Kuivasoja, Rajakylä
Miksi mennä?
Kuivasojan varrella voi tutustua lehtomaisen,
tuoreen ja kuivahkon kankaan kasvillisuuteen.
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Miten mennä?
Alue sijaitsee Kuivasojan eteläpuolella Rajakylän
ja Pateniemen rajalla. Sinne pääsee Rajakylästä
Tervakukkatietä tai Kultapiiskuntietä pitkin ja
Pateniemestä Possakantieltä ja Repsikantieltä
tulevien siltojen kautta. Ratamotieltä voi myös
poiketa ojan varteen.

D

Kuivasoja kiemurtelee kapeana nauhana Rajakylän ja Pateniemen välisessä rehevässä
jokilaaksossa. Kuivasojaan voi tutustua Rajakylässä Ratamotieltä tai alueen ulkoilureittien
varrelta metsäpolkua pitkin. Ratamotien varrella A lähellä tietä Kuivasojan varsi on
lehtomaista ja tuoretta kangasta. Varttuneet kuuset ja männyt ovat valtapuina. Metsän
iästä kertoo suuret muurahaiskeot. Rannassa esiintyy tervaleppää ja haapaa, joista osa on
keloutunut. Lehtomaisen kankaan lajeja ovat mustikka, kultapiisku, kielo, metsämaitikka,
metsäkorte, mesimarja ja horsma.
Ojan varsi on ruohomaista. Penkereellä kasvaa kapeina kasvustoina korpikastikka, korpi- ja
metsäimarre, ruohokanukka, oravanmarja ja käenkaali. Ojan pohjalla kasvaa vehkaa,
kurjenjalkaa ja suo-orvokkia.
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1.Korpi-imarreruohokanukka ja oravanmarja 2.Tervaleppä
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Edempänä joen varrella on aukkoisempaa ja
metsäisempää tuoretta kangasta sekä lehtomaisia
rantaniittykaistaleita. Ennen Repsikantien siltaa on
aukkoista ja kuluneempaa puolukka-mustikkakangasta.
Männyt ovat isoja ja kuusi on valtapuuna. Oravanmarjaa
esiintyy puiden alla. Ojan varressa voi tavata jopa 50
cm:n läpimitaltaan olevia kuusivanhuksia.
Sillan jälkeen B kasvillisuus muuttuu reheväksi ja
suojaiseksi. Puusto koostuu kuusista, nuorista männyistä
ja lehtipuista. Pensaina tavataan pihlajaa, koivua,
tuomea, pajua ja katajaa. Rantapenkereellä kasvaa
mesiangervoa, metsäimarretta ja hiirenporrasta. Sillalle
johtavan pyörätien molemmilla puolella on rehevää
kuusi-haapavaltaista lehtoa, jossa kasvaa metsä- ja
korpi-imarretta, hiirenporrasta, käenkaalta,
oravanmarjaa, horsmaa, puna-ailakkia, korpikastikkaa,
riidenliekoa, lillukkaa, kieloa, mesimarjaa, sudenmarjaa
ja metsätähteä. Purolaakson pohjalla kasvaa vehkaa.

Kuivasoja
Kuivasoja on ruskeavetinen oja,
joka alkaa Kuivasjärveltä ja
päätyy Rajahaudassa
Perämereen. Ojan pituus on
viisi kilometriä, ja sen varrella
on rämesoita, kuusimetsää ja
luonnontilaisia purokoskia.
Rajakylän puolella metsä on
rehevää lehtomaista ja tuoretta
kangasta. Alueen luonto sopii
hyvin päiväretkeilyyn, ja polut
ovat helppokulkuisia.
Kuivasojassa voi myös tavata
sinisorsan ja tavin poikasia,
sekä koskipaikoissa kalastaa
keväisin ahvenia, särkiä ja jopa
haukia.

Ojan mutkassa puusto koostuu kuusista ja
nuorista männyistä. Pensaskerroksessa on
herukkaa ja vadelmaa. Ojan penkereellä C
kotkansiipi, hiirenporras sekä korpi- ja
metsäimarre kasvavat rehevinä.
Rantaniityllä kasvillisuus koostuu
mesiangervosta, lehtovirmajuuresta,
koiranputkesta, kevätpiiposta,
metsäkortteesta, mesimarjasta, lillukasta ja
metsätähdestä. Lähempänä Talvikkitien
puistoa metsä on kuusivaltaista D .
Kuuset ovat isoja ja siellä täällä on
käenkaalikasvustoja. Ojan varressa
tavataan mesiangervoa. Poluilla ja kentän
varressa kasvaa voikukkaa, ratamoa sekä
korpi- ja nurmikastikkaa.

3.Haapapökkelöitä ja muurahaispesä 4.Sudenmarja ja metsäimarre 5.Lehtoa 6.Käenkaali
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