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

FI0200152Seksmiilarin saaristo

17232

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 Laji Tieteellinen nimi
A200 ruokki Alca torda

A054 jouhisorsa Anas acuta

A056 lapasorsa Anas clypeata

A169 karikukko Arenaria interpres

A061 tukkasotka Aythya fuligula

A062 lapasotka Aythya marila

A104 pyy Bonasa bonasia

A045 valkoposkihanhi Branta leucopsis

A466 etelänsuosirri Calidris alpina schinzii

A148 merisirri Calidris maritima

A146 lapinsirri Calidris temminckii

A202 riskilä Cepphus grylle

A197 mustatiira Chlidonias niger

A236 palokärki Dryocopus martius

A103 muuttohaukka Falco peregrinus

A099 nuolihaukka Falco subbuteo

A096 tuulihaukka Falco tinnunculus

A320 pikkusieppo Ficedula parva

A154 heinäkurppa Gallinago media

A002 kuikka Gavia arctica

A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio

A640 selkälokki Larus fuscus fuscus

A157 punakuiri Limosa lapponica

A272 sinirinta Luscinia svecica

A066 pilkkasiipi Melanitta fusca

A065 mustalintu Melanitta nigra

A216 tunturipöllö Nyctea scandiaca

A277 kivitasku Oenanthe oenanthe

A151 suokukko Philomachus pugnax

A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus

A506 allihaahka Polysticta stelleri

A063 haahka Somateria mollissima

A195 pikkutiira Sterna albifrons
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Alueen kuvaus:

Päätöksellä poistetut lajit

Pääosa alueesta on ulkosaaristoa ja merivyöhykkeen pienten saarten ja luotojen saaristoa. Eteläosa kuuluu 
Laitilan rapakivialueeseen. Silokalliot ovat hallitsevia. Irtaimia maalajeja on vähän, pääasiassa ohutta 
pohjamoreenia.  Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen 
rakentamiseen.  Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

Kohdealue on erittäin edustava näyte eteläisen Selkämeren luonnosta ja on linnustollisesti 
lounaisrannikon arvokkaimpia suojelualueita. Alueeseen kuuluva Isonkarin saari on on luonnoltaan ja 
kulttuuriperimältään arvokas.

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta 
luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on 
vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita:

- Lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
ja ohjaamalla käyttöä.  Osalla aluetta lajien elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta 
parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Alue kuuluu Isokaria ja sen lähiluotoja lukuunottamatta rantojensuojeluohjelmaan. Valtion alueille on 
perustettu Selkämeren kansallispuisto. 

Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla tai kaavoituksella.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

A190 räyskä Sterna caspia

A193 kalatiira Sterna hirundo

A194 lapintiira Sterna paradisaea

A307 kirjokerttu Sylvia nisoria

A048 ristisorsa Tadorna tadorna

A107 teeri Tetrao tetrix

A161 mustaviklo Tringa erythropus

A166 liro Tringa glareola

A162 punajalkaviklo Tringa totanus

Koodi Laji Tieteellinen nimi

A028 harmaahaikara Ardea cinerea

Alueella on lisäksi 2  uhanalaista lajia

10. joulukuuta 2018 Sivu 2/2


