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

FI0900033Eerolanlahti-Rautpohjanlahti

43

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

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 8

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 1,1

9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,4

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

A146 lapinsirri Calidris temminckii

A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus

A038 laulujoutsen Cygnus cygnus

A099 nuolihaukka Falco subbuteo

A123 liejukana Gallinula chloropus

A002 kuikka Gavia arctica

A640 selkälokki Larus fuscus fuscus

A177 pikkulokki Larus minutus

A179 naurulokki Larus ridibundus

A272 sinirinta Luscinia svecica

A152 jänkäkurppa Lymnocryptes minimus

A065 mustalintu Melanitta nigra

A068 uivelo Mergus albellus

A260 keltavästäräkki Motacilla flava

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

A004 pikku-uikku Tachybaptus ruficollis

A166 liro Tringa glareola

SAC/SPA
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Alueen kuvaus:

Päätöksellä poistetut lajit

Eerolanlahti ja Rautpohjanlahti ovat Tuomiojärven vierekkäisiä lahtia, jotka sijaitsevat Jyväskylän 
kaupunkialueella asuinalueiden puristuksessa. Lahdet ovat lintuvesien suojeluohjelman kohteita. 
Lähialueiden viimeaikainen rakentaminen on laskenut alueiden linnustoarvoa. 

Rautpohjanlahdella melko pitkälle kehittynyt luhtareunus kiertää rantoja ja keskellä lahtea on vähän 
avovettä. Eerolanlahdella umpeenkasvu ei ole edennyt yhtä pitkälle, mutta luhta on yhtenäistä 
ruohottunutta nevapalletta sekä pajupensaikkoa. Alueella on järvikorte-, ruoko- ja vehkakasvustoja sekä 
saraikkoja. Linnustollisesti alueella on arvoa melko monipuolisen vesi- ja rantalinnuston pesimäpaikkana. 
Naurulokkikolonioiden parimäärä on maakunnan suurin. Lisäksi kohteella on merkitystä vesi- ja 
rantalinnuston muutonaikaisena levähdyspaikkana.

Rautpohjan luhtareunusta on kunnostettu ruoppaamalla talvella 2011/2012, minkä jälkeen mm. 
naurulokkien parimäärä Rautpohjankin puolella on kasvanut.

Kaupunkialueella säilynyt valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohde. Alueella on merkitystä 
lähivirkistysalueena ja opetuskohteena.
Alueen luonnonarvoja uhkaa etenkin alati laajeneva asutus. Lahtien tuntumaan entisille pelloille nousseet 
kerrostaloalueet lisäävät mm. alueen rauhattomuutta.

Suojelutavoitteen määrittely:

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta 
edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D 
luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on 
vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
a) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla 
luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
b) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä 
ohjaamalla,
c) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään 
hoitotoimenpiteillä,
d) luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Eerolanlahti: Lintuvesien suojeluohjelma, asemakaavan SL
- Rautpohjanlahti: Lintuvesien suojeluohjelma, asemakaavan SL

Suojelun toteuttamiskeinot:
- Rakennuslaki
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