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

FI0200079Kokemäenjoen suisto

2885

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

1130 Jokisuistot 2600

1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 27,99

1630 Itämeren boreaaliset  rantaniityt 62,93

6430 Kostea suurruohokasvillisuus 30

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 62,79

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 2,37

9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 60

9050 Boreaaliset lehdot 36,24

91E0 Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,06

Koodi Nimi

6510 Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A298 rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus

A223 helmipöllö Aegolius funereus

A054 jouhisorsa Anas acuta

A056 lapasorsa Anas clypeata

A055 heinätavi Anas querquedula

A051 harmaasorsa Anas strepera

A028 harmaahaikara Ardea cinerea

A222 suopöllö Asio flammeus

A059 punasotka Aythya ferina

A061 tukkasotka Aythya fuligula

A104 pyy Bonasa bonasia

A021 kaulushaikara Botaurus stellaris

A045 valkoposkihanhi Branta leucopsis

A466 etelänsuosirri Calidris alpina schinzii

A147 kuovisirri Calidris ferruginea

A224 kehrääjä Caprimulgus europaeus

A197 mustatiira Chlidonias niger

A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus

A082 sinisuohaukka Circus cyaneus

A084 niittysuohaukka Circus pygargus

A122 ruisrääkkä Crex crex

SAC/SPA
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Alueen kuvaus:

Päätöksellä poistetut lajit

Pohjosimaiden laajin suistomuodostuma, joka käsittää runsaasti erilaisia biotooppeja 
uposkasvillisuusyhdyskunnista niitettyihin niittyihin ja tervaleppälehtoihin.

Kokemäenjoen suisto on maamme edustavin suistomuodostuma. Linnustollisesti alue on erittäin 
merkittävä pesimäalue, sulkasatoalue ja levähdysalue. Suisto on monipuolinen ja kasvillisuudeltaan 
edustava. Fleiviikin laidunnettu niitty on maassamme ainutlaatuinen ja Satakunnan arvokkain. 

Luonnonarvojen lisäksi alueella merkitystä virkistyskäytössä (luontoharrastus, metsästys, kalastus, veneily, 
mökkeily). Kokemäenjoen pääväylä Luotsinmäenjuopa on merkittävä Porin ja Ulvilan kaupungeista merelle 
johtava veneväylä.

Suojelutavoitteen  määrittely:

A038 laulujoutsen Cygnus cygnus

A379 peltosirkku Emberiza hortulana

A099 nuolihaukka Falco subbuteo

A096 tuulihaukka Falco tinnunculus

A320 pikkusieppo Ficedula parva

A154 heinäkurppa Gallinago media

A127 kurki Grus grus

A075 merikotka Haliaeetus albicilla

A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio

A640 selkälokki Larus fuscus fuscus

A177 pikkulokki Larus minutus

A179 naurulokki Larus ridibundus

A150 jänkäsirriäinen Limicola falcinellus

A272 sinirinta Luscinia svecica

A068 uivelo Mergus albellus

A608 sitruunavästäräkki Motacilla citreola

A260 keltavästäräkki Motacilla flava

A094 sääksi Pandion haliaetus

A072 mehiläishaukka Pernis apivorus

A151 suokukko Philomachus pugnax

A140 kapustarinta Pluvialis apricaria

A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus

A006 härkälintu Podiceps grisegena

A119 luhtahuitti Porzana porzana

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

1042 täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis

1355 saukko Lutra lutra

1966 lietetatar Persicaria foliosa

Koodi Laji Tieteellinen nimi

A143 isosirri Calidris canutus
A002 kuikka Gavia arctica
A001 kaakkuri Gavia stellata

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji

10. joulukuuta 2018 Sivu 2/3



Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta 
luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on 
vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

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,

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä,

Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein,

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

Alue kuuluu osin lintuvesien suojeluohjelmaan, lehtojensuojeluohjelmaan, kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton Project Mar -ohjelmaan, Pohjoismaiseen biotooppien suojeluohjelmaan sekä 
maakuntakaavan SL-alueeseen. 

Itäpuolisko suojellaan lähes kokonaan luonnonsuojelulailla. Länsipuoliskon vesialue toteutetaan vesilailla. 
Länsipuoliskon maa-alueet suojellaan luonnonsuojelulailla tai kaavalla.
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