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1. Ohjeita luonnossa liikkujalle
Varusteet

Särkiniemen luontopolut ovat helppokulkuisia ja kuivimpaan

Kameran linssin läpi voi metsästää hienoja

aikaan reiteillä voi pärjätä jopa lenkkitossuilla. Polulta

luontokuvia, ja marja- ja sieniaikaan korista tai

poiketessa ja rantaviivan elämään tutustuttaessa

pusseista voi olla paljonkin iloa. Pitkälle retkelle

kumisaappaat ovat tietenkin paikallaan.

kannattaa ottaa mukaan vesipullo ja eväspaketti.

Pitkähihainen paita ja pitkälahkeiset housut suojaavat
hyttysenpistoilta. Pahimpaan ötökkäaikaan kannattaa
suojautua hyönteiskarkotteen avulla.

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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Retkeily Särkiniemen luontopoluilla
Saat:

Et saa:

•

liikkua jalan ja hiihtäen

•

•

pyöräillä pääulkoilureiteillä

•

poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

•

häiritä lintuja, riistaeläimiä tai niiden pesiä

•

onkia ja pilkkiä

•

kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta

•

uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

•

pitää mukanasi koiraa tai muuta lemmikkiä – mutta vain

•

tehdä avotulta muualle kuin merkitylle nuotiopaikalle

kytkettynä!

•

roskata ympäristöä

•

ajaa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä maastossa

•

harrastaa kalliokiipeilyä

•

kalastaa tai metsästää ilman asianomaisia lupia

•

telttailla tai leiriytyä

aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille ihmisille esimerkiksi
meluamalla asutuksen lähellä

tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms.
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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 Särkiniemen luonnonympäristöstä
Särkiniemen kasvillisuus on runsasta. Sieltä löytyykin

Särkiniemen alueella onkin useita erilaisia

lehtojen ja tuoreiden kankaiden lisäksi hienoja

metsätyyppejä, joiden kasveihin ja eläimistöön

luontokohteita myös Sammalniemen ja Särkiniemen

voi helposti tutustua poikkeamatta lenkkipoluilta.

ranta-alueilta, joilla voi tutustua rehevöityneiden

Sammallahden pohjukassa ja Särkiniemen

lahdenpohjukoiden eliöstöön.

kärjessä tapaa runsaasti rantakasveja, mutta
myös useita lehtipuulajeja ja niittykasvillisuutta.

Lohkaretielle nimensä antaneet suojellut
siirtolohkareet ovat merkkejä 10 000 vuotta sitten
päättyneestä jääkaudesta, jolloin Särkiniemen alue oli
vielä mannerjäätikön peittämä.

Särkiniemen koulun vieressä kasvaa sekametsää,
jossa kasvaa mäntyjen lisäksi useita lehtipuulajeja ja
ruohovartisia kasvilajeja. On kiehtovaa tarkastella
miltä metsän kasvillisuus näyttää eri vuodenaikoina.
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3. Särkiniemen koulun luontopolut
Särkiniemen koulun luontopolussa on kaksi
reittivaihtoehtoa:

•

1,2 km pitkällä Sammalniemen kierrolla

•

2,6 km pitkällä Särkiniemen kierroksella (kartalla

tutustutaan useisiin eri kasvilajeihin kosteikoista

sininen viiva) kuljetaan polkuja pitkin. Reitillä

lehtoihin. Lisäksi opastuspisteet kertovat mm.

tutustutaan eri metsä- ja kasvillisuustyyppeihin,

linnuista ja Kallaveden vaiheista yhteensä 10

metsän ja järven eläimistöön sekä myöskin

opastuspisteessä. Reitti seurailee helppokulkuisia

jääkauden jälkiin yhteensä 16 opastuspisteessä

polkuja ja kevyenliikenteen väyliä (kartalla pisteet 1-

(kartalla pisteet 1-10 ja A-F ).

10).
•

Tällä reitillä reittipisteet 1-10 ovat samoja kuin
Sammalniemen kierrolla ja voit itse valita kumpi
reiteistä sopii sinulle ajankäytöllisesti paremmin.
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Kartta:

Copyright: Maanmittauslaitos, diaarinumero MML/121/033/2010
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Sammalniemen luontopolun opastuspisteet
1. Siirtolohkareet muistona jääkaudesta

Ympäri Särkiniemeä voit nähdä useita
rauhoitettuja siirtolohkareita. Lohkareet ovat
koostumukseltaan rikkoutunutta tyynylaavaa,
jonka väliin on saostunut kalkkikiveä.

Tyynylaavaa on syntynyt poimuvuorten
muodostuessa. Myöhemmin, jääkauden aikana,
jää irrotti tyynylaavan lohkareiksi ja kuljetti
lohkareet nykyisille paikoilleen. Lohkareet ovat
varmasti tuttuja suurelle osalle Särkiniemen
Särkiniemen koulun pihalla voit nähdä yhden monista
alueen suojelluista siirtolohkareista.

asukkaista ja niinpä niistä onkin saanut nimensä
myös yksi Särkiniemen teistä – Lohkaretie.
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2. Puronvarsilehto
Kuopionniemi on Pohjois-Savon lehtokeskuksen

Myös lepät ja haavat viihtyvät kosteilla lehtoalueilla.

rehevintä aluetta, jonka syntyyn on vaikuttanut

Lehdoissa viihtyvät runsaan kasvillisuuden lisäksi myös

hienoainesta runsaasti sisältävä ravinteikas maaperä.

monet metsän eläimet. Etenkin lintujen määrä on

Särkiniemen tapauksessa myös emäksisillä kivilajeilla

moninkertainen verrattuna kangasmetsiin.

on ollut oma merkityksensä.

Lehdoissa tavattavia tavallisimpia lintulajeja ovat peipot

Kuopion lehtomaisten metsien runsaus on valtava, sillä

ja rastaat, ja saattaapa sitä hyvällä tuurilla kohdata myös

peräti kolmannes Kuopion metsistä on lehtojen tai

sirittäjänkin laulua.

lehtomaisten metsien peitossa!

Käenkaali on Keski-Suomen lehtojen kasvi, jonka kukat
peittävät suurinakin mattoina lehdon kenttäkerrosta
keväisin. Kuopion seudulla yleisemmin
lehtokasvillisuutena tavataan myös muita ruohovartisia
kasveja, kuten esimerkiksi saniaisia, sudenmarjaa,
kieloja, mesiangervoa ja lisäksi pensaskerroksesta
Käenkaali ja kotkansiipi ovat tuttu näky lehdoissa.

tuomia ja lehtokuusamaa.
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3. Hajottajat kierrättävät ravinteita

Luonnontilaiseen metsään kertyy ajan myötä valtavasti
kuollutta eloperäistä ainesta. Puut pudottavat lehtiä, neulasia
ja oksia ja kaatuvat ennemmin tai myöhemmin itsekin.
Eläimet pienimmästä muurahaisesta suurimpaan hirveen
kohtaavat joskus matkansa pään. Mutta mitä tapahtuu
kuolleille kasveille ja eläimille?
Olipa kyseessä kuollut eläin tai kasvi, se päätyy valtaisan
hajottajajoukon ruokalistalle. Kaatuneita puita lahottavat
sienet, etenkin käävät. Kuolleet eläimet päätyvät useimmiten
erilaisten raadonsyöjähyönteisten ravinnoksi. Loppuosa
kuolleesta aineksesta päätyy maaperäeliöiden saataville.
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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Pinovyökääpä on vallannut nimensä mukaisesti
kuolleen koivun rungon pinoutumalla vyöksi puun
ympärille.

4. Elämää kuusikossa

Kuusi viihtyy ravinteikkaassa ja kosteassa maaperässä.

Lisäksi kenttäkerroksen kasveista usein kuusikosta

Kuusen juuret kulkevat lähellä pintaa, jonka vuoksi se ei

löytyviä ovat mustikka, lillukka, ketunleipä, oravanmarja

saa riittävästi vettä esimerkiksi hiekkaharjuilla, joilla vesi

ja metsätähti. Myös kielo kukkii runsaana tämän

pyrkii painumaan harjun sisään pohjavedeksi. Jos vanha

kuusikon alueella. Kuusi valtaa varjostavana puuna

kuusikko hakataan pois, kasvaa hakkuuaukealle

paljon alaa itselleen, mutta tästä kuusikosta löytyy silti

luontaisesti ensin koivua, joka suojaa alla kasvavia uusia

myös paljon pihlajan taimia, jotka pyrkivät

kuusentaimia hallalta.

kamppailemaan kuusikon kanssa elintilasta.

Ihmisiän aikana kuuset kasvavat lopulta koivujen ohi
pituudessa ja koivut kuolevat valon puutteessa pois.
Tämänkaltaista luontaista muutosta, jossa lajit vaihtuvat
ajan myötä, sanotaan sukkessioksi. Kuusikon varjossa
kasvaa pääasiassa sammalia kuten seinäsammalta ja
kerrossammalta, mutta myös karhunsammalta.
Vuosirenkaista voi laskea kuinka vanhaksi puu on
ehtinyt kasvaa ennen kaatamistaan.
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5. Mänty, honka vai petäjä?
Sammalniemen kärjessä voit ihailla
savolaista järvimaisemaa vanhojen
mäntyjen varjossa. Mänty voi kasvaa
ihanteellisella paikalla jopa 30-35 metriä
korkeaksi.
Mänty voi saavuttaa yli 500 vuoden iän.
Vanhin Suomessa elävä mänty on jopa 800vuotias! 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!
Savolaista järvimaisemaa Sammalniemessä.
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6. Kallaveden vaiheet
Mitäpä olisi Kuopio ilman Kallavettä! Tämän Pohjois-

Veden pinta oli tuolloin noin 20 metriä nykyisen

Savon suurimman ja koko Suomen seitsemänneksi

Kallaveden pintaa korkeammalla eli 102 metriä

suurimman järven alkutaival on peräisin noin 10 000

merenpinnan yläpuolella. Murrosvaiheessa Kallaveden

vuoden takaa. Silloisen mannerjäätiköstä sulaneen

muoto muuttui monta kertaa. Nykyisen muotonsa

Yoldiameren pinta lainehti Kuopion seudulla noin 143

Kallavesi sai noin 3500 vuotta sitten.

metrin 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
merestä yhtenä suuren Ancylusjärven osana. Ensin
Kallavesi laski länteen, kohti Pohjanlahtea.
Maankohoamisen yhä edetessä muodostui SuurSaimaa, joka noin 6000 vuotta sitten puhkaisi uuden
uoman kaakossa Vuoksen kautta Suomenlahteen.
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7. Metsä kuhisee elämää
Rantapolun varrella on lehtomaista metsää, joka kuhisee

Kun pesimäpaikka ja puoliso on vallattu, on aika

elämää. Yhdessä ainoassa puussa voi elää valtava

rakentaa pesä. Useimmat pikkulinnut ja rastaat

määrä eliöitä. Rungolla ja oksilla voi vilistellä kymmeniä

rakentavat taidokkaita pesiä oksista, risuista, sammalista

erilaisia hyönteisiä, joista osa on niin pieniä, että niitä on

ja eläinten karvoista. Jotkut lajit suosivat puunkoloja. Osa

vaikea nähdä paljaalla silmällä. Hyönteisrunsaus

kaivertaa pesäonkalon itse, kuten tikat ja hömötiaiset,

houkuttelee metsälintuja tänne pesimään.

osa puolestaan hakeutuu vanhoihin, edellisten
asukkaiden hylkäämiin koloihin.

Kun sopiva asuinalue on keväällä löytynyt, monet
metsälintukoiraat kuuluttavat omistusoikeuttaan
laulamalla. Laulu houkuttelee naaraita koiraan reviirille ja
karkottaa muut koiraat, kilpakosijat. Keväisessä
metsässä raikuukin oikea lintujen kuoro, kun peipot,
pajulinnut, punakylkirastaat ja monet muut yrittävät
saada ääntään kuuluville.

Peippo on yksi metsän monista iloisista visertäjistä.
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8. Käpytikka on Suomen yleisin tikka

Särkiniemestä löytyy runsaasti tikan jättämiä jälkiä.
Yleisimmät lajimme ovat käpytikka ja palokärki. Tästä
puusta tikka on nakutellut pesän perheelleen ja
alkukesästä voikin kuunnella jatkuvaa piipitystä puiden
koloista.
Tikat voivat nakutella puita muistakin syistä. Kevättalvella
tikkojen pärryyttely yltyy ja linnut hakeutuvat
mahdollisimman kovalle puulle kuten keloille. Silloin on
kyse kevätsoitimesta. Pärryyttelijäkoiras haluaa
rummuttaa mahdollisimman kovaäänisesti
houkutellakseen naaraita ja karkottaakseen kilpailevat
koiraat.
Mahtavimmat soundit saa aikaan kaupunkilaistunut
tikka, joka hoksaa rummuttaa katulamppujen
metallikuoria! Ääni kaikuisi todella kauas, ellei liikenteen
meteli peittäisi sitä alleen.
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9. Tulokaslajit ovat uhka ekosysteemille
Tulokaslaji on laji, joka ei esiinny alueella luontaisesti,
vaan on siirtynyt sinne joko tahallisesti tai tahattomasti
ihmisen siirtämänä. Tulokaslajit voivat kilpailla ja vallata
runsaastikin alaa alkuperäiseltä kasvistolta. Monesti
tulokaslajeilta myös puuttuu luontaiset viholliset, jotka
rajoittaisivat kantaa. Tämä onkin hyvin suuri uhka
luonnon monimuotoisuudelle.

Suomeen on kotoutunut yli 600 vierasta kasvi- ja
eläinlajia, joista esimerkiksi lupiini on tienvarsille
istutettuna syrjäyttänyt monet alkuperäiset kissankellot ja
muut ketokasvit. Luontopolun varrella saatat törmätä
lupiinin lisäksi muihinkin tulokaslajeihin. Näitä ovat mm.
näyttävän kokoiset jättiputket ja jättipalsami.
Lupiini on vallannut itselleen paikan tämänkin lenkkipolun varrelta.
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10. Kaislikossa suhisee

Sammallahden pohjukassa tapaa rehevän
rannan kookkaita kasveja. Sieltä löytyy
muun muassa vehka, kurjenjalka, rentukka,
mesiangervo, ranta-alpi ja rantakukka.
Kasviharrastaja saattaa löytää rannan
kosteikosta myös keltaisen kurjenmiekan tai vaikka
lumpeen kukkimassa.

Alkukesästä lenkkeilypolku on varsin
upea näky tuomien kukkiessa polun varrella.
Voipa polulta poiketa myös varsin korkealle
kohoaville kallioille tähystämään kaunista
kesämaisemaa suurten haapojen lehtien havinaa
kuunnellen.
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Särkiniemen luontopolun opastuspisteet
A. Männikön pioneerit
Kallio on kasvupaikkana paljon kuivempi ja karumpi kuin

Sammalilla ei ole varsinaisia juuria, joten ne imevät

metsämaa, lehdosta puhumattakaan. Ruohojen ja

tarvitsemansa kosteuden ja ravinteet suoraan ilmasta ja

kukkien sijaan yleisimpiä kasveja ovat sitkeät varvut,

sadevedestä. Ne viihtyvät parhaiten kosteissa paikoissa,

kuten puolukka ja mustikka, ja oikein ohuen

joten tältäkin kalliolta niitä löytyy eniten painaumista ja

maakerroksen päältä löytyy lähinnä sammalta ja jäkälää.
koloista.

Jäkälät luokitellaan sieniin, mutta todellisuudessa ne
muodostuvat kahdesta eliöstä, sienestä ja
pienenpienestä levästä. Jäkälät vaativat paljon valoa ja
kestävät mainiosti kuivia oloja. Jotkut lajit kasvavat jopa
paljaan kiven pinnalla muodostaen kauniita kuvioita.
Jäkälät ovat pitkäikäisiä ja kasvavat hyvin hitaasti, vain
noin millimetrin vuodessa. Piloille tallatun jäkälikön
Mustikka ja puolukka ovat niin monien eläinten kuin myös

uusiutuminen voi siis viedä satoja vuosia.

ihmistenkin herkkuja.
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B. Pahkat ovat luonnon uniikkeja taideteoksia

Pienelle niemekkeelle tultaessa voit nähdä männyn,
jonka kyljessä komeilee pyöreä, isokokoinen pahka.
Pahkan syntymisen syytä ei tarkasti tiedetä. Se voi
saada alkunsa pienestä kolhusta, jota puu alkaa korjata.
Jostain syystä puuainesta muodostuu enemmän kuin
vaurion paikkaamiseen tarvittaisiin, jolloin puun kylkeen
kasvaa pahka. Pahkan kasvu voi joskus jatkua koko
puun eliniän, jolloin itse pahka voi paisua halkaisijaltaan
jopa metrin mittaiseksi. Taipumus pahkojen
kasvattamiseen on ainakin osittain perinnöllinen.

Raaka-aineena pahkat ovat haluttuja, sillä puuaines on
epätavallisen kovaa ja kestävää. Pahkasta koverrettu
kuksa on eränkävijöille tuttu juoma-astia. Suurimmista
raidan pahkoista on tehty jopa huonekaluja.
20

C. Ihmisen ikuiset jäljet
Särkiniemessä liikkuu monenlaisia retkeilijöitä. Suurin

Muovi on maapallolla uusi aines, eivätkä bakteerit pysty

osa jaksaa ja viitsii kantaa roskansa pois metsästä,

vielä hajottamaan sitä. Kenties bakteerit ”keksivät” joskus

mutta valitettavasti osa heittää edelleen jätteitä

muovinsyömisen salaisuuden. Silloin noilla uusilla

maastoon. Roskat ovat metsässä vaarallisia. Eläimet

hajottajilla on määrättömästi ravintoa tarjolla ja ne

saattavat niellä muovinpaloja luullessaan roskia ruuaksi

pystyvät lisääntymään räjähdysmäisesti. Mitäköhän siitä

tai satuttaa itsensä lasinsirpaleisiin. Jotkut jätteet ovat

seuraa?

myrkyllisiä, kuten maalipurkit, akut ja paristot. Myrkyt
saattavat myös pilata vesistöjä ja aiheuttaa
kalakuolemia.
Biojäte, kuten banaanin- tai omenankuoret, hajoaa
parhaassa tapauksessa muutamassa kuukaudessa.
Sanomalehtipaperi säilyy maassa vuoden tai pari, kova
ja värikäs aikakauslehtipaperi pitempään. Kangaspakka
katoaa muutamassa vuodessa. Muovi ja metalli hajoavat
hyvin hitaasti, pahimmillaan ne säilyvät luonnossa satoja
vuosia. Lasi ei hajoa koskaan.

Särkiniemen kärjessä on nähtävillä vielä jälkiä ihmisasutuksesta.
Jäljelle on jäänyt kaikenlaisia rakennusjätteitä, kuten tiiliä ja metallia.
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D. Ken on heistä kaikkein kaunein?

Monilla kasveilla on erityinen merkitys suomalaisessa
kulttuurissa. Vanhan kulttuuriperinnön kunnioittamiseksi
1960-luvulla 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 PohjoisSavon maakuntakukaksi.

Löydätkö tästä rantalehdosta Suomen kansalliskukan ja

Kielo on kaunis, mutta myrkyllinen rehevien metsien kasvi.

Pohjois-Savon maakuntakasvin?
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E. Hirveästi hyönteisiä

Suomesta tunnetaan noin 42 000 eliölajia.
Selkärankaisten osuus on häviävän pieni, vain alle
400 lajia. Kasveja on määritetty noin 15 000.
Selkärangattomia eläinlajeja on noin 25 000, josta
20 000 kuuluu hyönteisiin. Hyönteisiä voitkin
tarkkailla Särkiniemen niityillä ja kukkakedoilla.

Suurin hyönteislahko ovat pistiäiset, joihin kuuluvat
niin muurahaiset kuin mehiläisetkin. Erilaisia
pistiäislajeja on määritetty jo lähes 6000. Kaksisiipisiä
eli hyttysten ja kärpästen sukulaisia tunnetaan noin
5000 lajia. Kovakuoriaiset tulevat kolmansiksi 4000
lajillaan. Päiväperhoset tunnetaan parhaiten, mutta
niiden lajikirjo jää 114 lajillaan varsin
vaatimattomaksi.
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F. Lintujen tarkkailu harrastuksena
Särkiniemessä on hyvä aloittaa lintuharrastus.
Kirjaston lintukirjalla, kiikarilla ja muistiinpanovälineillä
pääsee jo hyvin alkuun. Pihapiirissä ja lähimetsässä
riittää tutkailtavaa vähäksi aikaa, ja kun talitintit, peipot ja
varikset ovat tuttuja, on helpompi oppia tunnistamaan
uusia lintulajeja. Jo vuodessa pystyy luomaan
itselleen hyvän yleiskuvan tavallisimmista lajeista.

Särkilahdella on mukava lahdenpohjukka, jonka rannalla
on helppo tarkkailla lintuja. Etenkin pesimäajan jälkeen
rannalla on mukava seurailla vilkasta lentoliikennettä:
lokkeja liitämässä järven yllä, tiiroja kalastamassa,
västäräkkejä hyppimässä rantakiveltä toiselle ja vaikkapa
sinisorsia poikueineen uimatunnilla suojaisassa

Haapanat viihtyvät pohjoisen lampareisilla avosoilla
mutta ovat nykyään yhä yleisempi näky myös taajamaalueilla.

lahdenpoukamassa.
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