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115. Stormossen (Kemiönsaari)

Sijaint
Dragsfjärdin Stormossen sijaitsee Kemiönsaaren eteläosassa, Varsinais-Suomessa. Tämä entinen
Metsäntutkimuslaitoksen metsä rajautuu lännessä Stormossenin Natura-alueeseen, jonne perustettiin
talvella 2012 luonnonsuojelualue.
Pinta-ala
Karttarajauksen pinta-ala 34 hehtaaria.

Yleiskuvaus
Alueen eteläosat lähellä Råbergenin mäkeä ovat kuusivaltaista tuoreen kankaan varttunutta metsää (Ø 30
cm), jossa on tuuhea alikasvos ja monia tuulenkaatoja. Karummilla kallioisilla osilla kasvaa kitukasvuista
vanhaa männikköä yksittäisine keloineen. Rajausalueen keskiosassa metsät ovat tasaikäisiä ja hoidettuja
männiköitä ja kuusikoita, mutta Bofallin suuntaan menevän tienristeyksessä on runsaasti tuoreita kaatuneita
kuusia. Rajatun alueen pohjoisosassa, palstan kärjessä on pieni alue tasaikäistä kuusikkoa, jonne on
muodostunut lahopuuta. Hoitamatta jättämisellä nämä alueet kehittyisivät melko nopeasti kohti
luonnontilaa.
Suojeltavaksi esitetyn alueen pinta-ala on yhteensä 33 ha, joka koostuu 28 ha eteläisestä osasta ja 5 ha
palstan pohjoiskärjestä.
METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot
METSO-elinympäristöistä alueella on runsaslahopuustoista kangasmetsää (luokat II-III) ja metsäisiä kallioita
(luokat I-II).
Lajistoarvot
Linnuista alueella on havaittu metso (NT, RT) ja teeri (NT), töyhtötiainen, palokärki, tiltaltti ja sirittäjä.
Harvalukuinen järeissä kuusissa kasvava pohjankääpä kasvoi tuulenkaatokuusessa.
Yhteenveto suojeluarvoista
Esitetyn alueen suojeluarvo perustuu viereiseen Natura-alueeseen, sen takana olevaan Kemiönsaaren
kunnan omistamaan 15 ha vanhaan metsään ja Bofallsbergetin vieressä oleviin kunnan omistamiin
erirakenteisiin metsiin. Nämä muodostavat yhdessä laajan kokonaisuuden, jolla on korkea suojeluarvo
seudulla, jossa on erittäin vähän suojeltuja metsiä. Tällä esitetyllä rajausalueella varsinkin rajauksen
eteläosassa oleva kuusikko on hyvää vauhtia luonnontilaistumassa, sillä elävä puusto on jo melko vanhaa,
tuulenkaatoja on monia ja alikasvoksena kasvaa nuorta puustoa, kuusen lisäksi myös muita puulajeja.
Rajattua aluetta lähellä olevasta Kemiönsaaren kunnan omistamasta metsästä on löytynyt useita vanhan
metsän indikaattorilajeja, kuten ruskohaprakääpä ja riukukääpä, erityisesti suojeltava uhanalainen
lahokaviosammal ja kanahaukan käytössä oleva pesä. Kemiönsaaren luonto ry on esittänyt kunnalle tämän
metsäalueen suojelua. Stormossenin Natura-alueella on pesinyt sääksi ja siellä kasvaa valtakunnallinen
harvinaisuus rannikkorahkasammal.
Muuta
Alue on ollut aiemmin Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa.
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