Turkansaari
Miksi mennä?
Turkansaaressa voi tutustua rantaniityn, niityn
ja tuoreen kankaan kasvillisuuteen sekä
kulttuurikasveihin.
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Miten mennä?
Alue sijaitsee Sanginsuussa Turkansaaren
ulkomuseon alueella. Alueelle pääsee
Turkansaarentieltä. Parkkipaikka on ennen
siltaa, ja pyörät voi jättää museoalueen
rantaan.

Turkansaari koostuu kolmesta saaresta. Alueella voi kiertää polkuja ja siltoja pitkin.
Turkansaaressa A niittykasvillisuus on kokenut muutoksia ja alkuperäistä lajistoa tavataan
vain paikoitellen rakennusten välissä. Turkansaaren eteläpuolella kasvaa viiltosaravyöhyke.
Saravyöhykkeessä kasvaa lisäksi korpikaislaa ja järviruokoa. Rannassa palteella kasvaa
koivua sekä ruohovartisista ranta-alpea, mesimarjaa, hiirenvirnaa, metsätähteä,
nurmilauhaa ja metsäkortetta.
Museoalueen niityllä kasvaa mesiangervoa, hiirenvirnaa, keltaängelmää, siankärsämöä,
huopaohdaketta, puna-ailakkia, horsmaa, lehtovirmajuurta, nurmihärkkiä, metsätähteä,
kissankelloa, tuoksusimaketta, niittynurmikkaa, nurmirölliä, timoteitä, koiranheinää ja
jouhivihvilää. Rantaniityn kasvillisuutta ei juuri ole yli-ikäisen kuusikon ja harvennusten
takia. Saarten välisessä salmessa kasvaa korpikaislaa ja rentukkaa.
Metsämuseon alueella B kasvillisuus on tuoretta
kangasta. Rakennusten välissä pihalla kasvaa
leskenlehteä, kyläkarhiaista, valkoapilaa,
luhtamataraa, hiirenvirnaa, niittyleinikkiä, horsmaa
ja mesimarjaa.
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1.Rannan saravyöhykettä 2.Kirkko ja niittyä mm. mesiangervo

Turkansaaren ulkomuseo
Turkansaaren ulkomuseo sijaitsee 14 kilometriä Oulusta kaakkoon. Museoalue koostuu
kolmesta erillään olevasta Siikasaaresta, Karhunsaaresta ja Turkansaaresta. Turkansaaressa
on vuodelta 1694 peräisin oleva kirkko, joka todennäköisesti rakennettiin kalastajia varten.
Oulujoesta pyydettiin lohta lohipadoilla, ja jo 1500-luvulla Turkansaaresta on maininta lohen
pyyntipaikkana. Turkansaareen kuuluu useita rakennuksia. Siikasaaressa voi tutustua
uittoelämään Uittomuseossa.
Tietoa uittomuseosta: http://www.ouka.fi/ppm/turkansaari/Siikasaari.htm
Turkansaaren kartta: http://www.ouka.fi/ppm/turkansaari/opaskartta.htm
Siikasaaren puusto on enimmäkseen kuusta, pohjoisosassa
kasvaa myös lehtomaista sekametsää. Sillan jälkeen tavataan
tiheää kuusikkoa. Kenttäkerroksessa kasvaa metsäkortteen
lisäksi metsätähteä ja oravanmarjaa. Pohjakerros koostuu
sammalpeitteisestä kankaasta, jossa kasvaa seinä-, kerros- ja
korpikarhunsammalta.
Edempänä saaren pohjoisosassa kasvaa kookkaita haapoja.
Mustikkaa, puolukkaa, riidenliekoa, vanamoa ja metsäkortetta
esiintyy tien vieressä ja salmen rannalla.

Tervamiilun vieressä on iäkästä kuusi-, koivu- ja haapapuustoa
sekä koivupökkelö. Nuotiopaikan ympärillä kenttäkerroksessa
kasvaa metsäimarretta, oravanmarjaa, metsämaitikkaa,
hiirenvirnaa, valkoapilaa, kultapiiskua, metsäorvokkia,
metsälauhaa ja kevätpiippoa. Sammaleista tavataan seinä- ja
kerrossammalta.
3. Haavikkoa Siikasaaressa 5.Korpikaisla
5.Leskenlehti ja valkoapila 6.Tervamiilu
7.Uittomuseo
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