Kukkiva ruohokanukka

Merenrantaluontoa

Monipuolinen lehtometsä

Koko perheen taukopaikka

LUONNONRAUHAA KESKELLÄ KAUPUNKIA
Letonniemen luonnonsuojelualue on hyvä esimerkki ainutlaatuisesta Perämeren maankohoamisrannasta. Luonnonsuojelualue on perustettu
esittelemään merenrantaluontoa ja sen kehityssarjaa 1 merestä metsäksi. Luonnonsuojelualue
on 41 hehtaarin kokoinen ja se on myös Natura
2000 -kohde.

KOKO PERHEEN RETKIPAIKKA
Letonniemeä kiertää 2,7 kilometriä pitkä merkitty
luontopolku, jolta on helppo tutustua niin meren
rannan monipuoliseen ja rehevään kasvillisuuteen
kuin eläimistöön. Polun varrella on luonnosta
kertovia opastetauluja ja lintujen tarkkailulava.
Piispanleton katetulla tauko- ja nuotiopaikalla voi

pysähtyä levähtämään ja paistamaan vaikka
nuotiomakkarat. Ainoastaan tulentekovälineet
täytyy tuoda itse mukana, nuotiopuut löytyvät
halkovajasta. Pitkospuut helpottavat kulkemista
kosteimmilla paikoilla. Letonniemi on myös tärkeä opetus- ja tutkimuskohde maankohoamisen
seuraamiseen.
Letonniemi sijaitsee 6 kilometriä kaupungin keskustasta pohjoiseen ja alueelle pääsee Rajahaudan
venesatamasta, mistä alkaa myös luontopolku.
Polku kulkee Letonniemen keskeltä aivan niemen
kärkeen Piispanleton tauko- ja nuotiopaikalle.
Polku jatkuu niemen pohjoisosiin poiketen välillä
lintujen tarkkailulavalle ja palaa venesatamasta
lähtevälle polulle Rajahaudan eteläpuolella. Kasvillisuuden kulumisen estämiseksi tulee kulkea
pelkästään merkittyjä reittejä.

POLUN VARRELLA ON PALJON NÄHTÄVÄÄ
JA KOETTAVAA
Letonniemen keskiosissa on ruohokanukan 2 ja
metsälauhan luonnehtimaa lehtomaista, koivuvaltaista metsää. Puustossa on runsaasti vanhoja,
kelottuneita leppiä. Vanhat lepikot ovat Suomessa
viime vuosikymmeninä selvästi vähentyneen pikkutikan 3 pesimäaluetta. Kuusien varjostamilta
alueilta löytyy paikoin pieniä riidenliekolaikkuja.
Kuljettaessa kohti Piispanlettoa lehtomaisen harmaalepikon aluskasvillisuudessa kasvavat mm.
puna-ailakki, terttualpi ja tesma. Linnuista täällä
tapaa peipon ja pajulinnun – usein myös punarinnan tai sirittäjän. Jänis ja hirvi kuuluvat myös
alueen asukkeihin.
Itse Piispanletto on kivikkoinen kumpare, jonka
laella on kuiva keto. Siellä kasvavat mm. pihlaja,
mesimarja, kissankello ja siankärsämö. Piispan-

letto oli vielä 1950-luvulla saari – letto tarkoittaakin
Perämeren rannikolla matalaa, puutonta saarta.
Merellä voi nähdä runsaasti lokkeja, jotka pesivät
Oulun edustan saarilla tai ruokailevat alueen
läheisyydessä.
Niemen pohjoispuolen rantaniityt ja kosteiden
painanteiden eli luhtien pajukot ovat vaikeakulkuisia. Parhaimman näkymän ranta-alueille saa
lintulavalta, jolta voi nähdä ja kuulla mm. pajusirkun ja ruokokerttusen. Hyvällä onnella voi
päästä näkemään jopa ruskosuohaukan ja merihanhen. Rantaniityillä kasvavat mm. järviruoko,
luhtakastikka sekä rentukka ja luhtaniityillä kiiltopaju, kurjenjalka sekä luhtavilla.
Jatkettaessa polkua eteenpäin metsä muuttuu
jälleen lehtomaiseksi harmaalepikoksi. Täällä on
hyvät mahdollisuudet punakylkirastaan näkemiseen. Aluskasvillisuudessa kasvavat mm. oravanmarja ja suomyrtti.

Merimaisema

1. Maankohoaminen paljastaa vedestä uutta maata.
Samalla syntyy uusia kasvupaikkoja kasveille. Kasvillisuuden kehityssarja eli sukkessio etenee ensimmäisten,
ns. pioneerilajien ilmestyessä kasvupaikoille. Ajan myötä
pioneerilajit joutuvat väistymään uusien kasvilajien vallatessa kasvupaikat olosuhteiden muuttuessa. Rantaalueilla kasvit kasvavat vyöhykkeissä, joissa esiintyvät
kullekin vyöhykkeelle tyypilliset kasvilajit. Perämerellä
maankohoamisen vaikutukset näkyvät selvästi, koska
siellä maankohoaminen on nopeinta (80 – 90 senttimetriä 100 vuodessa) ja rannat ovat alavia ja tasaisia.

3. Pikkutikan vähenemisen tärkeimpiä syitä ovat rantalehtojen hakkuut, joilla pikkutikalle välttämättömien lahojen ja vioittuneiden lehtipuiden määrä on vähentynyt.
Huonoina käpyvuosina pikkutikkaa aggressiivisempi
käpytikka joutuu käyttämään samaa ravintoa pikkutikan
kanssa, mikä heikentää entisestään muutenkin huonosti
talvesta selviytyvän pikkutikan selviytymismahdollisuuksia.

2. Ruohokanukka on viileän ja kostean ilmaston kasvi.
Alkukesällä ruohokanukan tunnistaa helposti kukinnosta. Ruohokanukan valkealta näyttävä kukka ei itse asiassa
ole kukka, vaan suojuslehdistä koostuva kukinto, joka
ympäröi hyvin pieniä, mustia kukkia. Ruohokanukka on
harvoja mustakukkaisia kasvejamme. Loppukesästä ruohokanukka herättää huomiota kirkkaanpunaisilla luumarjoillaan.

Oulun luonnonarvoiltaan merkittävät alueet on
yleiskaavassa varattu suojelu- ja virkistystarkoituksiin.
Yleiskaavan suojelualuevarauksista kaksi kolmasosaa on
luonnonsuojelulailla rauhoitettu luonnonsuojelualueiksi.
Luonnonsuojeluun varatut alueet turvaavat Oululle
tyypillisen luonnonympäristön säilymisen ja monipuolistavat kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksia.
Oulussa luonnonsuojelualueita on seitsemän.

***

Luontoon menevä on lapsen mieli

MERENRANTALUONNON
MONIMUOTOISUUTTA

KUNNIOITA LUONNONRAUHAA

Letonniemen suojelualue on lehtimetsävaltaista,
merenrantaniittyjen reunustamaa aluetta, jolla
rakentamattomuudesta huolimatta näkyy ihmisen
toiminta. Ennen aluetta käytettiin laitumena, mistä
on merkkinä mm. rannan avoimmuus. Laiduntamisen ja niiton loputtua avoimet rantaniityt ovat
kasvamassa umpeen. Ihmistoiminnan vaikutuksista
huolimatta Letonniemen luonnonsuojelualue
edustaa lähes alkuperäistä maankohoamisrannikon
luontoa.

Letonniemen luonnonsuojelualueella voimassa
olevien rauhoitusmääräyksien nojalla mm. metsähakkuut, metsästys sekä kasvien ja kasvinosien
ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Alueella saa kuitenkin poimia marjoja ja sieniä. Tulenteko
on sallittu ainoastaan sitä varten osoitetulla paikalla. Lintujen pesimäkaudella (touko-heinäkuu)
on vältettävä liikkumista alueen rantaniityillä ja
-luhdilla. Moottoriajoneuvolla liikkuminen alueella
on kielletty.

Retkeilijät lepotauolla

Marjova ruohokanukka

