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MUHOSUON KASVILLISUUSKARTOITUS

1. JOHDANTO
Tureruuk tiasi kesäkuussa 1998 Biologitoimisto Jar Venetvaa Ky:ltä Muhosuon
kasvilisuuskaroituksen. Muhosuo sijaitsee lija Yli-Iin kuntien rajala Hangaslammen
itä-luoteis puolella. Karoitusalueen laajuus on 112 ha ja se on kokonaisuudessaan
ojitetta suota. Maastotyön alueella tekivät 9. 9. 1998 FK uila Ahola, Luk Jouni
Klinga ja LuK Suvi Kudjoi.

2. MENETELMÄT
Alueen kasvilisuustyyit karoitettii maastossa ja kulta tyiltä kiatt yleisimät

kasvilajit. Erityisen takasti selvitett rehevämpien kasvillsuuslaiujen lajisto
mahdollsten harinaisten lajien löytämseksi.
Alueelta ei ollut käytettvissä ilmakvia, joten kasvilisuuskuviot rajatt silävaraisii

arioihin perustuen.

3. KASVILLISUUSKUVAUKSET

3.1. Yleistä alueen kasvillisuudesta
Suomen suokasvilisuusvyöhyke -jaottelussa Muhosuo kuuluu Pohjois-Pohjanmaan
aapasoiden vyöhykkeeseen (Ruuhijäri 1988). Muhosuo on kauttaaltaa ojitettua aluett
ja siellä valtsevina suotyyppeinä ovat vähä- ja keskiavinteiset avonevoista,
yhdistelmätyypeistä ja rämeistä kuivumisen myötä syntyneet muuttat sekä
turekankaat.

Osa-aluetta I luonnehtivat sekä myöhäisessä muuttmavaieessa olevat keskiavinteiset
lyhytkorsirämeet, ett laajat puolukaturvekankaat. Arokkaipana tyyppinä on
pienialaien laiku lähes luonnontiaista ruoho-ja heinäkorpea aivan rajauksen

..---luofeisKäfjessä:--Tyypr-rnjãutuu- etelässä--lããempaan-rionofurvekaIaaseen, jolla----.-
edellsen tyypin tapaa kasvaa isokokoisia paatsama (Rhamnus frangula) pensaita.
Keskiavinteiset lyhytkorsiräme -muuttmat sijoittvat osa-alueen lounais- ja
luoteisosiin. Nnden tunnuspnreenä on koko alueella siniheinän ylivoimaien runsaus.
Tyyppien sisälle rajautuu myös pienialaisia keskiavinteisia ripineva -muuttumia. SE-
NW suuntaisen valtaojan koillspuoli on puolukka- ja mustikaturekanaita. Kartassa
näkän ojituksen lisäksi alueen ojitusta on täydennett etenk muuttuma-alueila.

Osa-alueen 2 länsiosissa valtsevat keskiavinteiset avosuo- ja lyhytorsirämetyyit
(mesotrofiset ruopparpinevarämeet, ruopparpinevat ja lyhytkorsirämeet).
Mesotrofian indiaattoreita alueella ovat mm. pohjanahasamal (Sphagnum
subfulvum), ketunlieko (Huperzia selago), vaaleasara (Carex livida) ja sinheinä
(Molia caerulea). Mesotrofinen ruopparpineva on hyvin vetistä ja sitä luonnehti
vaaeasaraa (Carex livida) kasvava ripipinta. Suursaranevaa ja Sphagnum -

ripinevaa on pieniä yksittisiä laiuja.

Osa-alueen 2 itäosissa ovat valsevana vähäravinteiset nevatyit (karripinen
kalvakaneva ja kalvakaneva). Avoneva alueet ovat melko haraan ojitettja ja paioin

vielä melko luonnontilaisia. Ojien kuivattva vaiutus näkyy selvim ojitettujen
reunaosien läheisyydessä mm. suokukan ja vaivaiskoivun runsastumIsena
lyhytkorsinevoila. Nevaosien välissä on koivu- ja mäntypuustoisia turekanaita, jotka

ovat lähä puolukkatyyppiä. Pienialaisia keskiavinteisia turekankaisiin rajautuvia
nevamuuttmia on alueen etelä(kaakois) -osassa sekä koillisosan neva-alueen
itäreunassa.
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3.2. Kartapohjale numeroitujen alueiden kasvillsuuskuvaukset

3.2.1. Osa-alue I (numerot 4 - 25)
4. Varuturekangas
Suotyyppi on ollut luonnontilaisena ruopparmpinevaräme. Rimpipinnat ovat nyt avoimia ja nülle on
levittytymässä sekä hieskoivun että vaivaiskoivun tamistoa. Pohjakerroksessa tavata lähinnä
rämekarhunsammalta Jänteet ovat olleeet raharämett, mutta nyt valitsevina lajeina on
pohjakerroksessa poronjäkäIät (Cladonia) sekä kenttäerroksessa varsenmarja (Empetrum nigrum) ja
vaivaiskoivu (Betula nana). Jänteiden puusto on mäntyä.

5. kts. kohta 25.

1)'.

6. Mesotrofinen lyhytkorsire -muuttuma
Suotyyppi on ollut keskiavinteinen lyhytkorsineva / lyhytorsiräme. Tyypin muuttuma-aste on
myöhäien, mutta ravinteisuus sekoitt määtystä tuekanaisiin. Etupäässä jänteile rajoittunut
puusto on haraa männiköä sekä hieskoivikoa. Pohjakerroksesta valtaosa on lehtikeen peitossa,

vaia mätäpinnoila korvenkarhunsammal (Polytrichum commune) esiintyyki paioin runsaaa.

Välipinnat ovat lähes puhdasta siniheinäkasvustoa (Molinia caerulea), jonk seassa tavata mänyn ja
hieskoivun taia. Mätäspinnoila kenttäerroksessa on yleisenä puolukaa (Vaccinium vitis-idaea),
haremmassa suopurua (Ledum palustre), varenmarjaa ja keltaekoa (Huperzia selago).
Välipinnoila kenttäerroksessa tavata lisäksi villapääuikaa ja tupasluikaa sekä pohjakerroksessa

paaurahammalta ja rämekarhunsammaIta.

7. Mustituekangas
Puusto hieskoivu-mänty -sekametsää. Aukoisessa pohjakerroksessa runsaimpana
korvenkarhunsammal. Kentterroksessa harakselta korpikasti (Calamagrostis pururea) sekä

juolukaa (Vaccinnium uliginosum).

8. Mesotrofinen ruopparpinevaräme -muuttuma
. ------------ Rimpipinta-on-kuiva-ja-paljas;-Pohjakerroksen-ainoita-Iajeja-on rämekahunsammaI:-Rimpipinnalle-on-------

nousemassa männyn ja hieskoivun tamia. Välpinnoila kentterroksen valtaajina on siniheinä.

9. Mustituekangas
Männylläja hieskoivulla on puustossa tasavertset peittvyydet, lisäksi seassa on myös kuusia.
Pohjakerroksen valtaajina on korvenkarhunsammal, kenttäerrosta luonnehtivat puoluka ja mustika
(Vaccinium myrilus).

()
10. Mesotrofinen kalvakare-muuttuma
Aukoisessa pohjakerroksessa mm. kavakarsammal ja rusorahasammal (Sphagnum rubellum).
Kentterroksessa mesotrofian ilmentäjänä viUapääuia.

11. Mesotrofinen sirpisammalmpineva -muuttuma
Aukoista pohjakerrosta luonnehti aapasirpisammaI (Warnstoifiaprocera) sekä vajorahasammal
(Sphagnum majus). Kentterroksen lajistossa viUapääuika, vaIopiiroheinä, järikorte (Equisetum
fluviatile), rate (Menyanthes trifoliata) sekä hieskoivun tamia.

12. Mesotrofinen lyhytkorsiräme -muuttuma
Hyvin sekavaa aluett, jolla on tamettuneita keskiavinteisia lyhytkorsineva -muuttuma -laiuja.
Jänteet puolesta ovat puolukatuekanaita, mutt raja mustiaturekanksiin on epäselvä.

Jänteiden pohjakerroksessa on rusaati korvenkarhunsammaIta.

13. Puolukakorpi muuttuma
Puusto on hieskoivu-mänty-kuusi -sekametsää. Pohjakerroksen valtaajeina on korvenkarhunsammal
sekäjokasuonrahasammal (Sphagnum angustifolium), lisäksi tavata mm. vaaearahasammalta
(Sphagnum centrale). Kentterroksessa puolukaaja mustiaa on yhtä rusaati ja seassa on niukasti
palosa (Carex globularis) .

14. Ruohotuekangas
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Puusto on aukoista ja haraa mänty-kuusi-hieskoivu -sekametsää. Seassa on runsaati isokokoisia

paatsamapensaita. Kentterros on siniheinän valtaa. Lisäksi lajistossa on mm. kataja (Juniperus
communis), hilla (Rubus chamaemorus), täti tavik (Moneses uniflora), liluka (Rubus saxatilis) ja
kultapiisku (Solidago virgaurea). Aukoisessa pohjakerroksessa on niukti korvenkarhunsammalta.
Tyypin pienmaisema on ehyt ja viehättvä aluett rajaavista ojista huolimatt. Turekerroksen vahvuus
on yli 70 cm.

15. Ruoho- ja heinäkorpi

Ojien risteyksessä on pieni laiu luonnontiaisena säilynyttä ruoho- ja heinäkorpea. Mosaiaisen
kasvillisuuden erityispiirenä on paatsamapensaiden rusaus. Muuta kenttä- ja pohjakerroksen lajistoa
on siniheinä, kataja, kujenjal (Potentila palustris), tertualpi (Lysimachia thyrsifora), nurilauha
(Deschampsia cespitosa), suo-orvokk (Viola palustris) ja korvenkarhunsammal

.~

16. Mesotrofinen lyhytkorsiräme -muuttuma
Turekanaasi muuttumassa oleva tyyppi, jolla on pieniä kuivia ja sammalilta kuolleita
ruopparpilaiuja. Haassa puustossa on mäntyä sekä vähemmän hieskoivua ja kuusta.

Aukoisessa pohjakerroksessa tavata silmäkerahasammalta (Sphagnum balticum),
rusorahsammalta kavakasammalta ja punarahasammalta (Sphagnum magellanicum).
Kenttäerroksen lajistossa on valtaajina siniheinä sekä lisäki kataja, tupasluia, vilapääuik ja
kultapiisku.

17. Muurainkorpi -muuttuma
Puustossa on ollut tasavertsesti hieskoivua, mäntyä ja kuusta. Kuusista suur osa on tosin hakattu

viime vuosikymmenellä. Pohjakerroksen lajistossa on vaaearahasammal, rusorahasammal,
jokasuonrahasammal, punarasammal sekä korvenkhunsammal. Kentterroksen lajistossa on
runsaimpana hila sekä lisäksi mustika, puoluka ja tupasviUa.

18. Mesotrofinen ruopparpineva -muuttuma
Alueelle on nousemassa hieskoivun tamiko. Pohjakerros on valtaosin kuivaa ruoppaa ja sen

-..sammallajistossa-on-kalvakahasammalsekä-pmialammal:-KentterrolCenvaItãajmaon---- ------

vilapääuika ja vaiopiiroheinä, lisäksi tavata siniheinää ja järikortetta.

19. Mesotrofinen rinpinevaräme -muuttuma
Rimpipinta on kuivaa ruoppaa, jolla kasvaa laiuttn rämekarhunsammalta sekä viUapääuikaa ja
siniheinää. Mätäpinnat ovat eriasteisia rämeitä ja korpimuuttumia. Tyyppien raja turvekanaisiin on
liukuva.

()
20. Mustikturekangas (puolukatuekangas?)
Hieskoivun peittvyys on 65%, männyn 35% ja lisäksi alueella on harakselta kuusia.
Pohjakerroksen ehdoton valtaaji on korvenkarhunsammal. Aukoisessa kentterroksessa on laiutta

runsaati siniheinää sekä lisäksi puolukaa, tupasvilaa ja pienikokoista suopursua.

21. Mesotrofinen ruopparpineva -ojiko
Pääosa alueesta on pelk kuivaa ruoppaa ja kuolleita saroja. Harassa kenttäerroksessa kasvaa
vilapääui ja hieskoivuntaistoa. Pohjakerroksessa on harassa rämekahunsammalta.

22. Puolukaturekangas II
Hieskoivun peittvyys on 75 % ja männyn 25 %. Pohjakerroksen ehdoton valtaaji on
korvenkarhunsammal, lisäksi on niukemmin seinäsammalta (Pleurozium schreberi). Aukoisessa
kenttäerroksessa on puoluka, mustika, maitia (Melampyrum sp), suopursu, juolukka (laiktain),
mustia (harassa) ja hila. Tyyppi esiintyy laajalla alueella lajisuhteilta lähes muuttumattomana.

22b Puolukatuekangas
Kuten 22 a, mutta laittan esiintyy haroja korpikastiakasvustoja sekä myöhäisessä

muuttumavaieessa olevia suursarevalaiuja. Suursaranevalait ovat tamettuneita ja niiden
sammallajisto on jo hävinnyt.

23. Oligotrofinen saräme -muuttuma
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Puusto on kaksi metrstä hieskoivun vesaioa. Kentterroksen lajistossa on runsaipana jouhisara
(Carex lasiocara) sekä rate ja järort. Pohjakerroksessa runsaimpana jokauonrahsammal.

24. Puolukatuvekangas
Kasvuvoimainen 2-6 metrnen mäntytamiko. Entisilä rimpipinnoila on männyn taimia, mutt
myös luhtasuutta ilmentäviä lajeja kuten raatetta. Pohjakerros on 90 %:sti paljas. Kenttäerroksessa
on siellä tälä korpikastialaiuja.

25. Mustikatuekangas
Puusto koivuvaltaen ja runsaa koivunlehtikkkeen vuoksi pohjakerros on hyvin aukoinen.

Korpikastikakasvustoja on paioin runsaasti ja lisäksi harakselta kasvaa metsäavejuur
(Dropteris carusiana) ja haraaar (Carex canescens). Pohjakerroksen lajeina on seinäsammal ja

korvenkarhunsammal. Korpiktioiden laittsesta runsaudesta huolimatt määtys rajoitui
mustituekaaiden ravinnetaolle.

,~.),'-.

Vähärvinteiset nevatyyit (karmpinen kavakeva ja kavakaneva) ovat vallisevana
kasvilisuustyyppinä aluerajauksen itäosissa. Avoneva alueet ovat melko haraa ojitettuja ja paioin

vielä melko luonnontiaisia. Ojien kuivattava vaiutus näkyy selvimmin ojitettujen reunaosien
läheisyydessä mm. suokukan ja vaivaiskoivun runsastumisena lyhytorsinevoila. Nevaosien välssä on

koivu- ja mäntyuustoisia tuekanaita, jotka ovat lähinnä puolukatyyppiä. Pienialaien

ravinteisempi nevamuuttuma on alueen etelä(kaois) -osassa. Hyvin pieni (ale 1 aa) kuivunut

lettomuuttuma löyttyi kaoisosan tuekangasalueelta. Koillisosan neva-alueen itäeunassa on pieni
keskivinteinen nevamuuttuma.

3.2.2. Osa-alue n (numerot 1 - 3 ja 26 - 60)
1. Oligotrofinen rimpinen kalvakaneva -muuttuma
Alueella kasvaa haraa hieskoivutaikoa ja tyypi on vaiettumassa harapuustoiseksi

jäkäturekankaai. Aukoisessa pohjakerroksessa tavata mm. runsaipana rämekahunsammal

. -(Polytrichum-strictum)-sekä-lisäksi. paaurahasam mal-(SphagnumTompnc tum)ja-----------.--
kalvakarasammal (Sphagnum papilosum). Kenttäerroksen lajistoa luonnehtii tupasvila
(Eriophorum vaginatum) sekä tupasluika (Trichophorum cespitosum).

o

2. Mesotrofinen ripinen kalvakeva -muuttuma
Suurokoinen väli- ja rimpipintanen allas, jolle on levittytymässä männyn ja hieskoivun taia.
Pohjakerros on osin aukoinen ja ruoppaien. Pohjakerroksen lajistossa mm. paaahsammal,
kalvakarsammal, ruskorahasammal (Sphagnumfuscum), räekahunsammal ja ripivesiheme

(Utricularia intermedia). Kenttäerrksen lajistossa on mm. valopüroheinä (Rhynchospora alba),
vilapääuika (Trichophorum alpinum) ja tupasvila.

3. Mesotrofinen ruopparmpineva -muuttuma
Lajisto kuten kohdassa 2., mutta ripipinnan osuus on yli 1/5.

26. Karmpinen kavakeva -muuttuma. Kentterroksen runsaimmat lajit ovat tupasvila,
tupasluika ja monitäävila. Aukoisen pohjakerroksen lajistoa ovat räekahunsammal ja

paaammal (Sphagnum compactum). Luode-koiUissuuntasen ojan pohjoispuolella on
kalvakeva / -rämemuuttmaa.

27. Puolukaturekagas. Puusto mäntyvaltasta (pituus 5-13 m), lisäksi harakelta koivuja.
Kentterroksen lajistoa: tupasvila, monitäävila, juoluka, kanerva, hila, karalo (Vaccinum
oxycoccos), varenmarjaja vaivaiskoivu.
Pohjakerroksessa rämekarhunsammalätttä (Polytrchum strictum), torvi- ja poronjäkälä (Cladonia
sp, Cladina sp.), paau- (Sph. compactum) ja aaparmalta (Sph. lidbergii) yhteensä alle 25
% peittvyydellä.

28. Karpinen kavakeva -muuttuma, jolla kaaois-Iuoteissuuntasia jänteitä. Kentterroksen
yleisimpiä lajeja ovat tupasluika, suokuka (mättlä), pullosara (Carex rostrata), tupasvila.
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Pohjakerroksen runsaimmat lajit: kavak- (Sph. papilosum) ja paaasammal (Sph.
compactum). Myös seinäsammalta (pleurozium schreberi) ja torvijäkiä (Cladonia sp.) on yleisesti.

29. Puolukaturekagasta. Puusto mäntyvaltasta, lisäksi esüntyy koivua.
Kentterroksen lajistoa: puoluka, juoluka, suokuks, varsenmarja, vaivaiskoivu ja tupasvila.
Pohjakerroksen lajistoa kiava- (Sphagnum russowii) ja rämerahasammal (Sph. angustifolium), räe-
ja korpikarhunsammal (Polytrchum strctum ja P. commune).

30. Kapinen kavakaneva -muuttuma. TupasviUarämejänteilä mäntyjä ja koivuja.

31. Mesotrofinen kavakeva -muuttuma, jonka isovarurämejänteilä koivuja ja mäntyjä.
Kentterroksessa keskiavinteisuutta ja luhtasuutta osoittavia lajeja: tätisara (Carex echiata),
vilapääuika (Trichophorum alpinum), järikorte, raate. Muuta lajistoa valopiioheinä
(Rynchospora alba), karalo, kaerva ja juoluka. Pohjakerroksen valtaajina kavakarammal
(Sph. papilosum), lisäksi mm. punarammalta (Sph. rubellum), kalvaskuirsammalta ja
nevasirpisammalta (Warstodia fluitas).

32. Ylitsepääemättömän ojan W-puoli (ojan yli kurkittua): lyhytkorsineva -muuttumaa.
Kentterroksen runsaipina lajeinajärvikort (Euisetum fluviati1e), raate

C) 33. Puolukaturvekangas. Puusto n. 7 m pituista koivua ja mäntyä. Kentteroksen lajistoa:
tupasvila, varenmarja, mustika, puoluka, juoluka, suopursu, kaerva, vaivaiskoivu.

Pohjakerroksessa korpikarhunsammal (polytrchum commune) ja seinäsammal (pleurozium schreberi).
33 b. Kuten edellä, mutta mäntypuusto isompaa (6-12 m pit)o Puolukan peittävyys n. 40 % ja

sammalistossa kynsisammalia (Dicranum sp).

34. Puoluka / mustikaturekangas.
Mäntyvaltasta (pituus 5-8 m) (sekapuuna koivua). Kenttäerroksesa puolukaa runsaati (pittvyys

noin 40 %), lisäksi siniheinää (Molinia caruea), juolukaa, vaivaiskoivua, varenmarjaa ja
. --.--suopirsua.Pohjakerroksessa-runsaasti-korpikarhunsammalta.--.-----------------------

35. Puolukaturekagas. 5 - 20 m pituista mänty-koivu -sekametsää. Kentterroksen rusaimpina
lajeina ovat puoluka (peittävyys n. 30 %), suopursu ja vaivaiskoivu. Myös juolukaa, mustikaa ja
tupasvilla esüntyy. Pohjakerroksen lajistoa: korpikarhunsammal ja varorahasammal (Sphagnum
russowii).

()
36. Karpinen kavakeva -ojiko / -muuttuma (keskiosat melko luonnontiaisia).
Kentterroksessa valopiiroheinää (Rynchospora alba), tupasvilaa, ja suokukaa. (Jänteilä paioin
siniheinää). Pohjakerroksessa paaahasammalta (Sphagnum compactum), torvjäkäliä (Cladonia
sp.) ja räekahunsammalta.

37. Puolukatuekagas. Mänty-koivu -sekametsä. Kentterroksen runsaimpina lajeina ovat
tupasvila ja juoluka (peittvyys yhtensä 80 %), lisäksi esiintyy puolukaa ja suokukaa.
Pohjakerroksessa on karhunsammalta.

38. Ruopparmpineva -muuttumaa, jonka jänteilä kasvaa runsaasti siniheinää (Molinia caeruea)
Uänteet lähinnä mesotrofista lyhytkorsinevaa).
Muuta lajistoa: tupasluika, tupasvila, suokuka, pullosara (Carex rostrata), jouhisara (Caex

lasiocara), juursar (Carex chordorrhia) ja raate. Pohjakerroksessa valitsevat paaraasammal
(Sphagnum compactum) ja kalvakahasammal (Sphagnum papilosum).

39. Kalvaka lyhytkorsineva ja -räe -muuttuma. Harakselta mäntyjä. Kentterroksessa

tupasluikaa, suoku (runsaati) ja vaivaiskoivua. Pohjakerros kavakarahammal -valtaen.

40. Tupasvilaräme -muuttuma. Kentterroksessa runsaipia tupasvila ja vaivaiskoivu.
Pohjakerroksen valtaajina on rämerahasammal (Sph. angustifolium). Lisäksi on punarammalta
(Sph. magellancum).
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41. Pienialaien luhtaen korpi vaivaiskoivureen reunaosassa. Lajistoa: kiiltopaju (Salix
phylicifolia), järikort, kuenjala (potentilla palustrs), korpikstika (Calamagrostis pururea),

metsäavejuur (Dryopteris carusiana), rippasara (Carex magellanica), vaivaiskoivu ja rae.

Pohjakerroksessa runsaati korpikarhunsammalta.

42. Vaivaiskoivure. Kentterroksessa valitsevat tupasvila ja vaivaiskoivu. Lisäksi esiintyy mm.
hilaa (Rubus chamaemorus), suokukaa ja varenmarjaa. Pohjakerroksen valtaajina on
rämerahsammal (Sph. angustifolium).

43. Puolukatuekangas. Mäty-koivu -sekaetsää (pituus 14-16 m). Kenttäerroksen lajistoa
puoluka (peittvyys n. 40 %), mustika, juoluka, suopursu, tupasvila ja jokapaisar (Carex
nigra) . Pohjakerroksessa korpikhunsammalta ja seinäsammalta.

44. Mesotrofinen lyhytorsineva -muuttuma (pienialaien). Kitukasvuisia koivuja ja mäntyjä.
Kentterroksesa vilapääuik (Trichophorum alpinum) ja varuja. Pohjakerros rahätten
(Sphagnum fuscum), lisäksi mm. nevasirpisammalta.

\.,)
45. Puoluka- / mustikaturekangasta Kituasvuisia ja pystyynkuolleita koivuja ja mäntyjä
harakselta.Kenttäerroksessa tupasvilaa, suopursua, juoluk, monitäävillaa ja suokukaa.
Pohjakerros korpikarhunsammalvaltanen, lisäksi rusoraasammalta (Sphagnum rubellum) ja
kavakahammalta.

46. Vaivaiskoivuräme -muuttumaa. Lajistoa vaivaiskoivu, puna- ja rämerahasmal (Sph.
magellanicum ja Sph. angustifolium).

47. (= 4) Karpinen kavakeva -ojiko (keskiosat melko luonnontiIaisia). Kentterroksen
runsaimina lajeina tupasvila ja tupasluika. Mättällä suokuaa. Pohjakerroksessa kalvak- ja
paaasalen (Sphagnum papilosum ja compactum) reunustaia vajoraasammal (Sph.

----- .---. ._- .-majus)--valtasiaripiä-(myöshentorahsammalta-(Sphagnum-tenellum)),------------

48. Kalvakaneva -muuttuma. Pieniä männyn tamia. Kentterroksen lajisto kuten edll.

Pohjakerroksessa ei rimpi1aiuja.

49. Pallosararäme -ojiko. Mäntypuustoinen. Pohjakerroksessa runsaati palosar (Carex globulars)

ja tupasvilaa. Lisäksi vaivaiskoivua, juolukaa ja varenmarjaa. Pohjakerroksessa valtsee
rämerahasammal (Sph. angustifolium).

() 50. Isovarure -ojiko.Kentterroksen runsaimmat lajit: juoluka, varenmaia, vaivaiskoivu,
tupasvila ja pohjakerroksessa rämerahksammal (Sph. angustifolium).

51. Varsenmaiaraharäme. Ruskorahasammal (Sph. fuscum) -mättlä vallitsevana kentterroksen
lajina varenmarja.

52. Mesotrofinen lyhytkorsineva -muuttuma. Pientä mänty- ja koivupuustoa. Kenttäerroksessa

runsaasti villapääuiaa (Trichophorum alpinum). Muita yleisiä lajeja: tupasluika, järikorte ja
pohjakerrksessa kavak- ja paaurahasmal (Sph. papilosum, Sph. compactum). Mättällä
rämekarhunsammalta (Polytrchum strctum) ja torvijäkä (Cladonia sp.).

53. Puolukaturekagas. Koivu-mänty -sekapuustoa. Kenttäerroksen runsaipana lajina tupasvila,
lisäksi juoluk, suopursua, kaervaa (Calluna vulgars), varen marjaa, puoluk ja
monitäävilaa (Eriophorum angustifolium). (Varujen peittävyys pienehkö). Pohjakerroksessa
kynsisammalia (Dicranum sp.), korpikarhunsammalta (Polytrchum commune), rämekarhunsammalta
(pol. strctum) ja paaurahasammalta (Sphagnumcompactum).

54. Luhtanen mesotrofinen lyhytkorsiräme; rusaati järikortetta, myös Sphagnum flexuosumia ja
pohjanpajua (Salix lapponum) esiintyy. Ojien nurkkaukessa luhtasta Sphagnum lettonevarme -
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muuttumaa. Avoimien nevapintavaltasten alueiden väIissä on mesotrofisia suurararämemuuttuma _
jänteitä.

55. Mesotrofinen lyhytkorsiräme -ojiko. Lajistoa mm. viUapääluika (Trichophorum alpinum),
siniheinä, suo-orvokk (Viola palustrs) ja pohjanpaju.

56. Mesotrofista avosuota, joka on suureksi osaksi ruopparpinevarämettä. Jouhisaravaltasta
suursarevaa esiintyy pieninä laiuina. Mesotrofinen ruopparmpineva on hyvin vetistä ja sitä
luonnehtü vaaeasaraa kasvava ripipinta. Rimpipinnan pohjakerroksesta löytyy ruopan lisäksi
lamparerahasammalta (S. platyphyllum) ja mesotrofista sirpisammalta (Warnstorfia
exnnulata/procera)

57. Puoluktuekangas

58. Keskiosan länsinurkassa on oligotrofinen avosuoalue, joka koostuu kavakanevasta,
karmpisestä kalvakevasta, lyhytkorsiräme- ja rimpinevarämemuuttumasta. Kaki ensinmainittua

jatkvat rajauksen ulkopuolelle.

59. TupasviUaräre -muuttumaa.

:c) 60. Karmpistä kalvakanevaa ja oligotrofista lyhytorsirämettä.

4. YHTEENVTO
Tureruuk "rajaa" alue Muhosuosta on menettyt luonnontilansa ojitusten taa.
Alueella ei ole maian aroisia uhanalaisia suotyypejä ts. uhanalaisii
suotyyppeihin kuuluvat tyypit ovat hyvin pienialaisia ja nyky tilassaan pahoin
kuivuneita.
Maisemalsesti parhaat alueet ovat rajauksen itä-koillisosien avosuo-osuuksila, jossa
on jonkverran avoima_!!aise.lTatioj~._ Alu~tt halovat __SJlure.1_ojaL_kutenki___

. -- --lieiKentavät - maisema:'arvoja. Turekanaat ja räeet reunustavat aluerajauksen
ulopuolisia kivennäismaa-alueita.

I osa-alue on maisemaltaan su1eutuutta ja ojien sotkemaa. Pienmaisemaltaan
miellytävimpiä ovat ruohotuekangas sekä laajat tasalaatuiset puolukatuekankaat.

()
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