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

FI0200161Pyhäjärvi

15297

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

3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 15300

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 3

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 9,79

9050 Boreaaliset lehdot 5,1

9080 Fennoskandian metsäluhdat 3,39

91D0 Puustoiset suot 0,98

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A056 lapasorsa Anas clypeata

A055 heinätavi Anas querquedula

A039 metsähanhi Anser fabalis

A028 harmaahaikara Ardea cinerea

A059 punasotka Aythya ferina

A061 tukkasotka Aythya fuligula

A062 lapasotka Aythya marila

A021 kaulushaikara Botaurus stellaris

A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus

A082 sinisuohaukka Circus cyaneus

A038 laulujoutsen Cygnus cygnus

A099 nuolihaukka Falco subbuteo

A002 kuikka Gavia arctica

A127 kurki Grus grus

A075 merikotka Haliaeetus albicilla

A640 selkälokki Larus fuscus fuscus

A177 pikkulokki Larus minutus

A066 pilkkasiipi Melanitta fusca

A065 mustalintu Melanitta nigra

A068 uivelo Mergus albellus

A094 sääksi Pandion haliaetus

A151 suokukko Philomachus pugnax

A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus

A006 härkälintu Podiceps grisegena

A119 luhtahuitti Porzana porzana

A193 kalatiira Sterna hirundo
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Alueen kuvaus:

Päätöksellä poistetut lajit

Pyhäjärvi sijaitsee Säkylän, Euran ja Yläneen alueella. Alueen kivilajit ovat hiekkakivi, diabaasi, rapakivi, 
gneissit ja vanhat syväkivet. Pyhäjärvellä on sen pinta-alaan nähden suhteellisen pieni valuma-alue. 
Tärkeimmät Pyhäjärveen laskevat joet ovat Pyhäjoki ja Yläneenjoki. Pyhäjärven vedet purkautuvat 
pohjoispäässä Eurajokeen.

Pyhäjärvi on Lounais-Suomen suurin ja merkittävin järvi. Se on lähes kokonaan yhtä saaretonta avointa 
selkää ollen yksi Suomen suurimmista yhtäjaksoisista selkävesistä. Järvi on myös matala ja tunnettu 
kalaisuudestaan. Alueellinen ammattikalastus on jatkunut elinkeinona yli 100 vuotta. Pyhäjärvi on 
järviluontotyyppinsä laajuuden ja edustavuuden kannalta Lounaisessa Suomessa ainutkertainen kohde. 
Linnusto on hyvin monipuolinen.

Suojelutavoite

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

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- 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 alueenkäyttö 
ohjaamalla sekä hoitotoimenpiteillä.

Lähes koko alue toteutetaan vesilailla. Maakuntakaavan suojelukohteet (SL) (mm. Laankallio ja Papinsaari) 
toteutetaan luonnonsuojelulailla.

Koodi Laji Tieteellinen nimi

A054 jouhisorsa Anas acuta
A166 liro Tringa glareola
A162 punajalkaviklo Tringa totanus
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