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Merenkurkun alavilla rannoilla voi usein nähdä, miten 
kasvillisuus on järjestynyt selviin vyöhykkeisiin. Kos-
ka rantaviiva siirtyy koko ajan ulospäin, kasvit ennät-
tävät hädin tuskin juurtua ennen kuin kasvupaikan 
olosuhteet ovat muuttuneet.

Pieni, juuri ja juuri vedenpinnan yläpuolelle pistävä 
luoto ennättää 50 vuodessa muuttua saareksi, johon 
ensimmäiset puuntaimet yrittävät juurtua. Maanko-
hoamisen huomaa selvimmin alavilla alueilla, ja koska 
Merenkurkun saaristo on suurimmalta osalta matalaa 
ja tasaista, alue on todella jatkuvasti muutostilassa.

Ensimmäisinä uusille luodoille saapuvat suolavettä 
kestävät ja tehokkaasti leviävät kasvilajit, esim. suo-
lavihvilä, meriluikka, ruokohelpi ja ruo’ot. Uusia lajeja 
ilmaantuu lisää sitä mukaa kun maata paljastuu.

Kivikkorannat ja rantaniityt ovat usein koristeellisia 
erivärisine kukkineen. Niillä kasvaa esim. sinistä hii-
renvirnaa, rantanätkelmää, violettia luhtaorvokkia, 
keltaista keltakannusruohoa, vaaleanpunaista ran-
takukkaa ja valkoista vilukkoa. Ylempänä rannalla, 
aivan ensimmäisten pensaiden ja puiden alapuolella 
ja niiden joukossa, saattaa olla korkeiden kukkivien 
yrttien, esim. mesiangervojen ja pietaryrttien vyö-
hyke. Rantakasvit tuovat lakastuessaan maahan 

orgaanista ainetta, mikä helpottaa muiden kasvien 
juurtumista.

Tyrniä esiintyy yleisesti Merenkurkun alavilla ran-
noilla, joissa se menestyy rannan ja metsän välisellä 
kapealla vyöhykkeellä. Tyrni kestää säätä, tuulta ja 
suolapärskeitä, mutta se väistyy, kun kilpailu muiden 
lajien puolelta kovenee.

Matalia rantoja reunustaa usein leppävyöhyke, joka 
muuttuu koivu- tai kuusimetsäksi. Lepän ja koivun 
siirtymäkohdassa kasvaa usein pihlajaa ja tuomea. 
Koivuvyöhyke voi olla leveä, ja usein se voi peittää 
koko saaren. Varsinkin ulkosaaristossa ja aiemmin 
laidunnetuilla tai vielä laidunnettavilla saarilla koi-
vuvaihe voi olla pitkäaikainen. Koivuvyöhykkeestä 
lähtien aluskasvillisuus koostuu enimmäkseen varpu-
kasveista, esim. mustikasta, mutta jos metsää laidun-
netaan, siellä kasvaa myös heinä- ja ruohokasveja.

Sukkession edetessä maa muuttuu jälleen karum-
maksi, ja silloin saapuvat varjossa viihtyvät ja pit-
käikäiset kasvit, esim. puolukka, mustikka ja kuusi. 
Suuremmilla saarilla ja sisäsaaristossa kasvaa kuu-
simetsää. Mäntyä esiintyy satunnaisesti Merenkur-
kussa, mutta kuivilla ja kallioisilla paikoilla se voi olla 
vallitsevana lajina.

FAKTAT L14. Merenrannan sukkessio 

Aallot huuhtovat merestä 
nousevaa maata, ja siksi se 
on ravinneköyhää. Sen vuoksi 
rannassa selviytyvät lajit, jotka 
pystyvät paremmin sitomaan 
typpeä ilmasta. Tällaisia lajeja 
ovat tyrni ja leppä, joka elää 
symbioosissa typpeäsitovien 
bakteerien kanssa. Typpi pa-
rantaa maaperää ja auttaa sitä 
kautta muita kasveja saamaan 
jalansijaa alueelta.
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