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Kosteikkokorti – opettajan oheismateriaalit

1.
JOHDANTO

Kosteikkokortit on tehty osana Lintulahdet Life -han-
ketta (2003 - 2007), jossa kunnostetaan ja hoidetaan
yhteensä 12 lintuvesialuetta Uudenmaan ja Kaakkois-
Suomen ympäristökeskusten alueella. Hankkeessa mu-
kana olevat lintuvesialueet sijaitsevat Suomenlahden
muuttoreitillä ja ovat tärkeitä levähdysalueita vesilin-
nuille ja kahlaajille.

Lintulahdet Life -hankkeen tavoitteena on edistää alu-
eiden luonnonarvoja ja linnustollista merkitystä. Kos-
teikkoluonnon tunnettavuutta edistetään oppimateri-
aalien ja kosteikkoretkien avulla. Tässä yhteydessä kos-
teikolla tarkoitetaan lintuvesialueita, joita ovat runsas-
kasvustoiset matalahkot järvet, merenlahdet ja jokisuis-
tot.

Kosteikkokortit on tarkoitettu oppimateriaaliksi perus-
koulujen luonto-opetukseen. Ne sopivat erityisen hy-
vin maastokäyttöön. Korteissa esitellään eteläsuomalai-
sella kosteikoilla eläviä kasvi- ja eläinlajeja sekä niiden
eri kehitysvaiheita. Lajit on jaettu kahdeksaan ryhmään.
Kullakin ryhmällä on oma tunnusvärinsä. Jokaisessa
kortissa on kerrottu millaisessa ympäristössä laji kos-
teikolla elää, mitä se käyttää ravintonaan kosteikoilla ja
minkä ravintoa se itse siellä on. Kosteikkokortteja on
ohjekortti mukaan luettuna yhteensä 50 kpl.

Kosteikkokorttien ja opettajan oheismateriaalin suun-
nittelusta on vastannut Lintulahdet Life - oppimateri-
aalityöryhmä. Ryhmää on vetänyt Espoon kaupungin
ympäristövalistuskeskus Villa Elfvikin luontotalo. Ryh-
mässä ovat olleet mukana Riitta Pulkkinen, Sara Oja,
Katri Luukkonen ja Anu Kuusisto Villa Elfvikin luon-
totalosta, Marjo Priha Uudenmaan ympäristökeskuk-
sesta, Nina Trontti Luontokoulu Töyhtöhyypästä, Tii-
na Lecklin Luontokoulu Hailista ja Pekka Paaer Hara-
kan luontokoulusta. Opettajan oheismateriaalin ovat
koonneet Katri Luukkonen ja Nina Trontti.

Oheismateriaalissa on käytetty kosteikkoluonnon asian-
tuntijoiden Lintulahdet Life -hankkeen ympäristökas-
vatustyöpajoihin kirjoittamaa tekstiä. Osio “Kosteik-
koluonnon uhat ja hoito” on lyhennetty Markku Mik-
kola-Roosin tekstistä, kuten myös johdatusteksti lin-
nuista. Vastaava teksti nisäkkäistä on pääosin Visa Ero-
sen kirjoittama. Lisäksi asiantuntija-apua ovat antaneet
Eero Jutila, Antti Mikala, Eija Koivumäki, Esa Korkea-
mäki, Urpo Koponen, Tarja Malmi-Raike, Suvi Mäke-
lä, Kaisa Pajanen, Jussi Pennanen, Mikko Tiira, Juhani
Terhivuo, Lauri Urho ja Erwin Woitsch.
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Kosteikkokortit

2.
KOSTEIKKOKORTTIEN

KÄYTTÖ

Ravintoketjun rakenne näyttää tältä:
kasvi - kasvinsyöjä - peto (- hajottaja)

Esimerkkejä kosteikon ravintoketjuista:

1. kasviplankton - rataseläin - ruskoukonkorennon
toukka - lahna - supikoira - merikotka

2. viherlevä - tohvelieläin - hankajalkainen - hauen
poikanen - rantakäärme - ruskosuohaukka

3. kasviplankton - pikkujärvisimpukka - piisami -
ruskosuohaukka

4. kasviplankton - isolimakotilo - naurulokin
poikanen - supikoira

5. paatsama - sitruunaperhosen toukka - sammakko -
kaulushaikara

6. pikkulimaska - lapasorsan poikanen - hauki -
kalasääski

7. järviruoko - nauta - ihminen

Ekosysteemissä risteilevät ravintoketjut muodostavat
yhdessä ravintoverkon ja siten kaikki eliöt ovat jossain
määrin sidoksissa toisiinsa. Eliön kuollessa hajottajat
palauttavat siihen sitoutuneen aineen ravinteiden muo-
dossa jälleen kasvien käyttöön. Kosteikkokorttien avulla
voi rakentaa kosteikon ravintoverkkoja, kun mukaan
otetaan hajottajia.

Hajottajiksi kutsutaan eliöitä, jotka käyttävät pääasial-
lisena ravintonaan kuolleita eliöitä. Ne muokkaavat elol-
lisen aineksen kasveille käyttökelpoiseen muotoon.
Hajottamiseen osallistuu luonnossa useita eri eliöitä.
Hajotuksen aloittavat usein hyönteiset ja madot. Sitä
seuraa maaperän “hajotusravintoketju” erilaisia eläimiä,
alkueläimiä, sieniä ja bakteereja. Lopuksi eliö on hajo-
tettu ravinteiksi, elottomaksi aineeksi, jota kasvit käyt-
tävät ravintonaan. Vesiekosysteemissä hajotuksen suo-
rittavat pääasiassa bakteerit ja sienet.

Lintujen, kalojen ja käärmeen munia ei saa suoraan
mukaan ravintoketjuihin, koska ne käyttävät ravinto-
naan ruskuaispussiaan. Munat ja pienet poikaset ovat
kuitenkin riippuvaisia emostaan, joten niihin vaikut-
taa kaikki mikä vaikuttaa emoihinkin. Toisaalta munia
ja poikasia käyttävät ravintonaan monet pedot, jotka
eivät saa täysikasvuisia eläimiä pyydystettyä. Kosteik-
kokorttien avulla voikin hyvin pohtia, miten erilaiset
häiriöt kosteikolla vaikuttavat eläinten eri kehitysvai-
heisiin.

Pohdittaessa kosteikkoekosysteemin toimintaa ravinto-
verkon avulla, on syytä huomioida, että kaikki kulutta-
jat käyttävät luonnossa ravintonaan useampaa eri lajia.
Toisaalta ne saattavat syödä vain jotain tiettyä kehitys-
vaihetta tai kasvinosaa esim. linnun munia, kasvin sie-
meniä tai lehtiä. Jos jotakin ravintokohdetta on vähän,
siirrytään käyttämään enemmän jotain toista. Monet
pedot voivat syödä myös oman lajinsa edustajia.

Kosteikkokortteja voi käyttää opetuksessa monella ta-
valla. Nuorimpien alakoululaisten kanssa niiden avulla
voi tutustua kosteikon lajistoon ottamalla ne retkelle
mukaan tai vaikka rakentamalla niistä luontopolun.
Vähän vanhempien kanssa korttien avulla voi perehtyä
kosteikkoon ekosysteeminä ja lajien välisiin vuorovai-
kutussuhteisiin. Kosteikkokorttien avulla voi havain-
nollistaa ravintoketjujen ja ravintoverkon toimintaa.
Kortteja voi käyttää myös sisällä luokassa monella eri
tavalla.

2.1.
Kosteikkoretki

Lintulahdet Life - hankkeessa on kehitelty myös val-
miita kosteikkoretkimalleja erilaisille ryhmille. Niistä
löytyy tietoa hankkeen Internetsivuilta: www.ymparisto.
fi/lintulahdetlife, ympäristökasvatus. Kosteikoille ret-
keilemään lähtiessä on syytä kerrata alueen liikkumis-
säännöt. Keväällä kosteikoilla retkeillessä on erityisesti
muistettava antaa linnuille pesimärauha. Laminoidut
lajikortit ovat hyvin säänkestäviä ja ne sopivat siten mu-
kaan kosteikkoretkelle. Osan kosteikkojen lajeista on-
nistuu todennäköisesti näkemään retkellä, joistakin voi
nähdä syöntijälkiä tai muita jätöksiä. Suuri osa kosteik-
kokorttien lajistosta kuitenkin yleensä pysyttelee pii-
lossa, joten retken tavoitteeksi on hyvä ottaa tutustu-
minen kosteikkoon elinympäristönä.

2.2.
Ravintoketjut ja ravintoverkko

Kosteikkokorttien avulla voi rakentaa kosteikon ravin-
toketjuja kasveista lihansyöjiin. Ravintoketjussa eliöt
hankkivat ravintoa toisista eliöistä elinympäristössään.
Ravintoketju alkaa aina vihreästä kasvista, jota kutsu-
taan tuottajaksi. Kasvi siis tuottaa ainetta (lähinnä so-
kereita) yhteyttämällä. Kasveja syövät kasvinsyöjäeläi-
met, joita kutsutaan ensimmäisen asteen kuluttajiksi.
Kasvinsyöjäeläimiä syövät lihansyöjät, joita kutsutaan
myös pedoiksi ja toisen asteen kuluttajiksi.

Ravintoketjussa voi olla useita petoja. Toisaalta monet
eläimet ovat myös sekaravinnon käyttäjiä eli syövät sekä
kasveja että eläimiä. Jos halutaan havainnollistaa aineen
ja energian kiertoa ekosysteemissä, on ravintoketjuihin
otettava mukaan myös hajottajat. Hajottajia ravinto-
ketjussa kutsutaan kolmannen asteen kuluttajiksi.
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Ekosysteemileikit havainnollistajina
Ravintoketjuja ja ravintoverkkoa voi havainnollistaa
opetusleikkien avulla. Leikkejä valmistellessa, kannat-
taa etukäteen miettiä millaisia ravintoketjuja korteista
voi syntyä ja ottaa leikkiin mukaan kortteja saman ver-
ran kuin on oppilaita.

Koska kortteihin on pyritty saamaan kosteikon lajeja
mahdollisimman monipuolisesti, eivät lajimääräsuhteet
ole sellaiset kuin ne ekosysteemissä oikeasti ovat. Ra-
vintoverkkoleikkiin kannattaakin tehdä lisää kasvikort-
teja (ks. Lisäkorttien teko), ettei aine ja energia kierrä
aina samojen kasvien kautta. Myös kasveja syövistä
hyönteisistä (erityisesti niiden toukista) voi olla syytä
tehdä lisäkortteja.

Monista kosteikon lajeista on kortteja useammasta ke-
hitysvaiheesta. Eläinten munat, jotka eivät syö ketään,
saa mukaan leikkeihin esimerkiksi muodostamalla laji-
kohtaisia ryhmiä eri kehitysvaiheista. Leikkiä voi myös
johdatella välillä muillakin vuorovaikutuksen muodoilla
kuin ravinnon käytöllä.

Kosteikkokorteissa ei varsinaisesti ole hajottajia, vaik-
kakin osa pohjan eläimistä syö kuollutta orgaanista ai-
nesta eli detritusta. Ravintoketjuleikkiä voi leikkiä il-
man hajottajiakin ja ravintoverkkoleikkiä varten oppi-
laat voivat tehdä itse hajottajakortteja. Ennen leikkiä
on hyvä tutustua kosteikkoekosysteemiin ja sen lajis-
toon tekemällä retki kosteikolle ja pohtimalla kosteik-
koekosysteemin toimintaa. Kosteikkoretkellä havaituis-
ta lajeista voi myös tehdä lisää kortteja.

Tietoa kosteikkoekosysteemiin vaikuttavista tekijöistä
löydät kappaleesta “Kosteikkoluonnon uhat ja hoito”.
Myös joidenkin lajien kohdalle on laitettu niihin koh-
distuvia uhkia ja vuorovaikutuksen muotoja.

Ravintoketjuleikki
Oppiympäristö: koulun piha tai muu tilava paikka
kosteikon läheisyydessä

Osallistujamäärä: vähintään 10 hlö

Tarvikkeet: Kosteikkokortit (+ itse tehtyjä lisäkort-
teja), teippiä, noin 80 cm mittainen paksu langan-
pätkä jokaiselle oppilaalle, 6 kpl 3 - 5 metrin mit-
taista paksua langanpätkää kerällä, sakset

Jokainen oppilas saa yhden kosteikkokortin, jonka
hän kiinnittää itseensä näkyvästi kuvapuoli ulospäin
näkyvälle paikalle. Korttiin voi teipata kiinni langan,
jonka avulla kortti ripustetaan kaulaan. Jos leikkiä
leikitään kosteikkoretken päätteeksi, voi kortit jakaa
jo retken alussa. Oppilaat voivat siten retken aikana
yrittää etsiä jälkiä oman korttinsa lajista.

Kun kaikki ovat saaneet korttinsa, opettaja voi joh-
datella juttua esim. seuraavien kysymysten avulla:
Ketkä eivät syö ketään tästä porukasta? Ketkä ovat
kasveja? Kun on saatu selville, että kasvit ovat tuotta-
jia eivätkä syö ketään, kullekin kasviedustajalle anne-
taan lankakerä, jonka päästä hän ottaa kiinni.

Johdattelua jatketaan kysymällä: Ketkä syövät kasve-
ja? Entä ketkä syövät kasvinsyöjiä, ketkä ovat petoja?
Kysymysten edetessä lankakerä annetaan sille, joka
sattuu sinut syömään. Jokainen pitää kuitenkin omas-
ta kohdastaan langasta kiinni. Lopulta kaikki langat
päätyvät yhden tai muutaman korkeimman asteisen
pedon käsiin.

Langan voi katkaista jostain kohtaa, esim. kasvinsyö-
jän jälkeen, jolloin tämä ‘putoaa’ ketjusta. Tämän jäl-
keen lanka vedetään pois kaikilta, jotka ovat ketjussa
‘putoajan’ yläpuolella ja katsotaan, kuinka moni lan-
gassa roikkuja kärsii yhden lajin putoamisesta. Samalla
mietitään syitä eri lajien taantumisiin, kuolemiin tai
häviämisiin. Langan voi aina uudelleen solmia ja tehdä
uusia katkaisuja ketjun eri kohdista.

Kosteikkokortit



Lintulahdet Life

5

Kosteikkokortit

Seuraavaksi tarkoituksena on havainnollistaa, miten
lajiin kohdistuva häiriö vaikuttaa muihin eliöyhtei-
sön eliöihin. Opettaja kertoo, että yhtenä keväänä su-
pikoira söi kaikki munat lapasorsien pesistä, mikä vä-
hensi suuresti lapasorsakantaa (luonnollinen häiriö).
Myös ihminen voi aiheuttaa häiriöitä esim. niittämällä
ruovikkoa. Kaikki kiristävät nyt narun sopivan kire-
älle. Sitten esimerkiksi “lapasorsa” nykäisee narusta.
Heti kun jokin muu “eliö” tuntee nykäyksen, hän
nykäisee myös narusta. Koska kaikki oppijat ovat yh-
teydessä toisiinsa narulla, jokainen tuntee nyppäyk-
sen ja narun muodostama verkko alkaa elää. Näin
huomataan, että häiriö missä tahansa systeemin osas-
sa heijastuu koko systeemiin. Liike voi alkaa mistä
eliöstä vain.

Lisää haastetta leikkiin saa, kun liikkeen edetessä sa-
malla pohditaan millainen kyseisen häiriön vaikutus
voisi olla kuhunkin eliöön. Huomatkaa, että vaiku-
tus voi olla positiivinen tai negatiivinen.

Leikin loputtua naruverkostot lasketaan maahan. Kes-
kustellaan leikitystä ekologisesta ilmiöstä sekä mieti-
tään luonnollisten häiriöiden ohella ihmisen aiheut-
tamia ongelmia, kuten rehevöitymistä ja sen vaiku-
tuksia kosteikon lajistoon. Huomataan, että kaikki
eliöyksilöt ovat välttämättömiä luonnossa. Keskus-
tellaan myös siitä, mikä ravintoverkossa oikein on
sellaista, mikä konkreettisesti yhdistää eliöitä toisiin-
sa. Mistä kasvit saavat sen energian, joka ravintover-
kon kautta jakaantuu kaikille muillekin eliöille?

Ravintoverkkoleikki
Oppiympäristö: ulkona, mieluiten kosteikon välittö-
mässä läheisyydessä

Osallistujamäärä: vähintään 10 hlö

Tarvikkeet: narukerä (50 -100 m), kosteikkolajikor-
tit + itse tehtyjä hajottajakortteja + muita lisäkortte-
ja, teippiä, noin 80 cm mittainen paksu langanpätkä
jokaiselle oppilaalle

Oppilaat asettuvat yhdeksi piiriksi ja valitsevat kukin
itselleen yhden kosteikkokorteista. Kortit kiinnite-
tään näkyvälle paikalle esim. kaulaan roikkumaan (ks.
ravintoketjuleikki). Opettaja kysyy, kuka on valin-
nut kasvin (tuottaja). Kun sellainen löytyy (esim. jär-
viruoko), hänelle annetaan narun pää. Seuraavaksi tie-
dustellaan, olisiko oppilailla sellaista eliötä, joka söisi
järviruokoa (kuluttaja). Kun sellainen löytyy (esim.
piisami), opettaja vetää narua järviruo’olta piisamil-
le. Näin naru kulkeutuu eliöltä toiselle muodostaen
verkkomaisen kuvion. Kun naru on saavuttanut jon-
kin hajottajan, eliö muuttuu mullaksi ja naru jatkaa
kulkuaan jollekin uudelle tuottajalle. Näin jatketaan,
kunnes kaikki leikkijät pitävät narusta kiinni. Tode-
taan, että näin eliöt muodostavat ravintoverkon. Ra-
vintoverkko-käsitteellä havainnollistetaan sitä, miten
aine ja energia siirtyvät ekosysteemissä eliöltä toisel-
le.
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2.3.
Lisäkorttien teko

Kosteikkokortteihin on poimittu pieni otos kosteikol-
la elävistä lajeista. Seuraavassa on ryhmittäin lueteltu
lisää tyypillisiä eteläsuomalaisilla kosteikoilla eläviä la-
jeja. Niistä oppilaat voivat tehdä lisää kortteja. Tietoa
lajien elintavoista ja ravinnosta voi etsiä kirjallisuudes-
ta, josta on luettelo tämän aineiston lopussa.

Lintuja: harmaahaikara, nokikana, luhtakana, pajusirk-
ku, punavarpunen, räystäspääsky, taivaanvuohi, töyh-
töhyyppä, tukkasotka, punasotka, sinisorsa, haapana,
heinätavi, nuolihaukka, merikotka

Nisäkkäitä: vesimyyrä, peltomyyrä, vesipäästäinen, vai-
vaishiiri, vesisiippa, rusakko, kärppä, lumikko, kettu,
mäyrä, hirvi

Sammakkoeläimiä ja matelijoita: vesilisko, viitasam-
makko, rupikonna, sisilisko

Kaloja: ahven, säyne, sorva, made, kolmipiikki

Hyönteisiä: isomalluainen, suursukeltaja, vesiskorpio-
ni, hopeaseppä, surviaissääski, immenkorento, ritari-
perhonen, osmankäämiyökkönen, vesiperhonen

Äyriäisiä: vesisiira

Nilviäisiä: pyörrekiekkokotilo, isojärvisimpukka, pal-
losimpukka, hernesimpukka

Kasveja: nurmilauha, puna-ailakki, rantakukka, suoput-
ki, ranta-alpi, mesiangervo, rentukka, jouhivihvilä, har-
maasara, rantamatara, kurjenjalka, kiiltopaju, paatsama,
kapeaosmankäämi, järvikaisla, ahvenvita

Hajottajia: sieni, bakteeri

2.4.
Kosteikkokorttien käyttö luokassa

Kosteikkoekosysteemin toimintaan voi korttien avulla
perehtyä myös luokassa joko ennen tai jälkeen kosteik-
koretken.

Kosteikkokortit löytyvät Lintulahdet Life -hankkeen
Internet-sivuilta (www.ymparisto.fi/lintulahdetlife,
ymparistökasvatus) joten niihin tutustumisen voi aloit-
taa luokassa heijastamalla ne seinälle tai valkokankaal-
le, joko suoraan tai piirtoheitinkalvolle tulostettuna.

Tämän materiaalin liitteenä on kaksi yleiskuvaa kos-
teikosta - viistoilmakuva ja kasvillisuusvyöhykekuva.
Nekin voi heijastaa seinälle. Kuvaamataidon- tai käsi-
työtunnilla voi myös tehdä kosteikkolakanan, joko maa-
laamalla tai ompelemalla. Lajikortteja voi sitten asetel-
la seinälle kuvan päälle sinitarralla tai teipillä eliön
omaan elinympäristöön - avoveteen, ruoikkoon, paju-
luhtaan, niitylle tai rantametsään. Liitteenä olevaa viit-
teellistä elinympäristötaulukkoa voi käyttää tässä apu-
na.

Korteista voi myös rakentaa ravintoketjuja ja ravinto-
verkon luokan seinälle.

2.5.
Kysymyksiä keskustelun tueksi

Tähän on koottu muutamia kysymyksiä, joilla saa kes-
kustelua alkuun pohdittaessa kosteikkoekosysteemin
toimintaa ja kosteikkolajien vuorovaikutussuhteita:

- Miten silkkiuikun ja lapasorsan ravinto eroaa toi-
sistaan? Näkyykö se jotenkin niiden rakenteesta?

- Miksi monet linnut muuttavat öisin?

- Miksi supikoira ei syö silkkiuikun ja lapasorsan
poikasia?

- Kalojen mätiä ja ruskuaispussipoikasia syövät mo-
net vesieläimet. Mieti mitkä korteissa mainituista
eläimistä syövät mätiä, mitkä poikasia?

- Miksi isolimakotilo ei syö kymmenpiikin mäti-
munia?

- Miten eri kehitysvaiheisiin kohdistuvat uhat vai-
kuttavat lajin säilymiseen kosteikoilla?

- Miten laidunnuksen aloitus rantaniityllä vaikuttaa
kosteikon eläimistöön? Entä sen lopetus?

- Mitkä ovat tiheän ja laajan järviruokokasvuston
hyödyt ja haitat kosteikon muulle lajistolle?

6
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Linnut

Tuntomerkit
Silkkiuikun munat ovat aluksi valkoisia, mutta kosteat
pesäainekset värjäävät ne nopeasti vaaleanruskeiksi.
Poikanen on aluksi kokonaan raidallinen. Se muuttuu
kasvaessaan harmaaksi, pää ja kaula säilyvät kuitenkin
pitkään raidallisina. Aikuisilla koirailla ja naarailla on
samanlainen höyhenpuku. Soidinasuun kuuluu puna-
ruskeat pään koristehöyhenet. Kaula on hoikka ja pit-
kä, edestä valkea. Silkkiuikulla ei ole räpylää vaan var-
vasliuskat. Silkkiuikku on uikuistamme kookkain (Eu-
roopan suurin), 50 - 55 cm ja painaa jopa 1,2 kg.

Ravinto
Silkkiuikun ravintoa ovat kalat (pääasiassa särkikalat)
ja selkärangattomat eläimet. Se pitää kalakantaa kuris-
sa syömällä pikkukaloja.

Elintavat
Silkkiuikku on kokosukeltaja. Se viihtyy parhaiten laa-
joilla jätevesien rehevöittämillä vesialueilla, mutta tu-
lee toimeen myös karuilla järvillä, jos sopivia pesäpaik-
koja vain on tarjolla. Monivaiheisia soidinmenoja pää-
see seuraamaan toukokuussa. Silkkiuikku rakentaa ve-
sikasveista ja järviruo’osta kelluvan pesän. Linnut pesi-
vät tavallisesti useiden parien yhdyskunnissa. Kuoriu-
duttuaan poikaset uivat tiivisti emonsa kintereillä ja ovat
välillä emonsa selässä. Koiras auttaa poikashoidossa.
Emot ruokkivat poikasia samalla ravinnolla mitä itse-
kin syövät. Lentämään silkkiuikun poikaset oppivat
vasta 10 - 11 viikon ikäisinä. Keski-Eurooppaan tal-
vehtimaan silkkiuikut lähtevät elo-syyskuussa, heti poi-
kasten itsenäistyttyä. Takaisin linnut palaavat huhti-tou-
kokuussa. Silkkiuikut muuttavat öisin.

Esiintyminen
Silkkiuikku on melko yleinen muuttolintu. Levinnei-
syys rajautuu pohjoisessa Perämeren pohjukkaan. Silk-
kiuikku on selvästi hyötynyt vesistöjen rehevöitymisestä
ja pikkukalakantojen kasvusta. Laji levittäytyy pohjois-
ta kohden.

Silkkiuikku
Podiceps cristatus

3.
KOSTEIKKOJEN

LAJISTO

3.1.
Linnut

Kosteikoilla voidaan Suomessa tavata pesivänä hieman
vajaat sata lintulajia, joista 45 on tunnusomaista näille
alueille ja noin 20 lajin esiintyminen riippuu lähes täy-
sin lintuvesistä. Tyypillisiä lintuvesilajeja ovat tärkeim-
mät metsästettävät vesilinnut, joiden kannasta huomat-
tava osa pesii lintuvesillä. Lintuvesien linnustollinen
merkitys korostuu rehevien ja karujen vesien vertailus-
sa. Rehevillä vesillä pesivien kosteikkolintujen parimäärä
on yhtä suuri kuin karuilla vesillä pesivien lintujen
määrä, vaikka Suomen vesiluonnosta 80 - 90 % on ka-
rua. Vesilintujen pesimätiheys on lintuvesillä kymmen-
kertainen karuihin vesiin verrattuna. Pesimäpaikkojen
ohella lintuvedet ovat vesilintujen, kahlaajien ja varpus-
lintujen välttämättömiä muutonaikaisia levähdys- ja
ruokailualueita. Ne voivat olla myös sulkivien vesilin-
tujen kerääntymisalueita.

Kosteikkokorttien lajeista laajoista ruovikoista selkeim-
min riippuvaisia lintuja ovat kaulushaikara ja rusko-
suohaukka. Lapasorsa on riippuvainen avoimista tiheä-
kasvuisista rantaniityistä, joille se tekee pesänsä. Puna-
jalkaviklo vaatii elinympäristökseen matalakasvuisia
rantaniittyjä. Tälläisillä niityillä on myös monimuotoi-
nen kasvi- ja hyönteislajisto.
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Linnut

Kaulushaikara
Botaurus stellaris

Tuntomerkit
Kaulushaikaran muna on vihertävänruskea. Poikanen
on vaaleanruskea ja muistuttaa peikkoa pörröisessä
untuvassaan. Aikuinen lintu on iso, tanakka ja paksu-
kaulainen, väritykseltään kellanruskea ja mustien tum-
manruskeiden pienten kuvioiden kirjoma. Lennossa
huomio kiinnittyy roikkuviin koipiin ja paksuun etu-
ruumiiseen, joka johtuu mutkalla olevasta kaulasta.
Lennossa näkyvät myös leveät siivet. Aikuinen lintu on
70 - 80 cm pitkä ja painaa 800 g - 1,9 kg.

Ravinto
Kaulushaikara keihästää terävään nokkaansa pääasiassa
kaloja, sammakoita, juotikkaita ja vesihyönteisiä. Ruo-
vikossa liikkuessaan se syö kaikkea, mitä eteen sattuu
tulemaan, myös pikkujyrsijöitä, linnunpoikasia ja kas-
veja.

Elintavat
Kaulushaikara viihtyy vain laajoissa korkeakasvuisissa
ruokoviidakoissa. Se on lymyilyn mestari. Suuresta
koosta huolimatta sitä pääsee harvoin näkemään, mut-
ta kumea soidinääni kertoo linnun olemassaolosta.
Kaulushaikara etsii ravintoaan pääasiassa ruovikon suo-
jista, mutta lentelee välillä matalalla ruovikon yllä. Vaa-
ran uhatessa lintu jäykistyy paikoilleen, kaula ja nokka
ylöspäin, jolloin sen raidallinen kaula maastoutuu
ruo’on korsien sekaan. Kaulushaikara on moniavioinen,
yhdellä koiraalla saattaa olla naaraita joka varpaalle.
Naaras hautoo munia hieman vajaat 4 viikkoa. Poika-
set kuoriutuvat kesäkuun loppupuolella ja naaras huo-
lehtii niistä yksin. Retkilleen ympäröivään ruoikkoon
poikaset lähtevät jo parin viikon ikäisinä. Koiras puo-
lustaa reviiriään muita koiraita vastaan. Reviiritappe-
luiden tiedetään koituneen joskus heikomman surmak-
si. Kaulushaikara talvehtii Länsi-Euroopassa ja saapuu
pesimäpaikoilleen Suomeen huhtikuun alkupuolella,
ensimmäiset tulevat jo maaliskuun puolella.

Esiintyminen
Kaulushaikaraa tavataan harvakseltaan etelärannikolla
ja Järvi-Suomessa. Oulu-Joensuu linjan pohjoispuolel-
la laji on melko harvinainen Oulun seudun laajoja ruo-
vikoita lukuun ottamatta.

Kaulushaikara on EU:n lintudirektiivillä suojeltu laji,
jonka suojelemiseksi on sen esiintymisalueilla osoitettava
erityissuojelualueita (Natura 2000 -verkosto).

Lapasorsa
Anas clypeata

Tuntomerkit
Lapasorsan muna on vaaleanrusehtava. Poikanen on
yleisväritykseltään tummanruskea, päässä vaaleaa kuvi-
ointia. Aikuisen nokka on silmiinpistävän pitkä ja voi-
makas. Juhlapukuisen koiraan värituntomerkit ovat
selvät – pää ja kaula vihreänmustat, rinta valkea ja ku-
peet punaruskeat. Naaras on ruskeankirjava, kuten koi-
raskin syksyllä. Lapasorsa on noin 51 cm pitkä ja pai-
naa 500 - 800 g.

Ravinto
Lapasorsa siivilöi nokallaan vedestä äyriäisiä, hyöntei-
siä ja muita vedenpinnan pikkueliöitä. Sillä on erityi-
sen hyvin kehittynyt sälönokka, jossa on tiheänä rivinä
kamman piikkejä muistuttavia muodostumia. Sen avul-
la se pystyy siivilöimään jopa aivan pieniä vesieliöitä
aina piileviä myöten. Se syö myös kelluvia siemeniä ja
vesikasvien osia sekä sukeltaa nilviäisiä vesikasvien pin-
nalta.

Elintavat
Lapasorsa kuuluu puolisukeltajasorsiin. Pesänsä se ra-
kentaa yleisemmin saraniitylle, ei koskaan tiheään ruo-
ikkoon, kuten muut sorsat. Poikaset kuoriutuvat kesä-
kuussa ja lähtevät melkein saman tien uimaan emonsa
perässä. Ne alkavat heti etsiä itse ruokaansa. Lentoky-
vyn poikaset saavuttavat vasta loppukesällä, jolloin emo
vetäytyy uusimaan höyhenpukuaan. Lapasorsakoiraan
sulkasato alkaa jo kesäkuussa, jonka seurauksena sen
lentokyky katoaa neljäksi viikoksi. Koiras piilottelee
ruovikossa ajan, jolloin sen loistavanvärinen höyhen-
puku vaihtuu ruskeankirjavaksi. Lapasorsa muuttaa
yleensä pareittain tai pienissä parvissa syys-lokakuussa
ja talvehtii Länsi-Euroopasta aina trooppiseen Afrik-
kaan asti. Se palaa muutolta huhti-toukokuun vaihtees-
sa.

Esiintyminen
Lapasorsa pesii harvalukuisena Suomessa Inarin etelä-
osiin saakka, esiintyminen painottuu Etelä-Suomeen ja
koko rannikkoalueen rannoille.

Uhat: Sopivien pesimäpaikkojen puute rantaniittyjen
umpeenkasvun seurauksena.
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Linnut

Ruskosuohaukka
Cirrus aeruginosus

Tuntomerkit
Ruskosuohaukan muna on valkea. Myös pesäpoikasen
untuva on väritykseltään vaalea. Vanha naaras on yleis-
väritykseltään tummanruskea ja sillä on kermanvaalea
päälaki. Koiras on väritykseltään vaaleampi lukuun ot-
tamatta selvärajaisia mustia siiven kärkiä. Kaarrellessaan
ruskosuohaukka pitää siipiä loivaan v-asentoon koho-
tettuna. Ruskosuohaukalla on petolintujen tapaan käyrä
raatelunokka ja voimakkaat teräväkyntiset jalat. Aikui-
nen lintu on 48 - 56cm pitkä ja painaa 400 - 800g.
Ruskosuohaukka on kookkain suohaukkamme.

Ravinto
Ruskosuohaukka syö vesilintujen, kahlaajien ja varpus-
lintujen poikasia ja munia, myyriä ja sammakoita. Suo-
malaisten tutkimusten mukaan tärkeimpiä ravintokoh-
teita ovat olleet myyrät, naurulokkien poikaset, piisa-
mi sekä pienet vesilinnut kuten nokikana ja tavi.

Elintavat
Ruskosuohaukka on näkyvimpiä petolintujamme. Se
lentelee matalalla kosteikkojen yläpuolella hitaasti saa-
lista tähyillen. Sillä on erittäin hyvä näkö ja kuulo, jota
tehostaa naamaa kehystävät höyhenkiehkurat. Se on
melko kömpelö saalistaja, joten sitä näkee saalistamas-
sa usein. Yhtä onnistunutta pyyntiä varten tarvitaan
yleensä kymmeniä tuloksettomia yrityksiä. Pesä sijait-
see lähes aina laajassa ruovikossa, mutta saalista se ha-
kee muiltakin avoimilta alueilta, kuten niityiltä ja pel-
loilta. Pesässä on munia yleensä 4 - 5, joista poikaset
kuoriutuvat eri aikaan. Huonoina ravintovuosina vii-
meisinä kuoriutuneet, pienimmät poikaset usein me-
nehtyvät. Poikaset pysyvät pesässä 5 - 6 viikkoa ja itse-
näistyvät kolmen viikon kuluttua pesästä lähdöstä. Syys-
muutto Etelä-Eurooppaan ja päiväntasaajan pohjois-
puoliseen Afrikkaan alkaa pääosin elo-syyskuussa. En-
simmäiset linnut saapuvat Suomeen maaliskuun lopulla,
pääjoukot huhtikuun aikana.

Esiintyminen
Ruskosuohaukka on rehevien vesistöjen uudistulokas.
Sen kanta Suomessa on kasvusuunnassa, vaikka Suo-
menlahden rannikolla se onkin hieman vähentynyt.
Lähes koko kanta (noin 400 paria) pesii Oulu-Joensuu
-linjan eteläpuolella. Eniten ruskosuohaukkoja on Sa-
takunnassa, Varsinais-Suomessa ja Oulun seudulla.

Punajalkaviklo
Tringa totanus

Tuntomerkit
Punajalkaviklon munat ovat ruskeankeltaisia ja tum-
manruskeatäpläisiä. Poikaset ovat ruskean ja valkoisen
kirjavia. Aikuisella linnulla on pitkät kirkkaan punai-
set jalat, mustakärkinen ja punatyvinen suora nokka.
Lennossa näkyy siiven leveä valkoinen takareuna. Su-
kupuolet ovat keskenään samannäköiset, kooltaan 27 -
29 cm. Nokan pituus on 3,4 - 5 cm.

Ravinto
Punajalkaviklo syö monipuolisesti kosteikkojen pikku-
eläimiä kahlaten matalassa rantavedessä.

Elintavat
Punajalkaviklon elinympäristöä ovat niin saariston vä-
häruohoiset luodot kuin rehevät lintuvedetkin. Sitä ta-
vataan myös sisämaan soilla ja luhtaniityillä. Punajal-
kaviklo on valpas ja eloisa lintu, joka on jatkuvasti ää-
nessä. Poikasaikaan lintu istuu mielellään varoittelemas-
sa isoilla kivillä tai aidanseipäillä. Soidinmenot ovat
näyttävät, kuin keinuvaa tanssia. Molemmat emot hau-
tovat munia ja hoitavat poikasia. Vikloille tyypilliseen
tapaan naaras lähtee muutolle ennen koirasta, joka jää
huolehtimaan poikasista. Poikaset lentävät noin kuu-
kauden ikäisinä. Punajalkaviklot matkaavat öisin jo
heinäkuusta alkaen Länsi-Eurooppaan, Välimeren mai-
hin ja Afrikkaan. Nuoria lintuja saattaa tavata Suomes-
sa syyskuulle asti. Takaisin punajalkaviklot palaavat
huhtikuun puolivälissä.

Esiintyminen
Levinneisyys on Suomessa kaksijakoinen. Rannikko-
alueelle punajalkaviklo on melko yleinen pesimälaji,
harvinaisena sitä tavataan sisämaassa ja Tunturi - Lapin
soilla aina Jäämerelle asti.

Uhat: Rantaniittyjen umpeenkasvu laidunnuksen loppu-
misen seurauksena.

Uhat: Ruskosuohaukka on riippuvainen laajojen ruovi-
koiden säilymisestä. Tulokaspedot (minkki ja supikoira)
verottavat poikastuotantoa.

Ruskosuohaukka on EU:n lintudirektiivillä suojeltu laji,
jonka suojelemiseksi on sen esiintymisalueilla osoitettava
erityissuojelualueita (Natura 2000 -verkosto).
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Linnut

Ruokokerttunen
Acrocephalus schoenobaenus

Tuntomerkit
Ruokokerttusen muna on vaalea ja tummatäpläinen.
Tummauntuvaisella poikasella on varpuslintujen poi-
kasten tapaan suuri punakeltainen suu. Aikuinen lintu
on ruskean kirjava, sillä on vaalea silmäkulmajuova ja
ruosteenruskea yläperä. Ääni toimii myös hyvänä tun-
tomerkkinä: minuuttikaupalla jatkuvan säristelyn lo-
maan punottuja kirkkaita sävelkuvioita ja kiihkeinä sar-
joina kertautuvia matkintoja. Ruokokerttunen on noin
13 cm pitkä ja painaa 12 g eli on “varpusenkokoinen”.

Ravinto
Ruokokerttunen syö ruovikon hyönteisiä ja niiden
toukkia sekä hämähäkkejä. Loppukesällä se lihottaa it-
seään muuttoa varten erityisesti kirvoja syömällä.

Elintavat
Ruokokerttunen pesii rehevien pikkujärvien, meren-
lahtien ja jokivarsien rantakasvillisuudessa, ruoikoissa,
osmankäämiköissä ja pajukkoisella saraniityllä. Myös
peltojen ojanvarsipajukoissa. Koiras laulaa varsinkin
yöllä, mutta alkukesästä päivälläkin. Kiihkeimmän lau-
lukauden aikana koiras tekee lyhyen ja matalan laulu-
lenkin pudottautuen vinosti alas siivet yläviistoon ojen-
nettuina ja pyrstö levällään. Näin sen laulu kuuluu kauas
tiheässäkin ruovikossa. Monipuolisen laulun seassa on
paljon matkintoja muilta linnuilta esim. keltavästärä-
kiltä. Laululla kilpaillaan naaraista ja heti parinmuo-
dostuksen jälkeen laulu loppuu lähes kokonaan. Tou-
ko-kesäkuussa naaras muni 4 - 6 munaa, joita se hau-
too noin kaksi viikkoa. Molemmat emot ruokkivat poi-
kasia. Emon ilmestyminen pesälle laukaisee poikasen
ruoankerjäysrefleksin, avonainen kirkkaan värinen kita
puolestaan laukaisee emon ruokintarefleksin. Poikaset
lähtevät pesästä vielä lentokyvyttöminä 10 - 12 vuoro-
kauden ikäisinä. Ruokokerttunen voi tehdä kaksikin
poikuetta kesässä. Ruokokerttunen talvehtii Saharan
eteläpuolella. Se lähtee muutolle heinä-elokuun vaih-
teessa ja palaa toukokuun lopulla.

Esiintyminen
Ruokokerttunen on yleinen sille sopivissa ympäristöis-
sä koko maassa.

Naurulokki
Larus ridibundus

Tuntomerkit
Naurulokin muna on harmaiden tai ruskeiden täplien
koristama tummanvihertävä tai rusehtava. Poikanen on
väritykseltään tumman- ja vaaleanruskean kirjava. Ai-
kuisella (yli kaksivuotiaalla) naurulokilla on tumman-
ruskea huppu, joka loppuu takaraivoon. Hieman sa-
mannäköisellä pikkulokilla koko pää on musta ja sii-
ven alapuolet tummat. Muilla lokeilla pää on valkoi-
nen. Naurulokin ääni (kirkuva krriiaa) on myös muis-
ta poikkeava. Nokka ja jalat ovat tummanpunaiset. Höy-
henpuku on lokeille tyypilliseen tapaan valkoinen, sii-
vet ja selkä ovat harmaat. Talveksi tumma huppu hävi-
ää, 1-vuotiailla linnuilla tumma huppu on vain osittai-
nen tai puuttuu kokonaan ja siivissä on vielä hieman
ruskeaa. Aikuinen lintu on 35 - 38cm pitkä ja painaa
230 - 260g.

Ravinto
Naurulokin ravinto on hyvin monipuolista. Se syö
hyönteisiä, nilviäisiä, matoja, kaloja, raatoja ja jätteitä.

Elintavat
Naurulokki pesii yhdyskuntina ruoikkoisilla tai saraik-
koisilla järvillä ja merenlahdilla. Kelluvan pesänsä se
tekee useimmiten ruovikon laitaan. Runsastuessaan laji
on paikoin alkanut pesiä myös kallioluodoilla, joissa
pesimätulos jää yleensä heikommaksi. Muiden lokkien
tapaan sillä on yleensä kolme munaa. Haudonta kestää
kolme viikkoa. Ensimmäiset retkensä pesän ulkopuo-
lelle poikaset tekevät parin päivän ikäisinä. Naurulokit
ruokailevat usein parvina pelloilla ja kaupungeissa.

Naurulokit talvehtivat Keski- ja Etelä-Euroopassa, jon-
ne ensimmäiset linnut suuntaavat jo heinäkuun lopul-
la. Takaisin Suomeen pesimään linnut palaavat maalis-
kuun lopulla - huhtikuussa.

Esiintyminen
Naurulokkia tavataan lähes koko Suomessa. Talvella se
on harvinainen tai paikallinen, muutoin yleinen tai
melko yleinen. Naurulokki on luokiteltu vaarantuneeksi
kannan voimakkaan taantumisen takia.

Uhat: Tulokaspedot, minkki ja supikoira syövät naurulo-
kin poikasia ja munia. Vanhankaupunginlahdella teh-
dyn havainnon mukaan kaksi minkkiä tuhosi 650 nau-
rukokin munaa ja poikasta yhdessä päivässä.

Vuorovaikutus: Hyötyi muuttohaukkakannan romahta-
misesta. Naurulokkien häviämisestä on haittaa mm. ui-
kuille, jotka pesivät lokkiyhdyskuntien suojissa.



Lintulahdet Life

11

Nisäkkäät

3.2.
Nisäkkäät

Kosteikkojemme runsaslukuisimmat pienpedot ovat
supikoira, kettu ja minkki, usein juuri tässä järjestyk-
sessä. Näiden lajien lisäksi kosteikkojen liepeillä viih-
tyvät ainakin mäyrä ja saukko. Idyllisen maalaismaise-
man keskellä sijaitsevalla kosteikon reunalla voi tavata
myös hillerin. Eivät lumikko ja kärppäkään kosteikko-
ja kaukaa karta, vaikka eivät ehkä siellä omimmillaan
olekaan. Kosteikkojen pienpedoista puhuttaessa kan-
nattaa mainita myös kissa. Kosteikoilla elää usein myös
runsaslukuinen jyrsijöiden joukko. Sillä viihtyvät vesi-
myyrät ja piisamit, sekä kuivemmilla rantaniityillä mm.
peltomyyrät. Kosteuden ylläpitämä vehreys suo ru-
sakoillekin makoisat antimensa. Varsinkin alkukesän
tuoreilla ruo’onversoilla saapuvat herkuttelemaan myös
hirvet. Perinteisesti rantaniityillä laiduntavat myös leh-
mät ja lampaat.

Nauta
Bos taurus, rotu: kyyttö

Tuntomerkit
Itäsuomenkarjan (ISK) eli kyytön tyypillisimmät kar-
vapeitteen värit ovat punakyyttö (punaruskeat kyljet,
osittain tai kokonaan valkea selkä ja valkea mahan alus),
valtaosaltaan valkea, valtaosaltaan punaruskea ja valko-
ruskean kirjava. Eläimet ovat pitkärunkoisia suhteessa
säkäkorkeuteen. Kyytöt ovat matalampia kuin esim.
yleisemmät friisiläisrodun lehmät. Yleisimmin ISK-eläin
on nupo.

Ravinto
Kyytöille kelpaa ravinnoksi lähes kaikki vihreät kasvit,
mitä laitumelta löytyy. Tuontikarja ei esimerkiksi kos-
ke karhealehtisen nurmilauhaan, mutta kyytöille se kel-
paa! Naudat syövät pääasiassa heiniä ja ruohoja, mutta
myös puiden ja pensaiden lehtiä. Kosteikoilla tuoreet
järviruo’on ja sarojen versot ovat niiden herkkua.

Elintavat
Nauta on märehtiviin sorkkaeläimiin kuuluva nisäkäs.
Lajin naarasta kutsutaan lehmäksi, uros taas on sonni.
Poikaset ovat vasikoita. Nuoria sonneja kutsutaan mul-
leiksi ja nuoria lehmiä hiehoiksi. Naudat tulevat suku-
kypsiksi vuoden ikäisinä. Nautojen ruokailualue on lai-
dun, ja nautojen oleilu, märehtiminen ja ruokailu lai-
tumella on laiduntamista. Naudat karttavat laidunta-
mista sonnan ja virtsan tahrimilla paikoilla. Siksi laitu-
mille muodostuu ruohotuppoja, niin sanottuja hylky-
laikkuja. Naudat pystyvät käsittelemään kasviravintoa
moniosaisen vatsansa avulla, joka koostuu pötsistä, verk-
komahasta, satakerrasta eli lehtimahasta ja juoksutus-
mahasta. Märehtiessään naudat “oksentavat” syöneen-
sä heinän pötsistä takaisin suuhunsa, ja pureskelevat sen
uudelleen pienemmäksi mössöksi. Näin naudat saavat
hyödynnettyä ravintoaineita paremmin. Naudat ovat
laumaeläimiä ja niillä on vahva lauman sisäinen arvo-
järjestys. Jos laumassa on useampaa rotua, niin poik-
keuksetta maatiaisrodun edustajasta tulee lauman joh-
taja. Kyytöt ja muut maatiaisrodut (länsisuomenkarja
ja lapinkarja) ovat sopeutuneet parhaalla mahdollisella
tavalla Suomen oloihin ja pärjäävät hyvinkin vaatimat-
tomissa oloissa. Kyytöt ovat luonteeltaan aktiivisia ja
uteliaita.

Esiintyminen
Kyyttöjä kasvatetaan vain Suomessa. Uhanalainen.
Kyyttöjä on Suomessa vain reilut 200 yksilöä.

Uhat: Tehomaatalous ja jalostus.

Vuorovaikutus: Karjan tallaus muodostaa sopivia muta-
kuljuja kahlaajien ja varpuslintujen ruokailupaikoiksi.
Laidunnus pitää rantaniityn kasviston matalana ja pa-
rantaa näin monien pienikokoisten niittyjen kasvilajien
ja näistä riippuvaisten hyönteisten elinmahdollisuuksia.
Monet kahlaajalinnut, kuten punajalkaviklo, ovat riip-
puvaisia laajoista avoimista rantaniityistä. Laiduntavat
eläimet estävät ravinteiden lisääntymisen ja jossain mää-
rin vähentävät maaperän ravinteisuutta. Typen ja fosfo-
rin määrän vähentyminen lisää niityn lajien määrää.
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Nisäkkäät

Supikoira
Nyctereutes procyonoides

Tuntomerkit
Supikoiran turkki on pitkä ja karkeakarvainen, väri-
tykseltään mustan, vaalean ja ruskeankirjava. Posket ja
raajat ovat mustat tai suklaanruskeat. Toukokuusta hei-
näkuuhun supikoiralla on vain elottoman näköinen
peitinkarva. Uusi tuuhea aluskarva kasvaa marraskuu-
hun mennessä. Raajat ovat lyhyet, korvat lyhyet ja pyö-
reäpäiset. Pituudeltaan täysikasvuinen supikoira on 45
- 70 cm ja painaa 5 - 8 kg. Supikoiran häntä on 20 - 25
cm pitkä.

Ravinto
Supikoira on sekaravinnonsyöjä. Sen pääravintokoh-
teet vaihtelevat tarjonnan mukaan. Se on enemmänkin
ravinnon etsijä ja keräilijä kuin saalistaja. Supikoira syö
keväisin vesilintujen munia ja poikasia, kesällä ja syk-
syllä kasvien osia, kaloja, sammakoita, myyriä ja piisa-
meja.

Elintavat
Supikoira ei ole kovin ketteräliikkeinen. Se juoksee va-
rovasti pää alas painettuna ja tutkii pensaikot, mättäät
ja kolot. Supikoira on kuuluisa kyvystään näytellä kuol-
lutta vaaran uhatessa, se pakenee usein myös veteen. Se
ei kuitenkaan ole kovin hyvä uimari. Supikoirat ovat
yksiavioisia ja parit muodostuvat jo syksyllä. Poikaset
syntyvät toukokuussa. Molemmat vanhemmat hoita-
vat poikasia. Supikoira on sukukypsä 8 - 11 kuukau-
den iässä. Talviunta supikoira nukkuu marraskuusta
maaliskuuhun maahan kaivetussa pesäkolossa, usein
mäyrän tai ketun vanhassa kolossa. Uloskäytäviä on yksi
tai kaksi.

Esiintyminen
Supikoira on kotoisin Venäjän kaakkoiskulmasta Ussu-
ri- ja Amurjoen seuduilta. Sitä alettiin istuttaa Venäjän
Euroopan puoleisiin osiin 1930-luvulla. Suomeen en-
simmäiset supikoirat vaelsivat 1950-luvulla. Nykyisin
supikoira on yleisimpiä pienpetojamme Tornio-Kuh-
mo – linjan eteläpuolisessa Suomessa. Tätä pohjoisem-
pana pennut eivät selviä ensimmäisestä talvestaan.

Uhat: Teiden läheisyydessä supikoira jää autojen alle.

Piisami
Ondatra zibethica

Tuntomerkit
Väritykseltään piisami on tavallisimmin punertavan
ruskea. Läheltä katsottaessa turkin harmaanruskea poh-
javilla näkyy pitkien peitinkarvojen välistä. Piisamilla
on takajaloissa uimaräpylät ja sen häntä on litteä sivul-
ta katsottuna ja suomujen peittämä. Silmät sijaitsevat
lähellä päälakea. Piisami on Suomen suurin myyrä. Se
voi painaa jopa 1,5 kg.

Ravinto
Piisami syö useita rantaveden kasvilajeja. Mieluiten se
syö osmankäämiä, haarapalpakkoa, järvikaislaa, saroja
ja järvikortetta. Talvella se syö simpukoita ja rapuja.

Elintavat
Parhaiten piisami viihtyy pienissä, rehevissä järvissä ja
suurten järvien suojaisissa lahdissa sekä jokien suvan-
topaikoissa. Se on sopeutunut hyvin vesielämään. Vesi
on piisamin elinehto ja turvapaikka. Avoimen veden
aikaan piisami asustaa rannoille kaivamissaan maape-
sissä. Talveksi se rakentaa rantaveteen jopa metrin kor-
kuisia pesäkekoja. Niistä se tekee ravinnonhakumatkoja
jään alle. Yleensä sillä on yksi isompi oleskelupesä ja
pienempiä ruokailupesiä. Jos asuinpaikan rantaan ei saa
kaivettua maapesää, se saattaa elää ympäri vuoden ke-
kopesässä. Piisami elää vain 2 - 3 vuotta. Sillä on 1 - 2
poikuetta kesässä, joskus kolmekin. Viimeinen poikue
viettää talven emojen kanssa samassa pesässä. Piisamit
tulevat sukukypsiksi syntymänsä jälkeisenä keväänä.

Esiintyminen
Piisami on tuotu Suomeen turkiseläimeksi Pohjois-
Amerikasta 1900-luvun alkupuolella. Sitä istutettiin
lähes 300 paikkakunnalle. Nykyisin piisami on levit-
täytynyt lähes koko Suomeen, se puuttuu vain pohjoi-
simmasta Lapista. Piisamikannat ovat tiheimpiä mata-
lissa runsasravinteisissa järvissä.

Uhat: Vedenkorkeuden suuri vaihtelu voi tuhota piisa-
min talvipesän.

Vuorovaikutus: Piisami parturoi rantakasvillisuutta, mis-
tä on karuilla järvillä haittaa muulle lajistolle. Rehevillä
järvillä piisami luo aukkoja ja kanavia kasvillisuuden
sekaan ja siten levähdyspaikkoja vesilinnuille ja kutupaik-
koja kaloille.
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Sammakkoeläimet ja matelijat

Sammakko
Rana temporaria

3.3.
Sammakkoeläimet

ja matelijat

Suomen kaikki sammakkoeläimet ja matelijat ovat rau-
hoitettuja kyytä lukuun ottamatta. Ne ovat vaihtoläm-
pöisiä eläimiä ja viettävät talven horroksessa. Kostei-
koilla voi tavata kaikki viisi Suomessa esiintyvää sam-
makkoeläinlajia: sammakon, viitasammakon, rupikon-
nan, rupiliskon ja vesiliskon. Kaksi viimeistä kuuluvat
pyrstösammakoiden ryhmään. Sammakot ovat tärkeää
ravintoa monille kosteikon linnuille. Viidestä suoma-
laisesta matelijasta rantakäärme on selkeästi kosteikko-
laji. Kyyn ja sisiliskonkin voi tavata kosteikolla. Vaskit-
sa ja kangaskäärme sen sijaan viihtyvät kuivemmissa ja
siten lämpimämmissä elinympäristöissä.

Tuntomerkit
Sammakon mätimunat ovat mustia ja paksun läpinä-
kyvän hyytelön ympäröimiä. Ne muodostavat tiiviitä
ryppäitä pintaveteen. Nuijapäillä on kidukset. Vaiheit-
taisessa muodonvaihdoksessa nuijapäälle kehittyy en-
sin takaraajat, sitten eturaajat ja keuhkot, viimeisenä
häviää häntä, jonka jälkeen se on valmis nousemaan
kuivalle maalle. Aikuisen sammakon yleisväri on rus-
kea. Kutuaikaan naaraat ovat punertavia ja koiraan kurk-
ku on sinertävä. Silmästä lähtee taaksepäin alaviistoon
tumma ohjasjuova. Iho on sileä ja kostea. Sisemmän
takavarpaan alapinnalla on vaalea kyhmy. Täysikasvui-
nen sammakko on pituudeltaan 6 - 8 cm, koiras hie-
man naarasta pienempi.

Ravinto
Nuijapäät syövät aluksi mätimunien suojana ollutta
hyytelöä, sen jälkeen sarveishampaillaan leviä ja bak-
teerimassaa kasvien pinnalta ja rantakalliosta. Koon
kasvaessa ravinnoksi kelpaavat pienet vesieläimet. Ai-
kuiset sammakot syövät hyönteisiä, hämähäkkejä, ma-
toja, etanoita ja kotiloita.

Elintavat
Sammakko elää monenlaisissa ympäristöissä umpimet-
sästä ruoikkoihin. Kotoisimmillaan se on kosteilla ran-
taniityillä ja -luhdilla. Aikuiset sammakot elävät pää-
asiassa kuivalla maalla.

Koiraat viettävät talven pohjamudissa, naaraat ja nuo-
ret sammakot kivien alla. Talvihorros kestää Etelä-Suo-
messa huhti-toukokuulle, jonka jälkeen alkaa kutemi-
nen. Koiraat kerääntyvät kutupaikoille ja alkavat ku-
mealla kurnutuksellaan houkutella paikalle naaraita.
Parhaita kutupaikkoja ovat reheväkasvuiset paikat, joissa
vesi pysyy läpi kesän. Koiraita on kutulammikolla aina
naaraita enemmän. Sammakkopopulaation kutupuu-
hat kestävät 2 - 3 viikkoa. Itse muninta ja hedelmöitys
tapahtuu varsin nopeasti, mutta parittelu kestää useita
päiviä ja muninnan jälkeenkin sammakot jäävät vielä
kutulammikolle temmeltämään. Mätimunat turpoavat
muninnan jälkeen ja nousevat pintaan yhtenäisenä
klimppinä. Kudusta kehittyy rypälemäinen ryhmä ja
se laajenee kun munien ympärillä oleva hyytelö imee
vettä. Munista kuoriutuu poikasia, joita kutsutaan ul-
konäön perustella nuijapäiksi. Kehitys munasta sam-
makoksi tapahtuu yleensä noin 2 - 3 kuukaudessa. Sam-
makko on sukukypsä noin neljän vuoden ikäisenä ja
voi elää jopa 15-vuotiaaksi.

Esiintyminen
Sammakko on yleinen koko Suomessa.

Uhat: Elinympäristöjen rakentaminen – tarvitsee sekä
maa- että vesiympäristöä elämänsä aikana.
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Sammakkoeläimet ja matelijat

Rantakäärme
Natrix natrix

Tuntomerkit
Rantakäärmeen toisissaan liimamaisella eritteellä kiin-
ni olevat munat ovat soikeita, himmeänvalkoisia ja nah-
kakuorisia. Rantakäärmeen perusväri voi olla harmaa,
vihreä, ruskea, sinertävä tai musta. Niskassa on kaksi
vaalean kellertävää laikkua ja kyljissä mustia täpliä. Myös
täysin mustia yksilöitä tavataan. Niitä voi olla vaikea
erottaa kyystä. Rantakäärmeen silmän pupilli on kui-
tenkin pyöreä, kun kyyllä se on viiru. Täysikasvuinen
rantakäärme on tavallisesti alle metrin mittainen, mut-
ta voi olla jopa 1,34 m pitkä. Se onkin Suomen kook-
kain käärmelaji.

Ravinto
Rantakäärme syö pääasiassa pikkukaloja ja sammakoi-
ta. Poikasille kelpaavat hyönteiset, madot ja sammak-
koeläinten toukat. Isoimmat rantakäärmeet voivat syö-
dä myös pikkunisäkkäitä.

Elintavat
Rantakäärme viihtyy veden äärellä runsaskasvustoises-
sa maastossa, jossa on aurinkoisia paistattelupaikkoja ja
sopivia kivikkoja piilopaikoiksi. Rantakäärmeet saalis-
tavat päiväsaikaan. Pitkä kaksihaarainen kieli lipoo jat-
kuvasti ilmaa keräten hajuja kitalaen aistinelimeen. Ran-
takäärmeet liikkuvat vedessä yhtä sulavasti kuin maalla
ja kiipeilevät myös puissa ja pensaissa. Sukelluksissa
rantakäärme voi olla runsaan puoli tuntia. Se osaa myös
näytellä taitavasti kuollutta, jolloin se kääntyy selälleen
ja muuttuu täysin rennoksi, suu jää auki ja kieli roik-
kuu täysin rentona. Ahdistettuna se saattaa myös tyh-
jentää suolensa iljettävästi löyhkäävän sisällön. Ran-
takäärmeet parittelevat keväällä. Usein tunteja kestäneen
kieleilyn jälkeen koiras kietoutuu naaraan ympärille.
Kesä-heinäkuussa rantakäärme munii 6 - 40 munaa
kosteaan ja lämpimään paikkaan esim. kompostiin, mä-
täneviin olkiin tai rannan ruokokasaan. Munat kuo-
riutuvat elo-syyskuussa. Poikanen rikkoo munan kuo-
ren erityisellä munahampaalla. Rantakäärme tulee su-
kukypsäksi noin neljä vuotiaana. Maakoloon horrosta-
maan rantakäärme vetäytyy syys-lokakuussa, ulos se
kömpii huhti-toukokuussa.

Esiintyminen
Rantakäärme on yleinen Suomessa maan lounaisosissa,
etelärannikolla ja järvialueilla 62. leveyspiirille asti. Poh-
joisimmillaan rantakäärme on esiintynyt Paltamossa.
Pohjoisessa sitä tavataan kuitenkin vain satunnaisesti
suurten järvien ja jokien rannoilta.
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Kalat

3.4.
Kalat

Hauki
Esox lucius

Tuntomerkit
Hauen ruumis on pitkänsolakka, sivuilta hiukan litteä,
kuono on pitkä ja litteä. Sen selkäevä sijaitsee lähellä
pyrstöä. Hauen vihreän ruskea väritys kätkee sen hyvin
kasvillisuuden sekaan. Vanha kala (8v.) voi olla jopa yli
70 cm pitkä.

Ravinto
Hauki on petokala jo muutaman sentin pituisena. Poi-
kaset syövät aluksi planktoneliöitä ja hyönteistoukkia
sekä pikkuäyriäisiä. Täysikasvuisen hauen ravintona
ovat normaalisti toiset kalat, kuten kymmenpiikki, särki,
salakka, lahna, kiiski, muikku, ahven ja silakka, jopa
omat lajikumppanitkin. Hauki syö joskus myös vesi-
myyriä, sammakoita, vesilintuja ja käärmeitä.

Elintavat
Hauki on hyvin paikallinen kala. Se pysyttelee koko
elämänsä samalla alueella. Laajempia liikkeitä se tekee
vain kutupaikoille ja takaisin. Hauki piilottelee erak-
kona ruovikossa, suojaisilla rannoilla ja matalikoilla.
Kirjava väritys kätkee sen hyvin kasvillisuuden sekaan,
missä se odottaa saaliin tulemista ulottuvilleen. Se ei
siis aja saalistaan takaa, vaan syöksyy saaliin kimppuun
parilla potkulla. Kun hauki huomaa saaliin, se kääntyy
sitä kohden ja mittaa etäisyyden molempien silmien
avulla. Näköaistilla on suuri merkitys saalistuksessa,
pimeässä ja hämärässä myös kylkiviivalla.  Hauki ottaa
saaliin suuhunsa sivuttain ja nielaisee sen aina lopulta
pää edellä. Sukukypsäksi hauki tulee noin kolmen vuo-
den ikäisenä. Se kutee hyvin matalassa, usein ruovikos-
sa ja tulvaniityillä heti jäiden lähdön jälkeen. Kutupari
liikehtii kiemurrellen ja laskee mädin ja maidin veteen
samanaikaisesti. Hedelmöittynyt mäti leviää laajalle ja
mätimunat takertuvat kasveihin. Poikaset kuoriutuvat
parissa viikossa. Ne pysyttelevät passiivisina paikoillaan,
kunnes ruskuaispussin ravinto on kulutettu.

Esiintyminen
Haukea tavataan koko Suomessa. Se on ahvenen jäl-
keen Suomen toiseksi yleisin kala.

Kosteikot ovat tärkeitä kalojen kutu- ja ruokailupaik-
koja. Talveksi useimmat kalat hakeutuvat syvempiin
vesiin, missä veden lämpötila pysyy tasaisena. Tyypilli-
siä kosteikkoalueilta tavattavia lajeja ovat muun muas-
sa torvimaisella suulla pohjasta selkärangattomia imu-
roiva lahna, suomalaisista kaloista eniten kasviravintoa
hyödyntävä sorva, kasvillisuuden suojassa saalista väi-
jyvä hauki sekä pieni ja lyhytikäinen parvikala, kym-
menpiikki.
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Kalat

Kymmenpiikki
Pungitius pungitius

Lahna
Abramis brama

Tuntomerkit
Lahnan vartalo on korkea ja sivuilta litistynyt. Ruumiin
korkeus on kolmasosan pituudesta. Kyljet ovat hope-
anharmaat, isoilla yksilöillä kuparinruskeat. Lahnan pe-
räevässä on 26 - 32 ruotoa. Sitä kovasti muistuttavalla
pasurilla ruotoja on vähemmän ja sulkavalla puolestaan
enemmän. Lahnan vatsaevät eivät myöskään punerra
kuten pasurilla ja sulkavalla. Kutuaikana koirailla on
päässä karheita kutukyhmyjä. Vanha lahna (8v.) voi olla
jopa yli 40 cm pitkä. Kilon painoinen kala on yleensä
10 - 15-vuotias. Rehevöityneissä vesissä elää hidaskas-
vuisia lahnakantoja, jolloin kahdeksanvuotias lahna saat-
taa painaa vain 300 g. Lahnat voivat elää 40-vuotiaiksi,
yli 50-vuotiaitakin on tavattu.

Ravinto
Poikasvaiheessa lahna on eläinplanktonin syöjä. Täysi-
kasvuinen lahna imuroi järjestelmällisesti torvimaisella
suullaan pohjasta äyriäisiä, hyönteistoukkia, kotiloita
ja pieniä simpukoita.

Elintavat
Lahna on lämpimien vesien kala. Lahnat liikkuvat ja
syövät parvissa. Lahnat saavuttavat sukukypsyyden 5 -
8 -vuotiaina. Lahna kutee runsaskasvustoisissa ranta-
vesissä touko-kesäkuussa, kun veden lämpötila on 12 -
15 astetta. Lahnojen kutu tapahtuu 2 - 3 jaksossa, en-
simmäinen kuturyhmä saapuu toukokuun lopussa ja
viimeinen juhannuksen tienoilla. Kuturyhmien lahnat
ovat eri yksilöitä. Koiraat tulevat kutualueille ensin ja
valtaavat parin neliön suuruisen kutupiirin, jota ne
puolustavat. Naarat valitsevat jonkin koiraan, jonka
kanssa kutevat. Mäti takertuu pohjakasveihin ja poika-
set kuoriutuvat parin viikon kuluttua. Pienet poikaset
pysyttelevät vesikasvillisuuden suojissa.

Esiintyminen
Lahna on yleinen särkikala. Sisävesissä sen levinneisyys
yltää Sodankylän tienoille.

Vuorovaikutus: Lahna pöllyttää pohjamutia syödessään
ja kutiessaan, jolloin ravinteet lähtevät liikkeelle ja kas-
viplanktonin mm. sinilevien käyttöön.

Tuntomerkit
Kymmenpiikillä on nimensä mukaisesti pitkä rivistö
piikkejä selässään. Useimmiten niitä on yhdeksän,
mutta lukumäärä vaihtelee 7 - 12 välillä. Perusvärityk-
seltään kymmenpiikki on kuparinruskea, mutta kutu-
aikaan hyvin tumma, lähes musta. Kymenpiikki kuu-
luu maamme pienimpiin kaloihin ja on täysikasvuise-
nakin vain 3 - 5 cm pitkä, enintään 8 cm.

Ravinto
Kymmenpiikin ravintoa ovat surviaissääskentoukat,
katkat, vesisiirat, hankajalkaiset, vesikirput ja muu
plankton. Se syö myös muiden kalojen mätiä ja pieniä
kalanpoikasia.

Elintavat
Kymmenpiikit elävät pienissä parvissa kasvillisuuden
seassa. Havaitessaan vaaran ne alkavat uida poukkoil-
len tai painautuvat pohjalle liikkumattomaksi. Kym-
menpiikit kutevat kesä-heinäkuussa. Kymmenpiikki-
koiras rakentaa kutupesän pohjan läheisyyteen vesikas-
vien varaan kiinnittämällä kasvin palasia erittämällään
liimalla toisiinsa. Pesässä on käytävä, jonne koiras “tans-
sillaan” houkuttelee naaraan munimaan. Monimutkai-
sen kutuseremonian jälkeen naaras laskee pesään ker-
ralla parikymmentä munaa. Samaan pesään voi munan-
sa laskea useampi naaras. Koiras puolustaa pesää ja hoi-
taa munia ja noin viikon kuluttua kuoriutuvia poika-
sia. Kymmenpiikit elävät vain muutaman vuoden.

Esiintyminen
Kymmenpiikkiä tavataan suhteellisen tasaisesti ympäri
Suomea. Kymmenpiikit ovat yleisiä kaikenlaisissa suo-
lattomissa vesissä, mutta etenkin umpeen kasvavissa
järvissä, lammissa ja ojissa sekä matalissa murtovesilah-
dissa.
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Hyönteiset ja hämähäkit

Sitruunaperhonen
Gonepteryx rhamni

Tuntomerkit
Sitruunaperhoskoiras on sitruunankeltainen, naaras val-
jumman keltainen. Sitruunaperhosen siivillä ei ole sel-
västi erottuvia kuvioita, kuten monilla muilla kellertä-
villä perhosilla. Aivan läheltä voi erottaa kussakin sii-
vessä pienen punaisen täplän. Perhosen siipiväli on noin
viisi senttiä - siivet muistuttavat lepoasennossa erehdyt-
tävästi lehteä. Sitruunaperhosen toukka on vaaleanvih-
reä, ravintopensaan lehden värinen ja muutaman sen-
tin pituinen.

Ravinto
Aikuinen sitruunaperhonen imee keväällä mettä pajun-
kissoista, leskenlehdistä ja muista kevätkasveista. Syys-
kesällä syntynyt uusi perhossukupolvi pitää erityisesti
ohdakkeista. Sitruunaperhosen toukka syö paatsaman
lehtiä ja Lounais-Suomessa myös orapaatsaman lehtiä.

Elintavat
Sitruunaperhonen elää valoisissa lehti- ja sekametsissä,
rantaniityillä ja -pensaikoissa, pelloilla ja puutarhoissa.
Se talvehtii aikuisena perhosena lumen alla rehevän
metsän suojissa. Sitruunaperhonen on kevään ensim-
mäisiä päiväperhosia ja alkaa lentää laajalla alueella jo
huhtikuussa, kun varjopaikoissa on vielä lunta. Sitruu-
naperhosnaaras löytää paatsamapensaan tuntoaistinsa
avulla ja munii pensaan oksan kärkiin. Toukka kehit-
tyy kesällä paatsamapensaan lehden turvin ja koteloi-
tuu pensaan oksille. Perhosilla on täydellinen muodon-
vaihdos. Uusi perhossukupolvi syntyy loppukesällä ja
oleskelee syksyn niityillä. Sitruunaperhonen aloittaa
talvihorroksen syyskuun loppuun mennessä ja voi elää
lähes vuoden ikäiseksi seuraavaan kesään asti.

Esiintyminen
Sitruunaperhonen on yleinen Etelä- ja Keski-Suomes-
sa. Runsain se on Kaakkois-Suomessa.

3.5.
Hyönteiset ja

hämähäkkieläimet

Kosteikkojen eri osat tarjoavat elinympäristöjä eri hyön-
teislajeille, joten kosteikkojen hyönteislajisto on moni-
puolinen. Yleisiä hyönteislahkoja kosteikoissa ovat päi-
vänkorennot, sudenkorennot, vesiperhoset, kovakuori-
aiset, kärpäset ja sääsket. Ruovikossa hyönteisten yksi-
lömäärä on suuri. Pehmeäpohjaiset ranta-alueet ovat
tärkeitä hyönteisten lisääntymispaikkoja, sillä monien
lentävien hyönteistemme, kuten sudenkorentojen touk-
kavaiheet elävät vedessä. Vedenpinnalla ravintoa etsi-
vät vesimittarit ja rantahämähäkki. Sitruunaperhosen
voi tavata lentelemästä jo aikaisin keväällä rantametsän
laidassa hakemassa pajuista mettä. Ruskoukonkorento
saalistaa avoimilla alueilla ruovikon ja rantaniityn yllä
keski- ja syyskesällä.

Rantahämähäkki
Dolomedes fimbriatus

Tuntomerkit
Rantahämähäkki on Suomen suurin hämähäkki, koi-
ras 1,5 cm ja naaras 2 cm pitkä. Se on tummanruskea
ja ruumiin molemmilla sivuilla kulkee vaaleankeltai-
nen juova. Hämähäkin takaruumis on lähes musta ja
siinä on pienen pieniä vaaleita pilkkuja.

Ravinto
Rantahämähäkki saalistaa veden pinnalta veteen pudon-
neita hyönteisiä ja muita pikkueläimiä. Se saattaa myös
sukeltaa veteen ja napata sammakon- tai kalanpoikasia
ja hyönteisten toukkia.

Elintavat
Rantahämähäkki elää soilla, rannoilla ja kosteilla nii-
tyillä. Se juoksee nopeasti veden pintakalvoa pitkin,
mutta ryömii häirittäessä herkästi veteen. Rantahämä-
häkki pystyy kuljettamaan ilmaa veden alle ohuen kar-
vapeitteensä sisällä. Naarashämähäkki kantaa kesällä
munia munakotelossaan ja kutoo heinäkuussa poikas-

ten kuorituessa suuren poikasverkon niiden suojaksi.
Emo jää vartioimaan ja tarvittaessa puolustamaan poi-
kasseittiä. Se voi purra kipeästi linkkuveitsimäisillä leu-
oillaan. Poikaset kehittyvät useiden nahanluontien jäl-
keen aikuisiksi.

Esiintyminen
Rantahämähäkki on Tunturi-Lappia lukuun ottamatta
yleinen koko maassa.
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Hyönteiset ja hämähäkit

Juovavesimittari
Gerris lacustris

Ruskoukonkorento
Aeshna grandis

Tuntomerkit
Ruskoukonkorennon toukka on leveä ja litteä, päältä
kupera, suurimmillaan 4 - 6 cm pituinen. Vanhempi-
ensa tavoin sillä on suuret verkkosilmät ja purevat suu-
osat. Aikuisen ruskoukonkorennon takaruumis voi olla
lähes kuuden sentin pituinen ja takasiipikin viisisentti-
nen. Ruskoukonkorento on ruosteenruskea sudenko-
rento ja myös sen siivet ovat ruskeat.

Ravinto
Ruskoukonkorennon toukat ovat petoja ja saalistavat
vedessä liikkuvan pyyntinaamarinsa avulla muita pik-
kueläimiä, esimerkiksi sammakonpoikasia, matoja ja
pieniä kalanpoikasia. Ne saattavat syödä myös muiden
sudenkorentojen toukkia! Aikuinen sudenkorento nap-
sii ilmasta saaliikseen paarmoja, sääskiä ja pienempiä
sudenkorentoja.

Elintavat
Nopeasti lentävä, suuri ruskoukonkorento on yleinen
näky rehevillä merenlahdilla, järvillä, jokien suvanto-
paikoilla ja joskus jopa taajamien teillä ja pihoilla. Rus-
koukonkorentonaaras munii syyskesällä vesikasviin
kiinnittyviä munia. Sudenkorennon toukka kuoriutuu
munasta veteen muutamassa viikossa. Toukka elää ve-
dessä jopa useita vuosia – toukkavaihe onkin sudenko-
rentojen pisin elämänvaihe. Ukonkorennon toukka luo
nahkansa 10 - 13 kertaa ja muuttaa samalla aina hie-
man ulkonäköään. Sudenkorennoilla on vaillinainen
muodonvaihdos. Kesäkuun puolivälissä toukat alkavat
nousta vedestä ylös vesikasvin päälle kuoriutumaan.
Toukan selän läpi työntyy hitaasti esiin aikuinen siive-
käs sudenkorento - se vaikuttaa heti itse toukkaa suu-
remmalta! Tuulisella tai sateisella säällä kuoriutuminen
on korennolle vaarallista, koska silloin siivet ja taka-
ruumis eivät saa kuivua suoriksi, vaan vääntyvät hel-
posti epämuotoon. Tässä vaiheessa korennot ovat ma-
koisaa syötävää ja helppo saalis paikalle osuville linnuille.
Jos kaikki menee hyvin, nuori ruskoukonkorento on
valmis lentämään kahden tunnin kuluttua. Aikuinen
ruskoukonkorento elää kesä-syyskuussa enintään parin
kuukauden pituisen ajan.

Esiintyminen
Ruskoukonkorento on yleinen Etelä-Suomesta Etelä-
Lappiin saakka.

Tuntomerkit
Juovavesimittarilla on pitkänomainen solakka ruumis
ja erittäin pitkät keski- ja takaraajat. Nilkoissa ja ruu-
miin alapuolella on vettä hylkiviä karvoja, joiden avul-
la se pystyy liikkumaan veden pintakalvolla. Koukku-
maiset eturaajat ovat soveltuneet pyyntiin. Kesällä ne
ovat lyhytsiipisiä ja syksyllä pitkäsiipisiä. Vesimittarin
toukka on aikuista vaaleampi, leveä ja litteä ja sen taka-
ruumis on töpö.

Ravinto
Juovavesimittari imee ravintonsa muista hyönteisistä ja
pikkueläimistä, jotka ovat pudonneet veden pinnalle.
Sen ravintoa saattaa olla vaikka sitä itseään paljon suu-
rempi sudenkorento.

Elintavat
Vesimittari viettää suurimman osan elämästään veden-
pinnalla “luistellen”. Juovavesimittari elää järvillä, lam-
milla, merenlahdilla ja ojanpahasissa.  Vesimittari löy-
tää saaliinsa veden pintakalvon värähtelyn avulla. Väri-
syttämällä itse veden pintaa se voi viestiä lajikumppa-
neilleen. Juovavesimittari karttaa voimakasta aallokkoa
ja hakeutuu suojaisille rannoille. Vesimittareilla on kaksi
sukupolvea vuodessa. Kesäsukupolvi on yleensä lyhyt-
siipinen ja lentokyvytön. Syyssukupolvi, joka jatkaa elä-
mää seuraavana keväänä, on pitkäsiipinen ja lentää tal-
vehtimaan vesiä ympäröivien metsien karikkeeseen.

Esiintyminen
Juovavesimittari on Suomessa yleinen Lappiin saakka.
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Nilviäiset

Pikkujärvisimpukka
Anodonta anatina

Tuntomerkit
Isolimakotilon ohut kuori on kellertävänruskea, terä-
väkärkinen ja siinä on avonainen, munanmuotoinen
suu. Kotilo voi kasvaa yli 5 cm:n pituiseksi, mutta jää
pohjoisempana pari senttiä lyhyemmäksi. Isolimakoti-
lo on Suomen suurin makean veden kotilo.

Ravinto
Isolimakotilo syö liikkuessaan eteen tulevia vihreitä
kasvinosia ja hajonnutta kasvisainesta. Se raapii myös
kivien päältä irtoavaa leväsolukkoa ruoakseen.

Elintavat
Isolimakotilo elää matalassa rantavedessä vesikasvien
joukossa. Sen elinaluetta ovat rehevät sisävedet ja myös
Itämeren murtovesi. Isolimakotilo kuuluu vesikeuhko-
kotiloihin, jotka hengittävät vaippaonteloonsa varastoi-
maansa ilmaa. Lämpimässä vedessä se joutuu nouse-
maan pinnalle hengittämään jopa 8 kertaa tunnissa.
Isolimakotilo on kaksineuvoinen, eli se voi hedelmöit-
tää itse itsensä. Kotilo laskee munansa hyytelömäisinä
nauhoina kasvien ympärille tai kivien pintaan. Muna-
nauhat voivat olla 5 - 6 senttiä pitkiä ja sisältää satoja
munia. Isolimakotilo voi elää kolmevuotiaaksi.

Esiintyminen
Isolimakotiloita tavataan koko maassa.

Vuorovaikutus: Limakotilot syövät kuollutta orgaanista
ainesta eli  detritusta ja toimivat siten tärkeänä lenkkinä
hajottajaravintoketjussa.

Isolimakotilo
(piippolimakotilo)
Lymnaea stagnalis

Tuntomerkit
Pikkujärvisimpukka kasvaa 8 cm:n pituiseksi. Kuori on
ohut ja melko hauras. Väri vaihtele vihreästä ruskeaan.
Kuoren pinnalla on rosoisia kasvurenkaita. Kuorenpuo-
liskojen liitoskohdassa ei ole lukkohampaita.

Ravinto
Pikkujärvisimpukka syö pohjasta irtoavaa eläin- ja kas-
viperäistä ainetta, jota se nostaa liikkeelle liikkuessaan
itse pohjaa pitkin. Ravintona ovat mm. levät, baktee-
rit, plankton ja muu eloperäinen aines. Pikkujärvisim-
pukka voi suodattaa jopa 10 litraa vettä päivän aikana
ravintoa hankkiessaan.

Elintavat
Pikkujärvisimpukka elää mieluiten pehmeäpohjaisissa
seisovissa vesistöissä, mutta tulee toimeen pienissä vir-
roissa ja jopa kivikkopohjilla. Se hyötyy vesien rehevöi-
tymisestä ja kärsii happamoitumisesta. Pikkujärvisim-
pukka liikkuu pystyasennossa puoliksi pohjaan kaivau-
tuneena. Se voi liikkua useita metrejä vuorokaudessa
lihaksikkaan jalkansa avulla. Pikkujärvisimpukka on
nuorena kaksineuvoinen ja pysyy sellaisena, jos se aset-

3.6.
Nilviäiset

Vedessä elävät nilviäiset – simpukat ja vesikotilot, ovat
monien kosteikoilla elävien selkärankaisten eläinten
ravintoa. Kotilot kiipeilevät kasvien pinnalla tai roik-
kuvat veden pintakalvosta. Limakotiloiden ryhmään
kuuluvista vesikotiloista kosteikoilla tavataan yleisim-
män isolimakotilon lisäksi mm. pikkulimakotiloita ja
muunnoslimakotiloita. Pienet pallo- ja hernesimpukat
ovat yleisiä pehmeillä pohjilla kaikenlaisissa suolatto-
missa vesissä. Liejusimpukka eli itämerensimpukka on
murtoveden pehmeiden pohjien laji.

tuu pieneen järveen. Suurissa vesistöissä se kehittyy joko
koiraaksi tai naaraaksi. Kutuaika on loppukesällä -
munasolut kehittyvät toukiksi emon sisällä ja tarttuvat
keväällä kaloihin. Kalat kuljettavat toukat uusille pai-
koille ja irrotessaan kalasta ne ovat nuoria simpukoita,
jotka jatkavat pohjassa elämäänsä 5 - 10 vuotta.

Esiintyminen
Pikkujärvisimpukka on Suomessa yleinen hyvin mo-
nenlaisissa vesissä pohjoisinta Lappia lukuun ottamat-
ta. Se tulee toimeen myös murtovedessä kolmen pro-
millen suolapitoisuuteen asti.
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Kasvit

3.7.
Kasvit

Rannan suuntainen vyöhykkeisyys on kosteikkojen
kasvillisuudelle tyypillistä. Täydellinen vyöhykkeisyys
syntyy vain laajoilla matalilla savikkorannoilla, joilla
veden pinnan korkeus vaihtelee säännöllisesti. Kutakin
vyöhykettä luonnehtii yleensä yksi vallitseva kasvilaji.
Rantalehdossa tyypillinen puulaji on tervaleppä. Veden
rajaan ulottuvat kosteat rantaniityt ovat kasvilajistoltaan
monipuolisimpia. Vetisimmissä niityn osissa kasvaa
mm. pullosaraa, joka voi muodostaa aivan veden ra-
jaan myös oman kasvillisuusvyöhykkeensä yhdessä
muiden suurikokoisten sarojen kanssa. Järviruoko val-
taa matalat vesialueet, paikoitellen voi esiintyä myös
järvikaislaa ja osmankäämiä. Järvien rannalla voi ruo-
vikon ja saraikon välissä esiintyä järvikortteen muodos-
tama vyöhyke. Suojaisissa paikoissa kasvaa veden pin-
nalla kelluvaa pikkulimaskaa. Syvemmässä vedessä, osin
järviruokokasvustojen aukoissa, kasvaa mm. uistinvi-
taa.

Kasvit tarvitsevat kasvaakseen valoa, vettä ja ravinteita,
joista tärkeimmät ovat typpi, fosfori ja kalium. Ravin-
teita kasvualustaan tulee, kun hajottajat muuttavat or-
gaanisen aineen kasveille käyttökelpoiseen epäorgaani-
seen muotoon.

Järviruoko
(ryti)

Phragmites australis

Tuntomerkit
Järviruoko on Suomen suurin heinä, korkeudeltaan 1
- 4 m. Korsi on lehdekäs, lehdet 1 - 2 cm leveitä. Kus-
sakin lehdessä on “hiiden hampaan jäljet” eli rivi pai-
naumia, jotka ovat syntyneet lehden ollessa silmussa
kokoon kääriytyneenä. Kukinto on 15 - 30 cm pitkä ja
6 - 11 cm leveä röyhy. Kukissa on runsaasti hopeanvä-
risiä karvoja.

Elintavat
Järviruoko kasvaa kaikenlaisilla rannoilla, ravinteikkailla
soilla ja ojissa, nimestään huolimatta myös merien ran-
noilla. Se muodostaa juurakkonsa avulla matalaan ve-
teen ja kosteille maille tiheitä kasvustoja. Tiheimmistä
kasvustoista on laskettu 200 - 300 kortta neliömetrillä.
Monen hehtaarin ruoikko saattaa olla yhtä ainoaa yksi-
löä. Järviruoko on kasvilajeistamme parhaiten pysty-
nyt hyödyntämään lisääntynyttä ravinnekuormitusta.
Se sietää hyvin vesien likaantumista ja saastumistakin.
Järviruokokasvusto toimiikin valumavesien tehokkaa-
na suodattimena. Juurakosta kasvavat sikarimaiset ver-
sot ilmestyvät näkyviin toukokuussa, mutta kasvu läh-
tee kunnolla käyntiin vasta kesäkuussa. Järviruoko kas-
vaakin vauhdilla, jopa 10 cm päivässä. Kasvu päättyy
heinäkuun lopulla, jolloin järviruoko aloittaa kukin-
nan. Loppukesällä versot kuivuvat ja muuttuvat vaale-
an kellertäviksi. Ne jäävät kuitenkin pystyyn. Tuhan-
net siemenet kypsyvät vasta talvella ja leviävät jäätä pit-
kin uusille kasvupaikoille. Tulvat saattavat kuljettaa jää-
lauttoja ja kaataa ruokokasvuston talven aikana ku-
moon. Joinakin keväinä koko kasvusto on pystyssä ja
sen suojissa uusien versojen on hyvä aloittaa kasvunsa.

Esiintyminen
Järviruoko on kasvimaailman kosmopoliitti. Se kasvaa
melkein maapallon jokaisessa kolkassa. Etelä- ja Keski-
Suomessa järviruoko on yleinen, Pohjois-Suomessa
harvinainen.

Uhat: Ruoikot eivät pidä voimakkaista tulvista, etenkään
syystulvista.  Laidunnus ja niitto rajoittavat tehokkaasti
ruoikon leviämistä.

Vuorovaikutus: Laajat kasvustot tarjoavat monille eläi-
mille elintilaa, suojapaikkoja ja ravintoa. Linnut (ryti-
ja ruokokerttunen, pajusirkku, pikkulokki, silkkiuikku,
kaulushaikara, ruskosuohaukka, rantakanat) pesivät ruo-
vikossa ja löytävät niistä myös ruokaa, siemeniä sekä kor-
sissa piilottelevia hyönteisiä. Rydin versoja nakertelevat
tai niistä imevät nesteitä monet hyönteiset. Järviruo’on
leviäminen haittaa monia perhoslajeja rantaniittyjen
hävitessä, mutta suosii eräitä kovakuoriaislajeja. Talvella
ruo’on siemeniä syövät sinitiaiset ja urpiaiset sekä vaivais-
hiiri. Piisami käyttää järviruokoa pesäntekomateriaali-
na. Nuoret versot ovat sekä laiduneläinten että hirvien ja
peurojen herkkua.

Hyötykäyttö: Ruo’osta voi tehdä pillejä ja veneitä. Röy-
hyistä on ennen tehty tyynyjen ja patjojen täytettä. Korsia
on käytetty talojen kattomateriaalina, Virossa käytetään
edelleen. Juurakoista on tehty jauhoja leivän jatkeeksi ja
keväisiä versoja on syöty voisulan kanssa. Keskikesällä
korsia on kerätty karjan rehuksi ja kuivikkeeksi.

Järviruokopuhdistamo on yksi nerokkaimpia jäteveden-
puhdistusmenetelmiä: puhdistamoaltaaseen istutetaan
järviruo’on juurakkoja ja niissä maaperän mikrobit puh-
distavat jäteveden hajottamalla orgaaniset jätteet vedeksi
ja hiilidioksidiksi.
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Kasvit

Pullosara
Carex rostrata

Tuntomerkit
Pullosaran lehdet ovat yläpinnaltaan sinertävän har-
maanvihreitä. Varsi on 20 - 100 cm korkea, haaraton,
kolmisärmäinen ja täyteinen (heinillä varsi on liereä ja
ontto). Kukat ovat yksineuvoisia eli hede- ja emikukat
ovat erikseen. 3-heteiset hedekukat ovat tähkäsuomu-
jen suojassa muodostaen kukintovarren kärkeen 2 - 4
ruskeaa kapeaa hedetähkää. Emikukat ovat pullomai-
sen esilehden (pullakon) suojissa. Pullakot ovat kiin-
nittyneet kukintolapakkoon niin, että niiden kapeat
suut sojottavat suoraan sivulle. Pulleat emitähkät muis-
tuttavat maissintähkää. Väriltään ne ovat kellanvihreät
tai ruskeat ja sijaitsevat varrella hedetähkien alapuolel-
la.

Elintavat
Pullosara on yksi yleisimmistä saroistamme. Sitä tava-
taan kosteilla niityillä, järvien ja jokien rannoilla sekä
soilla. Pullosara on kotonaan tulvaniityillä. Kosteikoil-
la se voi muodostaa yhtenäisiä saraniittyjä yhdessä vesi-
saran kanssa aivan vedenrajaan asti. Tyypillisesti pullo-
sara kasvaa löyhinä mättäinä. Vedessä se voi kasvaa myös
harvoina yksittäisinä versoina. Pullosaran pähkylähe-
delmä kypsyy pullakon suojissa. Epäsuotuisissa oloissa
hedelmää ei kehity ja pullakko jää tyhjäksi. Pullosara
risteytyy helposti lähisukuisten sarojen, kuten luhtasa-
ran kanssa. Risteymät ovat lähes poikkeuksetta martoja
eli eivät kykene tuottamaan hedelmää. Syksyllä pullo-
saran maanpäälliset osat lakastuvat, mutta uudet silmut
odottavat jo kevään tuloa maan pinnassa. Kun maa su-
laa ja aurinko alkaa keväällä lämmittää, silmuista alkaa
kasvaa uusia versoja.

Esiintyminen
Pullosaraa tavataan yleisenä koko Suomessa.

Vuorovaikutus: Pullosaran kukinnossa on toisinaan no-
kisientä, joka muuttaa hedelmän mustaksi itiömassaksi.

Hyötykäyttö: Pullosaraa on käytetty aikoinaan karjanre-
huna. Saamelaiset ovat käyttäneet sitä myös kenkäheinä-
nä. Kenkäheinä piestiin kiveä vasten, mäiskittiin puu-
nuijalla pehmeäksi, hierottiin ja kuivattiin. Kenkäheinä
korvasi sukan. Hyvin muokattua kenkäheinää käytti vii-
kon, kun sen välillä kuivasi ja muokkasi uudelleen.

Tervaleppä
Alnus glutinosa

Tuntomerkit
Tummanvihreät kiiltävät lehdet ovat kärjistään lantto-
päiset eli lovetut ja nuorina tervamaisen tahmeat. Run-
ko on rosoinen ja tummempi kuin harmaalepällä, van-
hoihin puihin muodostuu tyvelle paksua kaarnaa. Jos
tervalepän kuori rikkoutuu, syntynyt vaurio punertaa
kuin verisenä. Tervaleppä voi olla jopa yli 20 metriä
korkea, korkein 32-metrinen ja paksuin 50 cm:n kor-
keudelta 6,68 metriä. Iäkkäin tavattu tervaleppä on noin
150 vuotta.

Elintavat
Tervaleppä kestää hyvin tulvia jo taimena. Se kasvaa-
kin aivan rantaviivan tuntumassa avoimen taivaan alla.
Rantojen lisäksi tervaleppä viihtyy rehevillä soilla ja
kosteissa lehdoissa, missä pohjaveden pinta on korke-
alla. Tervaleppä kukkii huhtikuussa ennen lehtien puh-
keamista. Hedekukinnot roikkuvat pitkinä norkkoina,
joista tuuli lennättää siitepölyn emikukinnolle. Pystyt
emikukinnot kovettuvat kesän aikana kävyn tapaisiksi
koviksi palloiksi. Siemenet leviävät vasta seuraavana
keväänä tuulen avulla hankia pitkin tai veden mukana
ajelehtien. Tervaleppä on altis tuhohyönteisille.

Esiintyminen
Tervaleppä on Suomessa levinneisyysalueensa pohjois-
rajalla. Etelä-Suomessa se on suhteellisen yleinen sille
sopivilla kasvupaikoilla. Koillismaalla tervaleppä on
vaarantunut, Lapin läänin eteläosissa se on jo silmällä
pidettävä, harvinainen.

Vuorovaikutus: Lepät valtaavat niukkaravinteisia aluei-
ta, koska pystyvät sitomaan ilmassa olevaa typpeä juuri-
nystyjensä sädesienen avulla. Ne parantavat kasvupaikan
typpiravinnepitoisuutta pudottamalla lehtensä vihreinä,
sillä niiden ei tarvitse ottaa lehtivihreän typpeä talteen.

Hyötykäyttö: Venetsia on rakennettu hyvin kosteutta kes-
tävien tervaleppäpaalujen varaan. Lepän emiurpuja eli
“käpyjä” käytettiin aikoinaan lääkkeenä vatsasairauksiin.
Kuoresta, urvuista ja lehdistä on saatu väriaineita. Le-
pän puuaines sopii hyvin kalojen savustukseen. Tervale-
pästä tehdään puukenkiä, johon sen kevyt puuaines hy-
vin sopiikin. Tervaleppäkasvustoja käytetään biologisina
jäteveden puhdistamoina.
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Kasvit

Pikkulimaska
Lemna minor

Tuntomerkit
Pikkulimaska on pienin siemenkasvimme. Se muodos-
tuu halkaisijaltaan 1,5 - 5 mm levyversosta ja yhdestä
juuresta. Yksittäiset versot takertuvat kiinni toisiinsa ja
muodostavat yhtenäisen maton veden pinnalla.

Elintavat
Pikkulimaska viihtyy rehevissä runsastyppisissä pikku-
vesistöissä ja suojaisilla rannoilla. Se on irtokelluja eli
se ei ole kiinnittynyt juurellaan pohjaan. Pikkulimaska
lisääntyy pääasiassa kasvullisesti. Versolevyn laitataskussa
kehittyy sivuversoja, jotka kuroutuvat irti ja alkavat
kasvaa itsenäisesti. Pikkulimaska kukkii hyvin harvoin
ja silloinkin kukka on niin pieni, että sitä tuskin huo-
maa. Kukinto koostuu kahdesta pikkuruisesta heteestä
ja yhdestä emistä, jotka ovat kalvomaisen suojuksen
ympäröimät. Siitepölyn takertuvuus viittaa eläinpöly-
tykseen. Kypsiä siemeniä ei Suomesta ole tavattu. Pik-
kulimaska on monivuotinen kasvi. Talveksi sen versot
painuvat pohjaan ja kevään tultua nousevat jälleen pin-
taan.

Esiintyminen
Pikkulimaska on Etelä- ja Keski-Suomessa varsin ylei-
nen. Pohjoisimmat esiintymät on tavattu Kittilän kor-
keudella.

Vuorovaikutus: Laskee veden ravinnepitoisuutta käyttä-
mällä fosforia ja typpeä. Vesimittarit ja pienet kotilot saat-
tavat toimia pikkulimaskan pölyttäjinä. Yhtenäinen li-
maskalautta tarjoaa suojaa monille vesien eläimille. Pik-
kulimaska leviää uusille kasvupaikoille tarttumalla lin-
tujen jalkoihin ja höyheniin. Pikkulimaska on erityisesti
sorsien ruokaa.

Uistinvita
Potamogeton natans

Tuntomerkit
Uistinvidalla on kiiltävät pitkänpyöreät, leveän uisti-
men muotoiset kelluslehdet. Lehdet muuttuvat melko
pian kuparinrusehtaviksi ja ovat loppukesästä toukki-
en syöntijälkien kirjomat. Sillä on myös kapeita läpi-
kuultavia uposlehtiä, jotka lakastuvat aikaisin. Varsi on
veltto ja 50 - 200 cm pitkä. Vaatimattomien vihertävi-
en tai rusehtavien kukkien muodostamat tiheän tähkä-
mäiset kukinnot kohoavat vedenpinnan yläpuolelle.

Elintavat
Uistinvita on yleisin 17:sta Suomessa esiintyvästä vita-
lajista. Se kasvaa kaikenlaisissa järvissä, hitaasti virtaa-
vissa joissa ja rehevissä merenlahdissa melko syvässä
vedessä. Uistinvita kukkii keskikesällä. Kukat ovat tuu-
lipölytteisiä. Vesi turmelee siitepölyn. Hedelmöittyneis-
tä kukista kehittyy pähkylähedelmiä, jotka voivat kel-
luen tai itämiskykyisinä vesilintujen sisällä matkata
uusille kasvupaikoille. Uistinvita lisääntyy myös katken-
neista kasvinosista. Vihreät osat lakastuvat talveksi ja
juurakko järven pohjalla toimii talvehtimiselimenä.

Esiintyminen
Uistinvitaa tavataan jokseenkin yleisenä eteläisessä Suo-
messa. Napapiirin pohjoispuolella se esiintyy harvinai-
sena.

Vuorovaikutus: Vedenalaiset vitaniityt tarjoavat kasvu-
paikkoja mikroskooppisen pienille päällysleville. Lukemat-
tomat veden eliöt löytävät ravintoa ja suojaa vitakasvus-
tosta. Vitakasvustot ovatkin hyviä onkipaikkoja.
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3.8.
Plankton

Plankton on yksi vesieliöiden elomuodoista. Sillä tar-
koitetaan mikroskooppisen pieniä kasveja ja eläimiä,
jotka kulkevat veden virtausten mukana eli keijuvat.
Muita vedessä elävien eläinten ja kasvien elomuotoja
ovat neuston (veden pinnalla elävät), nekton (vedessä
uivat) ja bentos (pohjaeliöt).

Varsinaista planktonia eli euplanktonia tavataan avoi-
milla vesialueilla. Rannan plankton on ns. tykoplank-
tonia, johon kuuluvat lajit ovat keijuntaominaisuuksil-
taan huonompia, kömpelömpiä ja raskastekoisempia.
Samoista lajeista saattaa esiintyä toisistaan ulkonäöltään
poikkeavia ranta- ja ulappamuotoja.

Kasviplankton

Kasviplankton koostuu enimmäkseen mikroskooppi-
sen pienistä yksisoluisista levistä. Siihen kuuluu myös
sinileviä, jotka oikeastaan ovat bakteereita. Rehevissä
vesissä tyypillisiä planktisia leviä ovat sinilevät, viherle-
vät, piilevät, nielulevät, kultalevät, silmälevät ja panssa-
rilevät. Monet niistä elävät myös vesikasvien pinnalla.

Tuntomerkit
Kasviplankton elää yksittäisinä soluina tai muodostaa
soluyhteisöjä. Suurimmat ovat läpimitaltaan 0,5 mm
ja pienimmät 0,0005 mm.

Yksittäinen piilevä on kuin pieni kannellinen rasia. Pii-
aineisessa kuoressa on huokosten ja harjanteiden muo-
dostamia kuviointeja. Piilevät elävät yksittäisinä solui-
na, solujonoina (kuten kuvan Tabellaria fenestrata) tai
tähtimäisinä kimppuina. Viherlevät ovat erittäin laaja
ja monimuotoinen ryhmä. Monet planktiset viherle-
vät ovat siimallisia, liikkuvia ja yksisoluisia. Toiset, ku-
ten kuvan Pediastrum boryanum, elävät siimattomista
soluista muodostuneina pallomaisina yhdyskuntina.

Elintavat
Kasviplankton vaatii elääkseen riittävästi valoa ja ravin-
teita, etenkin fosforia ja typpeä. Suurimmillaan sen
määrä on jonkin verran pinnan alapuolella. Aivan pin-
nassa valoa on liikaakin.

Piilevien osuus kasviplanktonissa on runsas suomalai-
sissa vesistöissä. Piilevät voivat joko kellua vedessä va-
paasti eli ne ovat planktisia tai ne voivat kiinnittyä mak-
rolevien pinnalle tai pohjalle. Suurimmillaan piilevien
määrä on keväällä ja syksyllä. Runsas kukinta voi värjä-
tä veden punaruskeaksi. Piilevät lisääntyvät pääasiassa
suvuttomasti solujakautumisen avulla, jolloin molem-
pien kuoren puoliskojen sisälle kehittyy uusi kuoren-
puolisko. Tämän vuoksi lajin eri yksilöiden solukoko
voi vaihdella huomattavasti.

Viherlevät ovat monimuotoinen ryhmä, johon kuuluu
planktisten levien lisäksi kehittyneempiä monisoluisia
rihmamaisia ja pensasmaisia viherleviä. Neljässä viher-
levälahkossa on planktisia leviä. Viherleväsolu on tyy-
pillinen kasvisolu ja siinä on erotettavissa kaikki nor-
maaliin kasvisoluun kuuluvat osat. Viherlevien lisään-
tyminen voi tapahtua joko suvuttomasti tai suvullises-
ti. Yksisoluisilla planktonlevillä suvuton lisääntyminen
on yleisempää. Niiden solunsisältö jakautuu kahdeksi
soluksi, jotka vapautuvat emosolun seinämän hajottua.

Talvella valon vähyys estää levien tehokkaan kasvun.
Eräät levälajit suojautuvat epäsuotuisia kausia vastaan
muodostamalla leposoluja, jotka vajoavat meren poh-
jamutaan odottamaan parempia aikoja. Osa levälajeis-
ta voi myös sinnitellä läpi talven vedessä, osa löytää jään
alta sopivat elinolot kevääseen saakka. Kun kasvuolot
parantuvat keväällä, alkavat talvesta selvinneet leväsolut
nopeasti jakaantua ja kevätkukinta alkaa.

Esiintyminen
Planktonlevien esiintyminen noudattaa vuosirytmiä.
Talvella levämäärät ovat yleensä pieniä, suurimmat ku-
kintahuiput ajoittuvat kevääseen ja loppukesään. Piile-
vät elävät kaikentyyppisissä vesistöissä, myös viherleviä
tavataan kaikkialla.

Uhat: Kasviplanktonin toimeentulo on riippuvainen va-
losta, joten humus sekä erilaiset orgaaniset ja epäorgaani-
set samennukset vedessä heikentävät kasviplanktonin elin-
oloja.

Planktonlevien, erityisesti sinilevien, massaesiintymät ovat
lisääntyneet vesistöissä rehevöitymisen seurauksena. Myr-
kylliset sinileväkukinnat haittaavat vesien käyttöä. Poh-
jalle vajonneiden levien hajottaminen kuluttaa happea,
minkä seurauksena voi olla happikato. Rehevöitymisen
pääsyy on ihmisen toiminta, mm. jätevesien johtaminen,
haja-asutusaluilta tuleva kuormitus ja maatalous.
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Eläinplankton

Tuntomerkit
Pienimmät eläinplankterit ovat kooltaan 0,02 - 0,2 mm.
Tämä mikroplankton sisältää alkueläimiin kuuluvia
yksisoluisia ripsieläimiä ja pieniä rataseläimiä. Suuret
rataseläimet, vesikirput ja hankajalkaiset ovat kooltaan
0,2 - 2 mm (mesoplankton).

Ripsieläimillä voi olla ripsiä koko soluruumiin pinnal-
la (kuten kuvan tohvelieläimellä) tai vain jossain osas-
sa. Rataseläimet ovat saaneet nimensä päässä sijaitse-
vasta rattaanmallisesta uintielimestään. Pään lisäksi ra-
taseläinten ruumiinosiin kuuluvat itse ruumis ja jalka,
joka puuttuu joiltain lajeilta, kuten kuvan Keratella
quadrata -lajilta.

Hankajalkaiset ja vesikirput kuuluvat planktonäyriäi-
siin. Niiden ruumis on jaokkeellinen, jolloin pää, var-
talo ja pyrstö erottuvat. Päässä on kaksi paria antenneja
ja jokaisessa ruumiin jaokkeessa yksi pari jalkoja. Ma-
talissa rantavesissä tyypillisillä Cyclopoida-tyypin han-
kajalkaisilla, kuten kuvan Macrocyclops albidus -lajilla,
ruumis on pyöreähkö, antennit lyhyet ja naaraalla kak-
si munapussia. Vesikirput ovat saaneet nimensä hypäh-
televästä, “kirppumaisesta”, liikkumistavastaan. Niiden
ruumis ei ole kovin selvästi jaokkeellinen. Päässä on
suuri silmä.

Ravinto
Ripsieläimet ja rataseläimet käyttävät ravintonaan bak-
teereja, kuollutta orgaanista ainesta eli detritusta ja pie-
nimpiä leväsoluja. Rataseläinten ryhmään kuuluu myös
petolajeja, jotka syövät mm. alkueläimiä ja pienempiä
sukulaisiaankin.

Hankajalkaisten ravinnonkäyttö vaihtelee hyvin paljon:
joidenkin lajien ravinto koostuu detrituksesta, levistä,
bakteereista, rataseläimistä ja alkueläimistä, kun taas
toiset ovat aikuistuttuaan yksinomaan petoja, jotka voi-
vat käydä itseään huomattavasti suuremman kalanpoi-
kasenkin kimppuun.

Vesikirppujen joukosta löytyvät tehokkaimmat kasvi-
planktonia laiduntavat eläinplanktonlajit. Mitä suurem-
pi vesikirppu, sitä enemmän ja sitä suurempia leviä se
yleensä pystyy käyttämään ravinnokseen. Osa vesikir-
puista kykenee käyttämään ravinnokseen myös baktee-
reja ja hajoavaa orgaanista ainetta.

Elintavat
Eläimet voivat kuulua planktoniin koko elinkaarensa
ajan (holoplankton) tai vain osan siitä (meroplankton).
Jotkut vaeltavat pohjan ja pinnan välillä kuuluen sekä

planktoniin että pohjaeläimistöön. Monet eläinplank-
ton lajit pysyttelevät päivällä lähellä pohjaa ja nousevat
yöllä syömään pinnan lähellä elävää kasviplanktonia.

Ripsieläimistä valtaosa elää pohjalla - vain pieni osa elää
vapaassa vedessä. Ripset toimivat liikuntaeliminä ja
apuna ravinnon otossa. Ripsieläimet lisääntyvät suvut-
tomasti kahtia jakautumalla. Rataseläimet ovat moni-
soluisia eläimiä, joista valtaosa on naaraita. Naarat voi-
vat lisääntyä ilman hedelmöitystä ja niinpä joillakin la-
jeilla ei koiraita tavata lainkaan.

Hankajalkaiset jaetaan kahteen ryhmään, joista Cala-
noida -tyypin lajit ovat ulappavesien eläjiä ja Cyclopoi-
da-tyypin lajit sisävesien ja rantavyöhykkeen lajeja.
Hankajalkaiset uivat potkaisemalla kaikilla neljällä han-
kajalkaparillaan yhtä aikaa. Ne lisääntyvät vain suvulli-
sesti, koiraita ja naaraita on yleensä yhtä paljon. Han-
kajalkaiset kehittyvät muodonvaihdosten kautta. Mu-
nasta kuoriutuva toukka ei vielä muistuta hankajalkaista.
Välivaiheesta toiseen siirryttäessä toukka luo kuorensa,
jolloin se kasvaa pituutta ja raajaparien määrä lisääntyy.
Täysikasvuinen hankajalkainen on käynyt läpi kuusi
toukkavaihetta ja viisi nuoruusvaihetta.

Vesikirput ovat pääasiassa rantavyöhykkeen lajeja. Osa
lajeista elää joko kasveihin kiinnittyneinä tai pohjassa.
Vesikirput suodattavat ravintoa vedestä viuhkamaisilla
rintaraajoillaan. Tehokkaita suodattajia ovat etenkin
suuret Daphnia -lajit (kuvassa). Vesikirput lisääntyvät
suotuisissa oloissa nopeasti ilman hedelmöitystä ratas-
eläinten tapaan. Syyskesällä esiintyy myös koiraita, jol-
loin suvullisen lisääntymisen tuloksena syntyy talvehti-
miskykyisiä lepovaiheita. Vesikirpuilla ei ole varsinai-
sia toukkavaiheita eivätkä ne läpikäy muodonvaihdok-
sia. Munasta kuoriutuneet yksilöt ja nuoruusvaiheet ovat
aikuisten kaltaisia.

Planktonryhmillä on erilaisia talvehtimisstrategioita.
Rataseläimet talvehtivat lepomunina, vesikirput lepo-
vaiheina tai lepomunina pohjan sedimenteissä. Han-
kajalkaiset voivat talvehtia aikuisina, nuoruusvaiheina
tai lepomunina sedimenteissä. Valon määrän lisäänty-
minen ja vesien lämpeneminen keväällä laukaisevat le-
pomunien kuoriutumisen ja käynnistävät vedessä tal-
vehtineilla yksilöillä lisääntymisen ja kasvun.

Esiintyminen
Eläinplanktonia esiintyy kaikenlaisissa vesissä. Ulapal-
la ja rantavyöhykkeessä kuten myös suolaisissa ja ma-
keissa vesissä elävät eri lajit. Vähäsuolaisten murtovesi-
lahtien lajisto on pääpiirteiltään samaa kuin sisävesissä.
Eläinplanktonin määrään vaikuttaa ennen kaikkea saa-
tavilla olevan ravinnon eli kasviplanktonin määrä. Run-
saimmillaan eläinplankton on loppukesällä ja alkusyk-
syllä, jolloin vedet ovat vielä lämpimiä. Syys-lokakuus-
sa eläinplanktonmäärät vähenevät osittain saalistuksen
ja toisaalta talvea kohti vähenevän lisääntymisen vuok-
si.

Vuorovaikutus: Eläinplankton toimii ravintoverkossa tär-
keänä linkkinä perustuottajien eli kasviplanktonin ja
petojen välillä.
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4.
KOSTEIKKOLUONNON

UHAT JA HOITO

Kosteikkojen suojelutarve
on perusteltua

Kosteikkojen suojelun ja kunnostuksen kansainväliset
perusteet ja velvoitteet on sovittu Rion sopimuksen
(“Agenda 21”, 1992) ja Ramsarin sopimuksen (1971)
tarkistusten yhteydessä. Niiden mukaan erityisesti kos-
teikoilla ekosysteemien luonnollinen palautumiskyky
on ihmisen toimesta niin pahoin häiriintynyt, että tar-
vitaan aktiivisia kunnostus- ja hoitotoimia. Lisäksi Suo-
men lintuvesiensuojeluohjelmassa (vahvistettu valtio-
neuvoston päätöksellä vuonna 1982) todetaan, että suo-
jelun piiriin tulee kuulua kaikki lintuvesillämme tavat-
tavat eliölajit ja -rodut sekä riittävät näytteet niiden ja
elottoman luonnon yhdessä muodostamista kokonai-
suuksista.

Lintujen suojelun kannalta kosteikot ovat Euroopan
uhanalaisin elinympäristö. Ne ovat Euroopan tärkei-
den lintualueiden (Important Bird Area = IBA) pää-
elinympäristötyyppi. Myös Suomessa kosteikkojen lin-
nustollinen merkitys on erittäin suuri. Suomen 96 kan-
sainvälisesti tärkeästä lintualueesta 27 % pääelinympä-
ristötyyppinä on lintuvesi. Kansainväliset kosteikkojen
suojelua ja muuttavien luonnonvaraisten eläinten suo-
jelua koskevat sopimukset korostavatkin lintuvesien
säilyttämisen kansainvälistä merkitystä. Natura päätök-
sen myötä kansainväliseen kosteikkojen suojelusopi-
mukseen (Ramsar-sopimus) kuuluvien kohteiden määrä
Suomessa kasvaa yhdestätoista 61:een.

Suomen lintuvesien suojeluohjelman tavoitteena on
säilyttää 287 linnustollisesti arvokasta kohdetta mah-
dollisimman luonnontilaisina. Esimerkiksi kuivattami-
nen, säännöstely ja muut vesirakennushankkeet tulee
tarvittaessa estää kohteissa. Ohjelman kohteiden pin-
ta-ala on noin 67 000 hehtaaria, mistä suurin osa on
vesialueita. Kohteiden pinta-alasta on toistaiseksi han-
kittu valtiolle tai perustettu yksityisiksi luonnonsuoje-
lualueiksi noin 30 900 hehtaaria eli 41 prosenttia
(1.1.2005).

Kosteikkoalueet tunnetaan ennen kaikkea runsaasta lin-
nustostaan, mutta ne ovat hyvin merkittäviä myös hyön-
teisten ja muiden selkärangattomien eläinten elinym-
päristöinä. Kosteikoilla elävä lajisto on runsas ja moni-
puolinen, lisäksi monien lajien yksilömäärät voivat kos-
teikoilla olla poikkeuksellisen suuria.

Lintuvesien kunnostuksen
ja hoidon tarve

Suuri osa lintuvesistä on syntynyt ihmistoiminnan seu-
rauksena. Järvenlaskut, säännöstely, jätevesien laskut,
laskuojien ruoppaukset, niitot ja laidunnus ovat kaikki
muokanneet lintuvesiä. Ne eivät siis ole olleet täysin
luonnontilaisina ainakaan sinä aikana, jolloin ne ovat
saaneet lintuvesimaineensa, vaan ne kuuluvat ns. pe-
rinnebiotooppeihin, joiden säilyminen edellyttää hoi-
toa. Lintuvesikunnostuksessa kyse voi olla myös koko-
naan uuden kosteikon luomisesta esim. kalanviljelyal-
taasta, tuotannosta vapautuvasta turvesuosta tai tekoal-
taasta.

Ihmistoiminta tai luontainen umpeenkasvu on muut-
tanut monien lintuvesien tilaa huonommaksi. Mikäli
nykyisten lintuvesien arvo vesi- ja rantalintujen pesi-
mäalueina halutaan säilyttää, on monien lintuvesien
kunnostukseen ryhdyttävä pikaisesti. Ilman hoitoa suuri
osa lintujärvistämme umpeutuu parissa vuosikymme-
nessä avovedettömiksi luhdiksi. Valtaosa rantaniityis-
tämme kasvaa jo nyt ruoikkoa ja pensaikkoa.

Mosaiikkimainen kasvillisuus tarjoaa suotuisan elinym-
päristön lintuvesien lintulajeille. Nykykehitys, rehevöi-
tyminen ja umpeenkasvu, yksipuolistaa kasvillisuutta
ja linnuston monimuotoisuus vähenee. Ruoikkolajit
hyötyvät tästä kehityskulusta, mutta useimmat muut
lajit taantuvat ympäristön muuttuessa sopimattomak-
si.

Miten vesialueita kunnostetaan
lintuvesiksi

Vedenpinnan nosto noin 20 - 30 senttimetrillä on lin-
tuvesien perushoitomuotoja. Sen tavoitteena voivat olla
mm. umpeenkasvun rajoittaminen ja kuivuneiden kos-
teikkojen kunnostus. Pinnannostotoimet muuttavat
usein koko alueen ekologista tasapainoa, ja vaikutukset
muihin eliöryhmiin kuin lintuihin voivat olla suoje-
lullisesti merkittäviä. Suurten nostojen yhteydessä on-
kin arvioitavat tarkasti mahdolliset haittavaikutukset
vesialuetta ympäröivien niitty- ja metsäbiotooppien
kannalta.

Stabiililla vedenpinnalla on pitkällä aikavälillä luonnon-
suojelullisesti negatiivinen vaikutus kosteikkoluontoon.
Erityisesti järvikorte ja järviruoko levittäytyvät ripeästi
avovesialueelle. Myös avointen saraluhtien ala piene-
nee ruoikon levittäytyessä rantaan ja luhtien pajukoi-
tuessa. Veden korkeuden vaihtelut nuorentavat kasvil-
lisuutta. Lajiston monimuotoisuus turvataan parhaiten
palaamalla luontaiseen korkeusvaihteluun, jossa keväällä
ja syksyllä vesi on korkealla (tulva) ja talvella ja kesällä
matalalla. Samalla palautuvat biologisesti arvokkaat ran-
nan vaihettumisvyöhykkeet.
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Vesikasvien poisto voi tulla kysymykseen, silloin kun
järveä uhkaa nopea umpeenkasvu ja kasvillisuuden yk-
sipuolistuminen. Yhdessä vedenpinnan noston kanssa
kasvillisuuden poisto hidastaa merkittävästi vesikasvil-
lisuuden leviämistä. Niittämällä voidaan luoda vesilin-
nuille kelpaavia avovesilaikkuja. Niiton vaikutukset jää-
vät kuitenkin lyhytaikaisiksi, ellei versoja katkaista ve-
denpinnan alapuolelta. Varsinkin osmankäämi ja järvi-
korte tukehtuvat nopeasti, kun hapen pääsy ilmasta
juuristoon estetään.

Allikoiden kaivaminen on tehokas keino lisätä vesilin-
nuille käyttökelpoisen avoveden alaa. Allikot tarjoavat
pedoilta suojaisen ruokailu- ja sulkimisalueen niin ai-
kuisille kuin poikueillekin. Vesihyönteisten tuotanto on
niissä ainakin aluksi korkeaa, koska kasvillisuuden reu-
nan osuus lisääntyy. Allikot lisäävät kosteikkojen rik-
konaisuutta ja reunavaikutusta, joka monipuolistaa niin
vesi- kuin muutakin kosteikkolinnustoa. Allikoihin
kehittyy upos- ja kelluslehtistä kasvillisuutta.

Allikoiden ja kanavien kaivamisen yhteydessä syntyvät
kaivuumassat olisi kuljetettava kosteikon ulkopuolelle,
jotta kosteikon pinta-ala ei supistuisi, eikä pensoittu-
minen pääsisi käyntiin. Mikäli pohjan kiintoaines on
sopivaa, voidaan kaivuumassoista rakentaa pesimäsaa-
rekkeita, joita linnut voivat hyödyntää pesimäpaikkoi-
na.

Rantaniittyjen kunnostus
Niittyjen hoitoa suunniteltaessa on otettava huomioon
kunkin alueen kulttuurihistoria, laidunnustraditio ja
linnuston ekologiset vaatimukset. Hoitotoimet onkin
syytä suunnitella ja toteuttaa niittykohtaisesti.

Matalakasvustoiset rantaniityt ovat erityisesti kahlaaji-
en suosimia elinympäristöjä. Pesimäaikana kahlaajat
käyttävät ravinnokseen hyönteisiä, hämähäkkejä, koti-
loita, harvasukas- ja monisukasmatoja, joita ne etsivät
pääasiassa vesirajasta ja pienten lampareiden reunoista.
Niittyjen hoidossa onkin tärkeää, että laidunnus tai
koneellinen hoito ulottuu vesirajaan, sillä useimmat
kahlaajat välttävät pesimäpaikkanaan niittyjä, jotka ovat
korkean ilmaversoiskasvillisuuden ympäröimiä.

Pesivät ja muuttoaikoina lepäilevät kahlaajat välttävät
taivaanvuohta lukuun ottamatta niittyjä, joilla kasvaa
pensaita ja puita. Puut tarjoavat tähystyspaikkoja ja nä-
kösuojaa variksille ja ketuille. Kahlaajat vaativat pesä-
paikaltaan keskimäärin 100 - 200 metrin etäisyyden
lähimpiin pensaisiin ja puihin. Jos niittyä hoidetaan kah-
laajien palauttamiseksi, on sieltä ensimmäiseksi raivat-
tava kaikki pensaat ja puut pois.

Laiduneläimet
luonnon hoitajina

Rantalaitumet ovat rannikkoalueilla nykyään hyvin
harvinaisia ja kehitys sisämaassa on samansuuntainen.
Kosteille rantaniityille on käynyt vielä heikommin.
Niitettäviä niittyjä on tulevaisuudessa vain suojelualu-
eilla ja maatalouden ympäristötuen piirissä olevilla alu-
eilla.

Hyvin järjestetyillä laidunalueilla on sopiva eläinmäärä
ja -koostumus. Liian heikolla laidunnuksella saadaan
aikaan vain tiheitä ja korkeita tuppaita eikä kahlaajille
ja hanhille sopivaa niittyä synny. Toisaalta voimakas yli-
laidunnus voi tuhota arvokasta niittykasvillisuutta ja
aiheuttaa huomattavia tappioita maassa pesiville linnuil-
le. Pesätappioita voidaan välttää myös laidunkauden
alkamisajankohtaa säätelemällä.

Ruoikon niitto ja
juurakoiden poisto

Niitolla ruoikko saadaan melko nopeasti taantumaan.
Jo kahden - kolmen vuoden niitto heikentää ruoikkoa
tehokkaasti, jos versot katkaistaan vedenpinnan alapuo-
lelta. Juurakoiden poisto yhdistettynä niittoon paran-
taa tuntuvasti hoitotyön vaikutuksia ja on käyttökel-
poinen keino siellä, missä laidunnusta ei voida käyttää
tehokkaana hoitomuotona. Näin muodostuu myös
kahlaajien suosimia mutalampareita.

Niitto tulee tehdä heinäkuun lopun ja elokuun alku-
päivien aikana, jolloin useimmat lintupoikueet ovat
saavuttaneet lentokyvyn. Kasviravinteita on tällöin vielä
runsaasti järviruo’on lehdissä ja korsissa ja näin ne saa-
daan poistettua hoitoalueen ravinnekierrosta. Niitty-
jen kasvimassa tulee kerätä ja kuljettaa pois.
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1.
Viistoilmakuva Pernajanlahden

pohjoisimmalta lahdelta,
Gammelbyvikeniltä

Pernajanlahti ja Pikkupernajanlahti ovat pitkiä, yli kym-
menen kilometrin pituisia kapeita murtovesilahtia, jois-
sa makean jokiveden vaikutus vähenee asteittain ulom-
mas merelle mentäessä. Monet Natura-alueen osat on
todettu valtakunnallisesti arvokkaiksi ja ne kuuluvat eri
suojeluohjelmiin. Alueella esiintyy 14 luontodirektii-
vin luontotyyppiä ja 24 lintudirektiivin liitteen I lajia.

Pernajanlahden pohjoisin lahti, Gammelbyviken, rau-
hoitettiin vuonna 1979 ja se on linnustollisesti arvok-
kain osa koko Pernajanlahtea. Ennen alueen reunalla
kulkevan moottoritien rakentamista lahden pesimälin-
nusto oli runsaampi ja monipuolisempi kuin Pernajan-
lahden muissa osissa.

Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. kaulushaika-
ra (Botaurus stellaris), ruskosuohaukka (Circus aerugin-
osus), suokukko (Philomachus pugnax), liro (Tringa gla-
reola), ruisrääkkä (Crex crex), luhtahuitti (Porzana por-
zana). Muutonaikana alueella levähtävät mm. laulujout-
sen (Cygnus cygnus), pikkujoutsen (Cygnus columbianus),
uivelo (Mergus albellus) ja heinäkurppa (Gallinago me-
dia).

Lintulahdet Life hankkeessa alueen rantaniittyjä raiva-
taan ja avovesialueen ruoikkoa aukotetaan mosaiikki-
maiseksi. Niityt on tarkoitus saada laidunnukseen. Vir-
kistyskäyttöä palvelemaan alueelle tehdään uusi opas-
taulu ja lintutorni.

Kuva Gammelbyvikenin kosteikosta on otettu elokuus-
sa 2004 ennen hoitotöitä. Kuvan vasemmassa alakul-
massa näkyvän rantametsän edessä on kaistale kosteaa
ruoho- ja heinäniittyä, joka on väriltään kirkkaamman
vihreää kuin siitä rantaan päin levittäytyvä harmaan-
vihreä järviruokokasvusto. Vedenrajassa kasvaa vyöhy-
ke kapeaosmankäämiä (kirkkaan vihreä) ja laikkuina
vedessä järvikaislaa (tumman vihreä). Järvikaislakasvus-
tojen välissä olevat harmaanvihreät ja kellanpunertavat
kasvustot ovat järviruokoa.

2.
Kosteikon kasvillisuusvyöhykkeet

Kuvaan on hahmoteltu eteläsuomalaisen kosteikon kas-
villisuusvyöhykkeitä. Tämä on vain yksi mahdollinen
tilanne, sillä kasvillisuusvyöhykkeet vaihtelevat eri kos-
teikoilla. Kaikkia vyöhykkeitä ei välttämättä kosteikol-
ta ole tai niiden leveydet voivat vaihdella. Selvimmin
vyöhykkeisyys tulee esiin laajoilla savikkorannoilla.

3.
Kosteikkolajien elinympäristötaulukko
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Kuva: Tero Taponen
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Kosteikon kasvillisuusvyöhykkeet

Piirros: Sara Oja 2005
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Kosteikkokorttien
lajien esiintyminen

kasvillisuus-
vyöhykkeittäin

upos- ja ruoikko saraikko kostea pajuluhta rantametsä
kelluslehtisten niitty
vyöhyke

Silkkiuikku x x
Kaulushaikara x
Lapasorsa x x x x x
Ruskosuohaukka x x x x x
Punajalkaviklo x x x x
Naurulokki x x x x x
Ruokokerttunen x x x

Piisami x x x x x
Supikoira x x x x x
Nauta x x x x x

Rantakäärme x x x x x x
Sammakko x x x x x

Hauki x x
Lahna x x
Kymmenpiikki x x

Sitruunaperhonen x x x
Ruskoukonkorento x x x x x
Juovavesimittari x x
Rantahämähäkki x x x

Pikkujärvisimpukka x x
Isolimakotilo x x

Tervaleppä x
Pikkulimaska x x x x x x
Uistinvita x x
Pullosara x x
Järviruoko x

Kasviplankton x x
Eläinplankton x x

Taulukkoon on hahmoteltu, missä kosteikon kasvilli-
suusvyöhykkeessä mitäkin lajia voi tavata. Tämä tau-
lukko on vain viitteellinen, sillä osa eläimistä liikkuu
hyvinkin laajasti. Toisaalta kasvillisuusvyöhykkeet vaih-
televat eri kosteikoilla. Kaikkia taulukossa olevia vyö-
hykkeitä ei välttämättä kosteikolta ole tai ne voivat olla
hyvin kapeita. Toisaalta joillakin kosteikoilla voi olla
myös osmankäämivyöhyke ja/tai kortteikko, kuten liit-
teen 2 kuvassa. Kosteikkokorteista löytyvät elinympä-
ristökuvaukset lajien eri kehitysvaiheille.


