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

FI0200074Luvian saaristo

7602

Alue: Alueen tunnus:

Alueen tyyppi: Pinta-ala (ha):

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

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Suojelun perusteina olevat lajit (Tietolomakkeen taulukko 3.2)
(Päätöksellä lisätyt lajit lihavoituna)

Tiedot alueen ekologiasta:

Koodi Nimi Pinta-ala,ha

1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 30

1170 Karit ja kalliorantojen levävyöhykkeelliset vedenalaiset osat 230

1210 Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus 0,03

1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 28

1230 Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot 22

1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryhmät 65

1630 Itämeren boreaaliset  rantaniityt 45

6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 2,27

6430 Kostea suurruohokasvillisuus 0,7

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 10,19

9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 80

9050 Boreaaliset lehdot 8,82

91D0 Puustoiset suot 3

Koodi Nimi

2320 Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum -nummet/dyynit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A200 ruokki Alca torda

A054 jouhisorsa Anas acuta

A056 lapasorsa Anas clypeata

A028 harmaahaikara Ardea cinerea

A169 karikukko Arenaria interpres

A061 tukkasotka Aythya fuligula

A062 lapasotka Aythya marila

A143 isosirri Calidris canutus

A147 kuovisirri Calidris ferruginea

A148 merisirri Calidris maritima

A145 pikkusirri Calidris minuta

A146 lapinsirri Calidris temminckii

A202 riskilä Cepphus grylle

A103 muuttohaukka Falco peregrinus

A154 heinäkurppa Gallinago media

A002 kuikka Gavia arctica

SAC/SPA
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Alueen kuvaus:

Päätöksellä poistetut lajit

Luvian ulkosaaristo edustaa Satakunnan saaristoluontoa monipuolisimmillaan. Rantojensuojeluohjelman 
kohdealueella n. 80 neliökilometrin alueella sijaitsee yli 60 yli yhden hehtaarin saarta ja luotoa sekä 
lukuisia pikkuluotoja ja -kareja.

Alue sijaitsee hiekkakivialueen eteläosassa, jossa diabaasikallioperä vaikuttaa paikoin rehevöittävästi. 
Alueen eteläosan kallioperän kivilajeista hallitsevia ovat dioriitit. Pohjoisessa alkaa Satakunnan 
hiekkakivialue, jonka lomassa on kalkkivaikutteisia diabaasiesiintymiä. Erikoisuutena voidaan pitää 
diabaasista muodostunutta Säpin saarta. Alueen eteläosaa peittää epätasainen moreenikerros, jonka 
vuoksi rannat ja luodot ovat louhikkoisia ja kivikkoisia. Silokalliot yleistyvät pohjoisessa merivyöhykkeessä 
esim. Säpissä.

Metsäisiä saaria on monenlaisia. Matalat luodot kasvavat pääasiassa tervaleppää ja pihlajaa, myös joitakin 
koivuja on joukossa. Pitkään merenpinnan alapuolella olleilla saarilla havupuut ovat ottaneet oman 
paikkansa. Useat saaret ovat kuusivaltaisia, mutta Kihtiskereistä löytyy hienoa männikköäkin. Joidenkin 
saarten keskiosa on tiheän katajikon peitossa ja vanhoilla lammaslaidunsaarilla kasvaa kolmimetrisiä 
pylväskatajia. Soistuneissa kalliolampareissa kasvaa jo nevojen lajistoa. Säpin Lepistönrannan lehtoalue on 
erittäin komea ja täysin luonnontilainen merenrantalehto, joka on syntynyt alavan etelänpuoleisen 
merenrannan runsasravinteiselle rakkoleväalustalle.

Osittain moreenipeitteinen, louhikkoinen ulkosaaristo ja kallioinen merivyöhykkeen saaristo kuuluvat 
linnustoltaan Selkämeren arvokkaimpiin. Huomattavana piirteenä on varsin runsas lapintiirakanta. Myös 

A001 kaakkuri Gavia stellata

A127 kurki Grus grus

A075 merikotka Haliaeetus albicilla

A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio

A640 selkälokki Larus fuscus fuscus

A179 naurulokki Larus ridibundus

A150 jänkäsirriäinen Limicola falcinellus

A157 punakuiri Limosa lapponica

A272 sinirinta Luscinia svecica

A152 jänkäkurppa Lymnocryptes minimus

A066 pilkkasiipi Melanitta fusca

A065 mustalintu Melanitta nigra

A260 keltavästäräkki Motacilla flava

A277 kivitasku Oenanthe oenanthe

A170 vesipääsky Phalaropus lobatus

A151 suokukko Philomachus pugnax

A141 tundrakurmitsa Pluvialis squatarola

A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus

A006 härkälintu Podiceps grisegena

A063 haahka Somateria mollissima

A190 räyskä Sterna caspia

A193 kalatiira Sterna hirundo

A194 lapintiira Sterna paradisaea

A048 ristisorsa Tadorna tadorna

A161 mustaviklo Tringa erythropus

A166 liro Tringa glareola

A162 punajalkaviklo Tringa totanus

1364 harmaahylje Halichoerus grypus

1960 nelilehtivesikuusi Hippuris tetraphylla
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kahlaajia esiintyy runsaasti.  Kohdealueen saaristossa tavattiin vuosina 1993-94 pesivänä n. 90 lintulajia.

Kaikki ulkosaariston isot saaret olivat asuttuja 1880-luvulta 1920-luvulle. 1960- ja 1970-luvuilla saariston 
väkiluku romahti lopullisesti. Viimeiset ympärivuotiset ulkosaariston asukkaat lähtivät v. 1973 
Pastuskeristä.

Luvian kohdealueen saaristo on tärkeä saaristolinnuston pesimäalue. Se on myös tärkeä muuttolintujen 
levähdysalue etenkin syysmuutolla. Säpin saarella on koskematonta lehtoa ja uhanalaisia sammallajeja.  
Alueen eteläosan luodoilla minkki on yleinen ja aiheuttaa toisinaan pahoja tappioita pesimälinnustolle. 
Kesämökkejä on rakennettu isommille saarille. Toistaiseksi uloin osa on säästynyt melko hyvin mökkien 
rakentamiselta. Porin kaupungin jätevedet ovat aiheuttaneet veden samentumista/rehevöitymistä.

TAVOITETILA:

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla 
luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä 
ohjaamalla.

Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan 
ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen 
suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen 
osana verkostoa.

Marjakarien seutu ja Säpin Lepistönranta ovat luonnonsuojelualueina. Lähes koko kohdealue kuuluu 
rantojensuojeluohjelmaan. 

Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, rakennuslailla/kaavalla tai vesilailla.
Alue on osa Selkämeren kansallispuistoa, perustettu 2011.
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