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1. Ohjeita luonnossa liikkujalle
Varusteet

Jynkän luontopolut kiertävät pääosin lenkkipolkuja ja

Kameran

suurempia polkuja ja näin ollen ovat helppokulkuisia.

luontokuvia, ja marja- ja sieniaikaan korista tai

Jalkaan on hyvä valita tukevat ja kosteutta kestävät kengät.

pusseista voi olla paljonkin iloa. Pitkälle retkelle

Jos aikeissa on poiketa poluilta, kumisaappaat sopivat

kannattaa ottaa mukaan vesipullo ja eväspaketti.

jalkineiksi parhaiten, sillä alueelta löytyy paljon suoalueita
sekä

kosteita

rantoja.

Lenkkarit

säilyvät

kastumatta

kuivimpina kesäpäivinä, jolloin taas kyyt saattavat olla
liikkeellä. Pitkähihainen paita ja pitkälahkeiset housut
suojaavat

hyttysenpistoilta

ja

punkeilta.

Pahimpaan

ötökkäaikaan niiltä kannattaa suojautua hyönteiskarkotteen
avulla, ja retkipäivän iltana on hyvä tarkistaa, etteivät punkit
ole päässeet pureutumaan ihoon.

Muistakin varusteista on hyötyä. Kiikarin avulla voi tarkkailla
esimerkiksi lintuja niitä häiritsemättä. Suurennuslasi tai
luuppi helpottaa ötököihin tai pieniin kasveihin tutustumista.
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linssin

läpi

voi

metsästää

hienoja

Jokamiehenoikeuksia
Saat:

Et saa:

•

liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa

•

•

poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

•

onkia ja pilkkiä

•

veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

•

pitää mukanasi koiraa tai muuta lemmikkiä – mutta vain

•

häiritä lintuja, riistaeläimiä tai niiden pesiä

kytkettynä!

•

kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta

liikkua pihamaalla tai sellaisilla pelloilla, niityillä tai
istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta

•

aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille ihmisille esimerkiksi
meluamalla asutuksen lähellä

tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms.
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•

tehdä avotulta

•

roskata ympäristöä

•

ajaa moottoriajoneuvolla maastossa

•

kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Luonnossa liikkujan muistilista

•

Kulje mieluiten merkityllä reitillä ja poluilla.

•

Kunnioita luontoa. Ethän tallo ja katko turhaan
kasveja tai puiden oksia. Annathan myös
eläimille rauhan.

•

Muistathan viedä mukanasi tuomat roskat
metsästä pois.

•

Hiljaa hiiviskellen näet enemmän luonnon
elämää kuin mölyten ja huutaen.

•

Pukeudu sään mukaisesti.

•

Innostunut ja tarkkaavainen luonnossa liikkuja
yllättyy varmasti!
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2. Yleistä Jynkän luonnonympäristöstä
Jynkkä sijaitsee eteläisessä Kuopiossa Kallaveden ja

Linnut esiintyvät Jynkän alueella runsaslukuisina.

pienten lampien äärellä. Jynkkä tarkoittaa jylhää,

Metsissä

kolkkoa ja synkkää – on Jynkän jylhissä maisemissa

esimerkiksi peippo, pajulintu, talitintti, käpylintu ja

käyty jopa Suomen sodan aikaisia taisteluitakin.

pyy, kun taas suoalueet houkuttelevat pesimään

Luonnonympäristöltään Jynkkä on vaihtelevaa ja

erilaisia vesilintuja ja kahlaajia.

viihtyvät

havumetsien

monipuolista. Alueelta löytyy paljon rakennettua
seutua ja muokattua maaperää, mutta vastapainona
myös esimerkiksi erilaisia suoalueita ja tuoretta
kangasmetsää.

Jynkässä asuu ihmisten lisäksi monenlaisia eläimiä.
Koska ympäristö on vaihtelevaa, viihtyy alueella
monipuolisesti eri elinympäristöjen eläimiä. Tuore
kangasmetsä houkuttelee paikalle runsaslukuisina
oravia, myyriä, hiiriä ja päästäisiä, mutta myös kettuja
ja muita isompia nisäkkäitä voi tarkkaavainen havaita.

Kivilammen maisemia.
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lajit,

kuten

3. Jynkän luontopolut
Jynkän luontopoluissa on kaksi reittivaihtoehtoa:

Ensimmäinen luontopolku alkaa Jynkän koulun

Jynkän koululta lähtevä Kivilammen kierros sekä

vierestä.

vieressä oleva Myllypuron kierros:

läheisyydestä vanhan myllyn kohdalta.

•

Myllypuron

kierros

lähtee

kierroksella

Reittejä ei ole merkitty maastoon, ainoastaan

(kartalla sininen viiva, pisteet 1-15) kuljetaan

kartalla näkyvät opastuspisteet. Pisteisiin liittyvä

pääosin lenkkipolulla, mutta myös pienemmillä

opastusteksti löytyy tästä vihkosesta.

1,7

km

pitkällä

Kivilammen

poluilla ja pitkospuilla. Kivilammen kierroksella
Tervetuloa Jynkän luontopoluille!

tutustutaan mm. suoalueisiin, metsätyyppeihin,
jääkauden

jälkiin

ja

päästään

myös

bongailemaan lintuja.
•

koulun

0,2 km:n mittainen Myllypuron kierros (kartalla
keltainen

viiva,

pisteet

A-E)

seurailee

helppokulkuista polkua. Matkan varrella voi
herätellä aistejaan ja tutkailla luonnon elämää ja
monimuotoisuutta.
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Kartta

Copyright Maanmittauslaitos, diaarinumero MML/121/033/2010
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3.1. Kivilammen kierroksen opastuspisteet
1. Aikamatkalla
Luontopolku alkaa kevyen liikenteen väylältä lähtevältä
lenkkipolulta. Ympäristöä tarkkailemalla voi havaita
runsaasti saniaisia ja kortteita. Niitä katsellessa voikin
kuvitella

saapuneensa

kivihiilikautiseen

rehevään

metsään. Noin 300 miljoonaa vuotta sitten kortteet ja
saniaiset

kasvoivat

monen

kymmenen

metrin

korkuisiksi puiksi. Itiökasvien vihreys oli rikkumaton, sillä
kukkakasveja ei ollut vielä olemassakaan. Maassa ryömi
valtavia sammakoita ja kaksimetrisiä tuhatjalkaisia,
kissan kokoiset hämähäkit kutoivat verkkojaan ja
ilmassa surisi käsivarren mittaisia sudenkorentoja.
Ilmasto oli varsin lämmin ja kostea kuten nykyisissä
trooppisissa sademetsissä.

Kivihiilikauden metsästä puuttuivat vielä tehokkaat
hajottajat. Siksi kuollut kasviaines kertyi maaperään ja
vähitellen puristui kovassa paineessa kivihiileksi. Samaa
.

kivihiiltä ihmiskunta käyttää nykyään energianlähteenä.
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Miljoonia vuosia sitten kortteet kasvoivat
valtavina puina. Kuvassa metsäkorte.

Polun
2. Suo siellä, vetelä täällä

haarautuessa

erotellaan

kasvilajien

on havaittavissa avovesialueita ja vetisiä rimpiä.

avosoita on vain vähän maaston mäkisyyden takia.

Jos

Suo muodostuu, kun kuolleiden kasvien hajoaminen

olet

tarkkana,

voit

havaita

oikean

lihansyöjäkasvin! Pyöreälehtikihokki pyydystää

hidastuu liian märissä oloissa ja huonosti hajonnut
turpeeksi.

kasvavien

sen valtapuuna kasvaa kituliaita mäntyjä. Suolla

pinta-alasta on suota. Pohjois-Savossa suuria

kertyä

niillä

perusteella. Tämä on monipuolinen rämealue eli

soisimmista maista, jopa yli neljännes maamme

alkaa

voidaan

oikealla puolella erottaa suolampi. Suotyypit

Suomi on nimensä mukaisesti yksi maailman

kasviaines

vasemmalle

karvoillaan

Suomessa

hyönteisiä

lisäravinnoksi

muuten

vähäravinteisilla soilla. Toinen hieno erikoisuus

paksuin mitattu turvekerros on jopa yli 12 metriä!

on alueella kasvava maariankämmekkä. Se
kukkii kauniina kesä- ja heinäkuussa, mutta sen
erikoiset täplikkäät lehdet voi tunnistaa myös
muulloinkin.

Perinteisimpiin

tutustumme

polun

toisen

suokasveihin
suolammen,

Aittolammen äärellä.

Suolammen ympäristö on kituliasta mäntyä kasvavaa rämettä.
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Pyöreälehtikihokki on Suomen ainoita lihansyöjäkasveja.

3. Jääkauden jälkiä
Polku alkaa nousemaan mäen päälle, jossa näkyy

Mäen päällä ja rinteillä näkyvät kivet olivat jäätikön

paljon pieniä ja suurempia lohkareita. Tällä paikalla voi

mukanaan kuljettamia lohkareita, jotka ovat jääneet

ihailla mahtavan mannerjäätikön jättämiä, tuhansia

nykyiselle

vuosia säilyneitä jälkiä. Vielä noin 12 000 vuotta sitten

maisemia voi tutkailla mäen korkeimmalla kohdalla,

tämä

näköalapaikalla.

paikka

oli

parin

kilometrin

paksuisen

paikalleen

jäätikön

sulettua.

mannerjäätikön alla samaan tapaan kuin Etelämanner
on nykyään. Jäätikkö kasvoi ja pieneni useita kertoja
ja

muokkasi

kallion

ja

maan

pinnan

aivan

uudennäköiseksi.

Viimeisin jäätikön sulaminen ajoittuu noin 10 000
vuoden taakse. Aluksi jääkauden jälkeisestä merestä
olivat näkyvillä näillä seuduin vain nykyisen Puijon ja
Neulamäen

korkeimmat

huiput.

Vähitellen,

kun

maankuori alkoi kohota jäätikön painon hellittäessä,
veden alta paljastui jäätikön muokkaama maisema.
Tämä mäki oli niihin aikoihin karu saari.

Jään mukanaan kuljettamia kivilohkareita.
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Parhaiten

4. Muurahaiset työntouhussa
Suuri muurahaiskeko on varsinainen miljoonakaupunki.
Pesässä asuu yleensä yksi kuningatar, jonka ainoa tehtävä
on jälkeläisten tuottaminen. Valtaosa jälkeläisistä on
työläisnaaraita, joilla on mitä moninaisimpia tehtäviä.
Rakennusmestarit

korjailevat

kekoa

neulasten

ja

kaarnanpalojen avulla. Lastenhoitajat huolehtivat munista,
toukista ja koteloista. Osa muurahaisista on erikoistunut
maanviljelijöiksi

ja

karjanhoitajiksi:

ne

viljelevät

sienirihmastoa keossa ja huolehtivat kirvoista. Kirvoista
lypsetään mesikastetta ruuaksi ja niitä paimennetaan kuin
lehmiä.

Sotilaat

huolehtivat

niin

muurahaisten

kuin

karjankin turvallisuudesta. Joillakin muurahaisilla on jopa
omat säätieteilijänsä: ne pitävät huolen siitä, että pesän
uudet kuningattaret lähtevät häälennolleen vain hyvällä
kelillä.

.

12

5. Minkä ikäinen tämä puu on
ollut?

Lenkkipolun
heti

vasemmalla

muurahaiskeon

tasaiseksi

sahattu

puolella

jälkeen
kanto.

on

Tästä

kannosta on helppo laskea kaadetun
puun ikä. Renkaat eli vuosilustot
kertovat

puun

elinvuosien

lukumäärän ja samalla myös puun
kasvuolosuhteet

kunakin

vuonna.

Suotuisana aikana vuosilusto on
leveä, kun taas huonona vuonna
puu

ei

ole

juurikaan

paksuutta

kasvanut. Kuinka vanhaksi tämä puu
on elänyt?

Puun kannosta on helppo laskea puun ikä.
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Kalliojyrkänteellä

6. Jyrkänteen asukkaita

kasvaminen

ei

kuitenkaan

ole

helppoa. Kesäisin valoa kasvuun on yllin kyllin, mutta
kalliojyrkänne.

kuivaan aikaan sadetta ei ehkä saada pisaraakaan

Jyrkänteellä kasvaa runsaasti erilaisia sammalia,

pitkiin aikoihin. Syksyisin vettä tulee runsaasti, mutta

joiden monimuotoisuutta voi ihailla parhaiten luupin

valoa on liian vähän. Talvella suojaava lumikerros on

tai

paljon

Polun

oikealla

puolella

suurennuslasin

on

avulla.

Yksittäinen

ohuempi

kuin

maan

pinnassa. Kaikkein

sammalenverso on kuin pieni taideteos! Maasta

ankarinta on kuitenkin alkukeväästä. Päivisin aurinko

löytyvät

rahkasammal,

voi lämmittää kallionjyrkännettä lähes hellelukemiin

kerrossammal ja seinäsammal. Viimeksi mainittua

asti, mutta yöllä pakkanen saattaa kiristyä saman

käytettiin aikanaan seinien tiivistämiseen, mistä se

verran

on saanut nimensäkin.

kuitenkin

yleisimmät

sammallajit

nollan

alapuolelle.

sopeutumaan

Sammalet
näihin

kykenevät
äärimmäisiin

olosuhteisiin – ne selviävät paljon hurjemmista
koetuksista kuin siemenkasvit konsanaan.
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Kalliolla kasvaminen luo kasveille haastetta.

Kalliolla kasvava seinäsammal.

7. Kivilammen erikoisuudet

Kivilampi kuuluu viiden lammen lampiketjuun ollen
näistä eteläisin. Vuorilampi- Kolmisoppi- NeulalampiLeväsenlampi- Kivilampi- lampiketju laskee lopulta
Kallaveteen.
ajoittainen

Kivilammen
happikato,

ongelmana

joka

johtuu

on
kevät-

ollut
ja

syystäyskiertojen vaillinaisuudesta. Tämän vuoksi
lampi on kuulunut kunnostusohjelmaan, jolla on
pyritty parantamaan lammen ympäristön tilaa ja
Istutettujen kirjolohien pääsy Kallaveteen on estetty verkolla.

virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Huomaat

varmaan

sillassa

kiinni

olevan

kalastuskieltomerkin! Sillan alla näet verkon, jolla
kalojen pääsy Kallaveteen on estetty. Syynä tähän on
Kivilampeen vapautetut isokokoiset kirjolohet, joita
käytetään

harrastuskalastukseen.

Luonnostaan

Kivilammessa uiskentelee ahvenia, haukia sekä eri
särkikaloja.

Kalastus

on

SeikkailuKuopio

Matkailukeskus
Oy:n

Rauhalahden

yksinoikeus,

he

ja

myyvät

palveluitaan halukkaille kalastajille. Annetaan siis
harrastajille ja kaloille oma rauha ja kalastetaan vain
15

luvan kanssa!

8. Vesielämää
Sillan toiselle puolelle katsottaessa huomaa selvästi
paljon

rantakasvillisuutta

ja

tietenkin

myös

vesikasveja. Kivilammella voi havaita yleisimpänä
ahvenvidan, joka on pinnan alla kasvava uposkasvi.
Kaikille varmasti tutumpi rantojen vesikasvi on
ulpukka, joita löytyy runsaasti kellumassa pinnalla.
Kortteikon

kasveista

runsaslukuisena.

Rannan

järvikorte

näkyy

tuntumassa

kasvaa

Kuvassa näkyy yleisimpiä selkärangattomia, joita rannoilta voi havaita.

pensaiksi luokiteltavia pajuja osaksi veden alla,
osaksi rannalla. Nämä kasvit noudattelevat selvästi

Selkärangattomista

rannan

esimerkiksi

limakotiloita,

hyönteisten

toukkia.

kasvillisuusvyöhykkeitä,

kuten

kuvasta

voidaan havaita.

sudenkorentoja,

vesieliöistä

nähdä

järvisimpukoita

Alueella

joiden

voi

elelee

toukat

tai

paljon

kehittyvät

rantavesissä. Aikuistuessaan korennot siirtyvät
lentämään viihtyen kosteilla ja soisilla alueilla.
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9. Kuka popsii puunkuorta?
Rantametsään on kaatunut puita.
Kukahan puita on popsinut? Kenties
majava?

Ainakin

hampaanjäljet
pienemmiltä.

runkojen

näyttäisivät

paljon

Todennäköisesti

majava ei olekaan jaksanut vetää
väärään suuntaan kaatuneita puita
veteen

patoainekseksi

ja

ruokavarastoksi, vaan puu on jäänyt
metsään toisten saataville.

Kenties kaatuneita puita on nakertanut metsäjänis. Talvella
puiden kuori on joskus ainoaa saatavilla olevaa ruokaa,
vaikkakaan ei kovin ravinteikasta tai maistuvaa. Jänöille
puut ovat joka tapauksessa olleet mitä parhain löytö.
Kelpaa sitä siinä narskutella valkoisen suojavärin turvin.

Hampaanjälkiä kaatuneiden puiden rungoilla.
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10. Kallaveden vaiheet
Mitäpä olisi Kuopio ilman Kallavettä! Tämän Pohjois-

eli 102 m merenpinnan yläpuolella. Murrosvaiheessa

Savon suurimman ja koko Suomen seitsemänneksi

Kallaveden muoto muuttui monta kertaa. Nykyisen

suurimman järven alkutaival on peräisin noin 10 000

muotonsa Kallavesi sai noin 3500 vuotta sitten.

vuoden takaa. Silloisen mannerjäätiköstä sulaneen
Yoldiameren pinta lainehti Kuopion seudulla noin 143
m korkeudessa nykyisen merenpinnan yläpuolella.
Korkeimmat kohdat, kuten Puijon ja Neulamäen huiput
pistivät esiin saarina hyisen kylmästä, suolaisesta
vedestä.

Vapauduttuaan

mannerjäätikön

hirmuisesta

puristuksesta maankamara alkoi hitaasti oikaista
itseään. Maankohoamisen myötä myös Kallavesi
erkaantui
osana.

merestä
Ensin

Pohjanlahtea.

yhtenä

Kallavesi

suuren
laski

Maankohoamisen

Ancylusjärven
länteen,
yhä

kohti

edetessä

muodostui Suur-Saimaa, joka noin 6000 vuotta sitten
puhkaisi uuden uoman kaakossa Vuoksen kautta
Kiviniemestä Kallaveden kaunista rantamaisemaa.

Suomenlahteen. Veden pinta oli tuolloin noin 20 metriä
nykyisen Kallaveden pintaa korkeammalla
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11. Lintuja bongaamaan!

Tämä suojaisa lahti on oivallinen paikka
bongailla

lintuja!

Keväällä

rantakasvillisuuden suojissa piileskelee jos
jonkinlaista vesilintua: sinisorsat siivilöivät
pyrstö

pystyssä

ruokaansa

matalasta

vedestä ja silkkiuikku sukeltaa kalojen
perään.

Taivaalla

voi

nähdä

lokkeja

Ylimpänä oleva silkkiuikku on komea
ja

liitelemässä

ja

tiiroja

esittelemässä

kalastustaitojaan. Kiikareiden avulla lintuja

helposti

Keskimmäisenä

tunnistettava
tuttu

valmistautuu kalastamaan.

niiden touhuja. Voit esimerkiksi yllättää
lintuemon

ruokkimassa

poikuettaan!

Havumetsien lajit viihtyvät Jynkän
maastoissa. Metsän puolella voi
nähdä

peipon

ja

sorsalintu,

telkkä, on soitimella. Alhaalla tiira

voi tarkkailla kauempaakin ja seurata

vaikka

lintu.

talitiaisen

puuhissaan tai esimerkiksi tikan
naputtamassa puuhun koloja.
Peippo laulelee kaunista, tuttua lauluaan.
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12. Palon jäljet
Katsele ympärillesi. Mitä näet? Onko ympäristössä
mielestäsi jotain sellaista, mikä on erikoista, eikä
kenties kuulu alueelle?

Tuli on vahva elementti. Ihminen ja luonto ovat sen
edessä lähes voimattomia. Tarkkailemalla ympäröiviä
puita huomaat, mitä tuli on alueella saanut aikaan.
Sähkötolppa

on

palanut

pahoin,

mutta

tuli

on

vaikuttanut osaltaan myös lähistön puiden oksiin: ne
ovat aivan mustaksi palaneita. Syitä voidaan vain
arvailla. Todennäköisintä kuitenkin on, että palo on
ihmisen aikaansaannos. Mistä näin voidaan päätellä?
Kuvassa oleva
sähkötolppa sekä

Luontaisista paloista, kuten salaman aiheuttamista

ympäristön puut ovat

metsäpaloista on kuitenkin myös hyötyä, ja palot ovat

kärsineet palovaurioita.

usein luontainen osa metsän kehitystä. Jotkut lajit
viihtyvät alueella vain palon jälkeen, sillä niiden
siemenet saattavat tarvita itääkseen metsäpalon. Näin
ne varmistavat itselleen parhaat kasvuolot uudessa,
kehittyvässä

metsässä

ilman

isojen

puiden

varjostusta.
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13. Tuore kangas kasvaa mäntyä
Tuore kangas on metsätyyppiluokituksen mukaan
lehtoa kuivempi, mutta kosteampi kuin kuiva kangas.
Tämä tuore kangas kasvaa pääosin mäntyä, mutta
myös lehtipuitakin joukosta löytyy. Yleensä tuore
kangas

onkin

sekametsää.

Mustikka

on

kenttäkerroksessa runsaimpana varpuna, jonka vuoksi
tällaista metsää kutsutaan mustikkatyypin metsäksi.

Ihmisen kädenjälki on selvästi näkyvillä: kaikki puut
ovat suunnilleen samanikäisiä ja – kokoisia. Nuorten
mäntyjen ikä on helppo laskea oksankiehkuroista: puu
tuottaa

yhden

kiehkuran

joka

vuosi.

Kaikki männyt ovat suunnilleen samankokoisia istutuksista johtuen.

Aivan

ensimmäisten vuosien kiehkurat ovat epäselvempiä, ja

Täysin luonnontilaisia metsiä on Suomessa jäljellä

siksi laskentatulokseen on hyvä lisätä viisi vuotta.

häviävän vähän. Etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa
luonnonmetsiä ei juuri enää ole. Monet metsän

Kuusikossa puulajeja ja puusukupolvia on enemmän

eliölajit ovat harvinaistuneet ja luokitellaan nykyään

kuin nuoressa männikössä. Metsän rakenne on

uhanalaisiksi,

monipuolisempi ja lahopuutakin on runsaammin. Siksi

yksipuolisissa talousmetsissä.

luonnontilaisessa
tavataan

tai

sen

huomattavasti

kaltaisessa

enemmän

metsässä

eliölajeja

voimakkaasti käsitellyssä talousmetsässä.

kuin
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sillä

kaikki

eivät

tule

toimeen

14. Aittolammen äärellä
Aittolampi

on lummetta

ja

vesihernettä

kasvava suolampi, jota ympäröi varsinainen
suoalue. Tämä ympärillä oleva alue on
suotyypiltään puutonta nevaa. Suolla olevat
tyypillisimmät kasvit on helppo tunnistaa.
Aittolammelle tyypillisimpiä ovat tupsupäinen
tupasvilla, soille ominaisen tuoksun antava
suopursu sekä erilaiset sarat. Karpalo ja
puolukka

ovat

suon

tuttuja,

maukkaita

marjoja, mutta tällä suolla esiintyy myös

Aittolammen reunalla sammalia kasvavaa nevaa.

Suopursu antaa suolle sen ominaisen tuoksun.

Keskellä kasvaa hyvin tunnistettava tupasvilla.

suomuurainta eli lakkaa. Tämä hillaksikin
kutsuttu marja on monen herkku.

Neva vaihtuu vähitellen rämeeksi, kituliaita
mäntyjä

kasvavaksi

suoalueeksi.

Katselemalla ympärillesi voit havaita myös
useita

kelohonkia

Esimerkiksi

tikat

suon

läheisyydestä.

hakkaavat

terävällä

nokallaan mielellään juuri näitä keloja.
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Aittolammen suomaisemaa.

15. Elämää korvessa
Kivilammen kierros loppuu korpeen. Korpi on
kangasmetsän ja suon kasvuston sekoitus: siellä
kasvaa ravinteikkaalla ja kostealla maaperällä niin
suon, tuoreen kangasmetsän kuin lehdonkin lajeja.
Tyypillisesti korpia esiintyy soiden ja kangasmetsien
välisellä alueella, mikä on havaittavissa hyvin
Jynkän maastossa.

Suo-orvokki on yksi korven kasveista.

Metsän

kasvit

tallaamiselle

ovat
etenkin

Ihmisen aiheuttamaa kulutusta.

usein

arkoja

hieman

voimakkaalle
kosteammissa

maastonkohdissa, kuten juuri täällä korvessa. Tälläkin
paikalla kulutuksen jäljet näkyvät turhan selvästi.
Arvokkaan kasvillisuuden vuoksi kannattaa pysytellä
poluilla ja pitkospuilla.

Kuusivaltaisessa korvessa aluskasvillisuus on runsasta.
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3.2. Myllypuron kierroksen opastuspisteet
A. Myllypuron jauhomylly
Myllypuron kierroksen ensimmäinen piste sijaitsee

jauhomyllyyn. Vanhan myllyn juoksutusränniä ja

vanhan

yhdistää

patoa ei voida kuitenkaan enää havaita. Tämä johtuu

Leväsenlammen Kivilampeen. Tämä puro on saanut

siitä, että myllyn ympäristöä on petrattu ja uomaa

nimensä sen varrella sijainneesta jauhomyllystä. Tämä

kivetty

ennen Kivipuroksi kutsuttu puron varrella sijaitseva mylly

myllyrakennus

on

rakennettiin

loppupuolella

kaupungin

myllyn

luona.

1800-

luvun

Myllypuro

puolivälissä.

Sen

avulla

vähäisestäkin purosta saatiin patoamalla voimaa

lähivuosikymmenten

aikana.

kunnostettu

Hirsinen

1900-

luvun

kulttuurihistoriallisiin

rakennuksiin kuuluvana. Myllyn historiaan voi tutustua
sisältä käsin, avaimet saa lainaan kaupungilta.

Puron ylittävältä sillalta voi ihastella puron solinaa ja
kuunnella sen ääntä. Rentouttavaa, eikö totta!
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Myllypuron kaunista maisemaa.

B. Monimuotoinen lehto
Vanhan myllyn jälkeen luontopolku lähtee kulkemaan

Kangasmetsän

lenkkipolkua pitkin puron jääden vasemmalle. Jynkän

Kangasmetsien maannos on hapanta ja ravinneköyhää,

alueen maaperä koostuu emäksisistä kivilajeista,

joten

kuten dolomiitista. Tämä näkyy maaperän viljavuutena

Lehdon maannos on puolestaan runsaasta lehtiaineksesta

eli reheväkasvuisina lehtoina. Lehdot eivät nimestään

maatunutta ravinteikasta multaa, jossa vaateliaammatkin

huolimatta ole aina lehtipuuvaltaisia. Itse asiassa

kasvilajit kykenevät kasvamaan. Lehtomaan ravinteikkuutta

Pohjois-Savon lehtokeskuksessa, johon Kuopiokin

lisäävät lukuisten muiden maaperäeliöiden ohella onkijalle

kuuluu,

tutut lierot, jotka syövät lehtiä, möyhivät maata ja tuottavat

useimmat

Kuusilehdon

lehdot

tyypillisiä

ovat

kuusivaltaisia.

kenttäkerroskasveja

ja

lehdon

vaatimattomat

varvut

maistuu käenkaali! Tunnet sen varmaankin paremmin

Tämän puronvarren

nimellä ketunleipä.

lehdon yleisimpiä
kasveja ovat tuomi,
tervaleppä ja
lehtokuusama. Muista
kasveista hiirenporras,
sudenmarja ja kielo
viihtyvät hyvin kostealla
ja viljavalla maaperällä.
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johtuu

selviävät

ravinteikasta lantaa maaperään.

ovat

oravanmarja ja käenkaali. Voit vaikka maistaa miltä

Käenkaalin eli ketunleivän lehdet ovat syötäviä.

ero

siellä

maaperästä.

paremmin.

C. Ken on heistä kaikkein kaunein?
Monilla kasveilla on erityinen merkitys suomalaisessa
kulttuurissa.
kunnioittamiseksi

Vanhan
1960-luvulla

kulttuuriperinnön
alettiin

keskustella

kansalliskasvin valinnasta. Kun itsenäinen Suomi täytti
50 vuotta v. 1967, kansalliskukka valittiin modernisti
puhelinäänestyksen avulla. Kaunis ja tuoksuva kielo
voitti äänestyksen ylivoimaisesti.

Toinen ehdotus Suomen kansalliskasviksi oli pihlaja,
joka oli muinaissuomalaisille pyhä puu. Parikymmentä
vuotta

myöhemmin

maakuntakukkaäänestyksessä

pihlaja sai arvoisensa huomionosoituksen, kun se
valittiin Pohjois-Savon maakuntakukaksi.

Löydätkö tästä rantalehdosta Suomen kansalliskukan

Kieloa sopii ihailla, mutta sen marjat ovat tappavan

ja Pohjois-Savon maakuntakasvin?

myrkyllisiä.
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D. Luonnon monimuotoisuus
Puron ylittävä silta on hyvä paikka pysähtyä
hetkeksi

kuuntelemaan

läheisyydestä.
katsottaessa

ja

Sillalta
näkee

nauttimaan
toiseen

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan koko

luonnon

elämän kirjoa. Se voidaan jakaa kolmeen eri

suuntaan

Leväsenlammen,

osaan: elinympäristöjen monimuotoisuuteen, lajien

toisella

puolella taas kuinka Myllypuro laskee Kivilampeen.
Ympäristö on metsätyypiltään monimuotoinen: lehto

levittäytyy

kuusimetsää

ja

monimuotoisuuteen.

Nämä

lajien
kaikki

perimän
kolme

ovat

tekijöitä, joita tulee suojella ja turvata. Maailman

ympäröi puron vartta, kun taas puron toiselle
puolelle

monimuotoisuuteen

luonnonsäätiön (WWF) arvion mukaan maapallon

mäntymetsän

luonnon monimuotoisuudesta on hävinnyt jopa

jäädessä toiselle puolelle. Luonnon monimuotoisuus

kolmannes viimeisten 30 vuoden aikana.

on käsin kosketeltavissa.

Tämä kertoo huolestuttavasti siitä, kuinka erityisesti
ihmisen toimesta tapahtuva hävitys uhkaa koko
luonnon kirjoa. Muista siis kunnioittaa kaikkea
elävää luontoa, näin saamme nauttia luonnon
monimuotoisuudesta mahdollisimman pitkään!
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Myllypuron ylittävää siltaa ympäröi monimuotoinen luonto.

E. Hajottajat kierrättävät ravinteita
Lenkkipolulta reitti kaartuu takaisin puronvarteen
polkua pitkin. Luonnontilaiseen metsään kertyy ajan
myötä valtavasti kuollutta eloperäistä ainesta. Puut
pudottavat lehtiä, neulasia ja oksia ja kaatuvat
ennemmin
pienimmästä

tai

myöhemmin

muurahaisesta

itsekin.
suurimpaan

Eläimet
hirveen

kohtaavat joskus matkansa pään. Mutta mitä tapahtuu
kuolleille kasveille ja eläimille?
Olipa kyseessä kuollut eläin tai kasvi, se päätyy valtaisan
hajottajajoukon ruokalistalle. Puron varressa oikealla näkyy
komea näky, kuollut puu täynnä ihmeellisiä ulokkeita. Nämä
ovat kääpiä, sieniä, jotka lahottavat kaatuneita ja kuolleita
puita. Tässä puussa kyseessä on taulakääpä, jota on
aikoinaan käytetty hyötysienenä esimerkiksi sytykkeenä.
Kuolleet

eläimet

päätyvät

useimmiten

raadonsyöjähyönteisten ravinnoksi.
aineksesta

päätyy

maaperäeliöiden

Loppuosa
saataville.

erilaisten
kuolleesta
Maassa

vilisee satojatuhansia valkoisia änkyrimatoja, sukkulamatoja,
sammalpunkkeja ja hyppyhäntäisiä. Bakteerit, sienet ja levät
viimeistelevät kuolleen aineksen hajotuksen ja vapauttavat
ravinteet maaperään elävien kasvien käytettäväksi.
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Taulakääpä on kaviomainen puun lahottaja.
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