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1. Ohjeita luonnossa liikkujalle
Varusteet

Männistön luontopolut sijaitsevat kevyen liikenteen väylien,

Kameran

lenkkipolkujen ja suurempien polkujen varrella. Näin ollen ne

luontokuvia, ja marja- ja sieniaikaan korista tai

ovat helppokulkuisia. Jalkaan on hyvä valita tukevat ja

pusseista voi olla paljonkin iloa. Pitkälle retkelle

kosteutta kestävät kengät. Jos aikeissa on poiketa poluilta,

kannattaa ottaa mukaan vesipullo ja eväspaketti.

kumisaappaat

sopivat

jalkineiksi

parhaiten.

Lenkkarit

säilyvät kastumatta kuivimpina kesäpäivinä, jolloin taas kyyt
saattavat olla liikkeellä. Kuitenkin pitkähihainen paita ja
pitkälahkeiset housut ovat hyvä suoja 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
luonnosta 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 Männistön luonnonympäristöstä
Männistö sijaitsee Kuopion koillispuolella aivan

Maljalammen ympäristöstä Männistöstä voi löytää paljon

moottoritien

Männistön

ranta- ja vesikasvillisuutta ja niiden ansiosta myös paljon

luonnonympäristö on varsin vaihtelevaa erilaisten

vesilintuja ja muita veden eliöitä. Lammen osittaisen

metsätyyppien ja perinnebiotooppien sekoitusta.

soistumisen vuoksi myös suokasvit viihtyvät alueella.

Alueelta

ravinnerikkaita

Maljalampi toimii lähiseudun asukkaiden virkistysalueena;

kangasmetsää,

alueella on useita ulkoilureittejä, joiden varrella luontoa

läheisyydessä.

löytyy

lehtoalueita,

tuoreita

ja

kuivahkoa

voi ihailla.

mäntyvaltaisia metsiä, kuusikkoja, koivikkoa sekä
vanhaa
Pappilanmäen

maatalousaluetta.
alueelle

ovat

Erityisesti
keskittyneet

perinnebiotooppimaisemat; niityt, kesantopellot ja
vanhat maatalousrakennukset ovat arvokkaita niin
luonnonympäristöinä kuin kulttuurimaisemanakin.

Männistö on alueena varsin mäkistä: Tiihottaren
mäki ja Pappilan mäki ovat esimerkkejä maaston
vaihtelevuudesta. Korkeimmilta kohdilta näkymät
avautuvat esimerkiksi Kuopion keskustaan!
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3. Männistön luontopolku
•

Männistön luontopolku on keskittynyt Maljalammen

1,4

km

pitkällä

Maljalammen

kierroksella

ympäri kiertävälle lenkkipolulle. Luontopolun numerointi

(kartalla sininen viiva, pisteet 1-18) tutustutaan

alkaa

mm.

Pohjantien

koululta

lähtevältä

lenkkipolulta.

lammen

eliöiden

elämään,

Polulle on kuitenkin helppo liittyä myös muilta lammelle

perinnebiotooppeihin

ja

tulevilta lenkkipoluilta. Polkua voi kiertää haluamaansa

erikoisuuksiin, kuten nokkosiin.

lintuihin,
ympäristön

suuntaan, numerointi on vain ohjeellinen.

Tervetuloa Männistön luontopolulle!
Reittejä ei ole merkitty maastoon, ainoastaan kartalla
näkyvät

opastuspisteet.

Pisteisiin

liittyvät

opastustekstit löytyvät tästä vihkosesta.
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Kartta

Copyright Maanmittauslaitos, diaarinumero MML/121/033/2010
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3.1. Maljalammen kierroksen opastuspisteet
1. Tervapääsky

Tervapääskyt lentävät korkealla taivaalla kiitäen; laji
kuuluukin kiitäjien heimoon. Ne ovat hyviä lentäjiä,
jotka viettävät suurimman osan ajastaan ilmassa.
Tervapääskyt eivät nimestään huolimatta ole sukua
pääskyille, jotka kuuluvat varpuslintuihin. Keväisin
Suomeen

saapuneen

tervapääskyn

kapea-

ja

pitkäsiipinen lentokuva on helppo tunnistaa, ja
matalalla lentävästä linnusta voi erottua myös sen
lovipäinen pyrstö. Yhtä tunnusomainen on niiden
räpyttelevä lento, joka vaihtuu välillä kaarteleviksi

Tervapääsky laskeutuu harvoin maahan; tasaiselta

liidoiksi.

alustalta kuten nurmikolta tai asfaltilta se pääsee
nousemaan lentoon omin avuin – muualla se

Tervapääsky pesii usein kerrostalojen kattojen

saattaa olla vaikeuksissa.

rajassa; pesä voi olla vaikkapa räystäällä kattotiilien

kolostaan

alla olevassa onkalossa. Ne voivat löytää sopivan
pesäkolon

myös

puunkolosta

tai

se

pääsee

Korkealla olevasta

heittäytymään

lentoon.

Kattopeltien alla lienee erittäin lämmin pesäpaikka

vaikkapa

varsinkin aurinkoisella säällä.

linnunpöntöstä.
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2. Metsän eläimet

Rusakko on yleensä liikkeellä iltahämärissä ja
varhain aamulla. Päivällä saatat kuitenkin yllättää
sen puiston suojaisasta kolkasta, jossa se lepää
maata vasten painautuneena pensaiden ja muun
korkean kasvillisuuden seassa.

Se luottaa

ruskeaan suojaväriinsä ja ponkaisee pakoon
vasta tunkeilijan tultua parin metrin päähän.
Kaupunkirusakot ovat kuitenkin melko tottuneita
Orava on kaikille tuttu metsän asukki, joka vierailee

ihmisiin ja häirittyinä ne loikkivat vain vähän

lintulaudoilla.

syrjemmälle pensaikkoon tarkkailemaan tilanteen

Tunnistat

oravan

kesäisin

sen

lämpimänruskeasta turkista, jonka se vaihtaa talveksi

kehittymistä.

harmaaseen tiheämpikarvaiseen turkkiin. Voit nähdä

hyvin, ja niitä voi nähdä jopa ratapihoilla ja

oravan loikkimassa ketterästi puusta toiseen tuuhean

teollisuusalueiden

hännän

kaikkina

toimiessa

peräsimenä.

Talvella

oravan

ravintoa ovat havupuiden siemenet ja silmut, kesällä

pikkulintujen munia. Kesällä orava tekeekin varastoja
varten.

Orava

asustelee

kortteleissa.

vuodenaikoina

Myös

ruskea

rusakon

turkki

sopii

paremmin kaupunkiin kuin lumiseen luontoon.

se syö hyönteisiä, marjoja, juuria, sieniä, silmuja ja

talvea

Kaupungeissa rusakot viihtyvät

puuhun

rakentamassaan pallomaisessa pesässä, jonka se on
tehnyt risuista ja naavasta. Se voi myös majoittua
linnunpönttöön tai puunkoloon.
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3. Kuusimetsä

Kuusi

viihtyy

ravinteikkaassa

ja

kosteassa

Lisäksi kenttäkerroksen kasveista usein kuusikosta

maaperässä. Kuusen juuret kulkevat lähellä pintaa,

löytyviä

jonka vuoksi se ei saa riittävästi vettä esimerkiksi

oravanmarja ja metsätähti. Kuusi valtaa varjostavana

hiekkaharjuilla, joilla vesi pyrkii painumaan harjun

puuna paljon alaa itselleen, mutta tästä kuusikosta

sisään pohjavedeksi. Jos vanha kuusikko hakataan

löytyy silti myös paljon pihlajan taimia, jotka pyrkivät

pois, kasvaa hakkuuaukealle luontaisesti ensin koivua,

kamppailemaan kuusikon kanssa elintilasta.

joka suojaa alla kasvavia uusia kuusentaimia hallalta.

Ihmisiän aikana kuuset kasvavat lopulta koivujen ohi
pituudessa ja koivut kuolevat valon puutteessa pois.
Tämänkaltaista
vaihtuvat

ajan

luontaista
myötä,

muutosta,
sanotaan

jossa

lajit

sukkessioksi.

Kuusikon varjossa kasvaa pääasiassa sammalia
kuten seinäsammalta ja kerrossammalta, mutta myös
karhunsammalta.
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ovat

mustikka,

lillukka,

ketunleipä,

4. a) Maljalampi

Voit huomata Maljalammen olevan tiestön ja
asutuksen

ympäröimä.

rehevöitynyt

sen

Lampi

onkin

valuma-alueelta

ravinnerikkaiden vesien takia.

hyvin
tulevien

Aikanaan kun

moottoritietä on rakennettu, myös Maljalampi on
saanut väistyä tietöiden alta.

Maljalampea on

täytetty sen eteläpäästä ja se onkin aiheuttanut
lammen

osittaista

soistumista.

Toisaalta

soistuminen on antanut monille lammen kasveille
tilaa kukoistaa.

Maljalammen kalasto koostuu lähinnä särjistä ja
ruutanoista.

Ahventa

ja

haukea

tässä hyvin

rehevöityneessä ja matalassa lammessa on varsin
niukasti.

Maljalampi

vesikasvillisuuden

on

suurelta

peitossa

ja

osaltaan
lammen

keskimääräinen syvyys onkin vain 1,7 metriä,
suurimman syvyyden ollessa 4 metriä.
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4. b) Rehevöityminen

Kasvit tarvitsevat kasvamiseensa välttämättömiä
ravinteita. Näitä ravinteita voi joutua vesistöihin
liikaa, mikä aiheuttaa kasvien perustuotannon
lisääntymisen. Tätä perustuotannon lisääntymistä
kutsutaan rehevöitymiseksi. Rehevöityminen voi
aiheuttaa monia muutoksia lammen lajistossa,
esimerkiksi kalalajeissa. Rehevöitymisellä voi olla
myös monimuotoisuutta edistäviä vaikutuksia,
erityisesti kasvi- ja lintulajeille.

Maljalammelle

tuleva

vesi

tulee

valumana

ympäröiviltä seuduilta. Muuta tulovirtausta lampeen
ei ole ja poisvirtaus lammelta tapahtuu putkea pitkin
Kallaveteen.

Nämä

seikat edistävätkin pienen

kaupunkilammen rehevöitymistä. Rehevöitymisen
seurauksena
myrkyllisiä

lisääntyneet
ja

virkistyskäyttöä.
Vesiherne viihtyy rehevöityneellä Maljalammella.
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näin

voivat

levät

voivat

haitata

olla

lammen

5. a) Rehevän rannan runsautta

Maljalammella

voit

huomata

sen

kupeessa

kasvavan paljon rantakasveja. Voit huomata niin
tervalepän kuin myös pajutkin. Vesirajassa kasvaa
paljon vehkaa, mutta myös lisäksi kurjenjalkaa,
kurjenmiekkaa,

rentukkaa,

osmankäämejä,

järvikortetta,

järviruokoa,
mataroita,

ojakellukkaa ja saroja. Rannan kasvirunsaudesta
on myös helppo löytää rantakukka, ranta-alpi ja
terttualpi. Vedessä voit erottaa kasvavan runsaana
isovesiherneen ja ulpukan.

Maljalammella voisikin olla hyvä paikka miettiä
kasviharrastuksen aloittamista, sillä rannalta löytyy
niin yleisimpiä rantojemme kasveja kuin myös
joitakin harvinaisuuksiakin. Maljalammen rehevä
ranta antaa suojaa niin keväisin kuteville kaloille
kuin myös monille muille rannan pienille eläimille.
Onkin mielenkiintoista kuunnella ja tarkkailla mitä
kaislikon suhinassa tapahtuu milloinkin.
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5. b) Rantaveden hyönteisiä

Loppukesästä

vesirajalla

surisee

suuria

sudenkorentoja ja pienempiä, kauniin sinisiä tai
vihreitä neidonkorentoja. Sudenkorennot lentelivät
maailmassa

jo

kauan

ennen

dinosaurusten

aikakautta ja niinpä ne ovatkin eläviä fossiileja.
Suurimpien muinaisten sudenkorentojen siipien
kärkiväli oli jopa 70 cm. Suomen suurin nykyinen
sudenkorento

on

kooltaan

huomattavasti

vaatimattomampi, vain 12 cm.

Sudenkorennon

tunnistat sen taitavasta lennosta, suuresta hyvin
kääntyvästä

päästä

sekä

sen

valtavista

verkkosilmistä. Sen silmät ovatkin hyönteisten

Sudenkorentojen lisäksi voit huomata vedessä monia

suurimmat.

pieniä hyönteisiä.

Jokainen on varmasti joskus

huomannut hopeaseppien kiitävän veden pinnan
tuntumassa
rantavedessä.

ja

vesimittareita

isoinakin

ryhminä

Lampi on täynnä myös monia

vaikeammin havaittavia hyönteisiä, jotka viihtyvät
pinnan alla ja lammen mutaisessa pohjassa. Näitä
ovat mm. isomalluainen ja vesiskorpioni.

Ruskohukankorento on yksi yleisimmistä korentolajeistamme.
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6. Rannalla lintuja bongaamassa

Maljalammella on hyvä aloittaa lintuharrastus.
Kirjaston

lintukirjalla,

kiikarilla

ja

muistiinpanovälineillä pääsee jo hyvin alkuun.
Pihapiirissä ja lähimetsässä riittää tutkailtavaa
Naurulokin tunnistaa tummanruskeasta päästä

vähäksi aikaa, ja kun talitintit, peipot ja varikset

ja nimensä veroisesta ääntelystä.

ovat tuttuja, on helpompi oppia tunnistamaan
uusia lintulajeja. Jo vuodessa pystyy luomaan
itselleen

hyvän

yleiskuvan

tavallisimmista

lajeista.

Maljalammella on mukava lenkkipolku, jonka
varrella on helppo tarkkailla lintuja. Etenkin
pesimäajan
seurailla

jälkeen
vilkasta

rannalla

on

mukava

lentoliikennettä:

lokkeja

liitämässä lammen yllä, tiiroja kalastamassa,
västäräkkejä hyppimässä rantakiveltä toiselle ja
vaikkapa sinisorsia poikueineen uimatunnilla
suojaisalla lammella.

Kuvassa sinisorsia, naaras vasemmalla ja koiras oikealla.
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7. Heinikossa sirisee

Mikä sirinä heinikosta kuuluu? Asialla ovat
heinäsirkat!

Nämä

viihtyvät

alueilla,

jotka

tarjoavat niille paljon syötävää, kuten juuri
alueen niityt. Heinäsirkoille tyypillinen siritys
aiheutuu, kun koiraat hankaavat takajalkojaan
siipien reunaa vasten. Näin lähtevä sirittävä ääni

Ulkonäöltään heinäsirkat muistuttavat kuvan hepokattia,
vaikka ne eivät ole läheistä sukua.

on erittäin korkea, jonka vuoksi vanhemmiten
heinäsirkkojen ääntä ei enää välttämättä kuule.
Ihmisillä

kuulo

on

nimittäin

rajallinen,

korkeimmat äänet voivat jäädä kuulematta.
Heinäsirkat ja hepokatit muistuttavat paljon
toisiaan.

Kun

tarkasti

katsoo,

on

tunnistaminen kylläkin helppoa; hepokateilla
tuntosarvet ovat pitkät, kun taas heinäsirkoilla
ne ovat lyhyet. Hepokattien siritys on vielä
korkeampaa kuin heinäsirkoilla, eikä ihmiset
siksi kuule kuin sirityksen matalimmat äänet.

Heinäsirkan sirityksen kuulee kauas.
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8. Pölyttäjät väriloiston äärellä

Keväisin niittyjen kasvit puhkeavat kukkaan. Ne
tarjoavat valtavan määrän erilaisia värejä tarjoten
kauneutta katseltavaksi. Kasvit itse käyttävät värejä
houkutellakseen pölyttäjiä. Pölyttäjien avulla kasvit
varmistavat kukkaloiston seuraavanakin kesänä, sillä

Hyönteiset

toimivat

pölyttäjät

pääasiallisina

pölyttäjinä.

imevät

kasvista

ravintoa

ja

samalla

useimpien
Näistä

kasvien

kauneimpina

levittävät kasvien siitepölyä auttaen näin kasveja

erottuvat

lisääntymään. Kukkien voimakas tuoksu on myös

ohdakeperhonen, amiraali, nokkosperhonen ja

tarkoitettu houkuttelemaan pölyttäjiä. Tuoksu on

ritariperhonen. Kimalaiset ja kukkakärpäset ovat

voimakkaimmillaan, kun pölyttäjät ovat liikkeellä.

myös tuttu näky niityillä. Hyönteisten lisäksi linnut

erilaiset

perhoset,

kuten

ja muut eläimet voivat toimia kasvien siitepölyn
levittäjinä tuulen ohella.

Yllä olevat kimalaiset sekä ohdakeperhonen, nokkosperhonen, ritariperhonen,

18

amiraali ja neitoperhonen ovat niittyjen tuttuja pölyttäjiä.

9. Niityt – uhanalaiset perinnebiotoopit

Pappilanmäellä niityt ovat saaneet kukkia kauniina.
Suurin

osa

rakennettua

alueesta

alkaa

niittyjen

kuitenkin

jäädessä

olla

rakennusten

jalkoihin. Tällaiset niityt kuuluvat olennaisena osana
kulttuurimaisemaan. Niityt ovat perinnebiotooppeja
– alueita, joilla kasvaa monia, jopa uhanalaisiakin
kasvilajeja. Muita perinnebiotooppeja ovat kedot,
ahot

ja

metsälaitumet.

luonnontilaisena enää

Tällaisia

alueita

erittäin harvassa!

on
Siksi

olisikin tärkeää pyrkiä säilyttämään monipuolisia
luontoalueita

ja

näin

ylläpitää

lajien

monimuotoisuutta.

Tällä

niityllä

voi

havaita

mitä

erilaisimpia

kasvilajeja, suorastaan kukkaloistoa! Koiranputki,
hiirenvirna, niittyleinikki ja metsäkurjenpolvi ovat
tyypillisiä niittyjen kasveja. Myös vuohenputki,
pukinjuuri,

kissankello,

päivänkakkara

ja
Niittyjen kukkaloistoa.

siankärsämö kasvavat alueella monilukuisena.
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10. Koivunlehtien kahinaa

Maljalammen rannasta löytyy tuuhea koivikko,
jossa vallan ovat saaneet hies- ja rauduskoivut
sekä

pihlajat.

koivikon

Koivut

tuuhean

muodostavat

kauniin

aluskasvillisuuden

kanssa.

Hieskoivu ja rauduskoivu ovat molemmat erittäin
yleisiä lehtipuita koko Suomessa. Hieskoivun
lehdet ovat pyöreämmät kuin rauduskoivulla,
sahalaita

on

kaksinkertaiseen

yksinkertainen
verrattuna

ja

rauduskoivun
rauduskoivun

runko on paksumpi ja rosoisempi. Näillä vinkeillä
koivut voidaankin erottaa helposti toisistaan!

Kansanäänestyksellä

vuonna

1988

valittu

rauduskoivu on Suomen kansallispuu. Alueelta
voi löytää myös toisen meille merkittävän kasvin,
pihlajan. Pihlaja valittiin puolestaan vuonna 1982
Pohjois-Savon maakuntakukaksi!

Maljalammen itäpuolella on tuuhea koivikko,
jossa kasvaa myös paljon pihlajaa.
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11. Polttava nokkonen

Maljalammen kierroksella voi havaita erittäin paljon
tuttuja polttavia kasveja, nokkosia. Näiden kasvien
varressa ja lehdissä on erityisiä polttiaiskarvoja,
joiden pinta murtuu koskettaessa ja sisältä tulee
polttavaa nestettä. Tämä neste sisältää muun
muassa

muurahaishappoa,

etikkahappoa

ja

sitruunahappoa, ja voi siksi aiheuttaa polttelua iholla.

Polttelusta

huolimatta

nokkosia

on

käytetty

hyötykasvina iät ajat jo Rooman valtakunnan ajoilta
asti.

Kuumennettaessa,

kuivattaessa

ja

pakastamalla nokkosten polttava vaikutus häviää ja
niitä voidaan käyttää esimerkiksi ruuanlaitossa.
Nokkonen onkin hyvä yrtti, sillä se sisältää piitä,
rautaa,

kalsiumia,

Nokkosen
vaivoihin,

on

proteiinia

uskottu

kuten

ja

auttavan

reumaattisiin

C-

vitamiinia!

myös

moniin

sairauksiin,

.

munuaiskiviin ja astmaan.
Nokkoset viihtyvät runsasravinteisilla alueilla.
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12. Kosteikot monimuotoisuutta luomassa
Maljalammen itä- ja pohjoispuolella kasvillisuus on
runsaimmillaan. Alue on lehtomaista metsää, jossa
kasvillisuus on monenkirjavaa lehtipuista ja pensaista
saniaisiin ja oravanmarjoihin. Maljalammesta lähtevä
puro

tuo kosteutta

ravinteikkaat

ja

ravinteita

kosteikot

kasvillisuudelle;

ilmentävät

luonnon

monimuotoisuutta parhaimmillaan!

Luonnon

monimuotoisuudella

tarkoitetaan

koko

elämän kirjoa. Se voidaan jakaa kolmeen eri osaan:
elinympäristöjen

monimuotoisuuteen,

monimuotoisuuteen

ja

lajien

lajien
perimän

monimuotoisuuteen. Nämä kaikki kolme ovat tekijöitä,
joita

tulee

suojella

ja

turvata.

Maljalammesta lähtevän puron varrella kosteikko on monimuotoisimmillaan.

Maailman

luonnonsäätiön (WWF) arvion mukaan maapallon
luonnon

monimuotoisuudesta

on

hävinnyt

Tämä kertoo huolestuttavasti siitä, kuinka erityisesti

jopa

ihmisen toimesta tapahtuva hävitys uhkaa koko

kolmannes viimeisten 30 vuoden aikana.

luonnon kirjoa. Muista siis kunnioittaa kaikkea elävää
luontoa,

näin

saamme

nauttia

monimuotoisuudesta mahdollisimman pitkään!
22

luonnon

13. Pioneerikasvit

Pioneerikasvit
tuhoutuneet

ovat

kasveja,

kasvupaikat

jotka

valtaavat

ensimmäisinä.

Ne

aloittavat sukkession. Tämä tarkoittaa lajiston
muuttumista
vaiheeseen,

pioneerikasveista
vakaaseen

kliimaksi-

vaiheeseen,

jossa

eliölajisto ei enää muutu. Kliimaksivaihetta edustaa
vanha kuusimetsä.
Puna-apila ja maitohorsma ovat tyypillisiä pioneerikasveja.

Pioneerilajeille on tyypillistä tehokas lisääntyminen
ja levittäytyminen. Nämä lajit tarvitsevat runsaasti
valoa,

jonka

kasvupaikat

vuoksi
nopeasti.

kasvit

valtaavat

Sukkession

aukeat
myöhäi-

semmässä vaiheessa valoa ei enää ole näille
lajeille riittävästi.

Tyypillisimpiä pioneerikasveja ovat puna-apila ja
maitohorsma. Esimerkiksi puna-apilalla on kyky
tuottaa suuria satoja ravinneköyhällä maaperällä.
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Ensimmäisenä kasvupaikan valtaavat usein niityt.

14. Vanhat komeat männyt

Mäen päällä voit ihailla savolaista luonnonmaisemaa
vanhojen

mäntyjen

varjossa.

Mänty

kasvaa

ihanteellisella paikalla jopa 30-35 metriä korkeaksi ja
se voi saavuttaa reippaasti yli 500 vuoden iän.
Vanhin Suomessa elävä mänty on jopa 800-vuotias!

Pitkän elämänsä päätteeksi jotkut männyt kuolevat
pystyyn. Kuoren irrottua kuivaa, pystyyn kuollutta
mäntyä sanotaan keloksi. Puun kelottuminen vie
joitakin kymmeniä vuosia, ja sen jälkeen kelo saattaa
pysyä pystyssä parisataa vuotta. Kun suuri kelo
viimein kaatuu, sen lahoaminen maassa voi kestää
vielä parisataa vuotta. Yhden männyn koko kierto voi
siis kestää parhaimmillaan jopa yli 1200 vuotta!
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