
Tiivistelmä Natura 2000 -alueen suojeluperusteista
Valtioneuvoston päätös 2018 tietojen tarkistamisesta ja verkoston täydentämisestä
Natura 2000 -aluetta koskevat tiedot kokonaisuudessaan sisältyvät Natura 2000 tietolomakkeeseen.

FI0200039Niemijärvi - Itäjärvi
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Alue: Alueen tunnus:

Alueen tyyppi: Pinta-ala (ha):

Alueen kuvaus:

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (Tietolomakkeen taulukko 3.1)
(Päätöksellä lisätyt luontotyypit lihavoituna)

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Suojelun perusteina olevat lajit (Tietolomakkeen taulukko 3.2)

Päätöksellä poistetut lajit

(Päätöksellä lisätyt lajit lihavoituna)

Tiedot alueen ekologiasta:

Kohdealue on useista järvistä ja Siikaisjoen järvimäisistä laajentumista muodostunut aikanaan laskemalla 
syntynyt lintujärvikompleksi, joka on osittain umpeenkasvanut. Kasvillisuus alueella on meso-eutrofista.

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A054 jouhisorsa Anas acuta

A056 lapasorsa Anas clypeata

A055 heinätavi Anas querquedula

A028 harmaahaikara Ardea cinerea

A059 punasotka Aythya ferina

A061 tukkasotka Aythya fuligula

A104 pyy Bonasa bonasia

A197 mustatiira Chlidonias niger

A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus

A082 sinisuohaukka Circus cyaneus

A038 laulujoutsen Cygnus cygnus

A236 palokärki Dryocopus martius

A099 nuolihaukka Falco subbuteo

A127 kurki Grus grus

A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio

A177 pikkulokki Larus minutus

A179 naurulokki Larus ridibundus

A094 sääksi Pandion haliaetus

A072 mehiläishaukka Pernis apivorus

A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus

A006 härkälintu Podiceps grisegena

A119 luhtahuitti Porzana porzana

A193 kalatiira Sterna hirundo

A166 liro Tringa glareola

SPA

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji
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Itäjärvi on linnustoltaan edustava. Niemijärvi on varsinkin ruovikkolintujen suosiossa. Linnusto alueella on 
monipuolinen: eteläinen ja pohjoinen sekä pien-  ja selkävesien lajisto sekoittuvat. Järvikompleksin pintaa 
laskettu.

Suojelutavoitteen määrittely:

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden 
suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

• alueella vallitsev lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien 
prosessien mukainen kehitys,
•lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja 
hoitotoimenpitein

Kuuluu lähes kokonaan lintuvesien suojeluohjelmaan ja maakuntakaavan SL-alueeseen.

Koko kohdealue suojellaan luonnonsuojelulailla. Vaihtoehtoisesti pieni osa kohdealueesta voidaan 
toteuttaa sopimuksella maanomistajan kanssa.

10. joulukuuta 2018 Sivu 2/2


