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1. Johdanto
Pirkkalankylässä Kotolahden kupeella sijaitsevan Pirkkalankylänkallion ketokasvillisuus
kartoitettiin vuonna 2016. Kalliokedolta ei ole tiedossa aikaisempia kasvillisuusselvityksiä.
Selvityksen tarkoitus oli saada tietoa kallion ketokasvillisuudesta.

2. Aineisto
Pirkkalankylänkallion (kuva 1) ketokasvillisuutta inventoitiin 17.5., 21.5., 1.6., 11.6., 21.6.,
6.7., 20.7., 28.7. ja 4.8. Käyntien perusteella saatiin hyvä käsitys kedon kasvillisuudesta.

Kuva 1. Pirkkalankylänkallio (punainen nuoli) satelliittikuvassa (Kuvat © Google) ja kartta
kalliokedon sijainnista.

3. Tulokset
Havaitut lajit on esitetty taulukossa. Yhteensä havaittiin 40 lajia, joista puolet ovat tyypillisiä tai
melko tyypillisiä ketolajeja. Ilahduttavinta oli vaarantuneen keltamataran esiintyminen.

Taulukko. Pirkkalankylän kalliokedon kasvilajistoa. + = esiintyy niukkana, ++ =
kohtalaisen runsas ja +++ = runsas. VU keltamataran kohdalla tarkoittaa, että viimeisen
uhanalaisuusluokituksen (2010) perusteella laji katsotaan Suomessa vaarantuneeksi.
Tyypilliset ketokasvit

Muu kasvillisuus

Ahdekaunokki +
Ahomansikka ++
Ahosuolaheinä +
Hietalemmikki +
Hopeahanhikki +
Huopakeltano +++ (aloittain)
Karvakiviyrtti ++ (alueen N-puoli)
Kataja (N-puoli ja yläosa)
Keltamaksaruoho ++
Keltamatara + (VU)
Keto-orvokki +
Kevättaskuruoho +/++
Kissankello +/++
Kivikkoalvejuuri +
Mäkihorsma +
Mäkitervakko +/++
Pukinjuuri +/++
Pölkkyruoho +
Tuoksusimake +
Valkoapila ++

Alsikeapila +
Hieskoivu (rivistö kedon eteläpuoli)
Koiranputki + (kallion alaosa)
Kyläkellukka + (alaosa)
Metsäapila ++ (alaosa)
Metsälauha +
Mänty (yläosa)
Niittynätkelmä + (kallion alaosa)
Nurmirölli ++
Nurmitädyke +
Peltokanakaali + (kallion alaosa)
Pihlaja (yläosa)
Ruusu sp. 1 pensas (alaosa)
Sarjakeltano +
Siankärsämö +
Taikinanmarja 1 (alaosa)
Terttuselja 1 (kallion alaosa)
Vaahtera (yksi taimi)
Vadelma + (kallion alaosa)
Voikukkalaji +

Rauhoitettua ja vaarantunutta (VU) kynäjalavaa
kasvaa kalliokedon lähellä. Kuva © Pekka Rintamäki

Huopakeltano (vasemmalla) ja mäkitervakko (oikealla) ovat Pirkkalankylänkallion tyyppilajeja.
Kuvat © Pekka Rintamäki

4. Yhteenveto
Pirkkalankylän kalliokedon kasvillisuus on pirkanmaalaisittain edustava. Pienialaiselta, jyrkältä
kedolta löytyy käytännössä kaikki tavallisimmat ketokasvilajimme. Edustavin laji on Suomessa
vaarantunut keltamatara.
Kallioketoa ei varsinaisesti uhkaa mikään. Sen rinteessä on jonkin verran luonnollista ja/tai ihmisen
aiheuttamaa kulumaa.

Karvakiviyrtti. Kuva © Pekka Rintamäki

