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1.

JOHDANTO
Keliber Oy etsii Pohjanmaalla litiumrikkaita spodumeenipegmatiittiesiintymiä ja yhtiöllä on useita
valtauksia Keski-Pohjanmaalla. Ramboll Finland Oy suoritti viitasammakkoselvityksiä Kaustisen
kirkonkylän koillispuolelle sijaitseville suunniteluille kaivosalueille sekä valtausalueille, joille
suunnitellaan
malminetsintätoimintaa.
Lisäksi
tarkasteltiin
mahdollisia
viitasammakon
esiintymispaikkoja
suunnittelualueiden
ympäristössä,
mm.
suunnitellun
kaivosalueen
läheisyydessä sijaitsevan Vionnevan Natura-2000 alueen pohjoisosassa.

2.

TAUSTA
Hankealueella sammakkoeläimistä voi esiintyä levinneisyytensä ja elinympäristönsä perusteella
sammakko (Rana temporaria), viitasammakko (Rana arvalis) ja rupikonna (Bufo bufo). Edellä
mainitut lajit ovat Suomen luonnonsuojelulain (1096/1996, 6. luku) nojalla rauhoitettuja.
Rauhoitettujen eläinlajien tahallinen tappaminen tai häiritseminen, erityisesti eläinten
lisääntymisaikana on kielletty. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN uhanalaisluokituksessa
edellä mainitut lajit ovat luokiteltu elinvoimaiseksi (LC).
Viitasammakko kuuluu lisäksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin eläinlajeihin, joiden
yksilöiden
lisääntymisja
levähdyspaikkojen
hävittäminen
ja
heikentäminen
on
luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Viitasammakoiden lisääntymispaikkoja ovat lajin
kutupaikat. Lajin levähdyspaikoiksi katsotaan sen kesäelinympäristö sekä sen talvehtimispaikat.
Lisäksi lajilla on oltava mahdollisuus liikkua lisääntymispaikkojensa, kesäelinympäristönsä ja
talvehtimispaikkojensa välillä.
Viitasammakko on euraasialainen laji, jolla on melko laaja levinneisyysalue. Maankäytön
aiheuttamien elinympäristömuutosten sekä ympäristön saastumisen takia laji on kuitenkin
harvinaistumassa monissa maissa. EU-maissa viitasammakon suojelutilanne on arvioitu
kokonaisuudessaan suotuisaksi ainoastaan Belgiassa, Latviassa, Liettuassa, Virossa, Suomessa ja
Ruotsissa (Jokinen, M. 2012).
Viitasammakkoa esiintyy lähes koko Suomessa lukuun ottamatta maan pohjoisimpia osia, mutta
sen esiintyminen on runsainta maan keskiosassa. Viitasammakko elää kesäisin kosteissa
elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla (Sierla ym. 2004). Kutuaikana
viitasammakot kerääntyvät vesistöihin. Kutu tapahtuu seisovissa vesistöissä kuten suolammissa,
aapasoiden rimmissä ja allikoissa sekä ojissa. Viitasammakoiden talvehtimisstrategioista
pohjoisilla alueilla ei ole käytettävissä paljoa tutkimustietoa. Olemassa olevien tietojen mukaan
osa viitasammakkopopulaatiosta talvehtii ilmeisesti kutualueillaan, mutta osalla populaatioista on
toisistaan erilliset talvehtimis- ja kutualueet, joiden välillä ne vaeltavat (Jokinen, M. 2012).
Viitasammakoiden tiedetään vaeltavan enintään 1000 m pitkiä matkoja talvehtimis- ja
kutupaikkojensa välillä (Kovar ym. 2009).
Viitasammakon talvehtimispaikkoja on lampien pohjassa (Sierla ym. 2004), hitaasti virtaavissa
joissa ja puroissa (Elmberg 2008, viitattu selvityksessä Jokinen, M. 2012) sekä maalla
karikkeessa (Kovar ym. 2009 viitattu selvityksessä Jokinen, M. 2012 sekä Voituron ym. 2009).
Viitasammakot pystyvät liikkumaan kylmähorroksen aikana ja esim. hakeutumaan jään
paksuuntuessa syvemmälle (Elmberg 2008, viitattu selvityksessä Jokinen, M. 2012).
Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan (Voituron ym. 2009) nuoret viitasammakot talvehtivat
myös terrestrisessä ympäristössä (mullassa, karikkeessa) ja ovat sopeutuneet jäätymiseen
ainakin -3 pakkasasteeseen asti. Lumi on hyvä lämmöneriste, joten talvella paksun lumipeitteen
alla on yleensä vain muutama aste pakkasta.
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3.

MATERIAALI JA MENETELMÄT
Viitasammakon esiintymisselvityksen yhteydessä tehtiin maastokäynnit:
29.4.2014, klo 19–24: Syväjärvi, Heinäjärvi, Rytilampi, Konttila.
Sää oli aurinkoinen ja tyyni. Ilman lämpötila oli kartoituksen alussa 13 astetta ja
laski maastotöiden aikana 7 asteeseen. Sopiva sää kartoitukselle.
30.4.2014, klo 18–22: Outolampi, Harijärvi, Kotalampi.
Pilvinen sää, välillä sadekuuroja, hieman tuulinen, ilman lämpötila 6 astetta. Sää ei
ollut sopiva kartoitukselle, joten arvioitiin kohteiden soveltuvuutta mahdollisena
viitasammakon esiintymispaikkana lajin elinympäristövaatimusten perusteella.
Outolammelle ja Harijärvelle tehtiin tarkastuskäynti 6.5.2014.
5.5.2014, klo 19–23: Rytilampi
Sää oli aurinkoinen, tyyni, lämpötila noin 6 astetta.
5.5.2014, klo 20–24: Hyötyvesi, Kortelampi, Pajulampi
Sää oli aurinkoinen ja tyyni. Lämpötila oli kartoituksen alkaessa noin kuusi astetta.
Kartoitus lopetettiin lämpötilan laskiessa nollan tuntumaan.

6.5.2014, klo 18–24: Länkkyjärvi, Outojärvi, Harijärvi, Iso Palolampi, Pieni Palolampi
Aurinkoinen, alussa lievä tuuli mutta tyyntyi yötä kohti, lämpötila noin 6 astetta.
6.5.2014, klo 20–00.30: Puuronsilmä, Pieni Kalavesi, Iso Kalavesi
Alkuillasta oli heikkoa tuulta, myöhemmin sää oli tyyni ja puolipilvinen. Lämpötila
oli kartoituksen alkaessa noin kuusi astetta, mutta laski puoleen yöhön mennessä
nollan tuntumaan. Kartoitus lopetettiin sään pakastuttua, kun lätäköiden
huomattiin saaneen ohuen jääkannen.
7.5.2014, klo 20–23.30: Nevajärvi, Kangasjärvi
Sää oli poutainen ja osin aurinkoinenkin. Alkuillasta esiintyi heikkoa tuulta, joka
kuitenkin tyyntyi hyvin pian kartoituksen alettua. Lämpötila oli kartoituksen
alkaessa noin kahdeksan astetta ja laski illan aikana muutaman asteen.
Maastotyöt aiottiin tehdä viitasammakoiden kutuaikaan, jotta sammakkoeläinten esiintymisestä
selvitysalueilla voitaisiin saada käsitys koiraiden ääntelyn perustella. Suhteellisen lämpimän
talven ja alkukevään vuoksi kutu alkoi noin kaksi viikkoa tavallista aikaisemmin. Huhtikuun
lopussa oli lämmin sääjakso, jolloin sammakkoeläimet ääntelivät Pohjanmaalla paikoin melko
vilkkaasti. Huhti-toukokuun vaihteessa sää kylmeni ja maastotyöt keskeytettiin kartoitustyölle
epäsopivan sään vuoksi. Sen jälkeen sää lämpeni taas, mutta yöpakkaset olivat vielä yleisiä.
Sammakkoeläinten ääntely alkoi kartoitusalueilla melko myöhään, klo 20 aikaan ja jatkui
yöpakkasten huolimatta yli keskiyön.
Kartoitusten aikana kartoitettavaa kohdetta lähestyttiin yleensä hiljaa kuunnelleen alueen
eläinääniä. Yleensä jo lähestyttäessä kohdetta on mahdollista kuulla sammakkoeläinten ääntely.
Kun liikutaan lähempänä kartoitettavaa kohdetta, niin sammakot usein hiljenevät ja aloittavat
ääntelyä uudestaan 15–30 min kuluttua kartoittajan seisottua hiljaa paikallaan. Lisäksi? käveltiin
hitaasti vesistöjen ranta-alueita pitkin ja seisottiin tai istuttiin aina välillä hiljaa eri
havaintopaikoilla
mahdollisten
kutualueiden
ääressä
kuunnellen
alueen
eläinääniä.
Äänihavainnoinnin lisäksi etsittiin kutupalloja sekä arvioitiin kartoittavien kohteiden sopivuutta
viitasammakolle lajin elinympäristövaatimusten perusteella.
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4.

TULOKSET

4.1

Ruohojärvet
Syväjärvi
Syväjärvellä havaittiin 29.4.2014 klo 19 aikaan rantavedessä uiskentelevia rupikonnia.
Sammakkoeläinten ääntely ei kuulunut. Järvelle palattiin klo 23 aikaan. Silloin kuului järven
kaakkoispuolella teerten soidinääntelyä, mikä vaikeutti hieman muiden hiljaisempien eläinäänten
havaitsemista. Klo 23:20 aikaan kuului järven lounaispäässä yhden viitasammakon ääntely.

Kuva 1. Syväjärven lounaisrannalla kuului yhden viitasammakon ääntely.

Syväjärven lounaispuolella sijaitsevan matalan (veden syvyys noin 15–20 cm) ojan pohjassa
havaittiin yhteensä 14 viitasammakon kutupalloa. Kutupallot määriteltiin viitasammakon kuduksi
sen perusteella, että lähes puolet munan alapuolesta oli vaaleahko (tavallisella sammakon
munilla on vain pieni valkoinen piste niiden alapuolella). Lisäksi kutupallot olivat laskeutuneet
ojan pohjalle eivätkä kelluneet.
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Kuva 2. Viitasammakon kutua Syväjärven länsipuolella sijaitsevassa matalavetisessä ojassa.

Heinäjärveä ja Syväjärveä yhdistää melkein umpeen kasvanut oja. Ojassa ja sen luhtaisessa
ympäristössä havaittiin rupikonnia sekä kuultiin sammakon kurnutusta.
Heinä- ja Syväjärven itäpuolella sijaitsevan suon läpi kulkee turvepohjainen tie. Tien reunaojissa
oli klo 23 aikaan ääntelemässä kaksi viitasammakkoa. Kun kartoittaja käveli tietä pitkin, niin
useilla kohteilla ojassa oli havaittavissa liikkeitä pois sukeltavista sammakkoeläimistä.

Heinäjärvi
Heinäjärvellä havaittiin useita kymmeniä kutevia rupikonnia, yhden sammakon kurnutusta sekä
kahden viitasammakon pulputusta.

Kuva 3. Heinäjärven itärannalla kuului viitasammakon pulputusta klo 20. Toinen havainto tehtiin
lammen pohjoisrannalla klo 22:05.
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4.2

Rytilampi
Rytilammella kuultiin neljän sammakon kurnutusta ja kahden viitasammakon pulputusta. Lisäksi
lammessa oli kutemassa kymmenkunta rupikonnaa.

Kuva 4. Rytilammen itäreunalla kuului viitasammakon ääntelyä klo 21:20.

4.3

Konttila
Konttilan lammella kuultiin yhden viitasammakon ja kolmen sammakon kurnutusta. Lisäksi
lammella oli kutemassa kymmeniä rupikonnia.

Kuva 5. Konttilan lammen eteläpäässä pulputti viitasammakko klo 22:20 aikaan.
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4.4

Rautajalka
Rautajalan lammella äänteli kymmenkunta rupikonnaa, yksi sammakko sekä kaksi
viitasammakkoa. Rupikonnat alkoivat liikkua sekä hiljaisesti äännellä klo 19:30 aikaan,
viitasammakko ja sammakko vasta klo 22 tienoilla.

Kuva 6. Rautajalka lampi ilta-auringossa.

4.5

Länkkyjärvi
Länkkyjärvellä ei havaittu sammakkoeläimiä. Kartoitushetkellä oli lievä tuuli (noin 2-4 m/s), joka
häiritsi jonkin verran havainnointia, muutoin sääolosuhteet olivat sopivat. Järvi ei ole tyypillistä
viitasammakon elinympäristöä, koska sen rannat ovat melko jyrkkiä ja karuja. Järveä ympäröivät
lähinnä rahkarämeet sekä isovarpurämeet.

Kuva 7. Länkkyärven kaakkoisrantaa.
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4.6

Outovesi
Outovedelle tehtiin kaksi maastokäyntiä, ensimmäinen 30.4. ja toinen 6.5.2014. Ensimmäisen
käynnin aikana sääolosuhteet eivät olleet erityisen hyviä kartoitukselle, mutta silloin etsittiin
mahdollisia viitasammakolle sopivia elinympäristöjä järven rannikkoalueelta. Järvi on melko karu,
kirkasvetinen ja kankaitten ympäröimä. Rannalla on kapeahko vyöhyke suursaranevaa.
Outoveden eteläpääty arvioitiin mahdolliseksi viitasammakon esiintymispaikaksi, vaikka karuuden
vuoksi se ei ole tyypillinen. Järven eteläpäätyyn suunnattiin tarkastuskäynti 6.5.2014. Silloin
sääolosuhteet olivat hyviä kartoitukselle, muttei ollut havaintoja sammakkoeläimistä.

Kuva 8. Outojärven eteläpäädyssä on kapeahko kaistale suursaranevaa.

4.7

Harijärvi
Harijärvi on suurimmaksi osaksi kankaitten ympäröimä järvi, jonka reunalla on kapeahko kaistale
suursaranevaa. Järvelle tehtiin kaksi maastokäyntiä, ensimmäinen 30.4. ja toinen 6.5.2014.
Ensimmäisen käynnin aikana sääolosuhteet olivat epäsuotuisia kartoitukselle, mutta silloin
etsittiin mahdollisia viitasammakolle sopivia elinympäristöjä järven rannikkoalueelta. Järven
eteläpäädyssä on hieman leveämpi kaistale suursaranevaa, jolle suunnattiin tarkastuskäynti
6.5.2014. Silloin ei ollut havaintoja sammakkoeläimistä.
Maastokäynnillä 30.4. tarkasteltiin lisäksi Harijärven ojan ranta-aluetta Leviäkankaan alueella.
Ojan rannassa ei havaittu sopivia lisääntymiselinympäristöjä sammakkoeläimille.
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Kuva 9. Harijärven eteläpääty sekä Harijärvenoja Leviäkankaan alueella.

4.8

Kotalampi
Kotalampi on rahkarämeen ympäröimä karu suolampi. Lammelle tehtiin maastokäynti 30.4.2014,
jolloin sääolosuhteet olivat epäsuotuisia kartoitukselle. Lammen sekä sen ympäristön karun
luonteen sekä sen suhteellisen jyrkkien rantojen vuoksi sitä ei arvioitu mahdolliseksi
viitasammakon elinympäristöksi eikä lammelle tehty tarkastuskäyntiä. Kotalampea ympäröivä
rahkaräme käkkyrämäntyineen on metsälain (1093/1996) 10 §:n tarkoittama erityisen tärkeä
elinympäristö vähäpuustoiset suot.

Kuva 10. Rahkarämeen ympäröimä karu Kotalampi ei ole viitasammakon potentiaalista elinympäristöä.
Rahkaräme on metsälakikohde.
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4.9

Iso Palojärvi ja Pieni Palojärvi
Iso ja Pieni Palojärvi ovat molemmat umpeen kasvavia järviä. Avovesialueita ympäröivät vetinen
suursaraneva ja rimpineva. Molemmilla alueilla kuultiin viitasammakkoja sekä rimpinevoissa että
avovesialueiden reunoilla, Iso Palojärvellä kaksi ja Pieni Palojärvellä kolme. Alueita ei kartoitettu
kattavasti vaan havainnointi suoritettiin yhdeltä havaintopisteeltä avoveden reunalta.

Kuva 11. Iso Palojärven avovesialueen reunalla pulputti kaksi viitasammakkoa.

Kuva 12. Pieni Palojärvi keskiyön aikana. Alueen lounaisosan vetisessä suursaranevassa sekä
avovesilampareessa äänteli yhteensä kolme viitasammakkoa.

4.10 Vionnevan Natura-2000 alueen pohjoispäädyn kolme lampea
Puuronsilmä
Vionnevan Natura-alueen (FI1000019, SPA/SCI) luoteispuolella sijaitsee noin 30 aarin kokoinen
Puuronsilmäksi nimetty lampi. Lammen ympäristössä hallitsevia ovat karut, pääosin rahkaiset
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rämeet ja nevarämeyhdistelmät. Lännessä ja etelässä lampi rajautuu rimpipintaiseen nevaan.
Karu suolampi ei ole erityisen tyypillistä elinympäristöä viitasammakolle. Lampea tarkkailtiin
6.5.2014 klo 20–21 välisenä aikana, mutta sammakkoeläimistä ei tehty havaintoja.

Kuva 13. Vionnevan Puuronsilmä-niminen lampi ilta-auringossa.

Nevajärvi
Vionnevan pohjoisosassa sijaitseva Nevajärvi rajautuu pääasiassa vetisiin nevoihin ja
nevarämeisiin. Järven pohjois- ja eteläkärjessä on laikku isovarpu- ja rahkarämettä.
Rantavedessä kasvaa siellä täällä hieman suursaroja. Nevajärvellä ei tehty havaintoja
sammakkoeläimistä. Kartoituksessa ei kierretty järveä kokonaan, mutta kuuluvuus oli varsin
hyvä järven erämaisen sijainnin ja tyynen sään ansiosta. Sammakoiden havainnointia hankaloitti
hieman teerien soidin Nevajärven lounaisrannalla.
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Kuva 14. Vionnevan Nevajärvi pohjoiskärjen rämeeltä kuvattuna.

Kangasjärvi
Kangasjärvi sijaitsee aivan Vionnevan pohjoisreunassa ja rajautuu luoteessa kangasmetsiin.
Rämeisiä pohjois-, länsi- ja itärantoja luonnehtivat korkeat reunapalteet. Ainoastaan etelässä
järvi rajautuu loivemmin nevoihin. Kangasjärvellä kuultiin kurnuttamassa muutama tavallinen
sammakko. Lisäksi nähtiin useamman kerran pinnassa pikaisesti käyviä sammakkoeläimiä, jotka
eivät äännelleet. Kyseisiä yksilöitä ei voitu määrittää lajilleen etäisyydestä ja hämärästä johtuen,
mutta todennäköisesti myös ne olivat tavallisia sammakoita. Jyrkkärantainen karuhko lampi ei
sovellu kovin hyvin viitasammakon elinympäristöksi.

Kuva 15. Kangasjärven pohjois- ja itärantoja luonnehtivat jyrkät reunapalteet.
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4.11 Timmerpakka
Pajulampi
Pajulammen ympäristö on kasvillisuudeltaan karua. Rämeiden keskellä sijaitsevalla pienellä
Pajulammella havaittiin puolenyön aikaan viisi soidintavaa viitasammakkokoirasta sekä tavallisia
sammakoita. Lammen rantoja reunustaa tupasvillaa kasvava neva.
Hyötyvesi
Hyötyvedellä varsinaisten avovesialueiden pinta-ala on pieni ja umpeenkasvanutta aluetta
hallitsevat laajat suursaraikot. Kosteikon reunaosissa ja läntisen ojan varressa kasvaa paikoin
pajupensaikkoa. Suursaraiset alueet olivat kartoitusaikaan vielä yleisesti jäässä, vaikka
avovesialueet, reunaosien rämeet, nevarämeet ja luhtaiset nevakorvet olivat pääosin jo sulaneet.
Monipuolinen riittävän rehevän kosteikon, suursaraisten nevojen, pienien avovesialueiden,
virtaveden sekä harvapuustoisten suoalueiden muodostama alue arvioitiin viitasammakolle ja
muille sammakkoeläimille soveltuvaksi ympäristöksi, mutta alueella ei kuitenkaan tehty
havaintoja sammakkoeläimistä. Etenkin etelässä avovesialueet jouduttiin kiertämään varsin
kaukana avovesirajasta, sillä avovettä ympäröivät laajat upottavat saraikot ja nevat.
Etäisyydestä huolimatta sammakoiden olisi pitänyt olla havaittavissa, mikäli niitä olisi soitimella
ollut.

Kuva 16. Hyötyveden pieniä avovesialueita ympäröivät laajat luhtaiset ja suursaraiset nevat.

Iso Kalavesi ja Pieni Kalavesi
Pieni Kalavettä reunustavat parista kymmenestä metristä sataan metriin leveät nevakaistaleet,
joilla kasvaa suursaroja, kastikoita karpaloa ja kurjenjalkaa. Koillisrannalla nevavyöhyke on
kapeampi. Pieni Kalavedellä oli soitimella kaksi viitasammakkoa: yksi järven luoteisosassa ja yksi
järven kaakkoisosassa. Lisäksi järvellä havaittiin kaksi rupikonnaa ja useita tavallisia
sammakoita. Kartoituksessa järvi kierrettiin rantoja myöten lähes kokonaan, lukuun ottamatta
aivan eteläisintä kärkeä.
Iso Kalavesi on melko samankaltainen kuin Pieni Kalavesi, mutta kasvittuneet rantavyöhykkeet
ovat monin paikoin vielä leveämpiä ja monimuotoisempia. Toisekseen kasvillisuuden lomassa on
runsaammin avovesialueita. Iso Kalaveden arvioitiin soveltuvan hyvin viitasammakon
kutuvesistöksi. Iso Kalavedellä ei kuitenkaan havaittu viitasammakoita, vaan ainoastaan
muutamia tavallisia sammakoita. Havaintojen vähäisyyteen on osaltaan voinut vaikuttaa
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kartoituksen aikana kylmennyt sää. Järvi kartoitettiin pohjoisosan rantoja huolellisesti kiertäen,
sekä järven eteläosaan tehdyllä pistokäynnillä.

Kuva 17. Näkymä Pieni Kalaveden koillisrannalta etelään päin.

Kortelampi
Kortelampea ympäröi laajalti noin 50–80 metriä leveä suursarainen nevareunus. Koillisosissa
nevakaistale on kapeampi. Etenkin Kortelammen pohjoisosissa, suursaranevavyöhykkeen
keskellä risteilee avovesilampareita, missä havaittiin soitimella yhteensä kymmenkunta
viitasammakkokoirasta. Lisäksi Kortelammen luusuassa sekä keskeisen avovesialueen itäosan
lahdelmissa havaittiin yli viisi soidinääntelevää viitasammakkokoirasta. Kortelammen
eteläkärjestäkin tehtiin havaintoja parista viitasammakosta, vaikka Kortelammen lounais- ja
etärantoja ei kierretty kattavasti. Kortelammella oli kartoitusaikaan soitimella myös tavallisia
sammakoita ja yksi rupikonna.
Kortelammelle saavuttaessa sammakkoeläinten ääntelyä ei aluksi havaittu, mikä voi johtua
sammakoiden myöhäisestä soitimen aloitusajankohdasta tai joutsenten äänten ja läheiseltä
Toholammintieltä (Kantatie 63) kantautuvan liikennemelun aiheuttamasta häiriöstä. Myöhemmin
samoilla alueilla havaintoja kuitenkin tehtiin. Ensimmäinen soidinääntelevä viitasammakko
havaittiin klo 22.30.
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Kuva 18. Kortelammella havaittiin kymmeniä tavallisia sammakoita ja viitasammakoita sekä yksi
rupikonna.
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5.

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Keliber Oy:n kaivos- ja malminetsintähankkeiden yhteydessä selvitettiin Kaustisen koillispuolella
sijaitsevan 19 lammen ja järven viitasammakkotilannetta. Maastotyöt tehtiin huhtikuun lopussa
ja toukokuun alussa 2014. Kymmenessä vesistössä havaittiin viitasammakon kutuääntelyä. Tänä
vuonna kutu alkoi epätavallisesti aikaisemmin, pysähtyi kylmän sääjakson aikana ja jatkui sen
jälkeen jonkin aikaa. Tämän vuoksi vesistöjen populaatioiden kokoja oli vaikeaa arvioida
äänihavaintojen perusteella. Arvio tehtiin vesistöjen kokojen, lajin elinympäristövaatimusten sekä
aikaisemmin kartoitettujen vastaavien elinympäristöjen kartoitustietojen perusteella.
Taulukko 1. Yhteenveto vuoden 2014 huhti-toukokuun vaihteessa tehdyistä viitasammakkohavainnoista
Kaustisen alueella.

Havaintopaikka
Syväjärvi ja ympäristö
Heinäjärvi
Rytilampi
Konttila
Rautajalka
Länkkyjärvi
Outovesi
Harijärvi
Kotalampi
Iso Palojärvi
Pieni Palojärvi
Puuronsilmä
Nevajärvi
Kangasjärvi
Pajulampi
Hyötyvesi
Iso- ja Pieni Kalavesi
Kortelampi

viitasammakkohavainnot
1 + 14 kutupalloa
2
2
1
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
5
0
2
n. 20

arvioitu populaation koko
Ruohojärvet: useita kymmeniä
useita kymmeniä
useita kymmeniä
useita kymmeniä
0, elinympäristö ei sopiva
0, elinympäristö ei sopiva
0, elinympäristö ei sopiva
0, elinympäristö ei sopiva
useita kymmeniä
useita kymmeniä
0
0
0, elinympäristö ei sopiva
useita kymmeniä
mahdollinen elinympäristö
useita kymmeniä
useita kymmeniä

Oulussa 27. päivänä kesäkuuta 2014
RAMBOLL FINLAND OY

Antje Neumann
FM, biologi
ympäristösuunnittelija
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