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Kolme kilometriä pitkä vaellusreitti kulkee metsän läpi, pitkin merenrantaa ja
pienen lammen ohi. Tunnin pari kestävä vaellusreitti tarjoaa paljon vaihtelua.

Polku on merkitty ja varustettu numeropaaluilla

Polku on merkitty puunrunkoihin tehdyillä punaisilla renkailla lukuun
ottamatta merenrantaa pitkin kulkevaa osuutta, jossa voit valita reitin
vapaasti. Polun varrella on opasteita 19 paikalla. Niistä 16:lla on
numeropaalu, kolme on lähinnä polkuosuuksia eikä yksittäisiä kohtia,
mistä syystä niissä ei ole paalua. Numerokyltit ovat väriltään oransseja,
aivan kuin tyrnimarjat!

Ohjeita

Tässä lehtisessä on informaatiota kaikista näistä 19 kohdasta. Voit ladata
pdf-tiedoston lehtisestä osoitteesta www.haparanda.se/naturstig tai
www.seskaro.net. Painetun lehtisen voit saada Seittenkaaressa olevasta
Ö-Pärlan -kahvilasta, Seittenkaaren merikylpylästä & leirintäalueelta
(Seskarö Havsbad & Camping) ja Kansantalolta (Folkets hus):
Seittenkaaren kotiseutuyhdistys (Seiskarö Hembygdsförening).
Hauskaa matkaa!
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1. Nousee merestä
Poikkea niemeen! Täällä voit aavistaa, miten maa nousee merestä.
Seittenkaari on viime vuosisatojen kuluessa noussut merestä 9 mm
vuodessa. Tässä niemessä on aaltojen voimakkaasti huuhtomia
mukulakiviä. Myöhemmin rannalle on noussut kasveja. Niemen
kärjessä kasvaa matalia tyrnipensaita, joiden lehtien alapinnat ovat
hopeanvihreitä, suomyrttejä tuoksuvine lehtineen sekä pajuja,
joilla jänikset ja hirvet käyvät herkuttelemassa. Maastossa hieman
ylempänä on harmaaleppä ehtinyt juurtua paikalleen ja vielä
kauempana kasvaa koivuja, kuusia ja mäntyjä.
Veden rajassa kasvaa kaksi heinälajia: kapeatähkäinen luhtakastikka ja hieman isompikokoinen ja leveämpitähkäinen pohjanlahdenlauha. Luhtakastikka on Pohjanlahdelle endeeminen (erittäin
rajoitetulla alueella esiintyvä), ja niinpä sen latinankielinenkin nimi
on Deschampsia bottnica. Se kasvaa usein pieninä mättäinä vedenrajassa, juuret veden peitossa.
Tyrni on pistävä, teräväpiikkinen pensas. Hede- ja emikukat kasvavat eri pensaissa. Naaraspensaissa voi esiintyä syksyllä oransseja
marjoja. Ne ovat erittäin C-vitamiinipitoisia ja maistuvat maukkailta
hillona, mehuna ja liköörinä. Paras poiminta-aika on ensimmäisen
pakkasen jälkeen, kun ne ovat jäisiä eivätkä rikkoudu niin helposti.
Palaa nyt takaisin jatkamaan matkaa merkittyä polkua pitkin.

Luhtakastikka on Pohjanlahdelle endeeminen.
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2. Nousu- vai laskuvesi?

Kuusen oksat voivat juurtua uusiksi taimiksi.

Tässä polku kulkee rantapengertä pitkin, pari metriä merenpinnan
yläpuolella. Vedenraja kulki tässä parisataa vuotta sitten. Polku kulkee
kauniin, kuusia, mäntyjä ja koivua kasvavan sekametsän läpi.
Täällä kuusi ei lisäänny vain käpyjen avulla, vaan myös laskemalla
alimmat oksansa maata vasten. Näin ne voivat juurtua ja kasvattaa
uusia kuusia. Tällainen vegetatiivinen lisääntyminen on yleistä rannikolla ja lähellä tuntureita. Mäntyjen voi olla vaikea selviytyä, koska
hirvet syövät niitä talvella runsaasti.
Suosittelemme, että käyt rannalla etsimässä nousuveden
aikaansaamia rantavalleja. Pitkän ajan kuluessa Pohjanlahden vedenkorkeuden vaihtelut ovat tuulista riippuen jopa kolme metriä. Etelästä
puhaltava kova tuuli ja matalapaine nostavat vedenpintaa ja pohjoistuuli sekä korkeapaine saavat sen laskemaan. Kymmenen metrin
päässä vedenrajasta voit nähdä nousuvesilinjan rantavallina, jonka
aaltojen mukanaan tuomat oksat ja roskat muodostavat.
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3. Metsän linnut
Huhti-kesäkuun aikana polulla vaeltelu tarjoaa runsaasti linnunlaulua.
Tässä joitakin lintulajeja, joita voit kuulla:

Talvehtivat linnut alkavat laulaa jo huhtikuussa:

Talitiainen viilaa: titut-titut-titut-titut.
Kuusitiainen viheltää yksitoikkoisesti kuin talitiainen, mutta
korkeammalla äänellä ja nopeammin.
Hömötiaisen tavallisin ääni on voimakas tji-tää-tää-tää.

Muuttolinnut tuovat uusia ääniä touko-kesäkuussa:

Punarinnan ääni on hopeinen, lörpöttelevä, mutta erittäin kaunis.
Peipposen laulu on voimakasta ja reipasta, nopea, aleneva rimpsu,
joka loppuu pieneen kurnutukseen.
Pajulintu laulaa samalla tavalla, mutta sen ääni on ohuempi,
epäröivämpi ja ilman loppukurnutusta.
Laulurastas laulaa voimakkaalla äänellä, se toistaa samaa säkeistöä
muutaman kerran, vaihtaa sitten toiseen ja toistaa sitä.
Punakylkirastaalla on useimmiten voimakas, aleneva sävelsarja, joka
päättyy räkättirastaan räkätykseen.

Punarinta laulaa kuusimetsässä.
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4. Ruusuinen niemi
Laskeudu alas rantaan. Vielä yksi tuulen pieksemä mukulakiviniemi!
Täällä näet, kuinka aallot, mutta myös hankaavat kevätjäät, ovat
viskoneet rannalle niin lohkareita, soraa kuin hiekkaakin. Huomaathan,
miten merijää on hionut pois pensaat ja jättänyt jäljelle vain pieniä
kantoja.
Täällä kasvaa useita eri kasveja, niiden joukossa kolme ruusukasvia:
vadelma, mesimarja ja pihlaja. Maistapa loppukesällä auringon kypsyttämiä vadelmia! Vadelman sukulainen mesimarja kypsyy jo heinäkuussa.
Mesimarja on marjoista aromaattisin, täynnä tuoksua ja makua. Pihlaja
on sekin ruusu, kesäkuussa ne kantavat kauniita kukkaterttuja ja syksyllä
punaisia marjoja. Marjat ovat tärkeitä loppusyksystä lenteleville räkättirastaille ja tilhille, jotka voivat hetkessä puhdistaa koko puun marjoista.
Myös hirvet pitävät pihlajista, mutta ne kaluavat niitä kovakouraisemmin.
Täällä on muitakin kauniita rantakasveja. Koska tuuli, aallot ja
hankaavat kevätjäät tuhoavat monia kasveja, kilpailu henkiin jääneiden
yksilöiden välillä ei ole yhtä kova. Tyrnipensaiden lisäksi täällä voi tavata
loppukesällä keltaisena kukkivia pietaryrttejä ja rantatädykkeiden
sinisiä kukkatähkiä.
Idässä näkyvät Suomen puolella olevat tuulivoimalat. Lännessä näkyy
useita saaria, kuten Seskarklubbarna, Torne Furö, Hamnskär, Skomakaren,
Enskär, Haru ja Seskar Furö. Kalastajat virittävät ulapalle yleensä lohiloukkuja, jotka näkyvät kauas. Jatka nyt polkua seuraavaan pysähdyskohtaan.

Mesimarjan kukka ja marja.
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5. Harmaa vai tahmea?
Alhaalla rannassa seisoo vanha
tervaleppä. Toisin sanoen, vuonna
2013 se vielä seisoo, tulevaisuus
saa näyttää miten sille käy.
Tikanrei’istä päätellen se sisältää
runsaasti hyönteisiä, joista tikka
saa ravintoa. Rannan lähellä on
kasvamassa nuori tervaleppä.
Kuten havaitsimme ensimmäisessä
pysähdyskohdassa, Pohjanlahden
rantoja reunustaa yleensä
harmaaleppä. Se on yleinen
pohjoisessa ja se on levinnyt tänne
pohjoisesta. Mutta tässä seisoo
itse asiassa myös tervaleppä! Sen
lehdet ovat kiiltävät, eivät harmaat
kuten harmaalepällä. Ja sen lehdet
ovat tylpät, eivät suippokärkiset
kuten harmaalepällä. Tervaleppää
esiintyy yleensä Etelä-Ruotsissa,
minne se on levinnyt etelästä.
Kaikilla leppälajeilla on sama
erikoispiirre kuin sekä suomyrtillä
että tyrnillä. Niiden juurissa on
punaisia mukuloita, joissa elää
bakteereita. Bakteerit muuttavat
ilmassa olevan typen kasville käyttökelpoiseen muotoon, mihin puut
ja pensaat eivät itse pysty. Näin
lepät saavat vapaasti käyttöönsä
typpiravinnetta ja menestyvät
myös niukkaravinteisella maalla.
Ne voivat jopa tuhlata typpeä pudottamalla syksyllä vielä vihreitä,
ravintoa pursuvia lehtiä.

Tervaleppä emikukkineen.

Harmaaleppä käpyineen.
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6. Metsäkukat ja pikkuriikkinen sieni
Täällä polku kulkee kauniin, sammaleisen kuusimetsän keskellä. Maanpintaa peittää seinäsammaleen, kerrossammaleen ja kivikynsisammaleen
muodostama matto. Niistä enemmän
toisessa pysähdyspaikassa.
Vanamo työntää pitkiä versoja
kivien ja kantojen päälle saadakseen
tilaa vaaleanpunaisille, tuoksville kukilleen. Oravanmarja kukkii alkukesästä
vaatimattomin, valkoisin, tähkämäisin
kukin. Syyskuussa kukista on tullut
kauniin punaisia, pieniä marjoja. Mutta
niitä ei tule kuitenkaan pistää suuhun.
Täällä kukkivat myös metsä- ja kangasmaitikka keltaisin kukin. Riidenlieko kasvaa versoina ja kasvattaa
niiden latvoihin tähkät. Kasvi leviää
tähkissä olevien itiöiden avulla. Riidenlieko on siis ns. itiökasvi. Siinä on
tavallisten kukkien tapaan juuri ja varsi
ravintoa varten, mutta itiöitä siementen sijaan. Ennen sen keltaisista itiöistä
kerättiin itiöpölyä – jauhetta, jota
lisättiin pilleripurkkeihin estämään
pillereiden takertumista toisiinsa.
Loppukesästä koko maa on pienten,
vaaleiden sienten eli kuusenneulasnahikkaiden peitossa. Ne kasvavat
kuusten alla. Voit poimia niistä yhden
ja yrittää varovasti rapsia pois mullan,
kunnes näet, mihin sieni on kiinnittynyt. Aivan oikein, sieni on kiinnittynyt vain yhteen ainoaan havunneulaseen, josta se imee ravintoa!

Kuusenneulasnahikkaat sammaleessa …

… kasvavat kukin omasta
kuusenneulastaan.

Vanamo kukkii ja tuoksuu alkukesällä.
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7. Valitse tie
Tässä voit valita tien: jatka polkua suoraan eteenpäin tai seuraa kappaleen matkaa rantaa pitkin!

Vaihtoehto 1:

Jatka merkittyä polkua suoraan eteenpäin vanhan kuusimetsän halki.

Vaihtoehto 2:

Tai laskeudu rantaan ja seuraa polutonta rantaa 400 metriä, kunnes
tulet venepaikan ja venevajan luo. Sieltä voit jatkaa alas pitkin
leveämpää polkua, joka johtaa merkitylle vaellusreitille. Rannalla ei
ole polkua, vaan siellä voit itse valita kulkutien. Rannalla on kolme
opastuspaikkaa (8–10) ilman numeropaaluja.

Kiviä pitkän matkan päästä (jos seuraat rantaa)

Seittenkaari muodostuu moreenista, jota meren aallot ovat velloneet
rannalle saaren noustessa vedestä. Aluksi rannalla on mukulakiviä
ja kauniita kivenlohkareita. Kauniin mustat kivenlohkareet ovat
gabroa, joka on Pohjoispohjan maakuntakivi. Ne mannerjää on irrottanut Seitteenkaaren pohjoispuolella sijaitsevasta kallioperästä.
Hieman kauempana ranta muuttuu kosteaksi ja siellä voi nousuveden aikaan olla vaikea kulkea. Silloin voi olla parasta siirtyä jonkin
verran ylemmäs rantametsään.

Pohjoispohjan maakuntakivi gabro.
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8. Rantaniitty

Rantaa pitkin, ilman paaluja

Täällä tyrskyt lyövät rantaan tuulisella ilmalla. Huomaatko, kuinka
kova myrsky ja nousuvesi ovat ahtaneet merijään maihin ja hanganneet irti koivujen ja leppien kuoren. Jonkin verran kauempana ranta
on suojaisempi edustalla olevien pienten karikoiden ansiosta.
Mukulakivien peittämä ranta muuttuu reheväksi rantaniityksi. Tässä
hienossa maaperässä kasvaa monia ranta- ja niittykasveja.
Rentukka keltaisine kukkineen on kevätkukista ensimmäinen.
Suo-orvokki kukkii sinisin kukin jo toukokuussa.
Vilukon latvassa on valkoinen kukka.
Isolaukulla on keltaiset, leijonankitaa muistuttavat kukat.
Rantatädyke on korkea kasvi, jolla on siniset tähkämäiset kukinnot.
Keltanätkelmä, jonka värikkäät heteet ja emit houkuttelevat hyönteisiä.
Mesimarjalla on kauniit vaaleanpunaiset kukat, joista kypsyy herkullisia
punaisia marjoja.
Ruohokanukka saa syksyllä kauniin punaiset marjat ja viininpunaiset lehdet.
Tyrni on piikikäs pensas, jossa on mehukkaita, oransseja marjoja.
Suomyrtti on pieni pensas, jossa on hyvältä tuoksuvat lehdet. Hiero ja haista
niitä!
Merihanhikki on keltainen, pohjoinen kukka.

Harvinaisin täällä esiintyvistä kasveista on ruijanesikko. Se kukkii
juhannuksen aikaan kauniin vaaleanpunaisin kukin, minkä jälkeen
se on melko vaikea havaita. Ruijanesikko on todella arktinen laji, jota
esiintyy Pohjoisen jäämeren alueella – ja aivan Pohjanlahden perukoilla, varsinkin Haaparannan saaristossa.

Arktiset lajit, merihanhikki ja merinätkelmä, viihtyvät Pohjanlahden rannalla.
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9. Lahdesta tuli lampi
Rantaa pitkin, ilman paaluja

Vesiheinä kelluu veden pinnalla.

Haapanalle se on mieluista ruokaa.

Seurattuasi rantaa saavut pian rantavedestä nousevien karikoiden
suojaamaan kohtaan. Jos katsot metsään päin, näet harmaaleppien
ympäröimän lammen. Sata vuotta sitten lampi oli merenlahti. Vielä
nytkin lampeen virtaa nousuveden aikaan ja eteläisellä tuulella
murtovettä. Jos sinulla on jalassa saappaat, voit tallustella lammelle
tutkimaan kasveja ja lintuja.
Veden pinnalla kelluu pieniä vesiheinän lehtiä. Lampea reunustavat sarat, ennen kaikkea pullosarat. Täällä on myös pieni
sarjarimpikasvusto, jonka latvoissa on kauniin vaaleanpunaisia
kukkia. Pohjoispohjassa se on harvinainen, mutta yleisempi
etelässä. Täällä kasvaa myös sinikaisla, kaunis ja korkea korsikasvi,
jonka latvassa on tähkä. Siellä täällä kasvaa myrkkykeiso, joka on
koiranputkea muistuttava sarjakukkaiskasvi. Se on niin myrkyllinen, että lehmät kuolevat, jos ne syövät sitä.
Lammelle kokoontuu sorsia – haapanoita, sinisorsia ja taveja –
syömään. Jossain pajupensaassa istuu pajusirkku laulamassa.
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10. Merenrannan linnut
Rantaa pitkin, ilman paaluja

Merenrannalla voit tavata etenkin keväällä ja alkukesästä useita
Pohjanlahden lintuja. Tässä joitakin niistä lajeista, joita voit nähdä tai
kuulla:
Punajalkaviklo, punanokkainen ja -jalkainen kahlaaja, viheltelee pitkin rantaa.
Valkoviklo soittelee rannalla usein: klyvi, klyvi, klyvi. Tju tju tju.
Taivaanvuohen, myös kahlaaja, mäkättävä ääni kuuluu yläilmoista. Äänen
lintu synnyttää pyrstöllään, kun sen uloimmat pyrstösulat värisevät linnun
syöksyessä suoraan alas.
Harmaasiipiset kalalokit ja niitä kookkaammat mustasiipiset merilokit
partioivat rannalla.
Naurulokit ja pienet, sirot pikkulokit lentelevät rannalla pyydystämässä
ilmassa lentäviä sudenkorentoja.
Lapintiirat sukeltavat tyylikkäästi kalojen perään. Ne talvehtivat Etelänavalla!
Merihanhet kaakattavat äänekkäästi rantaniityllä syödessään.
Laulujoutsenet syövät usein matalassa vedessä.
Tukkakoskelot, isokoskelot ja tukkasotkat sukeltelevat matalikolla.

Jatka sitten rantaa pitkin, kunnes saavut venepaikalle ja venevajalle,
jotka sijaitsevat saarella olevan mökin läheisyydessä. Täällä luontopolku kääntyy ajotielle oikealle ja yhtyy pian lyhyeen, merkittyyn
polkuun, joka ei laskeutunut merenrantaan. Jatka sitä suoraan
eteenpäin.

Merihanhi poikasineen.
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11. Suometsä

Seuraa polkua metsän halki, ellet jatka pitkin merenrantaa.

Ellet jatka rantaa pitkin, voit seurata metsäpolkua pitkin soisen
kuusimetsän halki. Täällä näkyy räme vasemmalla puolella. Voit
käydä katsomassa sitä lähempää, mutta voit kyllä tarvita saappaat. Kuljet harmaaleppiä kasvavan metsän läpi, jossa on paljon
kuolleita tai kuolevia puita. Tällaiset lehtimetsät ovat ensiarvoisen tärkeitä puissa eläville hyönteisille ja samalla myös tikoille,
jotka hakkaavat puista toukkia. Täällä kasvaa runsaasti saniaisiin
kuuluvia komeita metsäalvejuuria. Rämeellä kasvaa vesisaroja,
kurjenjalkoja ja ratamosarpioita. Tällaiset metsän katveessa
sijaitsevat rämeet ovat oivia ruokapaikkoja hirville, jotka nauttivat saroista tiheän metsän suojassa.
Punarinta laulaa metsässä yhdessä punakylkirastaan ja
laulurastaan kanssa. Voit kuulla myös pyyn terävän vihellyksen,
kun se istuu piilossa kuusen oksalla. Tällainen suometsä ei ehkä
ole sellainen metsä, johon ihmiset mielellään hakeutuvat.
Mutta kasveille ja eläimille se tarjoaa hyvin monipuolisen
elinympäristön. On erittäin tärkeätä, ettei näitä metsiä kaadeta
tai tuhota ojittamalla.

Pyy on hyvin naamioitunut ja viihtyy suometsässä.
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12. Metsän eristysmatot

Seinäsammal muodostaa maton kuusimetsään.

Näetkö sammalmaton kuusien alla? Se on etupäässä seinä- ja
kerrossammalta, jotka ovat tavallisimmat sammallajit Ruotsin
metsissä. Ennen niitä käytettiin eristeinä hirsimökkien hirsien
välissä. Ne ovat siis entisajan eristysmattoja. Ne tiivistävät, mutta
eivät mätäne.
Seinäsammal muistuttaa puuta, jonka oksat ovat jakautuneet
tasaisesti pitkin punaista vartta. Kerrossammal kasvaa kerroksina
ja sammaleeseen muodostuu joka vuosi uusi kerros. Kaiken
keskellä kasvaa myös suuri vaaleanvihreä rahkasammalmätäs.
Rahkasammal sitoo vettä eikä sovi siitä syystä eristeeksi talon
hirsien väliin. Polku jatkuu nyt läpi metsän, jota peittää nimenomaan seinä- ja kerrossammalmatto. Muutaman sadan metrin
päässä polku kääntyy oikealle ja liittyy mereltä tulevaan polkuun.
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13. Piikikäs kataja
Täällä kasvaa katajapensaita kerros- ja seinäsammaleen muodostamalla matolla. Kataja on ainoa havupuumme, jossa ei ole käpyjä.
Käpyjen sijaan siinä on marjoja, jotka ovat ensimmäisenä vuonna
vihreitä ja muuttuvat toisena vuonna sinisiksi. Sekä hirvet että
jänikset pureksivat mielellään sen piikikkäitä oksia. Keväällä
pensaiden alla näkyykin runsaasti katkottuja oksia. Ne ovat jälkiä
metsäjäniksen puuhasteluista, mikä näkyy vinosti katkotuista
versoista.
Ihmiselle katajasta on aina ollut paljon hyötyä. Katajanoksia on
käytetty lihan ja kalan savustamiseen. Puusta on tehty käsitöitä,
kuten hyvältä tuoksuvia voiveitsiä. Katajan notkeita oksia on
käytetty myös punoksiin, esimerkiksi riukuaitojen sitomiseen. Ja
marjoista saa herkullisen mausteen riistaruokiin.

Katajan vihreät marjat ovat vuoden, siniset kaksi vuotta vanhoja.
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14. Mänty

Tikanpaja, jossa käpytikka on poiminut
siemenet männynkävystä.

Täällä polku kulkee mäntymetsän halki. Männyt
voivat saavuttaa yli 700
vuoden iän. Seittenkaaressa
männikköjä kuitenkin
hakataan säännöllisesti,
niin että ne eivät pääse niin
vanhoiksi. Mänty on tärkein
puulajimme. Mutta myös
monet eläimet hyödyntävät
mäntyjä. Hirvi ja metso
syövät männynkuorta
talvella. Voit nähdä
ympärilläsi, miten hirvet
ovat syöneet ja katkoneet
nuorten mäntyjen latvoja.
Maassa on kasoittain hirvenlantaa, suuria ruskeita
”suklaamakeisia”.
Männyn puuaines on
pehmeää, mistä syystä tikka
hakkaa niihin mielellään
pesäkolon. Käpytikat pitävät
männynsiemenistä ja puhdistavat kävyt mielellään
siemenistä. Polku kulkee
tikanpajojen ohi. Ne ovat
puita, joihin tikka palaa
kiinnittämään käsittelyn
alla olevia käpyjä. Näiden
puiden alla voi olla kasoittain käpyjä, jotka tikat ovat
puhdistaneet siemenistä.

Käpytikka tekee mielellän pesäkolon mäntyyn. Tässä eteisen kattona männynkääpä.
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15. Rauduskoivu vai hieskoivu?
Rantaa pitkin kulkiessasi näit paljon koivuja. Myös täällä mäntymetsässä kasvaa joitakin koivuja. Rannikkoalueella esiintyy
kahdenlaisia koivuja: rauduskoivuja ja hieskoivuja.
Rauduskoivun lehdet ovat kolmikulmaisia, syvälle sahalaitaisia, kun taas hieskoivun lehdet ovat pisaranmuotoisia ja niissä
on yksinkertainen sahalaita. Rauduskoivun vuosikasvaimet ovat
nystyisiä, kun taas hieskoivun vuosikasvaimet ovat nukkamaisia
ja sileitä. Kumpaa näistä koivuista kasvaa mielestäsi täällä männikössä?
Metso istuu talvella mielellään koivussa syömässä koivun
norkkoja. Koivun hedenorkot ovat suuria ja jäykkiä talvella. Eminorkot ovat vielä nuppujen sisällä ja tulevat esiin vasta lehtien
puhjetessa. Juuri eminorkoista syntyy pölytyksen jälkeen norkkoja, joissa olevilla siemenillä urpiaiset herkuttelevat seuraavana
talvena.

Hieskoivun nukkamaiset lehdet
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16. Poroja ja jäkälää
Poronjäkälä viihtyy täällä mäntykankaalla. Poronjäkälää on monta
eri lajia, mutta ne ovat kaikki vaaleanharmaita tai harmaanvihreitä.
Poronjäkälä on poron tärkeintä ravintoa talvella. Voit nähdä, kuinka
paljon jäkälää on syöty ja maassa on paikka paikoin lakritsakaramelleja muistuttavia poronlantakasoja. Täällä kasvaa myös puolukoita ja sianpuolukoita. Sianpuolukka muistuttaa puolukkaa,
mutta sen punaiset marjat ovat mauttomia. Onneksi ne eivät ole
myrkyllisiä.
Tässä metsässä laiduntaa talvisin satoja kesyjä poroja. Kaikki
Ruotsin porot ovat jonkin saamelaiskylän omistuksessa. Poro
haistaa etsimänsä jäkälän lumen alta. Suuret, vahvat hirvaat ovat
taitavimpia kaivamaan sorkillaan jäkälän lumen alta. Mutta talvella
hirvaat pudottavat sarvensa. Vaatimet säilyttävät sarvensa koko
talven. Siksi ne ovat arvoasteikossa ylimpänä ja voivat helposti
ajaa pois hirvaan tämän juuri esiin kaivamalta päivälliskuopalta
Vaatimelle siitä on hyötyä, koska sen seurassa on usein vuosivasa
ja vatsassa toinen, vielä syntymätön vasa. Se tarvitsee siis paljon
ruokaa.

Kankaalla kasvaa monenlaista poronjäkälää.
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17. Kaarrekarve
Katso kiviä. Niiden päällä kasvaa upeaa jäkälää, joka lähes peittää
kivet. Se kasvaa keskeltä ulospäin samankeskisinä suurina renkaina.
Jäkälä alkaa keskeltä ja kasvaa ulospäin. Se kuolee sisältä päin,
mutta pian sen korvaa uusi jäkälärengas, joka kasvaa ensimmäisen
tilalle. Ennen, Venäjän-pelon aikaan, jäkälään kutsuttiin Venäjän
valtakunnaksi, koska se laajeni jatkuvasti, mutta syöpyi sisältä päin.
Kuivan kiven päällä kasvaminen on hieno suoritus! Salaisuutena
on jäkälän kaksoisluonne eli sienen sisällä kasvava levä. Sieni
muodostaa jäkälän rungon. Se sitoo vettä ja luo hyvän elinympäristön levälle. Toisin kuin sieni, levä pystyy yhteyttämään ja valmistamaan auringonvalon, veden ja hiilidioksidin avulla sokeria. Levä
maksaa huoneensa vuokran sokerilla!

Kaarrekarve, jota kutsuttiin ennen Venäjän valtakunnaksi.
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18. Metsän marjat

Pohjanvariksenmarja

Täältä voit löytää ainakin kolmea eri metsämarjaa: mustikoita,
puolukoita ja variksenmarjoja. Ne kuuluvat kaikki kanervakasvien
heimoon. Mustikka käyttää hyväksi parhaiten hyvän maaperän.
Puolukka joutuu siirtymään kosteammille tai kuivemmille alueille.
Täällä esiintyy myös variksenmarjoja. Kaikki kolme marjaa ovat
hyviä ja käyttökelpoisia. Variksenmarja maistuu vähiten, mutta
marjateollisuudessa sen suosio on kasvanut viime vuosina. Kaikki
kukkivat varhain keväällä ja ovat riippuvaisia hyönteisten suorittamasta pölytyksestä, jotta marjoja tulisi runsaasti.
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19. Vilpoisa päätös
Luontopolku päättyy tähän, mutta voit mielellään jatkaa leirintäalueen läpi merenrantaan. Lämpimällä kesäsäällä voit vaelluksen
päätteeksi käydä uimassa Tromsövikenin lahden hiekkarannalla!
Pohjanlahden vesi on murtovettä ja sen suolapitoisuus on 0,2–0,3 %.
Ruotsin länsirannikolla veden suolapitoisuus on kolme prosenttia.
Tromsövikenin lahden hiekka on hyökynyt rannalle Seittenkaaren
moreenimaaperästä saaren noustessa merestä. Maankohoaminen
ja aallot ovat nostaneet hiekan pintaan ja muodostanut hiekkanummia ja hiekkarantoja. Sen jälkeen tuuli on muotoillut hiekkasärkkiä
muun muassa tänne Tromsövikenin lahdelle.
Kolme kasvia – korkea rantavehnä, lilakukkainen hernekasvi
merinätkelmä ja matalakasvuinen, rönsyilevä ja pullea suola-arho
– auttavat osaltaan sitomaan vapaan hiekan. Merinätkelmässä on
alkukesästä kauniit versot ja hyvänmakuiset herneenpalot loppukesästä. Maista ja nauti! Vähän ylempänä hiekkaa sitovat sianpuolukat.
Ne muistuttavat puolukoita, mutta maultaan ne ovat jauhomaisia.
Ne muodostavat rönsyillään rannalle tiheitä mattoja.

Merinätkelmät ja suola-arhot sitovat lentohiekkaa.
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Seittenkaari (Seskarö)
Seittenkaari sijaitsee kaksikymmentä
kilometriä Haaparannasta lounaaseen.
Tälle seitsemän kilometriä pitkälle
saarelle pääsee nykyisin lukuisia siltoja
pitkin.

Lähde mukaan vaellusretkelle!
Saaren kaakkoisrannalla on luontopolku,
josta kerrotaan tässä lehtisessä.
Vaellusretki vie yhdestä kolmeen tuntiin
riippuen siitä, paljonko haluat oppia,
nauttia ja kuvata.
Polku kulkee merenrantaa pitkin, pienen
lumoavan metsälammen ohi, tummien
kuusimetsien halki ja tuoksuvien
mäntykankaiden yli.
Täällä on paljon tarjottavaa. Tämä
lehtinen auttaa sinua näkemään ja
ymmärtämään.
Tervetuloa luontoon!
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