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Repoveden lajisto ja suojelualueverkkoRepoveden lajisto ja suojelualueverkko
Esityksen sisältö

• Lajisto
– Repoveden tunnetut ja huomionarvoiset lajit
– Kasvillisuudesta + vinkkejä Repoveden lajeista opastuskäyttöön
– Eläimistöstä + vinkkejä Repoveden lajeista opastuskäyttöön
– Lajien suojelu ja hoito Repovedellä

• Suojelualueverkko
- Repoveden suojelukokonaisuus
- Silmäys ympäröiviin suojelualueisiin
- Repoveden merkitys suojelualueverkostossa



KaakkuriKaakkuri

• Alueen tunnetuin laji, joka on toiminut myös suojelun 
lippulaivanalippulaivana.

• Pesii tyypillisesti ylänkö- ja suolammilla.
• Kaakkuri saa vuosittain 1-2 poikasta.
• Suomen pesimäkanta 600-750 paria.

– Repovedellä 4-10 pesintää vuosittain
– Pesimämenestys vaihtelee

• Kaakkurille tehty myös pesälauttoja.
• Kaakkuri nähtävissä Olhavalla, muutoin pyritään ohjaamaan 

kävijät pesimälampien rannasta pois.

• Lähde kuviin ja ääniin: www.tarsiger.com



Kaakkurin esiintyminen alueellaKaakkurin esiintyminen alueella

© Kalevi Eklöf



Repoveden metsät ja suot jatkuvassaRepoveden metsät ja suot jatkuvassa 
muutoksessa

• Metsät ovat pääosin nuoria. Laajoja hakkuita 70-luvulla.
- Varttuneempaa metsää tapaa laikuttain, mm. Tukkiniemessä.

• Suot (korvet ja rämeet) ovat pääosin ojitettu.

• Lakimetsät ja vaikeasti korjattavat kohteet ovat säästyneet 
pidemmän ajan.
V i t ll t ää• Vain muutos on ollut pysyvää. 

• Metsien ja soiden käyttö näkyy lajistossa. Uhanalaisia, vaateliaita 
lajeja on tavattu vähänlajeja on tavattu vähän.

• Repoveden itäinen sijainti kuitenkin nopeuttaa lajiston palautumista 
ja monipuolistumista.  



KasvillisuusKasvillisuus

• Korhonen & Lehesvirta 2003:

”Eteläboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen kuuluvanEteläboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen kuuluvan 
Repoveden metsä-, suo- ja vesiluontoa leimaa karuus. Alueen 
graniittiset kivilajit luovat alueen eliöstölle niukkaravinteisen 
elinympäristön. Suuri osa alueen metsistä on kuivahkoja jaelinympäristön. Suuri osa alueen metsistä on kuivahkoja ja 
tuoreita kankaita ja kallioisuus on yleistä. Pinnanmuotojen 
voimakas vaihtelu luo myös valuvesien mukanaan tuomaa 
rehevyyttä. Kallionalusmetsät ovat siten paikoin lehtomaisia.”



Opastuksen kannalta mielenkiintoisetOpastuksen kannalta mielenkiintoiset 
kasvimaailman edustajat

• Metsälehmus (niinipuu)
– Tapaa parhaiten kallionalusilla ja rinteillä. 
– Repovedellä kymmeniä kasvupaikkoja, järeitä puita tai ryhmiä vielä harvassa.
Jäkäli i t i• Jäkälien monimuotoisuus
– Karut kasvupaikat monilajisine jäkälämattoineen tuovat muistuvimman näkö-

ja hajujäljen Repovedellä.
• Torvi- ja poronjäkälät.j p j
• Jäkälien ekologiaan perehtyvä on runsaudensarven äärellä.

• Kääpien monimuotoisuus
– Kääpiä kartoitettu kolme kertaa (2004, 2010 ja 2011).

R d ltä lö d tt 96 kää äl ji– Repovedeltä on löydetty 96 kääpälajia. 
– Jo muutaman käävän tunnistamisella opas loihtii asiantuntevan matkan 

lahopuun ja metsien luontaisen kierron maailmaan.



EläimistöEläimistö

• Korhonen & Lehesvirta 2003:

”Repoveden suojeltu metsä- ja järviluonto tulee säilyttämäänRepoveden suojeltu metsä- ja järviluonto tulee säilyttämään 
alueen lajistolle ne mahdollisuudet, jotka jääkauden jälkeen ovat 
muodostuneet. Kun salolampien kaakkurille lampien määrä on 
muuttumaton, on metsien rakennepiirteissä pysyvää jatkuvamuuttumaton, on metsien rakennepiirteissä pysyvää jatkuva 
muutos. Tämä kehitys on suojelun myötä edullinen muun 
muassa niille tuhansille lahopuun pienikokoisille lajeille, joille 
syntyy puuvanhuksien hiljaa lahotessa yhä uusia 
esiintymispaikkoja.”



Opastuksen kannalta mielenkiintoisetOpastuksen kannalta mielenkiintoiset 
eläinmaailman edustajat

LINNUT
- Luonteenomaista tai erikoista

Kaakkuri ja kuikka (ääni ja ulkonäkö)Kaakkuri ja kuikka (ääni ja ulkonäkö)
Käpytikka, palokärki, harmaapäätikka ja pohjantikka

- Tavallinen lajisto, oppaan yleissivistys
Peippo ja pajulintu.
Laulurastas ja mustarastas.
Punarinta. 
Metsäkanat: pyy, teeri ja metso.
ekstrabonus: rautiainen.



Opastuksen kannalta mielenkiintoisetOpastuksen kannalta mielenkiintoiset 
eläinmaailman edustajat

NISÄKKÄÄT
- Kanadanmajava

- Ei päästä näkemään, mutta jäljet ja vaikutus ekosysteemiin on avaintietoa.Ei päästä näkemään, mutta jäljet ja vaikutus ekosysteemiin on avaintietoa.

- Hirvi
- Ei päästä näkemään, mutta jäljistä tulee monta tarinaa.

- LepakotLepakot
- Ei päästä näkemään, mutta kallioiden ja lahopuiden halkeamissa lymyävät 

yön eläjät kiinnostavat.

- Liito-orava
- Ei päästä näkemään, mutta papanat nähtävissä.



Opastuksen kannalta mielenkiintoisetOpastuksen kannalta mielenkiintoiset 
eläinmaailman edustajat

• SELKÄRANGATTOMAT
– Sudenkorennot

• Havaittavissa, vaativat perehtymistä. 
• Lampien rannat, kalliot, tiealueet.

I k k t k tti• Isoukonkorento on eksoottinen, 
näyttävä laji.
– Korkeamäki 2013: 

Isoukonkorennon (Aeshna crenata) 
elinympäristöt Salpausselällä.
Kuva: Esa Korkeamäki Kymijoen– Kuva: Esa Korkeamäki, Kymijoen 
vesi ja ympäristö ry.

– Kovakuoriaiset:
• Monimuotoinen ryhmä, mutta vaikea 

hyödyntää opastuksessa.
• Repovedellä tavattu harvinaisia ja• Repovedellä tavattu harvinaisia ja 

uhanalaisia lajeja etenkin paloalueilta. 
• Paloalueilla lajiston monimuotoisuus 

näyttäytyy parhaiten kovakuoriaisten 
jättämien jälkien perusteella. 



Lajien suojelu ja hoito RepovedelläLajien suojelu ja hoito Repovedellä

• Lajien elinympäristöjä hoidetaan osana laajempaa 
luontotyyppien ennallistamis- ja hoitotyötä.

• Ennallistaminen ja luonnonhoito Repovedellä
– Lahopuiden tuotto (edesmennyt työlaji)
– Lehtipuiden vapauttaminen, mm. lehmus ja haapap p , j p
– Puustorakenteen monipuolistaminen
– Ennallistamispoltto

– Nousussa: pienvesien kunnostus



Nuoret männiköt ovat yksipuolinenNuoret männiköt ovat yksipuolinen 
elinympäristö



EnnallistamispoltotEnnallistamispoltot

• Repovesi kuuluu valtakunnalliseen palojatkumoalueiden 
verkostoon

• Tavoitteena tehdä ennallistamispoltto 3-5 vuoden välein. 
• Palaneesta puusta riippuvaiset lajit vaativat ja kuolleesta puusta 

riippuvaiset hyötyvät.
• Ampuma-alueen palot täydentävät tavoitetta hienosti.
• Repoveden poltot:

– Haaparopakko (Laurlampi) v. 2006 9 ha
– Lojukoski v. 2006 11 ha
– Valkjärvi v 2008 15 ha– Valkjärvi  v. 2008 15 ha 
– Määkijänniemi v. 2008 9 ha
– Tihvetniemi v. 2013 6 ha



Tehdyt ennallistamispoltot (tumma väri)Tehdyt ennallistamispoltot (tumma väri)



SUOJELUALUEVERKKO



Repoveden suojelukokonaisuusRepoveden suojelukokonaisuus

• Repoveden Natura-alue 4081 ha

• Repoveden kansallispuisto 1550 ha (Valtio)• Repoveden kansallispuisto 1550 ha (Valtio)
• Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue 1350 ha (UPM 

Kymmene Oyj)
Muut yksityiset luonnonsuojelualueet 60 ha• Muut yksityiset luonnonsuojelualueet 60 ha

• Vekaranjärven ampuma-alue luo mielenkiintoisen 
j i öh kk l i ärajoitusvyöhykkeen alueen itäosaan





Silmäys ympäröiviin suojelualueisiinSilmäys ympäröiviin suojelualueisiin



Venäjällä metsät luonnontilaltaan parempia, Repoveden itäinen sijainti lajien 
l iä i k lt h äleviämisen kannalta hyvä.



Silmäys ympäröiviin suojelualueisiinSilmäys ympäröiviin suojelualueisiin



Silmäys ympäröiviin suojelualueisiiny y p j
- Kuijärvi-Sonnanen (Paistjärvi) n. 23 km länsi-luoteeseen.



Kuijärvi-Sonnanen / PaistjärviKuijärvi Sonnanen / Paistjärvi

• 1000 ha luonnonsuojeluun varattua valtion maata + muuta 
valtion maata + yksityisiä ls-alueita

• Suomen toiseksi kirkkain järvi Sonnanen
• Harjumaisemat, Kuijärven kannas
• Kuijärven kannaksen ja Olhavan välimatka 23 km.
• Pirunkirkko

• Metsät nuoria mäntymetsiä
• Palojatkumoaluej
• Lajisto samantyyppistä kuin Repovedellä 

– Kangasvuokkoa ja paahdelajistoa yleisemmin





Repoveden merkitys suojelualueverkostossap y j

• Kaakkoisen Suomen merkittävin alue metsien suojelun kannalta
• Itäinen sijainti mahdollistaa lajiston nopean palautumisen 

(monipuolistumisen)(monipuolistumisen)
• Repovesi yhdessä Kuijärvi-Sonnasen kanssa merkittävä aluepari 

kytkeytyneisyyden kannalta.
• Ampuma-alue luo mielenkiintoisen vyöhykkeen• Ampuma-alue luo mielenkiintoisen vyöhykkeen

– Häiriöiden lisääntyminen (palot, avoimet ympäristöt, melu)
– Häiriöiden vähentyminen (ihmisten liikkuminen)

• Repovesi on arvokas mutta luonnonsuojelullinen arvo tuleeRepovesi on arvokas, mutta luonnonsuojelullinen arvo tulee 
edelleen nousemaan kauan ja vakaasti. 



KIITOS!

pekka.heikkila@metsa.fi, 040 831 2874


