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Kivimaan koulun lähiluontopolku 

 

 

Tämä opasvihko on tarkoitettu Kustavin koulun opettajien ja oppilaiden käyttöön. Sen 

toivotaan palvelevan koulun opetusohjelmassa oheisaineistona erityisesti luonnontie-

don ja kotiseudun tuntemuksen opetuksessa. Vihossa esitellään 12  luontokohdetta, ku-

ten koulun lähiluonnossa löytyvät erilaiset luontotyypit, niiden puustoa ja pensaskerros-

ta, rantakasvillisuutta ja linnustoa.  Kivimaan koulu on rakennettu rapakivikallion päälle. 

Kalliopaljastumat näkyvät myös koulun lähimaisemassa ja oppilaiden välituntien leikki-

maastona. Koulun lähimaaston historia kattaa koko nykyisen ajanlaskun aikajanan. Se 

alkaa vuodesta 0, jolloin koulun vieressä oleva kallio nousi Selkämeren pinnalle läikkää-

vänä laakana. Koulun alapuolella on Flaran lahti, joka on hitaasti kuroutumassa suolai-

sesta merestä makean veden altaaksi ennen lopullista kuivumistaan. Kustavissa ympä-

ristön jatkuva muutos on hyvin havainnollista. 

Opasvihko on valmistettu Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toteuttamassa EU:n 

Maaseuturahaston LEADER-ohjelman osittain rahoittamassa kehittämishankkeessa. Pai-

kallisina kumppaneina hankkeessa ovat toimineet Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry, Kusta-

vin Matkailuyhdistys ry ja Kustavin kunta.  

Oppaan valmistuksesta ovat vastanneet FM Kari Mäntylä ja metsänhoitaja Lasse Lovén. 

Kustavin koulun edustajana oppaan suunnittelussa on toiminut rehtori Matti Blomros.  

Lähiluontopolun opasvihkoa täydentää internetissä avautuva Google Maps-sovellus, jo-

ka esittelee polun kohteet kartalla, valokuvina ja lyhyillä tekstiselosteilla. Kartta avautuu 

seuraavalla linkillä: 

https://drive.google.com/open?id=1C4xYWYTQOZHsrb2AMl3rPXsHBsenKwKG&usp=sharing 

 

 

Kustavissa 5.7.2019 

 

Lasse Lovén ja Kari Mäntylä 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
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Kohde 1 
Vanha mänty 

 

Kustavin Kunnanviraston pysäköintipaikan 
reunalla on opastustaulu, joka kertoo Kus-
tavin luonto– ja kulttuuripolun reitin. Sa-
masta paikasta alkaa myös Kustavin Kivi-
maan koulun lähiluontopolku.  
 
Metsänhoitajan kesällä 2018 ottamasta 
ikäkairanäytteestä laskettiin opastustaulun 
vieressä kasvavan männyn iäksi 186 vuotta. 
Kairausnäytteessä näkyi myös suurten näl-
kävuosien (1866-1868) kylmät kesät ohui-
na tummina vuosilustoina. 
 
Männyn (Pinus silvestris) korkeasta iästä 
kertoo se, että puun kaarnaan on alkanut 
muodostua kämmenen kokoisia kilpiä, ns. 
kilpikaarnaa. Männyn kaarnaa on aiemmin 
käytetty hylkeen pyynnissä ja kalastuksessa 
verkkojen kohoina.  
Useimmat Kivimaan koulun ja Kunnanviras-
ton läheisen kallioalueen männyistä ovat 
kilpikaarnaisia eli hyvin iäkkäitä. Ne ansait-
sevat kunnioittavan kohtelun. 

Visakoivu  

Pysäköintipaikan keskellä kasvavalla koivulla 
on visakoivulle tyypillinen, muhkurainen 
runko. Puun perimässä on visakoivuisuuden 
geenejä vaikuttamassa rungon rakentee-
seen. Visakoivu (Betula pendu-
la var. carelica ) on harvinainen rauduskoi-
vun muunnos. Sen puuaineksesta makse-
taan kilohinnan mukaan. Visakoivu on suo-
men arvokkain koivulaji.  

Rauduskoivusta tehdään Suomessa korkea-
laatuista vaneria. Toinen puuksi kasvava koi-
vulaji on hieskoivu (Betula pubescens). Sitä 
käytetään paperin valmistukseen ja energi-
an tuotantoon. Koivu on erinomainen 
polttopuu. 
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Kalliot ovat täällä punertavaa pyterliittiä, joka on yksi rapakiven alamuodoista. Tämä kal-
lio on muodostunut noin 1570 milj. vuotta sitten syvällä maankuoressa velloneesta mag-
masta.  Viimeisen jääkauden aikana raskas jää painoi kiinteän maankuoren kuopalle. Kun 
jää suli, paino poistui ja maankuori alkoi hitaasti kohota. Kustavin alueella kallioperä ko-
hoaa edelleen noin 60 cm sadassa vuodessa. Tämän seurauksena meri väistyy ja koko 
ajan syntyy uutta kuivaa maata, joka saa päälleen kasvillisuuden. 

Kalliopaljastumat ovat hitaasti liikkuneen mannerjäätikön hiomia. Jäätikkö irrotti alustas-
taan kiviainesta. Painava jää ja sen alla liikkuva kiviaines on raapinut kuin valtavan iso 
hiekkapaperi allaan olevaa kalliota ja kuluttanut kallion pintaa. Viimeisten kivenmurikoi-
den raapimisjäljet näkyvät kallion pinnassa saman suuntaisina uurteina. Niistä näkee jää-
tikön liikkeen suunnan, tällä alueella likimain luoteesta kaakkoon. Kompassilla katsottuna 
jää on liikkunut suuntaan 154 astetta. 

 

Kohde 2 
Silokallio 

 

Tämä osa Kustavia on nimeltään Kivi-
maa. Se on osuva nimi, sillä kiveä ja kal-
liopaljastumia on vähän kaikkialla. Kivi-
maan koulu on kalliolle rakennettu ja 
kalliopaljastumia on koulun pihassakin.  

Koulun ja Kunnanviraston välissä 
olevan kallion laki on 10 metriä 
meren pinnan yläpuolella 
(mpy.). On helppo laskea, että se 
on ollut meren pinnassa läikkää-
vä kallioluoto  1600-1700 vuotta 
sitten. 
 
Kallio näyttää harmaalta vaikka 
itse rapakivi on punaista. Har-
maa väri johtuu kallion pinnalla 
kasvavasta jäkälästä. 
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Kohde 3  
Isokarin  

majakan  

pienoismalli 

Isokarin majakka nousee saaren kallioista 37 m. Majakan lyh-
ty vilkkuu  49,4 metriä korkeudella merenpinnasta laskettu-
na. Majakka on muurattu tiilestä. Sen halkaisija on maan ta-
salla 17 m. Nykyisin majakka on  väritykseltään punavalkorai-
tainen. Majakka valmistui vuonna 1833 ja se on Pohjanlah-
den korkein.     

Skopolia kasvaa harvinaise-
na viljelyjäänteenä tai kar-
kulaisena Etelä-Suomessa 
asumusten ja puutarhojen 
lähistöllä. Vanhimmat ha-
vainnot kasvin esiintymistä 
ovat Varsinais-Suomesta 
Kustavista. 

Kustavin nimikkokasvi, Skopolia 
 
Kunnanviraston seinustalla pääoven vasemmalla puolella kasvaa Kustavin tunnuskasvi Sko-
polia (Scopolia carniolica). Se on monivuotinen myrkyllinen koisokasvilaji, jota käytetään 
koristekasvina. Samaan koisokasvien heimoon (Solanaceae) kuuluvat mm. meille tutummat 
peruna ja tomaatti. Skopolia on kotoisin Itä-Euroopan vuoristoalueelta. Sitä on keskiajalla 
käytetty lääkekasvina. Kasvin juurissa on myrkyllistä atropiinia. 
 
Skopolian juuri on paksu ja puumainen. Kasvi versoo maasta aikaisin keväällä, kasvattaa 
nopeasti runsaan lehtimassan ja ryhtyy kukkimaan. Lajia pidetään täysin talvenkestävänä 
Suomessa. Sitä voi lisätä siemenistä tai juurakon kappaleista.  
 

Isokarin majakkasaari ja 
Katanpään linnake ovat 
aina olleet kustavilaisille 
tärkeitä paikkoja, joissa on 
käyty Ströömiä pitkin pur-
jehtien.  Molemmat me-
relliset kohteet sijaitsevat 
Kustavin kunnan alueella. 
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Kohde 4  

Kunnanviraston arboretum 
 
Kunnanviraston vieressä sijaitsevaa metsikköä voisi kut-
sua puulajipuistoksi eli arboretumiksi. Siellä kasvaa useita 
eri puulajeja, mm. kuusi, okakuusi, mänty, makedonian 
mänty, hieskoivu ja rauduskoivu,  saarni, isokokoinen rai-
ta, haapa, pihlaja ja tataarivaahtera.  
 
Aiemmin paikalla sijaitsi pitkään vanha kansakoulu. Jotkut 
vanhimmat puut kasvoivat paikalla jo kansakoulun aikana. 
Kunnanvirasto rakennettiin vuonna 1970.  

 

Arboretumin puut on merkitty nimikylteillä, jotka ilmoitta-
vat puun suomalaisen nimen ja sen tieteellisen nimen 
(latina).  

Entisen kansakoulun ympäri oli rakennettu aita, jossa ai-
nakin joissakin kohden oli kivipylväät. Pylväitä on edel-
leen pystyssä arboretumin reunalla mm. Pappilan suun-
taan menevän hiekkatien varressa. 

Miljoona linnunpönttöä 
-kisan voitto Kustaviin 
2017 
Suomen itsenäisyyden juhla-
vuonna 2017 päättyi kansal-
linen Miljoona linnun-
pönttöä -kisa, jonka ta-
voitteena oli saada linnuille 
yhteensä miljoona uutta lin-
nunpönttöä. Tavoite saavu-
tettiin.  
Kuntien välisessä vertailussa 
kävi ilmi, että Kustavin kun-
nassa on linnunpönttöjä eni-
ten asukaslukuun suhteutet-
tuna. Kiitos hyvästä tulokses-
ta kuuluu myös lukuisille 
kunnan kesäasukkaille. 
Kunta sai palkinnoksi linnun-
pöntön, jonka metallilevyssä 
lukee: ”Miljoona linnunpönt-
töä. Eniten pönttöjä per asu-
kas.”  
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Saarni 

Kunnanviraston vieressä on metsikkö, 
joka on oikeastaan puulajipuisto eli ar-
boretum.   Siellä kasvaa muutama iso 
saarni (Fraxinus excelsior). Saarni on 
Suomessa eteläinen puulaji, joka vaatii 
menestyäkseen hyvää multavaa maata. 
Mikään muu lehtipuumme ei puhkea 
niin myöhään lehteen kuin saarni. Leh-
det ilmestyvät vasta kesäkuun alussa. 
Syksyllä ne kellastuvat varhain ja vari-
sevat myös aikaisemmin kuin muiden 
puiden, toisinaan jo syyskuun lopussa. 
Syksyn ensimmäinen pakkasyö voi pu-
dottaa kaikki lehdet aiemminkin. 
 
Saarni on yksi  kovimmista  ja kestävim-
mistä puumateriaaleista. Sitä on käy-
tetty mm. laivojen ja veneiden puuosis-
sa, vanhojen junanvaunujen istuimissa 
ja ikkunakehyksinä. Nykyisin saarni on 
suosittu materiaali  kestävänä kullan-
keltaisena lattiaparketin pintaosana. 

 

Hieskoivun (Betula pubescens) lehti on matalasti sahalaitai-
nen, runko usein sileätuohinen ja poikittaisjuovainen vanha-
nakin. Metsikön yhdestä kaksihaaraisesta hieskoivusta on jäl-
jellä lahot huojuvat rungot. Niissä on tikankoloja ja rungolla 
kasvaa taulakääpiä (Fomes fomentarius). Hieskoivu lahoaa 
herkemmin kuin rauduskoivu. Ennen tulitikkujen keksimistä 
taulakäävistä saatiin sytykettä; taulakäävät keitettiin, kui-
vattiin ja jauhettiin. Taulajauhe on erittäin herkkää syttymään.   

Koivut ja taulakääpä 

Rauduskoivun (Betula pendula)
lehti on muodoltaan kolmiomai-
nen ja suippokärkinen.  Lehden 
reuna kahteen kertaan sahalai-
tainen. Vanhemmiten rauduskoi-
vun tyvistä tulee uurteisia ja kar-
keakaarnaisia, pystysuuntaiset 
salmiakkikuviot ovat tavallisia. 
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Raita on yksi luonnon monimuotoi-
suutta ylläpitävä puu. Puu on keskei-
nen ravintolähde monille hyönteisille. 
Suomen suurperhosista lähes 190 lajin 
on todettu käyttävän raitaa ravinnok-
seen. Raidassa kasvaa usein lahottaja-
sieniä ja kääpiä.  Niistä yleisin  on lähes 
kaikissa vanhoissa puissa esiinty-
vä raidankääpä (Phellinus conchatus).  
Hyvällä onnella raidasta voi löytää hie-
nolta hajuvedeltä tuoksuvan harvinai-
sen raidantuoksukäävän (Haploporus 
odorus).   

 

Raita 

Raita (Salix caprea) on Suomessa 
yleinen pajulaji, joka voi kasvaa jos-
kus isoksi puuksi.  Raita on ylei-
nen Euroopassa ja Luoteis-
Afrikassa.  Se kasvaa pensas- tai 
puumaisesti 6–14 metriä korkeaksi, 
joskus jopa kahteenkymmeneen 
metriin. Kustavin Kunnanviraston 
pihalla kasvava raita lienee lajissaan 
yksi Suomen suurimpia. Raita on 
melko lyhytikäinen puu. Se elää har-
voin yli 50-vuotiaaksi. 

Raidan kuori on pitkittäisraidallinen.  

Raidan lehdet ovat 5–12 cm pitkiä ja 3–8 cm leveitä, eli huomattavasti leveämmät kuin 
useimmilla pajuilla. Lehtien alapinnalla kasvaa nukkaa. Kukinnot ovat 3–7 cm pitkiä ja sie-
menet erittäin pieniä, vain  noin 0,2 mm halkaisijaltaan. Ne vaativat hyvän maaperän 
itääkseen. Raita on kaksikotinen puu.   

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lahottaja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lahottaja
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Raidank%C3%A4%C3%A4p%C3%A4&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Raidantuoksuk%C3%A4%C3%A4p%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Afrikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaksikotinen
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Makedonianmänty 
Makedonianmänty (Pinus peuce) on koo-
kas havupuu, joka muistuttaa sembramän-
tyä. Makedonianmänty on oksainen yleen-
sä maahan asti.  

Makedonianmänty kasvaa luonnonvaraise-
na Balkanin vuoristossa, yleensä 1000–
2200 metrin korkeudella ja muodostaa 
usein puurajan. Se kasvaa parhaimmillaan 
35–40 metrin pituiseksi ja runko voi saa-
vuttaa 1,5 metrin läpimitan. Suomessa nor-
maali latvuston korkeus on kuitenkin 10-18 
metriä. 

Makedonian männyn neulaset ovat pitkiä 
(5-8 cm) ja ne kiinnittyvät tavallisesti vii-
den neulasen kimppuina yhteen kääpiöok-
saan. Kävyt ovat suuria ja koristeellisia. 

Okakuusi 

Okakuusi (Picea pungens) on havupuu, 
joka on kotoisin Pohjois-Amerikasta Kallio-
vuorten eteläosasta. Se kasvaa luonnonva-
raisena  1800–3000 metrin korkeudella.  
Puun latvus on kartiomainen, oksat vaaka-
suorassa.  

Okakuusen neulaset ovat erittäin kovat ja 
terävät, noin 2 cm pitkät ja sinivihreät.  

Puu kestää hyvin kuivuutta ja ilmansaas-
teita. Se viihtyy parhaimmillaan yksinäis-
puuna valoisella avoimella paikalla. Kun-
nanviraston pihassa kasvava okakuusiyk-
silö on vähän raihnaisen näköinen, koska 
se on osan elämästään kasvanut muiden 
puiden varjossa ja niiden piiskaamana. 
Koulun pihassa on muutama parempi-
kuntoinen okakuusi. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Balkan
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Tataarivaahtera 

Tataarivaahteran  (Acer tataricum) luontai-
nen levinneisyysalue on Kaakkois-
Euroopasta Lähi-Itään. Mongolianvaahtera 
(Acer tataricum subsp. ginnala) on sen kes-
kiaasialainen alalaji. Kumpaakin pensasta on 
käytetty Suomessa runsaasti ja pitkään puu-
tarhapuina. 

Tataarivaahtera kasvaa 3-6 m korkeaksi 
puumaiseksi pensaaksi. Tässä arboretumissa 
pensaat ovat saavuttaneet likimain maksi-
mikorkeutensa.  

Pensaan lehdet ovat useimmiten miltei lius-
kattomat, kun mongolianvaahteran lehdet 
ovat kolmiliuskaiset. Tämän arboretumin 
pensaiden lehdet ovat matalasti kolmilius-
kaiset ja sahalaitaiset. Syksyllä tataarivaah-
teran lehdet muuttuvat kellanpunaisiksi ja 
mongolianvaahteran lehdet usein kirkkaan 
punaisiksi ennen putoamistaan.  

 Haapa 

Metsähaapa eli haapa (Populus tre-
mula) on lehtipuu, joka kuu-
luu haapa- ja poppelipuiden sukuun. 
Se on nopeakasvuinen, jonka lehdet 
värisevät pienessäkin tuulessa. Puu-
aines on pehmeää ja vaaleaa.  

Haapa voi kasvaa 30 metrin pituisek-
si. Haavan juurakko saattaa olla tu-
hansia vuosia vanha, vaikka yksittäi-
set puut elävät harvoin yli sataa 
vuotta. Kun vanhat rungot kuole-
vat, juurakosta nousee esiin uusia. 

http://www.mustila.fi/taxonomy/term/812
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lehtipuu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Populus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Juuri
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Kohde 5 

Männyn runkojäkälät  

Mäntyjen rungoilla kasvaa erilaisia karvejäkä-
liä (sormikarve, kelta- ja harmaatyvikarve), 
pensasjäkäliä (naava ja luppo), harmaaröyhe-
lö ja poronsarvien muotoinen hankakarve. 
Jäkäliä on eniten yleensä rungon eteläpuolel-
la. 

Jäkälät koostuvat kahdesta erilaisesta eliöstä, 
levästä ja sienestä. Leväosakas yhteyttää ja 
tuottaa energiaa myös sienelle. Koska jäkälil-
tä puuttuu suojaava pintasolukko, ne pysty-
vät ottamaan ravinteita ja myös ilman epä-
puhtauksia suoraan ilmasta sekä sadevedestä 
ja rungon valumavedestä kautta vuoden. Hi-
daskasvuisina ja pitkäikäisinä jäkälät altistu-
vat mahdollisille ilmansaasteille ympärivuoti-
sesti.  Runkojäkälälajeista jotkut eivät kestä 
ilman epäpuhtauksia juuri ollenkaan. Sormi-
karve pystyy sinnittelemään rungolla melko 
saastuneessakin ympäristössä.  

Eri jäkälälajien esiintymisen perusteella laske-
taan alueelle ns. ilmanpuhtausindeksi (IAP = 
Index of Air Purity). Mitä enemmän jäkälälaje-
ja mäntyjen rungoilla esiintyy, sitä puhtaam-
paa ilma on. Kustavissa ilmanlaatu on erityi-
sen hyvä. 

 

 

Tulevaisuuden kuusi 

Kustavin päiväkodin lapset istuttivat Kun-
nanviraston ja koulurakennuksen välissä 
olevan männikön reunaan pienen kuusen-
taimen vuonna 2017. Puun istutus oli osa 
SUOMI100 –juhlavuoden tapahtumia. Sillä 
juhlistettiin Suomen 100-vuotista itsenäi-
syyttä.  

Puiden istuttaminen on tärkeää toimintaa. 
Se auttaa hillitsemään ilmaston muutosta. 
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Kohde 6 
Orjanruusu 

Orjanruusu  (Rosa dumalis) kasvaa usein yli kaksimet-
riseksi vahvarunkoiseksi pensaaksi. Kukan terälehdet 
ovat vaaleanpunaisia. Kiulukat ovat punaisia, pit-
känomaisen pyöreitä. Ne kypsyvät vasta syyskuussa.  
Suomessa orjanruusu on lounainen laji. Sen esiintymis-
alue on likimain sama kuin tammivyöhyke. Pohjoisem-
paa tiedetään vain muutamia erillisiä kasvupaikkoja.  

Orjanruusun piikit ovat 
käyriä ja vahvoja. 



13 

 

Kohde 7 

Tuomi 

 

Kohde 7 
Tuomi 

 

 

Tuomi eli metsätuomi eli lehtotuomi (Prunus padus) on ruusukasveihin kuuluva lehtipuu, 
jota esiintyy luonnonvaraisena Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Aasiassa.  Tuomi kasvaa 
usein pensasmaisena muodostelmana, jonka korkeus vaihtelee 3–12 metrin välillä. Hyvällä 
kasvupaikalla tuomi voi kehittää selvän päärungon, joka tekee kasvista selkeämmin puun 
näköisen. Lehtilavat ovat sahalaitaisia. Tuomi kukkii touko-kesäkuun vaihteessa. Sen kukat 
ovat valkoisia, tuoksuvia, niissä on ruusumainen teriö ja muodostavat 12 kukan terttumai-
sia kukintoja. Myöhemmin niistä kehittyy tummansinisiä luumarjoja, jotka eivät ole syötä-
viä. 

Kuori ja puuaines maistuvat karvaalta. Niistä erittyy voimakasta hajua, jonka aiheuttaa 
myrkyllinen amygdaliini. 

Tuomen tunnetuin tuholainen on tuomenkehrääjäkoi (Yponomeuta evonymellus), joka voi 
kietoa koko puun harmaaseen verkkoon ja syödä kaikki sen lehdet. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruusukasvit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lehtipuut
https://fi.wikipedia.org/wiki/Teri%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kukinto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luumarja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Amygdaliini
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuomenkehr%C3%A4%C3%A4j%C3%A4koi
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Kohde 8 
Tervaleppä 

 

Tervaleppä (Alnus glutinosa) on 
vahvarunkoinen puu, joka hyvällä 
kasvupaikalla voi tulla jopa yli 20 
metriä korkeaksi. Tervaleppä kasvaa 
pääasiallisesti vesien läheisyydessä. 
Se kestää hyvin lyhytaikaisia tulvia. 
Sopivilla tasaisilla paikoilla meren-
rannoilla se voi muodostaa tuuheita 
rantametsiköitä. Sisämaan suoma-
laisille tervaleppä on tuttu yksitellen 
tai jonoissa kasvavana järvenranta-
puuna.  

Luonnontilainen tervaleppäkorpi on 
luonnonsuojelulaissa määritelty suo-
jeltava luontotyyppi. Niitä on jäljellä 
enintään pari sataa hehtaaria koko 
maassa. 

Tervalepän punertavaa ja tuoksuvaa 
puuta käytetään kalan savustami-
sessa. Siitä tehdään myös punerta-
vaa seinäpanelia, saunan lauteita ja 
kitaran rakenneosia.  

Sisämaassa tervaleppää yleisempä-
nä kasvaa toinen leppälaji eli har-
maaleppä (Alnus incana).  Se on 
yleensä kooltaan tervaleppää pie-
nempi harmaakuorinen puu. 

Tervalepän lehdet tuntuvat tahmeilta. 
Ne ovat muodoltaan leveän lanttopäi-
siä tai lovikärkisiä. Lehdet eivät kellas-
tu syksyisin, vaan varisevat vihreinä.  

Leppien juurten erikoisuuksia ovat mukula-
maiset nyrkin kokoiset paksunnokset. Niiden 
sisällä on tiheään sulloutuneita juurenhaaroja, 
joiden solukossa on erään sienibakteerin 
(Frankia)  rihmastoa. Tämän sienen välityksel-
lä juuret sitovat ilmasta typpeä, joka on tärkeä 
kasviravinne. 

Lepät ovat pioneeripuita, jotka nopeasti val-
loittavat merestä nousevan maan. Hirvet ja 
muut nisäkkäät eivät tavallisesti syö lepän leh-
tiä, sillä lehtien sisältämät kemialliset aineet 
(alkaloidit) aiheuttavat kitkerää makua.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tervalepp%C3%A4korpi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkaloidi
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Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) on Suomessa 
tulokaslaji. Laji pesi meillä ensin Ahvenan-
maalla. Turun saariston ensimmäiset pesin-
nät ajoittuvat 1950 -luvun lopulle. Kustavis-
sa ensimmäinen pesintä oli 1959. Suomen 
kyhmyjoutsenen kanta kasvoi voimakkaasti 
1970-luvulta lähtien ja laji levittäytyi nope-
asti niin Selkämeren rannikkoa pohjoiseen 
kuin Suomenlahden rannikkoa itään.  

Tällä hetkellä kanta lienee lähellä 10000 
paria. Kyhmyjoutsenen runsastumisen syi-
nä pidetään metsästyksen vähenemistä 
Keski-Euroopassa, vesien rehevöitymistä, 
talviruokinnan yleistymistä ja talvien leu-
dontumista. 

Nykyään kyhmyjoutsenen kannankasvu on 
pysähtynyt. Sitä rajoittavat vapaiden pesi-
mäpaikkojen puute sekä laulujoutsenen 
runsastuminen. Kilpailutilanteessa Suomen 
kansallislintu laulujoutsen (Cygnus cygnus) 
voittaa kyhmyjoutsenen.  

Järviruoko eli ryti  (Phragmites australis) 
on kookas heinäkasvi, joka kasvaa sekä 
vedessä että maalla. Sen maan alla sijait-
sevista maavarsista kasvavat ilmaversot, 
jotka tavallisesti ovat 2-4 metriä korkeita.  

Järviruokoa esiintyi aiemmin vain järvien 
rannoilla, jokien suistossa ja merenlahtien 
perukoissa. Merenrannat olivat tuolloin 
pääsääntöisesti   avoimia. 1970- ja 1980-
luvulla pitkät pätkät Itämeren rantoja ruo-
vikoituivat, kun  meriveteen laskettiin jäte-
vesien ja valumavesien mukana typpeä ja 
fosforia.  

Mikäli haluaa päästä ruo’osta edes osaksi 
eroon, ainoa (ja työläs) keino on niittää se 
useampaan kertaan kesän aikana. Tällöin 
kasvi ei ehdi varastoimaan ravintoa maa-
varteen, eikä se kykene enää kasvatta-
maan ilmaversoja entisiä määriä. Niitto 
pitää toistaa seuraavina vuosina, kunnes 
maavarsi kuolee nälkään. Toinen keino on 
pitää rannoilla karjaa, joka syö järviruo’on 
tuoreet lehdet sitä mukaa kuin niitä ilmes-
tyy. Järviruo’on maavarren valkea sisus 
kelpaa myös ihmiselle syötäväksi.  

Kyhmyjoutsen pesii muiden vesilintujen 
ohella aivan Kustavin keskustan tuntumas-
sa Flaralla. Kuvassa Flaran kyhmyjoutsen-
perhe. Emot ohjasivat poikasensa turvaan 
ruovikkoon kuvaajan tultua niiden mieles-
tä liian lähelle. 

Kohde 9 Ruovikon elämää 
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Kohde 10 
Flara 

Merestä ei kohoa pelkästään kuivaa 
maata, vaan myös meren lahtia, jotka 
kuroutuvat merestä maankohoamisen 
vuoksi vähitellen kokonaan irti. Siinä 
vaiheessa, kun lahden vedenpinta on 
vain vähän ylempänä kuin merenpinta, 
sitä kutsutaan fladaksi. Fladan vesi vir-
taa kapean salmen tai laskuojan kautta 
mereen. Kun merenpinta on korkealla, 
esimerkiksi myrskyn aikana, suolaista 
merivettä pääsee virtaamaan lasku-
uomaa pitkin flada-lahteen. 

Kun flada aikojen kuluessa kohoaa niin 
korkealle, että sinne ei pääse enää meri-
vettä, sitä kutsutaan kluuvi- tai glo-
järveksi. 

Kustavin kuntakeskuksen itäpuolella on 
flada, jonka nimikin on ”Flara” tai jois-
sain kartoissa ”Flada”.  Se on laskuojan-
sa Emmanrauman kautta yhteydessä 
mereen. (Kartta: GoogleMap) 

Vesi on fladoissa ja 
kluuveissa matalaa ja 
ravinteikasta ja läm-
penee keväällä no-
peasti. Lisäksi se on 
merivettä makeam-
paa, joko pysyvästi 
tai tilapäisesti ke-
vään sulamisvesien 
vuoksi. Varsinkin 
pohjakasvillisuus on 
niissä runsasta. Ne 
vetävät puoleensa 
muuttomatkoilla le-
vähtäviä ja ravintoa 
etsiviä lintuja. 

Fladat ja kluuvit ovat 
tärkeitä hauen, ahve-
nen ja särjen kutu- ja 
poikasalueita.  
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Merenpinta vuonna 0. 

Viimeinen jääkausi päättyi nykyisen Suo-
men alueella noin 12 000 vuotta sitten. 
Jopa kolmen (3) kilometrin paksuinen jää-
tikkö painoi Maapallon kiinteän kuoren 
lommolle. Maankuoren alla oleva hyvin 
kuuma, sula kiviaines antoi periksi. Kun 
jäätikkö suli, paino poistui  ja maankuoren 
lommo alkoi oieta. Maankamara alkoi hi-
taasti kohota. Maa kohoaa edelleenkin, 
Kustavin alueella noin 6 mm vuodessa eli 
60 cm sadassa vuodessa.  

Kivimaan koulun pihametsikön korkein 
kalliokohouma nousee nyt noin 12,5 met-
riä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Voi-
daan laskea, milloin merenpinta oli kallion 
laen tasalla. Siitä on kulunut noin 2000 
vuotta. Silloin Rooman valtakunta oli laa-
jentumassa Välimereltä kohti pohjoista. 
Keisari Augustukselta kävi käsky, että koko 
maailma oli verolle pantava.  

Kohde 11 

Siihen aikaan Kustavin kallioluotojen pirsto-
milla vesillä kalastettiin ja metsästettiin hyl-
keitä. Rautaisia työvälineitä tuli vähitellen 
käyttöön pronssisten tilalle. Vainajia hau-
dattiin kiviröykkiöihin. Kustavissa on löydetty 
useita varhaismetallikautisia ja pronssikauti-
sia kiviröykkiöitä, jotka on suojeltu Muinais-
muistolain nojalla. 

Kallion laen reunalla on Kivimaan koulun 

oppilaiden tekemä hylkeenpyytäjien vaa-

nimispaikka ja maja (tomten). 
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Kohde 12 
Kanervamatto kalliolla 

Männyt kasvavat Kivimaan 
kallioilla hyvin hitaasti. Mi-
käli puut saavat olla rau-
hassa, ne voivat saavuttaa 
korkeankin iän. Täällä on 
mahdollista tavata 200-
vuotias mäntyvanhus, toi-
selta nimeltään honka tai 
petäjä. Männyn runkojen 
kilpikaarna kertoo samaa: 
Me olemme hyvin vanho-
ja! 

Kanerva (Calluna vulgaris) on kuivan paikan kasvi. Kanervan joukossa kasvaa muutama ma-
tala katajapensas (Juniperus communis). Metsätyyppiluokituksessa kanervatyypin metsä 
on karu, vähäravinteinen yleensä mäntyä kasvava metsätyyppi. Tämä koulun edustan met-
sä on tyyppiluokituksessa lähinnä kanervatyypin kalliometsää.  
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