleiskuvaus: Merenrannalla sijaitsevaa kalliomännikköä, jonka puusto on kitukasvuista.
Siellä täällä kasvaa kangasrahkasammalmättäitä. Kalliot ovat poron-, torvi- ja okatorvijäkälien, paikoin myös kynsi- ja seinäsammalten peittämiä.
Tavoite: Aivan rannalla luontotyyppiä merenrantakallio (1230), jota ei kuitenkaan kuvioitu omaksi kuviokseen.
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.
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Kuvio 26 (0,28 ha)
Yleiskuvaus: Tuoretta ja kuivahkoa lehtoa, itäosassa lehtomaista kangasta. Aiemmin
kuvio ollut ilmeisesti avointa niittyä tai harvaa hakamaata. Puusto on sekalaista, eniten
mäntyjä, koivuja ja tervaleppiä, myös pihlajia, tuomia ja raitoja ja kuusen taimia. Kuviolla kasvaa paljon metsäomenapuita ja niiden 10 cm korkeita taimia (ainakin omenat
MO19, 21,27, 16, 14, 15, 43 (kuollut)). Männyt ovat keskittyneet etelärinteelle ja kuvion
länsiosaan. Pari männyistä on erittäin kookkaita (halkaisijat lähes metrin) ja oksaisia.
Kuviolla kasvaa paikoin tiheä pähkinäpensasto (4m, 60%), joka kärsii hieman varjostuksesta. Muita pensaslajeja orjanruusu (1m, 1%), vadelma (1m, 2%), taikinamarja (1m,
2%). Kuolleita pylväskatajia on paljon.
Lehdon kenttäkerroksen kasvillisuus ei vielä ole elpynyt aikaisemmasta laidunnuksesta.
Lajistoon kuuluvat mm. nokkonen, tesma, jänönsalaatti, lehtonurmikka, lehtoarho ja puna-ailakki.
Tavoite: Lehto (9050), jossa metsäomenapuut voivat hyvin.
Hoito: Metsäomenapuita varjostavat puut on kaadettava tai kaulattava. Samoin pähkinäpensaita varjostavia mäntyjä on kaadettava etenkin kuvion länsiosasta. Poistettava
kokonaismäärä ehkä 2/3-3/4. Mäntyjä jätetään kasvamaan lähinnä kuvion eteläreunalle
Tuomista 2/3 poistettava. Myös muutama nuori varjostava ja kilpaileva koivu on kaadettava, ja tarvittaessa alikasvoskuusikkoa raivattava.

Kuvio 26.1(0,06 ha)
Yleiskuvaus: Kallioinen tuore kangas. Puusto iäkkäitä mäntyjä, yksi tammi ja vaahtera
kasvaa kallion reunalla. Pensas- ja pylväskatajaa (yhteensä 20%), myös tuomen 1 m korkeita taimia, taikinamarjaa (1m, 5%), vadelmaa (1m, 1%).
Tavoite: Luonnonmetsä (9010). Pienialaisuutensa vuoksi ei kuitenkaan tule toteutumaan
luonnonmetsänä, vaan sulautunee viereisiin kuvioihin.
Hoito: Jalopuiden eteläpuolella viereisen lehtokuvion reunalla kasvava kaksihaarainen
mänty kaadetaan tai kaulataan. Puhelinlinjan alla kasvavat nuoret männyt raivataan, sillä
ne varjostavat viereisen kuvion tammia ja metsäomenapuita (2kpl, MO109 ja MO16).
Tammea ja vaahteraa varjostava mänty kaulataan kuvion koilliskärjessä (puu rajan itäpuolella).

Kuvio 26.2 (0,1 ha)
Yleiskuvaus: Lehdon varhainen sukkessiovaihe, osittain lehtomaista kangasta. Kuvio on
ollut ennen selkeästi hakaa, jolta ajalta vanhimmat koivut peräisin. Puusto pääosin vaihtelevan kokoista ja ikäistä koivua (muutamia vanhempia ja kookkaampia). Lisäksi tervaleppää, nuoria saarnia ja vaahteroita, sekä pari metsäomenapuuta. Paikoitellen tiheästi
nuoria saarnen ja vaahteran 10 cm korkeita taimia, siellä täällä myös metsäomenapuun
pieniä vastaavan kokoisia taimia.
Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensaita (4m, 15%), taikinamarjaa (1m, 3%), katajaa
(1m,3%), vadelmaa (1m, 1%).
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Kenttäkerroksessa kasvaa runsaana lehtonurmikkaa, sekä mm. mustikkaa, sinivuokkoja,
tesmaa ja kieloja.
Kuviolta havaittu silmälläpidettävä etelänkynsisammal.
Tavoite: Lehto (9050)
Hoito: Avataan tilaa saarnille ja vaahteroille kaatamalla niitä varjostavia tervaleppiä ja
nuoria koivua, myös yksi mänty. Tarkistetaan metsäomenapuiden kunto ja puhtaus, ja
toteutetaan niiden puukohtainen hoito, mikäli edelleen elinvoimaisen oloisia.
Huom! Etelänkynsisammal kasvanut mahdollisesti tällä kuviolla (tai kuviolla 26.3) pihlajan rungolla. Pihlajien vahingoittaminen kasvupaikalla kuvioiden rajalla kiellettyä.

Kuvio 26.3 (0,15 ha)
Yleiskuvaus: Erittäin kivinen kuiva pähkinäpensaslehto. Muutama koivu, vaahtera, pihlaja sekä kaksi järeää kilpikaarnaista mäntyä.
Pensaskerroksessa dominoivat erittäin tiheässä kasvavat pähkinäpensaat, jotka muodostavat lähes yhtenäisen kerroksen (5m, 90%). Pähkinäpensaiden alla kasvaa vain vähän taikinamarjoja (1m, 1%) eikä lainkaan muita tavallisia lehtopensaita. Siellä täällä kasvaa
muutama metsäomenapuun 10 cm korkea taimi, sekä suippoliuskaorapihlajan pieni pähkinäpensaiden varjostuksesta kärsivä 20 cm korkea taimi. Paljon kuolleita ohkaisia pähkinäpensaan oksia.
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. sikoangervo, sinivuokko, lehtonurmikka,
kivikkoalvejuuri, tesma, nuokkuhelmikkä ja kevätesikko.
Tavoite: Lehto (9050). Pitkällä aikavälillä kuviosta kehittyy luontotyyppiä Jalopuumetsä
(9020), mutta se ei yksittäisenä kuviona täytä luontotyypin pinta-alavaatimuksia (yhdistettynä muihin kuvioihin (mm. 26.5) ehkä tulevaisuudessa).
Hoito: Mikäli suippoliuskaorapihlaja on edelleen hengissä, raivataan sille kasvutilaa
kaatamalla varjostavia pähkinäpensaita (lähin pähkinäpensas kasvaa metrin päässä taimen
pohjoispuolella, toinen lähellä taimen eteläpuolella). Mahdollisesti myös muita pensaita
tai puun taimia. Orapihlaja tulisi myös suojata esim. verkkoaidalla jäniksiä vastaan, sillä
sen latvaa syöty ilmeisesti useina vuosina (vaikutti varreltaan tukevalta).
Tarkistetaan metsäomenapuiden kunto ja puhtaus. Mikäli ne edelleen vaikuttavat elinvoimaisilta, raivataan niille elintilaa kaatamalla varjostavia puita, ei kuitenkaan jaloja
lehtipuita (jos mahdollista).
Huom! Etelänkynsisammal kasvanut todennäköisesti tällä kuviolla (tai kuviolla 26.2)
pihlajan rungolla. Pihlajien vahingoittaminen kasvupaikan läheisyydessä on kiellettyä.

Kuvio 26.4 (0,62 ha)
Yleiskuvaus: Hammasjuuri-linnunhernetyypin lehto. Puusto haapavaltainen, seassa kasvaa vaahteroita, tuomia, pihlajia, kuusia, tammia, muutamia mäntyjä ja metsäomenapuu.
Haavat keskittyneet kuvion länsiosaan jossa niitä kasvaa tiheässä. Monet haavoista ovat
kolohaapoja ja jo ränsistyneen näköisiä. Runsaasti epifyyttisammalia. Haavat varjostavat
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pähkinäpensaita ja viereisellä kuviolla kasvavaa metsäomenapuuta (MO16). Muutamia
kookkaampia kuusia kuvion ylärinteessä ja itärajalla. Saarnen ja vaahteran 10 cm korkeita taimia paikoin runsaasti. Kuviolla kasvaa alikasvoskuusikkoa etenkin kookkaampien
kuusten lähettyvillä. Lahopuuta on paljon ja monesta puulajista. Eniten haapaa ja tuomea
(sähkölinjalle kaadettua). Etenkin kallionaluslehdossa lahopuuna haapaa (maassa ja pystyssä), ja iso kaatunut kuusen runko. Kuviolla on myös kaksi kuollutta metsäomenapuuta.
Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti pähkinäpensasta (4m, 50%). Kuviolla kasvaa harvakseltaan lehtokuusamia (1m, 1%) ja taikinamarjoja (0,2 m, 1%), sekä yksittäinen koiranheisi (1m, 1%).
Kenttäkerroksen kasvillisuus on vaihtelevaa. Lehtonurmikka vallitsee paikoin. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. sinivuokko, kevätlinnunherne, tesma, metsäkurjenpolvi, kevätesikko, aitovirna, nurmitädyke, oravanmarja, kurjenkello, kielo, sormisara, hammasjuuri,
tesmayrtti, valkovuokko, mustakonnanmarja ja kiurunkannus.
Kuviolla kasvaa haavan rungoilla vaarantunutta aarnihiippasammalta ja hakahiippasammalta.
Tavoite: Lehto (9050).
Hoito: Alikasvoskuusikko on raivattava koko kuviolta. Mikäli raivattavaa alikasvosta on
runsaasti, on ne kasattava ja mahdollisuuksien mukaan hävitettävä. Muutaman haavan
voisi kaulata vaahteroiden tieltä. Samoin pari isoakin kuusta voisi kaulata.
Huom! Aarnihiippasammalen ja hakahiippasammalen kasvualustanaan käyttämien haapojen välitön lähiympäristö on jätettävä kaikenlaisten käsittelyiden ulkopuolelle. Mikäli
lähiympäristössä on kuusia, voidaan niitä mahdollisesti poistaa (tarkistettava tilanne
sammalasiantuntijan kanssa).
Kuvion 5 rajalla kasvava vaahtera vapautettava, eli kuusi ja kaksi mäntyä on kaadettava.
Kookkaan tammen viereiset kuuset kaadettava (2 kpl).

Kuvio 26.5 (0,19 ha)
Yleiskuvaus: Kivikkoinen lehtorinne (kuten kuvio 26.3). Puustoa kuviolla on tavallista
vähemmän, ja pähkinäpensas vallitsee. Rinteessä kasvaa vaahteroita, joista muutama on
erittäin vanha ja ”kilpikaarnainen”. Myös muutamia tammia ja haapaa. Kuvion länsiosassa kallion juurella kasvaa myös pari nuorta saarnea. Kuvio on lehtipuuvaltainen ja seassa
kasvaa vain pari nuorta alikasvoskuusta. Kuvion itäpäässä kasvaa muutamia iäkkäitä
kuusia sekä kallion juurella mäntyjä.
Pähkinäpensasto on erittäin runsas (4m, 85%). Kuviolla on jonkin verran myös taikinamarjaa (1m, 1%). Kuviolla kasvaa yksittäinen pähkinäpensaiden varjostama 15 cm
korkea suippoliuskaorapihlaja, jota jänikset ovat syöneet ilmeisesti vuosittain. Kuviolla
on kasvanut toinenkin yksilö, mutta se on mahdollisesti kuollut, sillä sitä ei enää löydetty
vuonna 2006.
Alarinteessä on pienialainen niittylaikku, jossa kasvaa mm. mäkimeirami, hakarasara,
ahomansikka, sinivuokko, kurjenkello ja kevätesikko. Kivikossa kasvaa mm. käärmeenpistoyrttiä.
Kuviolla kasvavalla vaahteran rungolla havaittu silmälläpidettävä etelänkynsisammal.
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Tavoite: Lehto (9050). Pitkällä aikavälillä kuviosta kehittyy luontotyyppiä Jalopuumetsä
(9020), mutta se ei yksittäisenä kuviona täytä luontotyypin pinta-alavaatimuksia (yhdistettynä muihin kuvioihin (mm. 26.3) ehkä tulevaisuudessa).
Hoito: Jalojen lehtipuiden seassa kasvavat alikasvoskuuset on raivattava. Kaadettava tai
kaulattava pari mäntyä kallion juurelta sillä varjostavat vaahteroita. Itäpään kuuset kaulataan tai kaadetaan (ovat ehtineet tappaa jo pari runkomaista vaahteraa varjostuksellaan,
myös kasvillisuus taantunut). Mikäli kaadettavaa kuusialikasvosta ja kuusia on runsaasti,
on taimet ja oksat kasattava lehtokuvion ulkopuolelle tai mahdollisuuksien mukaan hävitettävä.
Tarkistetaan orapihlajan kunto. Mikäli kärsii varjostuksesta, on ympäristöä pyrittävä
avaamaan. Myös suojattava jäniksiltä mikäli syömisvaurioita edelleen.

Kuvio 27 (0,46 ha)
Yleiskuvaus: Lähes puuton kallio.
Tavoite: Silikaattikallio (8220).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 28 (2,24 ha)
Yleiskuvaus: Kalliomännikköä.
Tavoite: Kallioinen luonnonmetsä (9010).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 29 (0,48 ha)
Yleiskuvaus: Tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Puusto on mäntyvaltaista, seassa kasvaa
paikoitellen haapaa ja yksittäisiä kuusia. Kuvion eteläosassa kasvaa muutamia nuoria
tammia ja vaahteroita. Kuvion reunalla pieni metsäomenapuun taimi (MO 106).
Tavoite: Luonnonmetsä (9010).
Hoito: Nuori metsäomenapuu kasvaa liian karussa ympäristössä, eikä todennäköisesti
kasva puuksi, vaikka varjostavia puita kaadettaisiinkin. Ei toimenpiteitä metsäomenapuun
hyväksi. Tarkistetaan nuorten tammien ja vaahteroiden kunto. Mikäli tarvitsevat varjostavan puuston poistoa, voidaan se tarvittaessa toteuttaa.

Kuvio 30 (0,75 ha)
Yleiskuvaus: Tuoretta ja kuivahkoa kangasta jonka puusto on mäntyvaltaista. Seassa
kasvaa haapaa, kuusia ja koivuja. Muutama pähkinäpensas. Kenttäkerroksen kasvillisuus
varpuvaltaista.
Tavoite: Luonnonmetsä (9010).
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Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 31 (0,6 ha)
Yleiskuvaus: Ojitettu kuusivaltainen mustikkakangaskorpi. Osin rahkasammaleinen.
Vanhat ajourat uurtuneet ojamaisiksi, kuviota halkoo myös entinen oja. Tiheää vaihtelevan kokoista kuusta, seassa hieskoivuja ja pari tervaleppää.
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. metsäalvejuuri ja mustikka. Kuvion reunalla sijaitsee mäyrän pesäluolasto.
Tavoite: Luonnonmetsä (9010).
Hoito: Ojat umpeutunevat ajan kuluessa. Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 32 (1,98 ha)
Yleiskuvaus: Tuoretta ja kuivahkoa kangasta, jossa vaihtelevasti kalliolaikkuja. Puusto
mäntyvaltaista, ja seassa kasvaa kuusia, haapoja ja koivuja. Muutamia yksittäisiä tammia.
Lehtomaisen kankaan lähellä kasvaa pähkinäpensaita.
Kenttäkerroksen kasvillisuus varpuvaltaista, mustikkaa ja puolukkaa.
Tavoite: Luonnonmetsä (9010).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 33 (0,12 ha)
Yleiskuvaus: Kalliomännikköä. Poronjäkäläkallio jolla mäntyjä, koivu ja kuusi.
Tavoite: Kallioinen luonnonmetsä (9010).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 34 (0,33 ha)
Yleiskuvaus: Kalliomännikköä. Jäkäläinen kallio, jolla paikoin tuoreen kankaan laikkuja. Kenttäkerroksen kasvillisuus varpuvaltaista.
Tavoite: Kallioinen luonnonmetsä (9010).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 35 (0,11 ha)
Yleiskuvaus: Lehdon ja lehtomaisen kankaan väliin jäävä korkeahko kallio. Kallio osittain heinäinen (kastikkaa). Muutama käkkyräinen mänty sekä katajaa.
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Tavoite: Kallioinen luonnonmetsä (9010).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 36 (0,27 ha)
Yleiskuvaus: Lehtomainen kangas, osin kuivaa lehtoa (VRT). Puusto haapavaltaista,
jonkin verran seassa kasvaa hieskoivuja, kuusia, mäntyjä ja muutama nuori kuusi. Kallion
reunalla kasvaa nuoria saarnia (4m, 2cm). Lahopuuna on mäntyä ja haapaa, jota on runsaasti sekä pystyyn kuolleena että maapuuna. Muutamissa haavoissa isoja koloja. Kuvion
länsiosassa kasvaa metsäomenapuu.
Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensaita (4m, 25%), taikinamarjoja (1m, 5%), katajaa
(2m, 2%). Pähkinäpensas kärsii kuusten varjostuksesta.
Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, lehtonurmikkaa, sinivuokkoja, sormisaroja, puolukkaa, ahomataraa ja tesmaa.
Tavoite: Luonnonmetsä (9010), jossa kuitenkin pähkinäpensaat ja metsäomenapuu elinvoimaisia.
Hoito: Nuoret halkaisijaltaan alle 15 cm olevat kuuset ja kuusentaimet kaadetaan pähkinäpensaita kasvavalta alueelta. Myös pähkinäpensaita varjostavat pihlajat sekä muutama nuori mänty kaadetaan. Metsäomenapuu, kunto ja puhtaus tarkistettava, ja varjostavat
tuomet kuvion rajalta kaadettava.

Kuvio 37 (0,88 ha)
Yleiskuvaus: Lehtomaista kangasta, osin lehtoa. Puusto on pääosin kuusta ja koivua,
seassa muutama kookas mänty ja pihlajia. Kuvion pohjoisosassa kasvaa yksi vaahtera.
Erityisesti kuviota 31 reunustaa runsas pähkinäpensasto (3m, 60%), joka kärsii varjostuksesta. Kituvaa pähkinäpensaikkoa erityisesti kuvion 31 pohjoispuolella.
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. kevätlinnunherne, mustikka (runsain), sinivuokko, lehtonurmikka, kielo ja kivikkoalvejuuri.
Tavoite: Lehtomainen kangas, jonka lehtolaikut ja erityisesti pähkinäpensaat voivat hyvin. Pitkän ajan kuluessa kehittyy kohti luonnonmetsää 9010, vaikkakin pähkinäpensaiden elinvoimaisuus vaatinee toistuvaa hoitoa.
Hoito: Pähkinäpensaiden kunnon elvyttämiseksi ja elinolosuhteiden parantamiseksi kaadetaan kuusia kaikkialta, jossa ne varjostavat pähkinäpensaita. Eniten kaadettavaa puustoa on kuvion pohjoisosassa. Samoin kaadetaan nuoria koivuja pähkinäpensaiden tieltä.
Pohjoisosassa kasvavan vaahteran ympäriltä on raivattava kuuset. Kaadetut puut saavat
jäädä paikoilleen lahoamaan

Kuvio 38 (0,34 ha)
Yleiskuvaus: Merenrantaa reunustava tuore puna-ailakkityypin (tervaleppävaltainen
lehto. Seassa kasvaa tuomia ja metsäomenapuita. Kuviolla kasvaa useita metsäomenapui-
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ta, jotka osittain kärsivät tervaleppien varjostuksesta. Yksi suurimmista maamme metsäomenapuista kasvaa yksityismaalla kallion ja merenrannan välissä.
Pensaskerroksessa kasvaa hieman pähkinäpensaita (4m, 10%) ja tuomia (3m, 10%). Pähkinää kasvaa erityisesti kallion reunalla kuvion pohjoisosassa.
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. tesma, nurmilauha, nokkonen, ojakellukka, virmajuurta,
aitovirna ja jänönsalaatti.
Tavoite: Lehto (9050), jossa metsäomenapuiden elinvoimaisuus on turvattu.
Hoito: Metsäomenapuiden kunto ja puhtaus on tarkistettava ja varjostavia puita kaadetaan tarpeen mukaan. Rungot jätetään lahoamaan.

Kuvio 39 (0,07 ha)
Yleiskuvaus: Kuiva, kivinen kallionaluslehto. Vähäiseen puustoon kuuluvat yksittäiset
kallionreunusmännyt männyt ja kookas kuusi. Lisäksi kallion eteläreunalla kasvaa yksi
kookas saarni jonka ilmeisen hyvän siementuoton vuoksi kuvion länsi ja eteläosassa kasvaa erittäin runsaasti nuoria 10 cm korkeita saarnen taimia. Kuviolla kasvaa myös muutama nuori kuusi ja koivu.
Vaikka puusto on varsin harvalukuinen, on kuvio kaikkea muuta kuin avoin. Kuviolla
kasvaa nimittäin erittäin tiheä pähkinäpensaikko (5m, 90%). Pähkinäpensaiden alla kasvaa vain hieman taikinamarjaa (0.5m, 5%), ja pari nuorta lehtokuusaman tainta.
Kenttäkerroksessa kasvaa vaateliaita lajeja, kuten kevätesikkoa (runsaasti), idänukonputkea (Heracleum sibiricum), sikoangervoa, pukinjuurta, keltamataraa ja kevätlinnunhernettä. Lajistoon kuuluvat myös mm. sinivuokko, sormisara nuokkuhelmikkä, ahomansikka, nurmitädyke, särmäkuisma sekä tietenkin lehtonurmikka.
Tavoite: Lehto (9050).
Hoito: Nuoret kuuset raivataan, ennen kuin alkavat varjostaa muuta kasvillisuutta. Isompia voidaan kaulata tai kaataa. Kaadettaessa kuusia niiden oksat on kuljetettava pois lehdosta, kuten myös nuoret kuuset, mikäli raivausjätettä kertyy runsaasti.

Kuvio 39,1 (0,12 ha)
Yleiskuvaus: Tuore rinnelehto, jonka harva puusto on koivuja, mäntyjä, kuusia ja tervaleppiä sekä muutama saarni. Kuviolla kasvaa lisäksi kaksi nuorta metsäomenapuuta (MO
107 ja 108). Vesi ilmeisesti valuu norona ylempänä sijaitsevilta kuvioilta (kuviot 31 ja
37) tämän kuvion läpi, sillä rinteen alapuolella kivet ovat kuluneet näkyviin.
Pensaskerroksessa kasvaa varjostuksesta kärsiviä pähkinäpensaita (3m, 5%), sekä hieman
taikinamarjaa (1m, 1%). Kenttäkerroksen kasvillisuus on heinäistä, vielä aikaisemman
laidunnusvaiheen jäljiltä niittymäistä. Lajistossa on mm. tesmaa, nurmilauhaa, nurmitädykettä ja mustikkaa.
Tavoite: Lehto (9050), jossa metsäomenapuun elinolot turvattu.
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Hoito: Metsäomenapuiden tila tarkistetaan, ja katsotaan tarvitsevatko hoitoa. Polun reunassa kasvavien saarnien kanssa kilpailevat tervalepät kaadetaan. Kuuset kaadettava,
koska alkavat pian varjostaa pähkinöitä ja myös viereistä lehtoa. Oksat on kasattava ja
kuljetettava pois lehdosta.

Kuvio 40 (0,6 ha)
Yleiskuvaus: Silikaattikallio, jolla kasvaa harvakseltaan kitukasvuista männikköä.
Tavoite: Silikaattikallio (8220).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 41 (0,25 ha)
Yleiskuvaus: Merenrantakallio, jolla kasvaa muutama kitukasvuinen, matala mänty.
Kallio pääasiassa putkilokasvillisuudesta paljas, mutta keltamataraa kasvaa kallion raoissa.
Tavoite: Merenrantakallio (1230).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 41,1 (0,01 ha)
Yleiskuvaus: Puustosta paljas, pieni kuiva kallioketolaikku, joka on luokiteltavissa runsaslajiseksi jäkkiniityksi. Kuvion ulkopuolella kasvaa katajia ja mäntyjä.
Lajistossa sikoangervoa, tuoksusimaketta, jäkkiä, heinäratamoa, keltamataraa, mäkitervakkoa, lampaannataa ja ruoholaukkaa. Kallion raoissa kasvaa myös karvakiviyrttiä
(Woodsia ilvensis). Putkilokasvillisuus on hieman kärsinyt sammaloitumisen ja jäkälöitymisen vuoksi.
Tavoite: Runsaslajinen jäkkiniitty (6230).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä, sillä kataja ja männyt eivät ole levittäytymässä kohteelle.
Tarkistetaan kuitenkin kuvion sammaloitumisen ja jäkälöitymisen tila, ja tarvittaessa
poistetaan ketokasvillisuuden kanssa kilpailevaa lajistoa.

Kuvio 42 (0,34 ha)
Yleiskuvaus: Tuore-kuivahko kangas, lehdon reunalla aavistuksen lehtomaista kangasta.
Puusto mäntyvaltaista, muutama koivu kasvaa seassa. Muutamia pienikokoisia kitukasvuisia metsäomenapuita kuvion itäosassa tuoreella kankaalla ja kallion raoissa (MO keskittymä MO 46, MO 47, MO 48, MO 49). Omenapuiden vierellä seisoo kelo sekä runkoläpimitaltaan 13 cm kokoinen tammi. Lisäksi metsäomenapuita kasvaa kuvion 26.2. rajalla (toisen kuvion puolella).
Viereisen lehtokuvion reunalla kasvaa pähkinäpensaita (4m, 10%) ja taikinamarjaa (1m,
1%), koko kuviolla kasvaa katajaa (1m, 5%).
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Kenttäkerroksen kasvillisuus on varpuista ja paikoin metsälauhavaltaista, lehtomaisella
kankaalla kasvaa mm. lehtonurmikkaa.
Tavoite: Luonnontilainen metsä, jossa mahdollisesti elinvoimaisia metsäomenapuita.
Hoito: Ei toimenpiteitä, paitsi metsäomenapuiden mahdollinen pelastus. Tarkistetaan
omenapuiden kunto, ja mikäli ne ovat vielä elinvoimaisia ainakin kaksi mäntyä on kaadettava omenapuiden itäpuolelta. Pienempi MOn rungon vierellä seisovista keloista on
kaadettava, mikäli vielä häiritsee puun kasvua.

Kuvio 43 (0,13 ha)
Yleiskuvaus: Merenrantakallio.
Tavoite: Merenrantakallio (1230).
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 44 (0,11 ha)
Yleiskuvaus: Tuore puna-ailakkityypin lehto, keskellä pieni laikku kalliota. Osa kuviosta
ja puustosta sijaitsee tilan rajojen ulkopuolella (pohjakartan mukaisesti). Puustossa vallitsevat nuoret saarnet. Kookkain saarnista on halkaisijaltaan 25 cm, yleensä halkaisijat ovat
n. 8 cm. Saarnien seassa kasvaa myös muutamia saman kokoisia vaahteroita. Edellisten
lisäksi kasvaa myös tervaleppää, tuomi ja pari järeää pihlajaa. Kuviolla kasvaa useita
nuoria metsäomenapuita (erityisesti pohjoisemmassa notkelmassa), sekä yksi kookas puu
(MO 22-26, MO 45-46). Tämä on kuitenkin mahdollisesti risteymä, sillä sen lehdet ovat
osin karvaiset. Runkomaisten omenapuiden alla kasvaa kymmenittäin 10 cm korkeita
omenan taimia. Kaikki metsäomenapuut kasvavat enemmän tai vähemmän saarnien ja
vaahteroiden varjostamina. Myös muutama tervaleppä varjostaa.
Pensaskerroksessa kasvaa orjanruusu (1m, 2%), taikinamarjaa (1m, 2%), koiranheisi
(0,2m, 1%), pähkinäpensas (2m, 5%), katajaa (2m, 5%) ja vadelmaa (0,2m, 1%).
Kenttäkerroksessa vallitsee lehtonurmikka. Lisäksi kasvaa mm. sinivuokkoa, kevätesikkoa, nurmilaukkaa, sikoangervoa, tesmaa, pukinjuurta, hakarasaraa, kyläkellukkaa ja
haisukurjenpolvea. Kosteimmilla kohdilla rannan tuntumassa kasvaa mukulaleinikkiä.
Tavoite: Lehto (9050), jossa metsäomenapuut menestyvät. Pitkällä aikavälillä mahdollisuus kehittyä jalopuumetsäksi (9020), mutta on pinta-alaltaan liian pienialainen luontotyypin määritelmien mukaisesti.
Hoito: Kaadetaan metsäomenapuita varjostavia puita. Kuviolla kasvavat kaikki tuomet
kaadetaan. Tervalepät kaadetaan muualta kuin eteläisimmästä rannasta, jonne jätetään
rykelmä kallion juurelle lähinnä merta. Nuoret männyt kaadetaan.
Kookkain metsäomenapuu saattaa olla risteymä, sillä lehdissä on karvoja, vaikkakin lehtimuoto on metsäomenapuun. Puun puhtaus on tarkistettava (kuten myös muiden), ja
mikäli kyseessä on risteymä, on se kaadettava.
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Kuvio 45 (0,07 ha)
Yleiskuvaus: Tuore puna-ailakkityypin lehto, joka ajoittain ilmeisesti luhtainen. Puusto
tervaleppävaltaista, seassa kasvaa nuoria pensasmaisia tuomia. Myös yksi nuori saarni ja
vaahtera. Hieman soistunut, ryteikköinen, paljon pieniä risuja.
Pensaskerroksessa kasvaa tuomia (2m, 20%), pähkinäpensasta (3m, 10%), vadelma (1m,
5%), taikinamarja (1m, 1%) ja kataja (1m, 2%)
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. nurmilauha, ranta-alpi, metsäalvejuuri,
ojasorsimo, kurjenjalka ja luhtasara.
Tavoite: Lehto (9050)
Hoito: Puumaiset tuomet kaadetaan, sillä ne varjostavat pähkinää ja viereisen kuvion
jaloja lehtipuita. Vaahtera vapautetaan kaatamalla 5 kpl tervaleppiä.

Kuvio 46 (0,08 ha)
Yleiskuvaus: Kostean maan ruovikko. Pohjalla kasvaa ranta-alpea.
Tavoite: Ruovikko
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

Kuvio 46.1 (0,01 ha)
Yleiskuvaus: Pienialainen kallionreunuksessa sijaitseva kuivahko lehtolaikku. Puusto
tervaleppää, pihlajia, yksittäinen saarni sekä hyväkuntoinen metsäomenapuu (MO 20).
Pensaskerroksessa katajaa (2m, 5%), vadelmaa (1m, 5%) ja taikinamarjaa (1m, 1%).
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. hietakastikka ruokohelpi ja lehtonurmikka.
Tavoite: Lehto (9050)
Hoito: Tervalepät kilpailevat metsäomenapuun kanssa, joten ainakin kaksi runkoa kaadettava. Samalla paikalla kasvavaa saarnea varjostava tervaleppä on myös kaadettava.

Kuvio 47 (0,05 ha)
Yleiskuvaus: Sammaleinen kalliolaikku, joka osittain kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta. Kuviolla kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä. Kuvion reunoilla kasvaa pähkinäpensaita (4m, 10%), vadelmaa (1m, 5%), katajaa (1m, 10%) ja taikinamarjaa (1m, 1%).
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat mm. kielo, mustikka ja keltamo.
Tavoite: Puustoltaan luonnontilainen kallioinen kangaslaikku.
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.
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Kuvio 48 (0,23 ha)
Yleiskuvaus: Puna-ailakkityypin tuore lehto. Rannalla kasvaa tervaleppiä, muualla pihlajia, tuomia, vaahteroita, saarnia ja kaksi tammea. Puustossa myös kaksi elävää (MO112,
MO114) ja yksi kuollut metsäomenapuu (MO113), sekä pari nuorehkoa mäntyä ja alikasvoskuusta. Paikoitellen kasvaa runsaasti saarnen 10-20 cm korkuisia taimia (yli 10
kpl/m²). Myös parimetrisiä tuomen taimia paikoitellen runsaasti. Yleisilme osin ryteikköinen, sillä paljon kaatuneita tuomia
Pensaskerrokseen kuuluvat pähkinäpensas (4m, 30%), vadelma (1m, 10%), tuomi (2m,
10%) ja taikinamarja (1m, 5%).
Kenttäkerroksen kasvillisuuteen kuuluvat haisukurjenpolvi, puna-ailakki, tesma, sinivuokko, kyläkellukka, nuokkuhelmikkä, nurmilauha ja ahomansikka.
Tavoite: Tuore lehto (9050), jossa metsäomenapuu menestyy.
Hoito: Kuuset ja männyt kaadetaan (yht. alle 10 puuta). Muutama jalopuiden kanssa
kilpaileva tervaleppä kaadetaan. Lähimmät metsäomenapuiden kanssa kilpailevat puut
kaadetaan.

Kuvio 49 (0,04 ha)
Yleiskuvaus: Merenrantakallion ja kuivan kankaan muodostama pienialainen mosaikkikuvio. Puustossa kasvaa muutamia mäntyjä. Pensaskerroksessa kasvava matala kataja
peittää kolmasosan alueesta. Muita pensaslajeja ovat yksittäinen pähkinäpensas (3m,
1%), vadelma (1m, 1%), taikinamarja (1m, 1%) ja orjanruusu (1m, 1%). Kenttäkerroksen
kasvillisuuteen kuuluu mm. metsälauha, kallionraoissa kasvaa hieman keltamaksaruohoa.
Tavoite: Puustoltaan luonnontilainen kallio-kangaskuvio.
Hoito: Ei vaadi toimenpiteitä.

