Suomen Natura 2000 -kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen nimi: Teutjärven ja Suvijärven lintuvedet
Alueen koodi: FI0100082

Kunta: Ruotsinpyhtää, Elimäki

Pinta-ala (ha): 568

Hallinnoll.alue: Uusimaa (suuralue)

100 Aluetyyppi: SPA (vieressä SCI tai toinen SPA)

Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen kuvaus: Natura-alue on kaksiosainen lintuvesialue, joka sijaitsee Ruotsinpyhtään ja Elimäen rajalla.
Pohjoisempi Teutjärvi on pyöreähkö, laakearantainen järvi, joka sijaitsee Teutjoen suulla. Teutjärven
vedet laskevat kapeata Niemistönsalmea pitkin etelään Suvijärveen, joka on osa Kymijoen läntistä
haaraa. Natura-alueeseen kuuluu Suvijärven rehevä pohjoisosa.
Järvissä on laajat kasvillisuusvyöhykkeet. Järviruoko on valtalajina. Teutjärveä on laskettu viimeksi
1960-luvulla. Koko Teutjärveä ja osin Suvijärveä ympäröivät viljelykset. Kumpaakin järveä
reunustavat tiheät pensaikot. Rannat ovat lähes rakentamattomat, vain Teutjärven koillisrannalla on
pari rakennusta.
Järvet ovat lintuvesiensuojeluohjelmassa luokiteltu kansainvälisesti arvokkaaksi kohteeksi. Sekä
pesivä että muuttoaikoina levähtävä linnusto on runsas. Etenkin ruovikkolajeja pesii runsaasti, ja
joukossa on harvinaisuuksia. Myös ympäröivät pellot ovat linnuston kannalta tärkeitä.
Alue on tärkeä pesimäpaikka ja muutonaikainen levähdysalue useille lintudirektiivin lajeille.
Kaulushaikaroita alueella pesii peräti seitsemän paria, ruskosuohaukkoja neljä paria ja luhtahuitteja
viisi paria. Myös kurki ja suokukko pesivät alueella. Joinakin vuosina alueella pesii myös
suurharvinaisuus niittysuohaukka sekä Etelä-Suomessa vain harvoin pesivät suopöllö ja
sinisuohaukka.
Vesilinnustossa runsain laji on silkkiuikku. Ruovikoiden ja rantapensaikkojen varpuslinnusto on
hyvin edustava: mm. harvinainen rastaskerttunen pesii täällä, ja muita kerttusia ja sirkkalintuja pesii
hyvin runsaasti.
Muuttoaikoina alueella levähtää mm. laulujoutsenia, hanhia, jouhisorsia, uiveloita ja kapustarintoja.
Natura-alueen ulkopuolelle jäävät rantapellot ovat myös hyvin tärkeitä harvinaiselle linnustolle.
Siellä pesii nimittäin keskimäärin kaksi paria peltopyitä, yksi pari viiriäisiä ja kolmetoista paria
ruisrääkkiä.
Alueen kasvilajistosta ei ole tietoja.
Suojelutilanne
(%):

Suojelutilanteen
tarkennus ja
toteutuskeinot:

Ei suojeltu

100

Lähes koko alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Pieniä laajennuksia
lintuvesiensuojeluohjelman rajaukseen on tehty Teutjärven itä- ja etelärannalla sekä Suvijärven
luoteisrannalla, joissa rantapensaikkoja on otettu mukaan Natura-alueeseen.
Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla. Vesilaki koskee
sellaisia toimenpiteitä vesialueella, jotka vaativat vesioikeuden luvan.
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Luontodirektiivin
luontotyypit (% ):

6430

Kostea suurruohokasvillisuus

0

7140

Vaihettumissuot ja rantasuot

13

Luontodirektiivin
liitteen II lajit:
Lintudirektiivin
liitteen I linnut:

A140 kapustarinta
A021 kaulushaikara
A127 kurki
A038 laulujoutsen
A119 luhtahuitti
A084 niittysuohaukka
A081 ruskosuohaukka
A082 sinisuohaukka
A151 suokukko
A222 suopöllö
A068 uivelo

Muuttolinnut:

harmaahaikara
jänkäkurppa
jouhisorsa
luhtakana
metsähanhi
metsäviklo
nuolihaukka
pensassirkkalintu
rastaskerttunen
ruokokerttunen
rytikerttunen
silkkiuikku
telkkä
tundrahanhi
viitasirkkalintu

Muuta lajistoa:
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