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103. Nitlax (Raasepori)



Sijaint 

Nitlax sijaitsee Tenholassa, nykyisessä Raaseporin kaupungissa. Metsä oli aiemmin Metsäntutkimuslaitoksen 
hallinnassa. Alue sijaitsee Varsinais-Suomen eliömaakunnassa, mutta Uudenmaan maakunnassa.
 

Pinta-ala 

Karttarajauksen pinta-ala 56 hehtaaria. 

Yleiskuvaus 

Tämä 35 hehtaarin metsäalue on metsätyypeiltään vaihteleva. Alueen arvokkaimman ytimen muodostaa 
metsäpalon jälkeen syntynyt, luontaisesti uudistunut metsä, joka on paikoin lehtipuuvaltainen. Metsätyyppi  
vaihtelee  tuoreen  kankaan  ja  kuivahkon  sekä  kuivan  kankaan  välillä.  Kangasmaitikka  on  yleinen 
aluskasvillisuuden laji avoimilla paikoilla. Metsä on monin paikoin kivikkoinen. Osa metsäpaloalueesta on 
istutettu  kuuselle,  joka  alue  on  sitten  jätetty  harventamatta.  Hiiltyneitä  kantoja  on  nähtävissä  ympäri  
aluetta. Puusto on tällä alueella nyt noin 30-vuotiasta. Lehtipuustoinen osa on puustoltaan harvahkoa ja 
puusto koostuu haavasta ja koivusta. Alueen keskiosassa on tuoreen kankaan, kostean korpipainanteen ja  
kahden pienen kausikostean lammikon ympärillä kasvava sekametsä, jonka nuori puusto koostuu kuusesta, 
haavasta,  raidasta  ja  koivusta (Ø 15–25 cm).  Tänne on muodostunut  jo  ohutläpimittaista  (noin  10 cm)  
lahopuuta. Osa tästä metsiköstä on kivikkoista.

Palstan pohjoisreunalla sijaitsee mäntyvaltainen pieni ojittamaton räme, jossa sekapuuna kasvaa koivua.  
Puuston koko on keskimäärin läpimitaltaan 10–15 cm ja korkeus noin 8 metriä.  Vanhoja sahakantoja ei  
kohteella näkynyt, aluskasvillisuus koostuu etupäässä rahkasammalista ja varvuista.

Alueen  pohjoisosassa  sijaitsee  koivuvaltainen  korpi,  jossa  ainakin  nyt  sateisen  kesän  aikana  lammikko. 
Yksittäisiä ohuita maapuita, elävän puuston läpimitta 5-10 cm. Rahkasammalpeite on yhtenäinen ja paksu.

Alueen etelä-  ja  länsiosassa sijaitsee laajat avokalliot  ja  kalliomänniköt. Näiltä merenpinnasta 60 metriä  
nousevilta avokallioilta on hienot näköalat merelle länteen. Puusto on harvaa ja kitukasvuista männikköä,  
mutta monet puut ovat hyvin vanhoja ja kilpikaarnaisia ja lakkapäisiä muodoltaan. Yksittäisiä kuolleita maa- 
ja pystypuita on siellä täällä.

Luoteisnurkassa  pienialainen  tuoreen  kankaan  nuori  istutuskuusikko  (Ø  10–15  cm),  joka  on  jätetty 
hoitamatta. Seassa kasvaa yksittäisiä  haapoja (Ø 35 cm) ja  koivuja.  Ohutläpimittaista lahopuuta maassa 
kymmenittäin, sammalpeitteestä on vielä erotettavissa vanhat lahot sahakannot.

METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot 

Alueen  erityinen  arvo  on  metsäpalon  jälkeen  luontaisesti  uudistunut  metsä,  joka  on  paikoin 
lehtipuuvaltainen. Tällaisia metsäpalon jälkeisiä metsiä on Etelä-Suomessa hyvin vähän ja vielä harvempi  
niistä  on  jätetty  kehittymään  ilman  metsänhoitotoimia.  METSO-elinympäristöistä  alueella  on 
runsaslahopuustoista kangasmetsää (luokat II-III) ja metsäisiä kallioita (luokat I-II). 

Lajistoarvot 

Linnuista  alueella  havaitin  teeri  (NT)  ja  töyhtötiainen.  Alueen  keskiosassa  sekametsikössä  kasvoi 
harvalukuinen etelänsärmäkääpä raidassa.



Yhteenveto suojeluarvoista 

Esitetyn alueen suojeluarvo perustuu edellä  tarkemmin esiteltyihin piirteisiin,  jotka  liittyvät metsäpalon 
jälkeen luontaisesti syntyneeseen lehtimetsään ja sekametsään, palstan luontotyyppien monipuolisuuteen 
(räme, korpi, kangasmetsä, kalliot) ja näyttäviin maisemakallioihin.

Muuta 

Alue oli aiemmin Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa.

Tietolähteet 

Panu Kuntun/WWF maastokäynti kesällä 2012. 


