Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat ympäristöt
Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan lajien runsautta ja niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta sekä lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua. Kaikki monimuotoisuuden tasot ovat tärkeitä, sillä
monimuotoisuus on edellytys ekosysteemien jatkuvuudelle. Kun luonnon oma tasapaino järkkyy, jotkut lajit tulevat liiallisen vallitseviksi ja toiset lajit väistyvät. Lajit ovat myös riippuvaisia toisistaan. Jos yksi laji kuolee sukupuuttoon, saattaa samalla hävitä paljon muitakin eliölajeja.
Luonnon monimuotoisuuden raju väheneminen on koko maapallon ongelma. Tätä varten on tehty kansainvälistä
yhteistyötä ja sopimuksia. Keskeisin maailmanlaajuinen sopimus luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on
Rio de Janeirossa vuonna 1992 solmittu YK:n yleissopimus, jonka Suomen lisäksi on allekirjoittanut 186 valtiota.
Sopimuksen mukaan luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Myös ihmisen tehokkaassa käytössä olevilla alueilla täytyy vaalia luonnon monimuotoisuutta.
Suomessa monimuotoisuuden suurimpana yksittäisenä uhkana ovat metsäluonnon muutokset. Varsinkin vanhat
metsät ja niiden lajisto on harvinaistunut. Ongelma on, että biologisen monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien taloudellinen hyötykäyttö muodostavat usein vastakkainasettelun. Elinympäristöjen pirstoutuminen pieniksi erillisiksi saarekkeiksi on myös merkittävä lajien uhanalaisuuden taustalla vaikuttava syy. Kasvi- ja eläinlajistoltaan monimuotoisimpia luontotyyppejämme ovat perinneympäristöt. Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia linjaa tavoitteet ja toimet, joilla luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pyritään pysäyttämään vuoteen 2020 mennessä.
Suunnittelualueelle sijoittuvat luonnon monimuotoisuuskohteet ovat osa Tuohikallion vanhan metsän alueesta
sekä 11 perinnebiotooppikohdetta:
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Tuohikallion vanhan metsän palsta

Alaanentien eteläpuolella, osittain yleiskaava-alueen puolella, kulkee luoteis-kaakkosuuntainen Tuohikallion
vanhan metsän palsta, joka on luonnon monimuotoisuuden perusteella arvokas luonnonympäristö. Palonkylän
kuntoradan kupeessa on palstalla luonnontilainen, mahdollinen metsälain 10 § suojaama kallionlakimännikkö ja
-louhikko, jota luonnehtivat lohkarekentät ja isot siirtolohkareet sekä luonnontilainen puusto. Louhikossa on havaittavissa säännöllisyyttä, joka voi olla sattumaa tai sitten kiviä on siirrelty joskus tarkoituksellisesti. Kumpareen läheisyydessä oleva lampi ja lähteikkö lisäävät alueen arvoa. Myös Hautapakan vanhan metsän alue sijaitsee Tuohikallion palstalla. Vanhan metsän palstalla on todettu ainakin 15 raunioaluetta, jotka kaikki liittynevät raudanottoon ja -jalostukseen (Museovirasto). Palstan pesimälinnustoon kuuluvat muun muassa palokärki,
pohjantikka ja teeri. Vaarantunut LSL 46 § uhanalaislaji huuhkaja on tavattu pesivänä alueella useana vuonna.

Hautapakan raudanjalostustoiminnan kumpareikkoa. Hannu Tuomisto 2009.
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Tuohikallion kallionlakilouhikkoa ja -männikköä. Olavi Yli-Vainio 2012.

Täysin luonnon muovaamalta lammelta näyttävä vesialue on syntynyt kaivutoiminnan tuloksena
yli 200 vuotta sitten. Hannu Tuomisto 2009.

Perinnebiotoopit
Perinnemaisemat ovat maaseutumaisemaa, jossa on jokin erityislaatu. Perinnemaisema on perinnebiotooppi silloin, kun maisemaan liittyy vanhan maankäytön synnyttämiä biologisia arvoja. Perinteisen karjatalouden synnyttämiä biotooppeja ovat niityt, kedot, hakamaat, lehdesmetsät, nummet ja metsälaitumet. Jopa vuosisatoja jatkunut niitto, laidunnus, kaskeaminen ja lehdesten kokoaminen ovat muovanneet näille alueille ympäristöstään
poikkeavia luontotyyppejä, joilla on omaleimainen lajistonsa. Perinnebiotoopit ovat sekä kasvi- että eläinlajis-
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toltaan maamme monimuotoisimpia luontotyyppejä. Jäljellä olevat niityt ja hakamaat ovat hiljalleen umpeutumassa ja niille ominainen matalakasvuinen, valoa vaativa niittylajisto on häviämässä. Monet aiemmin yleiset lajit
ovat jo uhanalaistuneet. Suunnittelualueella sijaitsevat perinnebiotoopit ovat jokirantaniittyjä sekä yksi koivuhaka. Perinnebiotooppien hoidossa yleisperiaatteena on ravinteisuuden vähentäminen, mikä tarkoittaa laidunnusta ilman lisärehua pienellä eläintiheydellä tai niittoa ja niittojätteen pois korjaamista.

Perinnebiotoopit
tyyppi

pinta-ala ha

arvoluokka

hoitotilanne

1

Palonkylä

joenrantaniitty

0,8

P+

laitumena

2

Yli-Kuhna

joenrantaniitty

0,3

P-

-

3

Tuoresluomansuu

joenrantaniitty

0,5

P-

niitetty

4

Sillankorva

joenrantaniitty

0,3 ja 0,2

P-

osin niitetään

5

Museonranta

joenrantaniitty

0,7

P-

-

6

Y/A-Kokko I

joenrantaniitty

1,7

P+

ei hoidossa

Y/A-Kokko II

joenrantaniitty

2,6

P+

ei hoidossa

Ala-Hannuksela I

joenrantaniitty

2,3

P+

ei hoidossa

Ala-Hannuksela II

joenrantaniitty

0,5

P+

ei hoidossa

8

Viljanmaa

joenrantaniitty

0,1

P+

laitumena

9

Mäenpää

joenrantaniitty

0,3

P+

osittain hävinnyt

10

Yli-Karjanmaa I

joenrantaniitty

0,6

P+

erityistuki

Yli-Karjanmaa II

koivuhaka

0,1

P+

erityistuki

joenrantaniitty

1,2

P+

laitumena

7

11

Rinta

Perinnebiotooppi-inventointi EPOELY 2012
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1. Palonkylä

Jokirantaniityt sijaitsevat Palonkylässä Kyrönjokeen kaakosta laskevan Tuoresluoman varrella. Niityt
ovat olleet tilan hallussa 1800-luvun puolivälistä saakka. Tänä aikana rantoja ovat laiduntaneet lehmät
ja hevoset. Niityt ovat lajistoltaan
vaatimatonta tuoretta heinäniittyä
sekä rannan kosteimmissa osissa
mättäikköistä viiltosaran ja nurmilauhan vallitsemaa rantaniittyä.
Mättäät ovat korkeita kaulamättäitä ja niiden välit ovat mutaisiksi
polkeutuneita. Jyrkimmät rinteet
ovat paikoin sortuneet.

2. Yli-Kuhna
3. Tuoresluomansuu

2 Yli-Kuhna. Tuoresluoman suun
pohjoispuolella Kyrönjokivarressa
on 1980-luvun puoliväliin saakka
laitumena ollut rantaniitty. Ainakin
sadan vuoden ajan käytössä olleella
niityllä on laidunnettu lampaita, vasikoita ja sikoja. Kasvillisuudeltaan
20-40 m levyinen loiva törmä on
pääosin mesiangervovaltaista rantaniittyä, jonka lomassa esiintyy
mosaiikkimaisesti viiltosaraikkoa ja
ruokohelpiyhdyskuntia. Vesirajassa
on korteikkoa. Rantaniittyä halkoo
matalat valuvesiuomat. Niityn yläosissa sekä Tuoresluoman varressa
kasvaa nuorta lehtipuustoa. Jokivarressa sekä niityn pohjoispuoliskolla on runsaasti pajupensaikkoa.
3 Tuoresluomansuu. Kyrönjoen itärannalla pappilaa vastapäätä on 1980-luvun alkupuolelle saakka laitumena
käytetty rantaniitty. Kasvillisuus sortumien jyrkentämällä törmällä on mesiangervon, maitohorsman ja kookkaiden heinien vallitsemaa. Rannassa on hiukan viiltosaraikkoa, ruokohelpikasvustoja sekä korteikkoa. Niityllä ja
etenkin Tuoresluoman varressa on nuorta lehtipuustoa ja pensaikkoa. Viereisestä puutarhasta niitylle on levinnyt akileijaa, poppeleita ja salavaa.

57

4. Sillankorva

Kyrönjoen ylittävän sillan molemmin puolin on laitumena käytetty
rantaniitty. Vuosisadan alusta rannassa on laiduntanut muutama lehmä, myös tilan emakot ja kanat ovat
olleet samalla laitumella. Laidunnus
päättyi 1980-luvun alussa. Sillan
eteläpuoli kulotetaan yleensä keväisin. Rannan kapeat viiltosaraikot
ja ruokohelpiyhdyskunnat vaihettuvat nopeasti törmää hallitsevaksi
suurten ruohojen vallitsemaksi rantaniityksi. Niityn ylimmät osat ovat
typensuosijalajiston leimaamaa vaatimatonta tuoretta heinäniittyä.
Käyttämättömyydestä huolimatta
niitty on säilynyt avoimena ja vain
joenrannassa on kapealti yhtenäisempää pensaikkoa.

5. Museonranta

Kyrönjoen ylittävältä riippusillalta
joen yläjuoksun suuntaan on käytöstä poisjäänyt rantalaidun, joka on
ollut mahdollisesti käytössä 1700luvulta lähtien. 1900-luvun alkupuolelta 1970-luvulle saakka rantaniityllä ovat laiduntaneet lampaat ja
lehmät. Törmän ylimmät osat ovat
mesiangervon vallitsemaa niittyä.
Paikoin myös kookkaat heinät ovat
runsaita. Rantakukan, luhtamataran
ja röllien vallitsemia laikkuja on
siellä täällä. Niityn alaosassa on kapeat ruokohelpi-, viiltosara- ja kortevyöhykkeet. Kookas puusto on
keskittynyt niityn yläreunaan. Jokivartta reunustaa katkonainen pajukko.
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6. Y/A-Kokko I ja II

Kyrönjoen itärannalla on laaja kaksiosainen rantaniitty, josta osa on ollut laidunmaana todennäköisesti jo 1700-luvulta lähtien. Laidunnus päättyi pohjoisemmalla niityllä 1970-luvun alussa ja eteläisemmällä osalla noin 10 vuotta myöhemmin. Pohjoisempi rantaniitty on hyvin loivasti jokeen viettävä.
Eteläisemmällä niityllä on pieniä mätässaraikkoja,
korpikastikan luonnehtimia laikkuja sekä lehtoakileijaa ja terttualpia pieninä kasvustoina. Vesirajassa
on kapeita järvikorteikkoja sekä peltokortteen ja
rönsyleinikin luonnehtimia aloja. Huomionarvoinen laji on rantanätkelmä. Pensaikkoa ja lehtipuustoa on niityllä melkoisesti.

7. Ala-Hannuksela I ja II
8. Viljanmaa
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7 Ala-Hannuksela. Ala-Hannukselan rantaniityillä ovat lampaat ja hevoset laiduntaneet 1800-luvulta lähtien
1980-luvulle saakka. Niittyjen kasvillisuudessa vallitsevat kookkaat korpikastikka-, ruokohelpi- ja mesiangervokasvustot, joiden lomassa on pieniä saraikkoja. Lietteiköillä kasvillisuutta leimaa peltokorte. Eteläpuolisen niityn
jyrkkä törmä on paikoin sortunut. Lehtipuita ja pensaita on runsaimmin jokivarressa ja niityn itäreunalla. Pihapiiriin rajautuen kasvaa hieskoivikkoa. Huomionarvoinen laji on ulkorakennusten läheisessä rinteessä kasvava
pikkukäenrieska.
8 Viljanmaa. Ala-Hannukselan rantaniityn välittömässä läheisyydessä joen yläjuoksun suuntaan on laajaan laidunnurmeen rajautuen aidattu 20-30 metriä leveä rantaniittykaistale. Jokitöyräs on ollut laitumena pitkään.
Rantaniitty on yläosistaan jyrkähkö ja laskee portaittain jokeen. Rannassa on kapea saraikkovyöhyke, jonka yläpuolella levittäytyy laaja rönsyleinikin ja nurmilauhan vallitsema niitty. Ylimmät osat ovat nokkosen valtaamia.
Muutama pienikokoinen tuomi ja pihlaja kasvavat lounaisosan ylärinteessä.

9. Mäenpää

9.
Mäenpää

Mäenpään joenrantaniitty sijoittuu Peuralan ja Karjanmaan kylien välille Kyrönjoen itärannalle. Niitty on ollut
mahdollisesti käytössä jo 1560-luvulta lähtien muutaman lehmän ja lampaan laitumena. Jyrkkä rantatörmä sekä
törmän päälle sijoittuva kapea niittykaistale ovat vaatimatonta kosteaa suurruohoniittyä. Pienellä alalla esiintyy
lisäksi vaatimatonta tuoretta ruohoista heinäniittyä. Joen rannassa on viiltosaran luonnehtimaa rantaniittyä sekä
lietteiköllä peltokortteen, nurmilauhan, rönsyleinikin ja jouhivihvilän vallitsemaa kasvillisuutta. Vesirajassa on
pieniä vesisara- ja järvikortekasvustoja. Rinteessä kasvaa siellä täällä kiiltolehtipajua, muutoin alue on avoin.
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10. Yli-Karjanmaa I ja II
11. Rinta

10 Yli-Karjanmaa. Lahdenkylässä Kyrönjoen itärannalla on peltolaitumen osana kaistale joenrantaniittyä sekä
koivuhaka, osa II. Paikalle on asetuttu jo vuonna 1549, mistä lähtien jokirantaniitty on ollut maatalouskäytössä
1990-luvulle saakka. Yläosistaan jyrkähkö törmä, paikoin sortunutkin, on kasvillisuudeltaan pääosin kosteaa
nurmilauhaniittyä. Pienellä alalla kasvaa tuoretta ruohoista heinäniittyä, jonka lajistossa nurmitatar kertoo pitkään jatkuneesta laidunkäytöstä. Loivemmassa alaosassa on heinien luonnehtimaa rantaniittyä sekä pieniä viiltosaraikkoja ja ruokohelpiyhdyskunta. Vesirajassa kasvaa hiukan kortetta ja lietevallit ovat peltokortteen valtaamia. Koivuhaassa aluskasvillisuus on vaatimatonta ilmentäen ravinteiden runsautta.
11 Rinta. Yli-Karjanmaan jokirantaniitty rajautuu yläjuoksun puolella Rinnan jokirantaniittyyn. Paikalla on ollut
asutusta jo 1500-luvulta lähtien ja rantaniittyjä on hyödynnetty alkuajoista saakka. Nykyisin rantaniitty on osa
laajempaa peltolaidunta ja se on viljelykierron mukaan laiduntamatta noin kolmena vuotena kymmenestä. Niitylle on keväällä 1994 istutettu kymmenkunta tervaleppää. Rantatörmä on yläosistaan jyrkkä ja kapea rantatasanne on osin sortunut. Törmä on valkoapilan, voikukan ja nurmilauhan vallitsemaa. Alarinteessä on kosteaa
nurmilauhaniittyä sekä suurten ruohojen vallitsemaa kasvillisuutta. Rannassa on kapea viiltosaravyöhyke ja
rönsyröllilaikkuja sekä näiden lomassa mosaiikkimaisesti ruokohelpikasvustoja ja pieniä lietteikköjä. Avointa
rantaa elävöittävät muutamat pensaat ja lehtipuiden taimet.
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Paikallisesti erittäin merkittävät kohteet

Yli-Kokon tulvaniitty

Yli-Kokon paisunta- eli tulvaniitty on mosaiikkimaisesti vaihtelevaa niittyä ja pensaikkoa, joka on maisemallisesti, kasvistollisesti ja linnustoltaan paikallisesti erittäin merkittävä luontokohde. Tulvaniitty on luokiteltu maakunnallisesti suojelunarvoiseksi luontokohteeksi. Paisuntaniitty muodostuu laajasta, laakeasta, vanhasta joenrantasortumasta ja sitä reunustavista jokitörmistä. Laakion pohjalla on pohjavesipurkautumia, jotka tekevät rantaluhdan alavimmista osista hyvin märkiä. Keväisin tulvavedet peittävät suuren osan laakiosta kuin myös syksyllä ja runsaiden kesäsateiden aikaan.
Paisuntaniitty on erinomainen esimerkki täkäläisestä rantaniittykasvillisuudesta. Se on tarpeeksi loiva ja laajaalainen, jotta vedenpinnan korkeuden vuosittaisen vaihtelun vaikutus kasvillisuuteen näkyy selvästi. Kosteusasteelta erilaiset puuttomat alueet vuorottelevat tiheiden pajukoiden ja monimuotoisen reunametsän kanssa.
Kesävedenpinnan tasolla kasvullisesti lisääntyvät kasvit muodostavat hienon mosaiikkimaisen kokonaisuuden.

62

Reheviä niittylaikkuja täydentää monilajinen ranta- ja vesikasvillisuus. Pääosin lähellä jokea olevat kiiltopajualueet ovat niin tiheitä, että niissä ei ole juurikaan kenttäkerroksen kasveja. Kuivilla rantatörmillä puuston tiheys
vaihtelee. Tiheimmät tuomivaltaiset alueet ovat lähes aluskasvittomia. Lajirikkain kenttäkerros esiintyy tulvaniityn pohjoisosan pienialaisessa lehtometsässä, jonka valtapuuna kasvaa haapa. Saaressa kasvaa keltaängelmäja karheanurmikkavaltaista niittyä, jota ei esiinny muilla osa-alueilla. Edellisen kasvillisuustutkimuksen yhteydessä 1988 mainittua syyläjuurta ei löytynyt rauhoitetulta alueelta vuoden 2009 luontoselvityksen yhteydessä.
Paisuntaniityn pohjalla on myös helppo havaita joen tuoman lietteen kasaantuminen ja sen vaikutus kasvillisuuteen. Tulvaniityn ja rantapensaston linnustoon kuuluvat muun muassa satakieli, viitakerttunen, ruokokerttunen
ja punavarpunen.

Yli-Kokon tulvaniitty. Mika Ruutiainen 2007.
Tulvaniityn kasvilajistoa:
notkon kasvilajistoa

Carex acuta

viiltosara

Salix phylicifolia

kiiltopaju

Equisetum fluviatile

järvikorte

Stellaria palustris

luhtatähtimö

Filipendula ulmaria

mesiangervo

Stellaria graminea

heinätähtimö

Galium palustre

rantamatara

Thalictrum flavum

keltaängelmä

Lysimachia vulgaris

ranta-alpi

Urtica dioica

nokkonen

Phalaris arundinacea

ruokohelpi

63

kesävedenpinnan kasvilajisto

Alisma plantago-aquatica
Callitriche palustris
Carex aquatilis
Eleocharis palustris
Equisetum fluviatile
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Lysimachia vulgaris

ratamosarpio
pikkuvesitähti
vesisara
rantaluikka
järvikorte
mesiangervo
rantamatara
ranta-alpi

Phalaris arundinacea
Polygonum lapathifolium
Potentilla palustris
Rorippa palustris
Rumex aquaticus
Salix phylicifolia
Carex acuta
Equisetum fluviatile

ruokohelpi
ukontatar
kurjenjalka
rantanenätti
vesihierakka
kiiltopaju
viiltosara
järvikorte

töyrään kasvilajisto

Achillea ptarmica
Alopecurus pratensis
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Artemisisia vulgaris
Calamagrostis purpurea
Cirsium arvense
Deschampsia cespitosa
Elymys repens
Epilobium angustifolium
Galeopsis bifida
Galium palustre
Heracleum sphondylium
Lathyrus pratensis

ojakärsämö
nurmipuntarpää
karhunputki
koiranputki
pujo
korpikastikka
pelto-ohdake
nurmilauha
juolavehnä
maitohorsma
peltopillike
rantamatara
ukonputki
niittynätkelmä

Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Sambucus racemosa
Scrophularia nodosa
Stellaria graminea
Stellaria palustris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
Urtica dioica
Valeriana sambucifolia
Vicia cracca

ruokohelpi
nurmitähkiö
niittyleinikki
rönsyleinikki
terttuselja
syyläjuuri
heinätähtimö
luhtatähtimö
pietaryrtti
voikukka
nokkonen
lehtovirmajuuri
hiirenvirna

Lehdon kasvilajistoa
kenttäkerros

puusto

Betula pubescens
Populus tremula
Prunus padus

hieskoivu
haapa
tuomi

Prunus padus
Ribes rubrum

Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Carduus crispus

pensaskerros

Populus tremula

Aegopodium podagraria

haapa
tuomi
punaherukka

Deschampsia cespitosa
Epilobium angustifolium
Heracleum sphondylium
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Stellaria nemorum
Urtica dioica

vuohenputki
karhunputki
koiranputki
kyläkarhiainen
nurmilauha
maitohorsma
ukonputki
rönsyleinikki
niittysuolaheinä
terttuselja
pihlaja
lehtotähtimö
nokkonen
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Saaren kasvilajistoa

Achillea ptarmica
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Alopecurus pratensis
Alopecurus sp.
Barbarea stricta
Cirsium arvense
Cirsium helenioides
Deschampsia cespitosa
Equiseum arvense
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Galium uliginosum
Gnaphalium uliginosum
Heracleum sphondylium
Lathyrus pratensis
Myosotis scorpioides
Nuphar lutea
Phalaris arundinacea

ojakärsämö
siankärsämö
vuohenputki
nurmipuntarpää
puntarpää
rantakanankaali
pelto-ohdake
huopaohdake
nurmilauha
peltokorte
mesiangervo
rantamatara
luhtamatara
savijäkkärä
ukonputki
niittynätkelmä
luhtalemmikki
ulpukka
ruokohelpi

Phleum pratense
Poa palustris
Poa pratensis
Polygonum amphibium
Polygonum lapathifolium
Prunus padus
Rorippa palustris
Ranunculus repens
Salix phylicifolia
Sparganium emersum
Spergula arvensis
Stellaria graminea
Stellaria palustris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
Thalictrum flavum
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca

nurmitähkiö
rantanurmikka
niittynurmikka
vesitatar
ukontatar
tuomi
rantanenätti
rönsyleinikki
kiiltopaju
rantapalpakko
peltohatikka
heinätähtimö
luhtatähtimö
pietaryrtti
voikukka
keltaängelmä
nokkonen
nurmitädyke
hiirenvirna
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Paikallisesti huomioitavat luontokohteet

1. Nikkolan poppeli ja pihdat
2. Fossilan ja Röyskölän luhdat
3. Fossilan maisemamännyt
4. Vesitorninmäen ylispuumännyt
5. Siirtolohkare Karrapörrinmäen länsipuolen pellolla
6. Nahkaluoman suu
7. Karjanmaan rantalaidun
8. Karjanmaan rantaniitty
9. Kullaanmäen ylispuumännyt
10. Kullaanmäentien koivukuja
11. Vaissalon saviprunni
12. Avuttomanmäen kallioalue
13. Tervakallion siirtolohkareet
14. Ritolan lähteet
15. Navettamäen lammikko
16. Navettamäen siirtolohkareet
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1. Nikkolan poppeli ja pihdat

Nikkolan sillan kupeessa on erittäin iso poppeli ja Herkoolin pihapiirissä useita iäkkäitä pihtoja ja kuusia. Puut
ovat sekä maisemallisesti että kasvistollisesti paikallisesti huomioitavia luontokohteita.

Etualalla kookas poppeli ja Herkoolin pihapiirissä iäkkäitä pihtoja ja kuusia. Mika Ruutiainen 2007.
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2. Fossilan ja Röyskölän luhdat

Fossilassa ja Röyskölässä laskee Kyrönjokeen useita luomia rehevien luhtien kautta muodostaen maisemallisesti
arvokkaita rantaluhtia ja -suistoja. Rantaluhdat pysäyttävät Kyrönjokeen valuvaa kiintoainesta. Luhdat ovat kasvistollisesti ja maisemallisesti paikallisesti huomioitavia luontokohteita.

Kyrönjokeen laskevien luomien reheviä luhtia. Ratamo-sarpio on luhtien peruslajistoa. Kuvat Hannu Tuomisto 2009.
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3. Fossilan rantamännyt

Fossilan kohdalla Kyrönjoessa on maisemallisesti merkittävä vanhojen mäntyjen ryhmä. Mäntyryhmä on kasvistollisesti ja maisemallisesti paikallisesti huomioitava luontokohde.

Fossilan maisemamännyt
Kyrönjoen rannassa.
Hannu Tuomisto 2009.
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4. Vesitorninmäen ylispuumännyt

Vesitorninmäen itäreunassa on vanhaa tuoretta kangasmetsää, jossa kasvaa runsaasti järeitä, kilpikaarnaisia
ylispuumäntyjä, jotka ovat kasvistollisesti ja maisemallisesti paikallisesti huomioitavia luontokohteita. Kuva
Hannu Tuomisto 2009.
5. Siirtolohkare Karrapörrinmäen länsipuolen pellolla

Vesitorninmäen länsipuoleisella pellolla on merkittävän iso siirtolohkare, joka on maisemallisesti ja
geologisesti paikallisesti huomioitava luontokohde.
Kuva Hannu Tuomisto 2009.
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6. Nahkaluoman suu

Nahkaluoman reheviä rantoja. Hannu Tuomisto 2009.

Nahkaluoman Kyrönjokeen laskeva puustoinen uoma. Mika Ruutiainen 2007.
7 ja 8. Karjanmaan rantalaidun ja rantaniitty

Karjanmaan rantalaidun
(7) ja rantaniitty (8) kertovat perinteisistä maankäyttömuodoista ja ovat
kasvistollisesti ja maisemallisesti
paikallisesti
huomioitavia luontokohteita. Kohteen 7 rantalaidun on myös lähes maakunnallista tasoa (P+) oleva perinnebiotooppi.
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Karjanmaan rantalaidun ja rantaniitty. Hannu Tuomisto 2009.

9 ja 10. Kullaanmäen ylispuumännyt ja koivukuja

Kullaanmäen kuntoradan ympäristön järeiden ylispuumäntyjen alue ja Kullaanmäentien koivukuja ovat paikallisesti kasvistollisesti, maisemallisesti ja virkistyksellisesti huomioitavia luontokohteita.

Kullaanmäentien koivukuja. Hannu Tuomisto 2009
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11. Vaissalon saviprunni

Vaissalonmäen länsireunalla tien vieressä on saviprunni, kaivettu hiekkakuoppa, jonka vesi- ja rantakasvillisuus on erityisen
edustava: ahvenvita, isovesitähti, jänönsara, järvikorte, kurjenjalka, luhtavilla, muta- tai rantaluikka. nuokku- ja tummarusokki, ojakellukka, peltohanhikki, pikku-, luhta- ja rantamatara, ratamosarpio, rantapalpakko, rantapuntarpää, rönsyleinikki, savijäkkärä, siankärsämö. suohorsma, suo-orvokki, uistinvita ja
ukontatar. Saviprunni on paikallisesti kasvistollisesti huomioitava luontokohde.

12 ja 13. Avuttomanmäen kallioalue ja Tervakallion siirtolohkareet

Alaanentien pohjoispuolella
sijaitseva
Avuttomanmäen kallioalue ja Tervakallion pyöristyneet siirtolohkareet ovat paikallisesti maisemallisesti ja geologisesti
huomioitavia luontokohteita.

Avuttomanmäen kallioaluetta ja Tervakallion pyöristynyt siirtolohkare. Hannu Tuomisto 2009.
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14. Ritolan lähteet

Ritolassa metsänreunan tuntumassa on kaksi lähdettä, jotka
eivät ole enää luonnontilaisia.

Ritolan lähteet. Hannu Tuomisto 2009.

15 ja 16. Navettamäen lammikko ja siirtolohkareet

Navettamäen lammikko
ja sitä reunustava puusto
muodostavat peltoalueen
vesilinnuille ja eläimistölle tärkeän suoja-alueen. Navettamäen kupeessa olevassa peltosaarekkeessa on näyttävä
siirtolohkareiden ryhmä.
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Navettamäen lammikon rantavyöhykkeen
kasveihin kuuluvat muun muassa kurjenjalka, mesiangervo, pikkulimaska, osmankäämi ja viiltosara.
Hannu Tuomisto 2009.

Navettamäen näyttävä
siirtolohkareryhmä.
Hannu Tuomisto 2009
.
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