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1 JOHDANTO
Vanajavesikeskus toteuttaa Freshabit Life IP -hankkeen mukaisia lajistoseurantoja seuraavilla
Natura 2000-verkostoon kuuluvilla kohteilla:

· Ansionjärvi (FI0305003)
· Hattelmanjärvi (FI0310007)
· Kriipi (FI0303017)
· Ahtialanjärvi (FI0305003)
· Saarioisjärvi (FI0303017)
· Tykölänjärvi (FI0303017)

Kohteilla on toteutettu kunnostamistoimenpiteitä, mm. toteuttamalla kaivettuja uomia järvien
umpeenkasvaneiden alueiden kohdilla sekä toteutettu sahalehden (Stratiotes aloides)
lajistoistutuksia. Hankkeen mukaisesti alueella on toteutettu viitasammakko- ja
sudenkorentokartoituksia. Viimeisimmät lajistoseurannat ovat toteutettu vuonna 2016. Tässä
raportissa tarkastellaan vuonna 2021 toteutettuja viitasammakkoselvityksiä ja niiden tuloksia.
Kartoitukset toteuttivat Henna Ruuth (FM) ja Mikko Saviranta (FM) Envineer Oy:stä. Raportoinnista
vastasivat Tuomas Väyrynen (EAT) ja Mikko Saviranta. Viitasammakkokartoitukset keskittyivät
seuraaville NATURA 2000-verkostoon kuuluville kohteille hankkeen vaatimusten mukaisesti:

· Ansionjärvi (FI0305003)
· Hattelmanjärvi (FI0310007)
· Kriipi (FI0303017)
· Saarioisjärvi (FI0303017)
· Tykölänjärvi (FI0303017)

2 SÄÄOLOSUHTEET
Laji.fi havaintoaineiston perusteella viikolla 15 oli useita havaintoja viitasammakoista (Rana arvalis)
kartoitusalueita pohjoisemmilta sijainneilta Keski- ja Itä-Suomesta. Lisäksi viikolla 15 mitattiin
kartoitusalueilla suhteellisen korkeitakin lämpötiloja. Kuitenkin sääolosuhteet vaihtelivat
voimakkaasti viikoilla 15 ja 16, jotka hankaloittivat tuntuvasti kartoitusten onnistumista johtuen
lämpötilojen vaihtelun aiheuttamasta kohteiden eri aikaisesta lämpenemisestä. Viikolla 15
kartoitusalueilla mitattiin hyvin korkeitakin lämpötiloja, joka sai viitasammakot aktivoitumaan
valtaosissa kohteita, mutta taas toisaalla lämpöaalto ei riittänyt isompien ja olosuhteiltaan
kylmempien järvien lämpenemiseen. Viikolla 16 lämpimän jakson jälkeen päivälämpötilat laskivat
toukokuun alkuviikkoihin saakka. (Taulukko 1)

Taulukko 1. Ilman lämpötilat välillä 12.4-25.4.2021 Hämeenlinnan Katisen mittausasemalla.

Viikko Pvm. Ylin lämpötila (°C) Alin lämpötila (°C)
15 12.4 14.8 2.6
15 13.4 12 3.9
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15 14.4 7 -0.9
15 15.4 10.9 -3.7
15 16.4 13.1 -2.2
15 17.4 15.7 2
15 18.4 16.2 0.2
16 19.4 14.8 -0.4
16 20.4 13.7 -1.6
16 21.4 13.9 -0.4
16 22.4 11.6 0.5
16 23.4 6.5 1.1
16 24.5 4.4 0.2
16 25.4 4.9 0.9

3 VIITASAMMAKKOKARTOITUKSET
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV(a) -laji. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat
luonnonsuojelulain nojalla suojattuja ja niiden hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Lajin
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja uhkaavat pääasiassa elinympäristöjen häviäminen ja vesistöjen
laadun heikkeneminen.

Lajin kartoittaminen tapahtuu kutuaikaan suoritettavalla kutuääntelyn kuuntelukartoituksena. Kutu
tapahtuu keväällä lumien sekä jäiden sulettua ja vesien jonkin verran lämmettyä. Parhaiden
kutuääntelyä kuulee iltayöstä ja yöllä muun luonnon ollessa rauhallinen. Laji saattaa äännellä myös
lämpiminä päivinä auringon lämmittäessä matalia rantavesiä. Oikea-aikaisesti suoritettu
kutuääntelyn kartoitus antaa luotettava kuvan lajin esiintymisestä.

Kartoitukset suoritettiin 21.4.2021, 22.4.2021, 2.5.2021 ja 4.5.2021. Kartoitukset toteutettiin
veneellä ranta-alueita kierrellen. Havainnot merkittiin maastossa gps-laitteen ja karttakuvien avulla.
Kuuntelun oikea-aikaiseen ajoittamiseen käytettiin Laji.fi -palvelun havaintoaineistoa,
sääolosuhteiden tarkkailua eri lähteistä sekä tiedustelemalla kudun edistymistä  Tampereen
seudulla asuvalta asiantuntijalta.

3.1 Ansionjärvi
Kartoitus toteutettiin 22.4.2021 ja 4.5.2021. Sääolosuhteet olivat hyvät ensimmäisellä
kartoituskerralla (Taulukko 2). Kartoitus toteutettiin kahtena ajankohtana, sillä ensimmäisellä
kartoituskerralla järven rantavesien todettiin olevan vielä liian kylmiä, jotta luotettavaa kuvaa
alueen viitasammakkopopulaatiosta voitaisiin muodostaa. Ensimmäisellä kartoituskerralla
havaittiin noin 10 yksilöä Aarinkaislahden ranta-alueilla. Muissa osissa järveä ei havaittu
viitasammakkoa, jonka arvioitiin johtuvan pintaveden matalasta lämpötilasta muissa osissa järveä.

Taulukko 2. Sääolosuhteet kartoitushetkellä.

Lämpötila Tuuli Pilvisyys
+12 - +10 4 /ms etelätuulta Melkein selkeää ja poutaa
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Kuva 1. Kuva kartoitusolosuhteista 22.4.2021.

Toisella kartoituskerralla sääolosuhteiden todettiin olevan hyvät (Taulukko 3), jokseenkin ilman
lämpötila oli hieman alhaisempi ensimmäiseen kartoituskertaan verrattuna. Toisella
kartoituskerralla kuitenkin saatiin runsaasti viitasammakkohavaintoja. Havainnot painottuivat
Ansionjärven itäreunaan ja Niittyniemen pohjoispuolella sijaitsevaan uomaan. (Kuva 3)

Taulukko 3. Sääolosuhteet Ansiojärvellä 4.5.2021

Lämpötila Tuuli Pilvisyys
+8 - +6,2 3 /ms itätuulta Melko pilvistä ja poutaa
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Kuva 2. Kuva Ansionjärveltä ja viitasammakkohabitaatista 4.5.2021.

Kuva 3. Kuva Ansiojärven potentiaalisista esiintymisalueista, kaivetusta uomasta ja arviot yksilömääristä alueittain.
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Ansionjärvellä havaittiin runsas viitasammakkopopulaatio, jonka esiintyminen painottuu
Niittyniemen suistoon ja järven kaakkoisrannalle.

3.2 Hattelmalanjärvi
Kartoitus toteutettiin 22.4.2021. Sääolosuhteet olivat erinomaiset. (Taulukko 4) Viitasammakot
esiintyvät ympäri järveä rannan ja tulvimisvaikutteisen puurajan tuntumassa. Lisäksi havaittiin, että
viitasammakot olivat hyväksyneet reviirikseen myös järvelle kaivettuja kunnostusuomia. Arviot
yksilömääristä ja niiden sijainneista ovat esitetty alla (Kuva 5).

Taulukko 4. Sääolosuhteet Hattelmalanjärvellä 22.4.2021.

Lämpötila Tuuli Pilvisyys
+10 - +8 2 /ms etelätuulta Melkein selkeää ja poutaa

Kuva 4. Kuva sääolosuhteista Hattelmalanjärvellä 22.4.2021.
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Kuva 5. Kuva Hattelemalanjärven potentiaalisista esiintymisalueista ja arviot yksilömääristä alueittain.

3.3 Kriipi
Kartoitus toteutettiin 21.4.2021. Sääolosuhteet kartoitukseen olivat hyvät (Taulukko 5). Vuodesta
2016 poiketen, alueella ei kuitenkaan havaittu viitasammakkoa. Tämän ei arvioida johtuvan
muutoksesta populaatiossa, vaan todennäköisesti siitä, että kartoitusajankohta oli kyseisen kohteen
osalta väärä. On todennäköistä, että Vanajaveden ranta-alueet eivät olleet ehtineet lämmitä
tarpeeksi, jotta viitasammakot olisivat aloittaneet soidinääntelynsä.

Taulukko 5. Sääolosuhteet Kriipillä 21.4.2021.

Lämpötila Tuuli Pilvisyys
+11 - +7 2 /ms etelätuulta Melkein selkeää ja poutaa
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Kuva 6. Kriipin selvitysalue.

3.4 Saarioisjärvi
Kartoitus toteutettiin kahtena ajankohtana 22.4.2021 ja 2.5.2021. Ensimmäisellä kartoituskerralla
ei saatu havaintoja viitasammakoista sääolosuhteiden muututtua liian kylmiksi. Toisella
kartoituskerralla sääolosuhteet kartoitukseen olivat hyvät (Taulukko 6), mutta muuttuivat illan
edetessä huonoiksi lämpötilan laskiessa, jonka jälkeen alueelta ei saatu uusia havaintoja. Toisen
kartoituskerran yhteydessä alueella havaittiin viitasammakoita järven eteläpäässä sekä toisen
ulkopuolisen selvittäjän (Pekka Kansanen, 2021) toimesta järven pohjoispäästä. Tiheimmät
esiintymät keskittyivät Saarioisjärven pohjoispäähän.

Taulukko 6. Sääolosuhteet Saarioisjärvellä 2.5.2021

Lämpötila Tuuli Pilvisyys
+12 - +8 2 /ms etelätuulta Melkein selkeää ja poutaa

Alueella havaittiin kutuäänteleviä viitasammakoita etelä- ja pohjoisosissa. Lajin potentiaaliset
lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä niillä havaitut suuntaa antavat yksilömäärät ovat esitetty alla.
(Kuva 7)
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Kuva 7. Saarioisjärven potentiaaliset esiintymisalueet ja arvio yksilömääristä alueittain.

Kuva 8. Kuva Saarioisjärveltä 2.5.2021.
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3.5 Tykölänjärvi
Kartoitus toteutettiin 21.4.2021. Sääolosuhteet olivat kartoitusajankohtana hyvät (Taulukko 7) ja
alueelta saatiin hyvin runsaasti viitasammakkohavaintoja. Käytännössä järvellä oli viitasammakkoja
runsaasti äänessä ympäri järven, lukuun ottamatta Haukolan ranta-aluetta. (Kuva 9) Tykölänjärven
kakkoisrannasta havaittiin myös 8 kpl äänteleviä ruskosammakoita. (Rana temporaria)

Taulukko 7. Sääolosuhteet 21.4.2021 Tykölänjärvellä.

Lämpötila Tuuli Pilvisyys
+13 - +8 2 /ms etelätuulta Melkein selkeää ja poutaa

Kuva 9. Tykölänjärven potentiaaliset esiintymisalueet, ruskosammakoiden sijainti sekä arvio viitasammakon yksilömääristä alueittain.
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Kuva 10. Kuva Tykölänjärven sääolosuhteista ja viitasammakkohabitaatista 21.4.2021.
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskee hävittämis- ja heikentämiskielto. Suomen
ympäristökeskuksen julkaisussa lisääntymis- ja levähdyspaikat määritellään seuraavasti: ”Lajin
esiintymispaikoilla lisääntymispaikaksi voidaan tulkita ne vesialueen osat, joissa koirailla on
lisääntymisreviirit, joissa pariutuminen ja kutu tapahtuvat ja joissa nuijapäät elävät. Soitiminen
riittää osoittamaan lisääntymispaikan olemassaolon. Levähdyspaikkaan kuuluvat päivälepopaikat.
esim. kasvillisuuden suojissa ja talvehtimispaikat sekä maa- että vesiympäristöissä”. Laji elää sekä
akvaattisessa ja terrestrisessä elinympäristössä, ja liikkuu niiden välillä. (Saarikivi 2017). Näin ollen,
lisääntymispaikaksi voidaan merkitä alueet, joilla havaitaan soidinääntelyä, mutta
levähdyspaikkojen tarkkaan määrittämiseen tulisi seurata viitasammakoiden liikkumista vesi- ja
maaympäristöjen välillä.

Tutkimuksissa on havaittu, että poikaset liikkuvat eniten keskikesällä, kun taas aikuisten yksilöiden
liikkuminen painottuu joko alku- tai loppukesään. Kudun jälkeen lajin on havaittu liikkuvan noin
kilometrin säteellä kutupaikasta (Kovar ym. 2009). Laji viettää talven horroksessa, joko vesialueiden
pohjamutaan kaivautuneena tai maakoloissa. Vedessä talvehtimispaikan tulee olla vähintään metrin
syvyydessä, ettei vesi jäädy pohjaa myöten kovallakaan pakkasella (Saarikivi 2017). Elmberg (2008)
havaitsi viitasammakoiden talvehtivan valtaosin jokien pohjassa, mutta alueilla, joissa vesitaseen
muuttumisen myötä talvehtiminen ei onnistu vedessä, voi laji siirtyä talvehtimaan myös maalla.
(Ruuth 2017)

Viitasammakon elinympäristöjä ovat erilaiset pienvedet (esim. lammikot ja ojat) sekä näiden
läheiset maa-alueet, kuten kosteikot, rantaluhdat, kosteat niityt ja metsät. (Saarikivi 2017) Vuoden
2021 kartoituksissa havaittiin useita yksilöitä kaivettujen uomien läheisyydessä. Kunnostustoimien
arvioidaan monipuolistaneen rantaluhtien elinympäristörakennetta, mahdollistaen viitasammakon
esiintymisen uomien välittömässä läheisyydessä.

Vuoden 2021 kartoituksissa ei havaittu yhtä suuria yksilömääriä kuin vuoden 2016 kartoituksissa.
Tämän selvityksen perusteella ei ole kuitenkaan syytä olettaa, että viitasammakkopopulaatioissa
olisi tapahtunut merkittävää muutosta, vaan eriävät tulokset johtuvat sääolosuhteiden vaihtelusta
vuosien välillä. Jatkoselvityksissä tulisi pyrkiä siihen, että sääolosuhteet eri kartoituskerroilla olisivat
mahdollisimman samankaltaiset, jotta luotettava arvio populaatioiden tilasta voitaisiin muodostaa.
Lajin voidaan kuitenkin todeta olevan selvitysalueilla runsas mukaan lukien myös
Hattelmalanjärvellä, josta vuoden 2016 kartoituksissa lajista saatiin vähemmän havaintoja kuin
vuoden 2021 kartoituksissa.

Jatkoselvityksissä voidaankin kiinnittää huomiota lisääntymis- ja levähdyspaikkojen inventoinnin
lisäksi myös vesistökuormitukseen vaikuttaviin tekijöihin (esim. maataloustoimet,
kasvinsuojeluaineet ja ojitukset) sekä siirtymäreittien paikantamiseen.
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