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ustamaa on puolustusì/o¡mille kuuluva notn 121 hehtaarin laajuinen saari Mrolahden kunnassa
Suomenlahdella. Saari süaitsee välí- ja ulkosaariston rajoilla. Työssä kartoitettiin saaren

lajisto ja kawillisuustyypit. Työ tehtiin Puolustusministeriön toimeksiannosta. Kawiston ja
kartoituksen lisäksi saaren omistaja toivoi lyhyttä ohjeistoa saaren kasvillisuuden ja

uunkin luonnon suojelemisesfa.

jaettiin 108:aan maastossa mahdollisimman selvästitoisistaan erottuvaan kawillisuuskuvioon
kuvan ja matsätalouskartan avulla sekä maastossa retkeilemällä. Kunkin kuvion kawillisuustyyppi
ritettiin. Näillä kawillisuuskuvioilla kawavista putkilokaweista tehtiin lajilistat. Jokaisen lajin runsaus

lakin kawillisuuskuviolla arvioitiin kolmiasteikolla (niukka - kohtalaisen runsas - runsas). Saarella
lajeille laskettiin seitsenasteikon hyvin haruinainen - harvinainen - melko harvinainen - siellä

llä - melko yleinen - yleinen - h¡¡rin yleinen mukainen yleisyysarvo koko saarella

aren rantoja hallitsevat pohjoisen ja koillisen puolelta loivat sekä etelän ja lännen puolelta jyrkät
sekä runsaat lohkareikot. ltärannalla on yksi laajempi hÍekkainen alue, ltähiekka. Kivikkoihin ja

kareikkoihin on suojaisemmilla paikoilla syntynyt pienialaisia lohkareisia rantaniittyjä. Näiden
iittylaikkujen kawillisuus kuuluu saaren luontaisista kasvillisuustyypeistä monilajisimpiin. Muiden

kawillisuus on lajiköyhempää ja aukkoisempaa

sisäosat ovat metsäisiä. Myös kalliopaljaslumia on runsaasti. Sisäosien metsien
lisuudessa meren vaikutus eijuurikaan näy. Metsät ovat suurimmassa osassa saarta jollain ta¡oin

leet metsänhoidollisten toimenpiteiden kohteena. Parin viime vuosikymmenen aikana metsää on
kuitenkin h¡rvin vähän, lähinnä vain saaren pohjoisosista polttopuuksi. Arvokkaimpía
ueita korkean ikänsä takÍa saarella ovat sen länsi- ja lounaisosien vanhat, harvat kalliomänniköt

a kanervatyypin kuivat kangasmetsät. Nämä metsät ovat paikoin saaneet kehittyä luontaisesti pitkälti
vuoüa. Kalliot ovat paljolti karuja ja vähälajisia jäkäläkallioita. Kallioisilla linnoituskedoilla

hmisen toiminta on lisännyt lajimäärää. Siellä täällä saarella on pieniä suolaikkuja. Pohjoisosissa saarta
on myös muutama pienialainen lehtometsikkö.

Saaren pohjoiskärjen vanha kyläalue poikkeaa lajistoltaan selvästi muusta saaresta. Siellä kawaa
useita vanhoja, villiintyneitä hyöty- ja koristekawilajeja sekä muun muassa sotajoukkojen,
heinänsiemenen tai eläinten rehun mukana levinneitä kulttuurinseuralaislajeja. Näillä alueilla lajimäärä
on hyvi n korkea saaren luontaisiin kawillisu ustyyppei hin venattuna.

Kyläalueen kuivilla kedoilla ja toisaalta myös linnoitteiden ympäristön kallioilla ja kedoilla viihtyvät monet
saaren kasviston arvokkaimmista edustajista kuten keltakynsimö (Draba nemorosa), ketotuulenlento
(Filago arvensi$ ja ahonoidanlukko (Botrychium multiñdum). Toisaalta erityishuomiota ansaitsevia lajeja
kasvaa myös rannoilla. Hiekkarantojen lajeista tällainen on morsinko (/safis tinc:toría), rantojen
niittylaikuilla taas merenrantavieras (Cuscuta europaea ssp. halophyta). Saaren rantalouhikossa kawaa
myös eteläisen Suomen saaristossa harvínainen harmaaleppä (Alnus incana).

Suurin uhka saaren kasvillisuudelle íhmisen taholta on intensiivinen toiminta kulutusherkillä,
ohutmaannoksisilla keto- ja kallioalueilla. Erityisesti saarella kawavien harvinaisten ja arvokkaiden
lajien kawupaikoilla voimakasta kulutusta olisi vältettävä. Kohtuullinen kulutus voi toisaalta olla jopa
välttämätöntä kulttuurinseuralaislajiston säilymiseksi. Saaren metsistä etenkin vanhat kalliomänniköt ja
kuivat kangasmetsät sekä pohjoisosan harvat lehtoalueet olisi säilytettävä luonnontilaisina.
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