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11.5  Luukin niinipuut
  60.3175 ° P 24.7103 ° I

Neljä metsälehmusta eli niinipuuta 
kasvaa Luukissa Vihdintien ja 
Luukinjärven välissä pyörätien 
vieressä. Puuryhmä on rauhoitettu 
luonnonmuistomerkkinä jo 1949. 
Korkein metsälehmus on yli 
25metrinen, ympärysmittaa puilla on 
enimmillään lähes kolme metriä.  

11.4  Punatorpan metsälehmus
  60.3219 ° P 24.7158 ° I 

Lahnuksessa sijaitseva Punatorpan metsälehmus on rauhoitettu 
luonnonmuistomerkkinä 1989. Puu kasvaa pihassa osoitteessa 
Storgårdintie 1, mutta se näkyy hyvin viereiselle tielle. Metsäleh
muksen lehvästön halkaisija on noin 20 metriä ja rungon ympä
rysmitta yli 3,5 metriä. Korkeutta puulla on lähes 25 metriä.
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11.7  Luukinjärven rantametsän 
luonnonsuojelualue

Luukinjärven rantametsän luonnonsuojelualue on kooltaan lähes 
12 hehtaaria. Järven kaakkoispuolella sijaitseva metsäalue on 
monimuotoista, pääosin kuusivaltaista sekametsää, joka muo
dostaa yhdessä Luukinjärven kosteikon kanssa monipuolisen ja 
edustavan kokonaisuuden. Rantametsässä esiintyy runsaasti arvo
kasta lahopuustoa ja suuria lehtipuita, mm. haapaa on runsaasti. 
Rannan jyrkähkö rinne muodostaa myös arvokkaan maiseman. 
Järveen laskee rinteiltä kaksi puroa, joiden varrella on lehtomaista 
kasvillisuutta. Rauhoitetulla alueella on tavattu myös liitooravia. 
Kartta ks. s. 233.

11.6  Luukinjärven kosteikko

Luukinjärven pohjois ja koillisosassa on matalaa ja umpeen kas
vavaa kosteikkoa, jota kutsutaan Luukinjärvensuoksi. Kosteikon 
pintaala on 33 hehtaaria, ja osa siitä sijaitsee myös Vihdintien 
pohjoispuolella Heinäjärven alueella. Kosteikon liejusta on löy
detty Suomesta jo kadonneen vesipähkinän hedelmiä.

Luukinjärvensuon yleisimmät suotyypit ovat nevoja, varsin
kin saraneva, sekä korpia. Vesirajassa kasvaa osmankäämiä ja 
järviruokoa sekä mm. rantakukkaa ja myrkkykeisoa. Tyypillisiä 
vesikasveja ovat mm. lumpeet ja uistinvita. Luukinjärven vesi on 
rehevöitynyttä, ja happitilanne on yleisesti huono. Viime vuosina 
järveä on kuitenkin hapetettu.

 Luukinjärven pohjois ja koillisosa on paikallisesti arvokas lin
tualue. Siellä tavataan paljon vesilintuja, jonkin verran kahlaajia 
ja muita kosteikkolintuja. Kartta ks. s. 233. 


