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JOHDANTO
Ramboll
Finland
Oy
on
tehnyt
Pirkanmaan
ELY-keskuksen
toimeksiannosta
viitasammakkokartoituksen Kuivasjärvelle Parkanoon keväällä 2014. Tarkoituksena oli selvittää
viitasammakoiden esiintymistä merkityillä aluilla ja arvioida elinympäristön tilaa ja merkitystä
lajille.
Viitasammakkokartoituksen toteutti FT ekologi Kaisa Mustajärvi Ramboll Finland Oy:stä.

2.

VIITASAMMAKOIDEN EKOLOGIA JA SUOJELU
Viitasammakko (Rana arvalis) muistuttaa paljon sammakkoa (Rana temporaria), ollessaan
kuitenkin täysikasvuista sammakkoa hiukan pienempi. Lajit voidaan erottaa toisistaan kuonon
mallista ja sisimmän takavarpaan kyhmystä. Käytännössä varmin tapa erottaa lajit toisistaan on
tehdä kartoitus kutuaikana, koska viitasammakon pulputtava kutulaulu eroaa selvästi sammakon
kurnuttavasta laulusta.

2.1

Elinympäristö ja levinneisyys
Viitasammakko elää miltei koko Suomessa Metsä-Lappiin asti. Viitasammakon tapaa varmimmin
merenlahtien ja järvien rantamilta, räme- ja aapasoilta sekä joskus myös soistuneilta
metsämailta. Se kutee monesti samoissa vesissä kuin sammakkokin. Viitasammakko ei
kuitenkaan kude mataliin, helposti kuivuviin ojiin ja allikoihin, toisaalta se kutee myös
merialueemme tulvalampareissa ja murtovesilahdissa. Sen kutu jää pohjan tuntumaan.
Viitasammakko voi talvehtia myös murtovedessä. Se on varsin paikkauskollinen, eikä lähde
kauaksi kutuveden läheisyydestä. Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen, mutta voi
kostealla säällä liikkua myös päiväsaikaan.
Viitasammakon kutu alkaa etelässä huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin sammakot kokoontuvat
suurina joukkoina kutualueille. Kutu on vilkkaimmillaan öisin. Kutumenot kestävät useita
vuorokausia, ja niiden lopuksi naaras laskee 500-2000 munaa muutamana klönttinä, jotka
painuvat pohjaan ja jäävät sinne.
Viitasammakkoa uhkaa sopivien elinympäristöjen häviäminen. Matalat merenlahdet ja veden
peittämät ranta-alueet, suot, umpeen kasvavat järvet ja tulvaherkät alueet ovat kaikki
uhanalaisia luontotyyppejä. Haitallisia ympäristömuutoksia aiheuttavat maa- ja vesirakentaminen
viitasammakoiden esiintymisalueilla, soiden ja lammikoiden ojitus, maaperä ja vesien
happamoituminen sekä ympäristön kemikalisoituminen.

2.2

Suojelu
Viitasammakko ei ole Suomessa uhanalainen. Laji on kuitenkin rauhoitettu ja EU:n
luontodirektiivin liitteen IV laji. Luontodirektiivi velvoittaa suojelemaan lajia ja lajin lisääntymisja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty.

3.

KARTOITUSMENETELMÄT
Viitasammakon kutuaika on lyhyt, joten kartoitus on oleellista ajoittaa oikeaan aikaan.
Viitasammakoita selvitettiin selvitysalueilla toukokuussa, jolloin viitasammakoiden kutuaika oli
parhaimmillaan. Sää kartoitusöinä oli selkeä. Kohteessa käytiin kahtena yönä: 4.5 ja 14.5.
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Viitasammakot ovat herkkiä häiriöille, joten kutupaikkoja tulee lähestyä varovasti. Häiriintyneenä
ne lopettavat laulun ja saattavat olla piilossa veden alla useita minuutteja. Parhaimmillaan kutu
on yöllä. Kartoitukset tehtiin auringonlaskun ja –nousun välisenä aikana. Kohteet valokuvattiin ja
laulupaikat merkittiin ylös gps-laitteella. Samalla tehtiin arvio laulavien koiraiden lukumäärästä ja
arvioitiin elinympäristön soveltuvuutta viitasammakolle. Kartoituksen aikana kuljettiin
rauhallisesti rantoja pysähdellen kuulostelemaan koiraiden laulua. Kutuaikana kutupaikoilla on
myös aina naaraita ja nuoria koiraita, jotka eivät laula. Kartoituksessa voidaankin siten vain
arvioida koiraiden lukumäärää.

4.

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS JA RAJAUKSET
Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma vuonna 2009. Suunnitelmassa ei ole selvitetty
viitasammakoita. Kartoitus kohdennettiin umpeenkasvaneelle ranta-alueelle.

Kuva 1. Kartoitettujen kohteiden sijainti Kuivasjärven rannoilla.
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Aholanlahden rantaruovikot (kohde 1)
Aholanlahteen laskeva oja rantapenkereineen ja venepaikalle johtavine teineen jakaa
Aholanlahden kahteen erilliseen, itäiseen ja läntiseen lahdelmaan (kuva 1). Itäinen lahdelma on
ruovikkorannaltaan tasaisempi ja kuivempi, ruovikossa ei ole juuri lainkaan allikoita, ja sitä
erottaa tiestä tiheä pajukko. Itäisen lahdelman kosteikko on hyvin kosteaa ja allikkoista,
vaihtelevapintaista saraluhtaa, jossa on hyvin paljon allikoita ja vesipintaa.

Kuva 2. Aholanlahden rantaruovikot ilmakuvassa (Bing, 2014).

Viitasammakko-kartoitus

4 / 10

Kuva 3. Aholanlahden venestaman rantaan johtavan tien itäpuoli.

4.2

Mustikkaniemi-Saarelansaari-Leponiemi (kohde 2)
Tämä kohde on Mustkkaniemen- Saarelansaaren ja Leponiemen välinen salmi Kuivasjärven
länsilaidalla (kuva 4). Salmen länsirannalla kasvaa matalaa saraikkoa/ruovikkoa, jossa on
harvakseltaan allikoita. Salmi kapeikon kohdalla on melko suojaton ja tuulinen (kuva 4). Metsää
on harvennettu rannasta ja saraikkoon laskeva oja on umpeenkasvanut.
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Kuva 4. Mustikkaniemi-Saarelansaari-Leponiemi välinen salmi ilmakuvalla (Bing, 2014).

Kuva 5. Mustikkaniemen rannan saraluhtaa.
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Selvitysalueen lounaisosa on umpeenkasvanut lahti, johon laskee melko suuri pelto-oja. Ojan
suuta on perattu, mutta lahden keskiosa on rehevää kosteikkoa ja saraluhtaa, jossa on runsaasti
allikoita (kuva 4).

Kuva 6. Saarelansaaren lounaispuolella, Mustikkaniemen ja Leponiemen välissä sijaitseva lahti ja
lahteen laskevan ojan suu.

Selvitysalueen lounaisosa on umpeenkasvanut lahti, johon laskee melko suuri pelto-oja. Ojan
suuta on perattu, mutta lahti on rehevää kosteikkoa ja saraluhtaa, jossa on runsaasti allikoita
(kuva 5).

4.3

Niinilahti (kohde 3)
Niinilahti
on
soistuneiden
rantametsien,
ruovikkoisten
rantojen
ja
eriasteisesti
umpeenkasvaneiden ojien muodostama mosaiikkimainen rantaluhta. Niinilahteen laskee
kohteessa myös yksi suurempi, selvästi perattu ja suoristettu pääoja. Ranta on matala ja sitä
reunustaa leveimmillään useiden kymmenien metrien levyinen saraluhtakaistale, jossa on
kuitenkin vähäisesti allikoita. Saraluhtaa reunustaa kostea, useiden ojien ja lampareiden
pirstoma tulvavaikutteinen metsikkö. Kohteesta ei myöhäisen ajankohdan vuoksi saatu kuvia.
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Kuva 7. Ilmakuva Niinilahdesta.

5.

TULOKSET

5.1

Aholanlahden rantaruovikot (kohde 1)
Aholanlahden itäiseltä puolelta ei kuultu viitasammakoita. Läntisellä puolen kosteikossa sen
sijaan oli äänessä useita kymmeniä viitasammakoita (kuva 8). Sammakoita äänteli yhtä aikaa
niin monta, että tarkkaa lukumäärää oli vaikea todeta, mutta joka tapauksessa läntinen puoli on
merkittävä viitasammakoiden elinympäristö. Lähin yksilö äänteli n. 5 m etäisyydellä
venesatamalle johtavasta tiestä länteen. Läntinen lahdelma runsaine soistuneine allikoineen on
viitasammakolle miltei kokonaisuudessaan erittäin soveltuvaa elinympäristöä (kuva 9) .
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Kuva 8. Läntisen lahdelman vaihtelevapintaista, allikkoista ranta saraikkoa ja luhtaa.

Kuva 9. Aholanlahden viitasammakoiden elinympäristö.
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Mustikkaniemi-Saarelansaari-Leponiemi (kohde 2)
Mustikkaniemen, Saarelansaaren ja Leponiemen välisessä salmessa havaittiin 1 laulava yksilö
peratun ojan uoman laidassa, pienen niemekkeen kohdalla, ojan ruovikon puoleisella laidalla sekä
5 yksilöä lahdessa kasvavan ruovikon järven puoleisella laidalla (kuvat 10 ja 11.) Lahdelman
ruovikko järven puolella on kosteaa, rikkoreunaista ja allikkoista, eli hyvin viitasammakoille
soveltuvaa. Ojan varsi sen sijaan on jyrkkälaitainen eikä erityisen hyvin viitasammakolle
soveltuva.

1 yksilö

5 yksilöä

Kuva 10. Mustikkaniemen rannan saraluhtaa.

Kuva 11. Kuvassa oikealla pieni niemeke jonka edustalta, ojan toisella puolella sijaitsevan ruovikon
laidassa äänteli yksi yksilö. Taustalla näkyvän ruovikon järven puoleisella rannalla äänteli 5 yksilöä.
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Niinilahti (kohde 3)
Niinilahti on sammakoille hyvin soveltuvaa ruovikkoa ja saraluhtaa, mutta lahden pohjukka on
hyvin tuulinen ja suojaton ja saramatto on yhtenäinen ja kuiva eikä siinä ole juuri allikoita.
Kohteessa havaittiin 1 laulava yksilö aivan lahteen laskevan ojan suulla sekä 3 yksilöä metsän
rajassa puustoisessa kosteikossa, joka on muodostunut ojaverkoston umpeenkasvaneelle
suistoalueelle.

1 yksilö

3 yksilöä

Kuva 12. Niinilahden viitasammakkoelinympäristöt.

6.

YHTEENVETO
Kuivasjärvellä havaittiin viitasammakoita kaikissa tarkastelluissa kohteissa. Merkittävin
elinympäristöistä pohjoispään Aholanlahden länsipuolinen soistunut kosteikko, jossa äänteli
useita kymmeniä yksilöitä. Tämä on myös elinympäristöolosuhteiltaan alueen viitasammakolle
soveltuvin elinympäristö. Muissa kohteissa havaittiin myös viitasammakoita mutta vähäisempiä
määriä. Kartoitukset tehtiin ajankohtana, jolloin viitasammakoiden kutu oli vilkasta myös muissa
järvissä, joten tulokset ovat ajankohdallisesti luotettavia.

