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Karua monimuotoisuutta
Keidasräme levittäytyy komeana eteläpohjalaisen keidassuon keskustassa. Laajoja märkäpintoja eli kuljuja ja avovesiallikoita halkovat pitkänomaiset mättäät, kermit. Kermien matalat ja käppyräiset männyt ovat koostaan huolimatta
saavuttaneet jo kunnioitettavan iän. Keidasuolla turve kasvaa paksuutta niin, että kasvillisuus jää soille kulkeutuvien
vesien tavoittamattomiin ja joutuu tulemaan toimeen sadevedessä ja itse turpeessa olevien niukkojen ravinteiden turvin. Keidasrämeet edustavatkin karuimpia suotyyppejämme.
Keidasrämeitä esiintyy siellä missä keidasoitakin. Niitä on
eniten eteläisestä Suomesta Pohjanmaan eteläosiin, KeskiSuomeen ja Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella, mutta
niitä esiintyy myös pohjoisempana aina Metsä-Lappiin asti.
Vaikka vain varsin harvat suokasvit ovat sopeutuneet karuihin olosuhteisiin, on keidasrämeenkin kasvillisuudessa havaittavissa alueellista vaihtelua.
Keidasrämeen kermeillä on rahkarämettä, jonka valtalajina
kanerva on Etelä-Pohjanmaalle luonteenomainen. Sen ohella
kasvaa vaivaiskoivua, suopursua ja variksenmarjaa. Kermit
muodostuvat pääosin ruskorahkasammaleesta, korkeimmilla
mättäillä myös jäkälikkö voi kirjoa kermin pintaa. Kuljupinnan värittää ruskehtavin ja kellanvihrein värein kulju-, silmäke- ja hentorahkasammal. Paikoin suokaasujen purkaukset ja routiminen saavat aikaan kasvittomia ruoppapintoja.
Kuljujen tyypillistä lajistoa ovat myös leväkkö, mutasara,
valkopiirtoheinä ja suokukka. Hieman kuivemmilla välipinnoilla on tupasvillan luonnehtimaa lyhytkorsinevaa.

Eteläpohjalaiset keidasrämeet ovat erinomaisia lintusoita.
Lokit, sorsat, kahlaajat, niittykirvinen, keltavästäräkki ja
kurki pesivät ja ruokailevat keidasrämeellä. Niillä kannattaa
tarkkailla myös perhosia, esimerkiksi räme-, muurain- ja
suohopeatäplä ovat erikoistuneet käyttämään ravinnokseen
karun suon antimia, rämevarpuja ja suomuurainta.

Retkeilijän keitaita
Karut ja märät keidasrämeetkään eivät ole säästyneet ihmisen aiheuttamilta muutoksilta, vaikka muutokset ovat vähäisempiä muuhun suoluontoon verrattuna. Keidasrämeitä ovat
vähentäneet metsäojitus, turpeenotto ja pellonraivaus. Myös
teiden rakennus on pirstonut suoalueita. Ojitettu keidasräme
tuottaa heikosti puuta, eikä niitä enää suositella kunnostusojitettaviksi.
Keidasrämeen vesitalous voi kuitenkin kärsiä myös suoalueella etäämpänä tehtyjen ojitusten tai turpeenoton seurauksena. Muutokset vesitaloudessa voivat heijastua puuston
lisääntymisenä ja kuljupintojen kuivahtamisena myös keidassoiden ojittamattomissa osissa. Keidasrämeen luonnontilaisuuden turvaaminen onkin syytä ottaa huomioon kaikessa
maankäytössä. Keidasrämeitä voidaan myös ennallistaa
tukkimalla ojia ja ojituksen jälkeen syntynyttä puustoa poistamalla. Eteläpohjalainen keidasrämeluonto kuuluu olennaisena osana maisemaan ja tarjoaa ihmiselle oivallisen paikan
retkeilyyn ja luonnonharrastukseen.

