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AINEISTO JA MENETELMÄT
Leväsuolle suunnitellaan turvetuotantoaluetta ja hanketta varten laadittiin kasvillisuusselvitys.
Maastoinventoinnin ja raportin on laatinut biologin koulutuksen omaava kokenut
kasvillisuuskartoittaja. Maastotyöt on tehty 7.7.2009 ja niihin on ollut käytettävissä yksi
työpäivä (10 h).
Leväsuon kasvillisuustyyppien määrittäminen aloitettiin tarkastelemalla ilmakuvaa ja
maastokarttaa. Uhanalaisten putkilokasvien, sammalten ja kääpien esiintymätiedot tarkistettiin
Suomen ympäristökeskuksen tiedostoista. Maastossa selvitysalue kierrettiin joka puolelta, niin
että kasvillisuustyyppien vaihtelu saatiin selvitettyä. Apuna käytettiin ilmakuvaa ja peruskarttaa.
Alueen suotyypit on määritetty Eurolan ym. (1995) mukaan. Suotyyppien ja lajiston
määrittämisessä käytetyt oppaat on lueteltu luvussa 7.
Rajallisen maastoajan vuoksi selvityksen tulokset eivät voi olla täysin kattavat. Vaikka
selvitysalue on tutkittu joka puolelta, ei esim. kaikkia alueella esiintyviä kasvilajeja tai
huomioitavien lajien esiintymiä ole mahdollisesti havaittu.
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ALUEEN YLEISKUVAUS
Leväsuo sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärven kaupungissa noin 18,5 kilometriä
keskustasta koilliseen. Alue kuuluu keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen KeskiPohjanmaan eliömaakuntaan. Selvitysalueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla ja aluerajaus
liitteessä 2. Alueen pinta-ala on n. 166 ha.
Suomen suoaluejaossa Leväsuon alue kuuluu Pohjanmaan-Kainuun aapasuoalueeseen.
Pohjanmaan ja Suomenselän alueiden tasaisuus suosii laajojen aapasoiden esiintymistä.
Kainuussa puolestaan esiintyy topografian vaihtelevuuden ansiosta korpia ja rämeitä sekä
lähdekasvillisuutta (Eurola 1995). Kasvukauden pituus Pohjois-Pohjanmaalla vaihtelee 147 ja
154 vuorokauden välillä (Eurola 1999). Suhteellisen vaatimattomasta kevättulvasta johtuen suot
ovat kuivahkoja. Sekä rimpisyys että jänteisyys ovat yleensä heikosti kehittyneitä. Avosoiden
osuus on huomattava, erityisesti alueelle ovat luonteenomaisia Sphagnum papillosum –valtaiset
kalvakkanevat. Soiden reunoilla esiintyy lähinnä tupasvilla-, pallosara- ja nevarämeitä (Kalliola
1973).
Leväsuon kasvillisuuskuviointi on esitetty liitekartassa 2. Liitteessä 3 on listaus alueella
havaituista putkilokasvi- ja sammallajeista. Liitteessä 4 on valokuvia maastokäynniltä.
Valokuvien ottopaikat on esitetty liitteessä 2.

2.1

Luonnontilaisuus
Leväsuo on enimmäkseen ojittamatonta mutta reunoilta ojitettua luonnontilaltaan muuttunutta
nevaa ja länsireunalta ojitettua rämettä. Suurin osa rajauksesta on ojittamatonta suota, joka on
kuivunut reunaojien vaikutuksesta. Varsinkin rimmet vaikuttivat kuivuneilta. Silti
ojittamattomalla alueella on jäljellä vaativaakin lajistoa. Luonnontilaisuutta voitaisiin parantaa
ennallistamalla eli tukkimalla reunarämeiden ojia.
Selvitysaluetta ympäröivät joka puolelta ojitetut rämeet ja hakatut kangasmetsät. Suoalue
rajautuu länsiosassa pääosin hakattuun Laidankankaaseen, jossa kasvaa enimmäkseen nuorta
männikköä. Laidankankaan reunalla on jonkin verran myös ojitettua ruoho- ja heinäkorpea sekä
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nevakorpea rajauksen ulkopuolella (Rehell 1999). Pohjois-, itä- ja eteläpuolella Leväsuo
rajautuu ojitettuihin rämeisiin.
Lähistöllä ei ole laajemmalti vanhaa metsää ilmakuvan perusteella. Lähimmät ojittamattomat
suot ovat Outoneva ja sen kaakkoispuolinen neva vajaan kilometrin päässä Leväsuon
länsipuolella.

2.2

Suoyhdistymä ja suotyypit
Leväsuon selvitysalue on enimmäkseen ojittamatonta avointa välipintaista keskiboreaalista
aapasuota.
Luoteisreunalla on ojitettua mätäspintaista isovarpurämemuuttumaa ja
kaakkoiskulmassa vähän mätäspintaista vaivaiskoivurämemuuttumaa. Tupasvillarämettä on
suon pohjoisosassa, koillisreunalla ja kaakkoisrajalla.

Nevat
Leväsuon keski- ja eteläosassa avosoilla kasvillisuus on pääosin oligotrofista, mutta paljon
esiintyy myös mesotrofiaa. Nevatyypeistä esiintyvät kalvakkaneva, lyhytkorsineva,
suursaraneva, rimpineva ja rimpilettoneva. Nämä nevatyypit esiintyvät alueilla monin paikoin
mosaiikkimaisesti.
Oligotrofisen kalvakkanevan (OlKaN) pohjakerrosta leimaa kalvakkarahkasammal (Sphagnum
papillosum), lisäksi mm. paakkurahkasammalta (Sphagnum compactum). Kenttäkerroksessa
esiintyy tupasluikkaa (Trichophorum cespitosum), tupasvillaa (Eriophorum vaginatum) ja
rahkasaraa (Carex pauciflora).
Mesotrofisen kalvakkanevan (MeKaN) em. suotyypin lajiston lisäksi mesotrofiaa ilmentävää
lajistoa, mm. villapääluikka (Trichophorum alpinum) ja äimäsara (Carex dioica).
Oligotrofisen lyhytkorsinevan (OlLkN) pohjakerrosta hallitsee jokasuonrahkasammal
(Sphagnum angustifolium) ja sen kenttäkerroksessa kasvavat mm. tupasvilla ja tupasluikka.
Mesotrofisen rimpinevan (MeRiN) pohjakerrosta vallitsee rimmissä rimpirahkasammal
(Sphagnum annulatum), jänteillä kalvakkarahkasammal. Muuta sammallajistoa ovat mm. mesoeutrofiaa ilmentävät keräpää- ja lettorahkasammalet (Sphagnum subsecundum, S.teres),
jokasuon-, aapa-, hete- ja pohjanrahkasammal (Sphagnum angustifolium, S. lindbergii, S.
warnstorfii, S. subfulvum). Kenttäkerroksessa mesotrofiaa ilmentää paikoin hyvin runsas
villapääluikka (kansikuva), äimä- ja vaaleasara (Carex livida) sekä hoikkavilla (Eriophorum
gracile). Muita kenttäkerroksen lajeja ovat mm. muta-, riippa-, pullo-, juurto- ja rahkasara
(Carex limosa, magellanica, C. rostrata, C. chordorrhiza, C. pauciflora), tupasluikka, luhtavilla
(Eriophorum angustifolium), valkopiirtoheinä (Rhynchospora alba), järvi- ja suokorte
(Equisetum fluviatile, palustre), pitkälehtikihokki (Drosera anglica), luhtakuusio (Pedicularis
palustris) sekä raate (Menyanthes trifoliata). Eteläosan rimpinevalla kasvaa lisäksi
maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata), kaitakämmekkää (Dactylorhiza traunsteineri)
(VU) (liite 4, kuva 1) ja noin 40 punakämmekkää (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata)
(NT).
Oligotrofisen suursaranevan (OlSN) kenttäkerroksen valtalajit ovat jouhisara (Carex lasiocarpa)
ja pullosara. Muuta lajistoa ovat rahka-, muta-, riippa- ja juurtosara, tupasvilla, luhtavilla,
kurjenjalka (Potentilla palustris), pikkukarpalo (Vaccinium microcarpum) ja leväkkö
(Scheuchzeria palustris). Sammallajistossa esiintyvät kalvakka-, jokasuon-, rusko- ja
sararahkasammal
(Sphagnum
papillosum,
S.angustifolium,
S.fuscum,
S.fallax),
suonihuopasammal (Aulacomnium palustre) sekä rämekarhunsammal (Polytrichum strictum).
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Mesotrofisen suursaranevalla (MeSN) em. oligotrofisen suursaranevan lajien lisäksi mm.
villapääluikkaa ja keräpäärahkasammalta. Mesotrofista suursaranevaa on Leväsuon
keskivaiheilla.
Rimpilettonevan (RiLN) pohjakerroksessa on vaateliaita rahkasammalia, mm. keräpää- ja
lettorahkasammalta. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. juurto- ja harmaasara (Carex canescens),
villapääluikka, punanata (Festuca rubra), kurjenjalka sekä hoikkavilla.
Rämeet ja rämemuuttumat
Suon luoteisosassa on isovarpurämemuuttumaa VIRmu, jossa kenttäkerroksen valtalajina on
suopursu (Ledum palustre), runsaita ovat myös vaivero (Chamaedaphne calyculata), juolukka
(Vaccinium uliginosum) ja paikoin myös kanerva (Calluna vulgaris). Rämelajien lisäksi
tavataan metsälajeja mm. seinäsammalta (Pleurozium schreberi) ja metsäkerrossammalta
(Hylocomium splendens).
Vaivaiskoivurämemuuttuman (VkRmu) valtalajina kenttäkerroksessa on nimensä mukaisesti
vaivaiskoivu. Muita lajeja ovat mm. vaivero, lakka (Rubus chamaemorus), suokukka
(Andromeda polifolia) ja variksenmarja (Empetrum nigrum). Pohjakerrosta vallitsee
jokasuonrahkasammal, lisäksi mm. kangas-, puna-, ruso- ja ruskorahkasammalta (Sphagnum
capillifolium, S.magellaniicum, S.rubellum, S.fuscum).
Tupasvillarämettä (TR) on alueen pohjoiskärjessä sekä pienialaisesti koillis- ja kaakkoisrajalla.
Kenttäkerroksessa on mm. rahka- ja riippasaraa, pyöreälehtikihokkia (Drosera rotundifolia) ja
suokukkaa. Pohjakerroksessa tavataan runsaasti korpikarhunsammalta (Polytrichum commune),
rusko-, puna- ja jokasuonrahkasammalta.
Sararämettä (SR) on Leväsuon etelä- ja kaakkoislaidalla. Jouhi- ja pullosara ovat
kenttäkerroksen valtalajit, lisäksi mm. tupas- ja luhtavillaa sekä isokarpaloa (Vaccinium
oxycoccos). Sammalistossa esiintyy mm. sara-, jokasuon- ja kalvakkarahkasammalta.
Korvet
Tutkimusalueen keskiosassa on pienialaisesti luhtanevakorpea (LuNK), jossa kasvaa mm. järvija suokortetta, runsaasti kurjenjalkaa, raatetta, isokarpaloa, luhta-, tupas- ja hoikkavillaa, muta-,
riippa-, juurto- ja harmaasaraa sekä lakkaa. Pohjakerroksessa mm. keräpää-, sara- ja
lettorahkasammalta, suonihuopasammalta sekä rämekarhunsammalta. Pohjan- ja kiiltopajua
(Salix lapponum, S.phylicifolia) on melko runsaasti, samoin pientä hieskoivua (Betula
pubescens).

2.3

Maisema ja virkistyskäyttö
Leväsuo on enimmäkseen ojittamatonta avosuoaluetta, jolla on maisemallista arvoa muuten
ympäriinsä ojitetulla seudulla. Maisemallisesti edustavimmat näkymät ovat keski- ja eteläosan
rimpinevoilla. Maisemallisesti edustavia kohteita ovat muun muassa runsaasti villapääluikkaa
sekä puna- ja maariankämmekkää kasvavat alueet suon eteläosassa. Ojittamattomilla alueilla on
virkistyskäyttöarvoa retkeilykohteena muuten lähes täysin ojitetulla alueella.
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Selvitysalueen länsipuolelle Laidankankaalle tulee metsäautotiepisto, jolle turvetuotantoalue
tulisi näkymään. Turvetuotannossa alue muistuttaisi lähinnä maataloustuotannossa olevaa
peltoa, paitsi että turvesuo on kesäajan kasviton (Turveteollisuusliitto ry 2002). Lähistöllä ei ole
asuintaloja.
Selvitysalueen reunarämeillä oli hillan lehtiä ja marjojakin jonkin verran. Karpaloa kasvaa
alueella paikoin melko runsaasti. Leväsuo on parempi karpalo- kuin hillasuo.
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SUOJELUALUEET JA ALUEVARAUKSET
Valtion ympäristöhallinnon Oiva-tietokannan (2009) mukaan Leväsuon selvitysalueella ei
sijaitse Natura 2000 –alueverkostoon kuuluvia kohteita, luonnonsuojelualueita tai
suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita.
Lähimmät huomioitavat kohteet ovat vajaan. 4,5 km selvitysalueesta länteen sijaitseva
Haudannevan Natura 2000 -alue (FI1002004) ja n. 4,5 km päässä koillispuolella sijaitseva
Kärsämäenjärvien Natura 2000 –alue (FI1002002).
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2009) Leväsuo on merkitty
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Merkinnällä osoitetaan
suojelualueiden ulkopuolella olevia tärkeitä lintualueita sekä merkittävimmät uhanalaisten
kasvien alueet. Myös Natura-alueet on merkitty maakuntakaavakarttaan. Reilun kolmen
kilometrin päässä Leväsuon kaakkoispuolella on merkitty pohjavesialue.
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4.1

LUONTOTYYPIT
Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain (LSL 29 §) nojalla suojeltavia luontotyyppejä.

4.2

Vesilain mukaiset luontotyypit
Selvitysalueella ei ole vesilain 1. luvun 15 a ja 17 a § mukaisiin vesiluonnon suojelutyyppeihin
kuuluvia kohteita.

4.3

Metsälain mukaiset luontotyypit
Metsälain 10 § 4. momentin mukaisia metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä
elinympäristöjä alueella ovat suon keskellä ja eteläosassa sijaitsevat pienet metsäsaarekkeet. Ne
ovat pieniä kangasmetsäsaarekkeita ojittamattomalla suolla (Meriluoto ja Soininen 1998).
Keskiosan saarekkeessa kasvaa erirakenteista kuusivaltaista (Ø→ 50 cm) vanhaa
luonnonsuojelullisesti arvokasta metsää. Ylispuina on järeitä kilpikaarnaisia mäntyjä (valokuva
2.). Haapaa (Ø→ 57 cm) on melko runsaasti, raitaa (Ø→ 30 cm) kohtalaisesti. Lahopuustossa
on koivu- ja raitapökkelöitä, eri lahoasteista koivumaapuuta sekä yksittäin raitamaapuuta. Myös
eteläosan metsäsaarekkeessa on muutamia vanhoja mäntyjä.

4.4

Uhanalaiset luontotyypit
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Leväsuon luontotyyppien uhanalaisuus on esitetty taulukossa 1 (Raunio ym. 2008 mukaan).
Leväsuo kuuluu luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa Etelä-Suomen osa-alueeseen.
Uhanalaisia luontotyyppejä ovat äärimmäisen uhanalaisiksi (CR), erittäin uhanalaisiksi (EN) ja
vaarantuneiksi (VU) luokitellut tyypit.
Taulukko 1. Leväsuon selvitysalueella esiintyvien kasvillisuustyyppien uhanalaisuus Raunion ym. (2008)
mukaan (CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT =
silmälläpidettävä, LC = säilyvä).

Suotyyppi
Nevat
Saranevat
Kalvakkanevat
Rimpinevat
Minerotrofiset lyhytkorsinevat
Rämeet
Sararämeet
Tupasvillarämeet
Isovarpurämeet
Suoyhdistymätyyppi
Välipintaiset keskiboreaaliset
aapasuot

Etelä-Suomi

Pohjois-Suomi

Koko maa

VU
VU
NT
VU

LC
LC
LC
LC

LC
NT
LC
LC

VU
NT
NT

LC
LC
LC

LC
LC
LC

EN

-

EN

Selvitysalueella uhanalaisiksi luontotyypeiksi luokitellaan erittäin uhanalaiset luontotyypit (EN)
välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot sekä vaarantuneet (VU) saranevat, kalvakkanevat,
minerotrofiset lyhytkorsinevat ja sararämeet.
Luokituksen mukaan luontotyypin esiintymien voidaan katsoa olevan laadultaan hyvässä tilassa,
jos ojitukset tai muu maankäyttö eivät ole muuttaneet suoluontotyypin esiintymien hydrologiaa
eikä niillä ole merkittäviä hakkuita. Leväsuon selvitysalueen kasvillisuus ei ole suon
keskelläkään täysin luonnontilaista, sillä ympäröivät ojitukset ovat kuivattaneet ojittamatontakin
suota.

5
5.1

LAJIT
Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativat lajit
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän luontodirektiivin liitteeseen IV(b) kuuluvia lajeja.

5.2

Erityisesti suojeltavat lajit
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän erityisesti suojeltavia lajeja.

5.3

Rauhoitetut lajit
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän rauhoitettujen kasvilajeja. Kaita- ja punakämmekkä ovat
rauhoitettuja Oulun läänin eteläpuolella.

5.4

Uhanalaiset lajit
Uhanalaisista lajeista alueella esiintyy kaitakämmekkää (liite 4, kuva 1) suon kaakkoisosassa.
Se on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) uhanalaiseksi. Vuonna 1999 Sakari Rehell havaitsi useita
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lettosaroja (Carex heleonastes) (VU) keskiosan metsäsaarekkeen pohjoispuolisella rehevällä
suojuotilla. Lettosara on herkkä ojitukselle ja yleensä jo vähäinen kuivahtaminen on sille
kohtalokasta. (Rehell 1999). Lettosaraa ei alueelta kuitenkaan tänä kesänä löydetty.

5.5

Silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit
Selvitysalueen kaakkoisosassa esiintyy silmälläpidettäväksi luokiteltua punakämmekkää.
Alueellisesti uhanalaisten kasvilajien esiintymiä ei selvitysalueella tiettävästi ole. Keskiosan
metsäsaarekkeen pohjoispuolisella rehevällä suojuotilla on Oulun yliopiston kasvimuseon
tietojen mukaan havaittu rauhoitettua suovalkkua (Hammarbya paludosa) (RT) viimeksi vuonna
1996 (Rehell 1999). Se kukkii vasta heinäkuun loppupuolella ja elokuussa, joten sitä on
pienikokoisena vaikea havaita ennen kukintaa.

5.6

Suomen vastuulajit
Suomen kansainvälisistä vastuulajeista Leväsuolla esiintyy vaaleasaraa suon keskivaiheilla,
pohjanrahkasammalta kaakkoisosassa ja rimpirahkasammalta suon keskiosissa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Leväsuon selvitysalue on enimmäkseen ojittamaton osin rehevä aapasuo. Suoalueella on sekä
oligotrofisia että mesotrofisia nevoja. Luoteisreunalla on ojitettua rämettä. Ympäröivät ojitukset
ovat vaikuttaneet mm. kuivattamalla ojittamattomienkin avosoiden rimpiä selvitysalueen keskija eteläosissa. Kuivumisesta huolimatta keski- ja eteläosan rimpisillä nevoilla kasvaa vielä
uhanalaista ja vaativaa lajistoa, mm. kolme Suomen kansainvälistä vastuulajia.
Selvitysalueen länsipuolella sijaitsee Natura 2000 –alueverkoston kohde Haudanneva ja
koillispuolella Natura-kohde Kärsämäenjärvet. Luonnon monimuotoisuuden kannalta
huomioitavat, arvokkaat kohteet keskittyvät selvitysalueella keski- ja eteläosan
keskiravinteisille ja osin reheville avosoille. Näille alueille keskittyy useita huomioitavia
luontotyyppejä.
Huomioitavia luontotyyppejä Leväsuon selvitysalueella ovat vaarantuneiksi uhanalaisiksi
luokitellut saranevat, kalvakkanevat, lyhytkorsinevat ja sararämeet sekä erittäin uhanalainen
(EN) välipintainen keskiboreaalinen aapasuo. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Leväsuo
on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.
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Leväsuon kasvilajistoa:

Sammalet ja jäkälät:

trofiataso

Aaparahkasammal

Sphagnum lindbergii

ombro/-oligotrofi

Heterahkasammal

Sphagnum warnstorfii

meso/-eutrofi

Jokasuonrahkasammal

Sphagnum angustifolium indifferentti

Kangasrahkasammal

Sphagnum capillifolium

ombro/-oligotrofi

Kalvakkarahkasammal

Sphagnum papillosum

oligotrofi

Keräpäärahkasammal

Sphagnum subsecundum meso/-eutrofi

Lettorahkasammal

Sphagnum teres

meso/-eutrofi

Paakkurahkasammal

Sphagnum compactum

oligotrofi

Pohjanrahkasammal

Sphagnum subfulvum

meso/-eutrofi

Punarahkasammal

Sphagnum magellanicum ombro-/oligotrofi

Rimpirahkasammal

Sphagnum annulatum

oligotrofi

Ruskorahkasammal

Sphagnum fuscum

ombro-/oligotrofi

Rusorahkasammal

Sphagnum rubellum

ombro-/oligotrofi

Sararahkasammal

Sphagnum fallax

oligo-/mesotrofi

Vaalearahkasammal

Sphagnum centrale

mesotrofi

Kangaskynsisammal

Dicranum polysetum

oligotrofi

Korpikarhunsammal

Polytrichum commune

oligo-/mesotrofi

Rämekarhunsammal

Polytrichum strictum

ombro-/oligotrofi

Metsäkerrossammal

Hylocomium splendens

oligo-/mesotrofi

Seinäsammal

Pleurozium schreberi

indifferentti

Suonihuopasammal

Aulacomnium palustre

indifferentti

Harmaaporonjäkälä

Cladina rangiferina

Valkeaporonjäkälä

Cladina arbuscula
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23 sammal- ja jäkälälajia

Putkilokasvit:

trofiataso

Järvikorte

Equisetum fluviatile

oligo-/mesotrofi

Suokorte

Equisetum palustre

meso/-eutrofi

Harmaasara

Carex cenescens

oligo-/mesotrofi

Jouhisara

Carex lasiocarpa

oligo-/mesotrofi

Juurtosara

Carex chordorrhiza

oligo-/mesotrofi

Mutasara

Carex limosa

indifferentti

Pullosara

Carex rostrata

oligo-/mesotrofi

Rahkasara

Carex pauciflora

oligotrofi (indifferentti)

Riippasara

Carex magellanica

oligotrofi

Vaaleasara

Carex livida

meso/-eutrofi

Äimäsara

Carex dioica

meso/-eutrofi

Hoikkavilla

Eriophorum gracile

mesotrofi

Luhtavilla

Eriophorum angustifolium oligo-/mesotrofi

Tupasvilla

Eriophorum vaginatum

indifferentti

Punanata

Festuca rubra

meso/-eutrofi

Tupasluikka

Trichophorum cespitosum indifferentti

Villapääluikka

Trichophorum alpinum

mesotrofi

Valkopiirtoheinä

Rhynchospora alba

indifferentti

Kaitakämmekkä

Dactylorhiza traunsteineri eutrofi

Maariankämmekkä

Dactylorhiza maculata

Punakämmekkä

Dactylorhiza incarnata

Mustikka
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mesotrofi

subsp. incarnata

meso/-eutrofi

Vaccinium myrtillus

indifferentti
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Puolukka

Vaccinium vitis-idaea

indifferentti

Isokarpalo

Vaccinium oxycoccos

indifferentti

Pikkukarpalo

Vaccinium microcarpum ombro-oligotrofi

Kanerva

Calluna vulgaris

indifferentti

Kurjenjalka

Potentilla palustre

oligo-/mesotrofi

Lakka

Rubus chamaemorus

Leväkkö

Scheuchzeria palustris

ombro-oligotrofi

Luhtakuusio

Pedicularis palustris

mesotrofi

Pitkälehtikihokki

Drosera anglica

indiffirentti

Pyöreälehtikihokki

Drosera rotundifolia

indiffirentti

Raate

Menyanthes trifoliata

oligo-/mesotrofi

Suokukka

Andromeda polifolia

indifferentti

Vaivero

Chamaedaphne calyculata ombro-/oligotrofi

Variksenmarja

Empetrum nigrum

indifferentti

Mänty

Pinus sylvestris

indifferentti

Kuusi

Picea abies

(oligo-)mesotrofi

Hieskoivu

Betula pubescens

indifferentti

Vaivaiskoivu

Betula nana

indifferentti

Kiiltopaju

Salix phylicifolia

mesotrofi

Pohjanpaju

Salix lapponum

mesotrofi

42 putkilokasvilajia
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Liite 4
Valokuvia selvitysalueelta
Kansikuva: Runsaasti kukkivaa villapääluikkaa Leväsuon itäosan mesotrofisen rimpinevan reunalta.
Kuva 1. Kaitakämmekkä Leväsuon eteläosasta.
Lehdet ovat kapeat ja tasasoukat, varsi hento ja
kukinto lyhyehkö.

Kuva 2. Leväsuon keskellä sijaitsevan metsäsaarekkeen vanhaa metsää. Metsälakikohde.

Liite 4

Kuva 3. Kuivunutta rimpinevaa Leväsuon kaakkoisosasta. Oikealla taustalla näkyvä metsäsaareke on
metsälakikohde, josta kuva 2.

Kuva 4. Pullosaravaltaista saranevaa Leväsuon eteläosasta, taustalla rimpinevaa

