Vastaanottaja

Espoon kaupunki
Asiakirjatyyppi

Tutkimusraportti
Päivämäärä

19.9.2012

MERIUPOSKUORIAISEN
ESIINTYMISEN SELVITYS
ESPOON SUOMENOJALLA

MERIUPOSKUORIAISEN ESIINTYMISEN SELVITYS
ESPOON SUOMENOJALLA

Hyväksyjä

19/9/2012
Sanna Saari
Otso Lintinen
Tommy Nyman

Viite

82143443-03

Päivämäärä
Laatija
Tarkastaja

MERIUPOSKUORIAISEN ESIINTYMISEN SELVITYS ESPOON SUOMENOJALLA

SISÄLTÖ

1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.

JOHDANTO
Työn tarkoitus
Meriuposkuoriaisen biologiaa
Meriuposkuoriaisen levinneisyys ja suojelu
AINEISTO JA MENETELMÄT
TULOKSET
Yleiskatsaus tuloksiin
Elinalueiden luokittelu
tulosten tarkastelu
YHTEENVETO MERIUPOSKUORIAISEN
ESIINTYMISESTÄ
LÄHTEET

LIITTEET
Liite 1
Tulokset osa-alueittain

1
1
1
2
3
5
5
6
7
8
10
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1.

JOHDANTO

1.1

Työn tarkoitus

1

Tämä työ perustuu Espoon kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n väliseen sopimukseen uhanalaiseksi luokitellun meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis, kuva 1) esiintymien kartoituksesta
Suomenojan venesataman ympäristössä. Selvitys tehdään Espoon kaupungille alueen suunnittelua varten.
Kartoituksessa selvitetään myös lajin ravintokasvien sekä meriuposkuoriaisen kanssa samaan sukuun kuuluvan rantauposkuoriaisen (Macroplea mutica kuva 1) esiintymistä. Näin alueen kelpoisuutta meriuposkuoriaisen elinympäristöksi voidaan arvioida. Suomenojan kartoitustulokset yhdistetään samaan karttaan Espoon muiden lajin osalta selvitettyjen alueiden kanssa ja arvioidaan
Suomenojan esiintymien merkitystä Espoon ja koko Suomen sekä Euroopan mittakaavassa.
Sukellustyön, raportoinnin ja kartat on tehnyt biologi ja tutkimussukeltaja FM Sanna Saari. Kenttätöissä pinta-avustajana ja kirjurina toimivat vuoroin LuK Hanna Peltonen ja LuK Jaana Kuisma.
1.2

Meriuposkuoriaisen biologiaa
Meriuposkuoriainen elää murtovedessä, matalissa merenlahdissa. Se on aikuisena noin 6–7 mm
pituinen, naaras hieman koirasta suurempi. Väritykseltään kuoriainen on oljenkeltainen ja sen
peitinsiivissä on pitkittäissuuntaisia mustista pisteistä koostuvia raitoja. Meriuposkuoriainen on
muiden lehtikuoriaisten tavoin kasvinsyöjä. Sen ravintokasveja ovat vidat (Potamogeton L.), ärviät (Myriophyllum L.) ja kirjallisuuden mukaan myös haurat (Zannichellia L.) (Nilsson 1996).
Toukat ja aikuiset käyttävät ravinnokseen samoja kasvilajeja (Bøving 1906). Meriuposkuoriaista
tavataan usein läheltä järviruokokasvustoja (tai esim. kaislikkoa) ravintokasveillaan tai muilla
uposvesikasveilla kiipeillen, alle metrin syvyydellä.

Kuva 1. Meriuposkuoriaisen (vas.) ja rantauposkuoriaisen (oik.) erottaa toisistaan varmimmin
mikroskoopin avulla peitinsiipien kärkien muodosta. Kuvat Sanna Saari.
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Macroplea-suvun kuoriaiset eli uposkuoriaiset elävät veden alla kaikkina elinkierron vaiheina, joita ovat muna, neljä toukkavaihetta, kotelo ja aikuinen (Nilsson 1996). Naaras munii munansa
vesikasvien juuristoon hyytelömäiseen taskuun ja toukat ja kotelot kiinnittyvät kasvien juuriin.
Uposkuoriaiset talvehtivat kotelokopan suojissa jo aikuisiksi metamorfoituneina. Aikuiset uposkuoriaiset elävät alle vuoden. Suomessa tavattavista kolmesta uposkuoriaislajista meriuposkuoriainen ja rantauposkuoriainen elävät murtovedessä ja ne voivat esiintyä samalla alueella. Kolmas
laji, järviuposkuoriainen (Macroplea appendiculata), elää makeassa vedessä.
Uposkuoriaisen liikkuminen vedessä on melko hidasta, sillä ne eivät ui, vaan kävelevät pohjalla
tai kiipeilevät vesikasveilla. Suurimman osan aikaa kuoriaiset ovat pareittain, koiras naaraan selässä ”ratsastaen”. Käyttäytyminen liittyy niiden lisääntymiseen. Pidempiä matkoja ne voivat liikkua passiivisesti ajelehtivien vesikasvien mukana (Grillas 1988). Uposkuoriaiset ovat pitkälti sopeutuneet elämään vedessä, eivätkä pysty lentämään toisin kuin kovakuoriaiset yleensä. Aikuisen uposkuoriaisen ei tarvitse käydä pinnalla hengittämässä, sillä se saa tarvitsemansa hapen
vedestä (nk. plastron-hengitys) (Thorpe & Crisp 1949).
1.3

Meriuposkuoriaisen levinneisyys ja suojelu
Meriuposkuoriainen löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 1875 Helsingistä, jolloin se kuvattiin
tieteelle uutena lajina. Sen jälkeen lajista on tehty yksittäisiä havaintoja Suomenlahden rannikolta Ahvenanmaalle ja Oulun vesialueille asti. Runsaampia meriuposkuoriaisesiintymiä tunnetaan
vain Espoonlahdelta ja Paimionlahdelta (Biström & Saari 2006), joista Espoonlahden esiintymät
on huomattavasti Paimionlahden esiintymiä runsaampia. Lajia ei ole tavattu muualta Euroopasta,
toisin kuin samaan sukuun kuuluvaa rantauposkuoriaista, joka esiintyy Euroopassa yleisenä. Meriuposkuoriainen tunnetaan Suomen lisäksi vain Kiinasta Xinjiangin ja Gansun maakunnista. Koska meriuposkuoriaisen levinneisyys on rajoittunut näin pienelle alueelle, on sen elinalueiden suojelu ensiarvoisen tärkeää lajin säilymiselle.
Meriuposkuoriainen on uhanalainen laji Suomessa. Se on Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN)
uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut (VU). Meriuposkuoriainen on Suomen luonnonsuojelulailla säädetty myös erityisesti suojeltavaksi lajiksi, jonka säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Uudenmaan ympäristökeskus (nykyään osana Uudenmaan
ELY-keskusta) on rajannut viisi lajin esiintymispaikkaa Espoonlahdessa: Marin sataman, Saunalahden ja Kallvikin esiintymispaikat Espoossa ja Sarvvikenin sekä Båthusuddenin esiintymispaikat
Kirkkonummella. Euroopan unionin lainsäädännössä meriuposkuoriainen kuuluu luontodirektiivin
liitteen II lajeihin ja on myös Suomen kansainvälinen vastuulaji. Osa kuoriaisen esiintymisalueesta Espoon Saunalahdessa kuuluu Natura 2000 -verkostoon.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Kartoitettava alue käsittää Suomenojan venesataman läheiset ranta-alueet (kuva 2). Selvitys
tehtiin 2.7.–4.7. ja 9.7.–11.7.2012 välisinä aikoina sukeltamalla (kuva 3) matalilla ranta-alueilla
noin kilometrin säteellä Suomenojan venesatamasta. Selvitysalue koostuu seitsemästä alueesta:
1)
Rulludden
2)
Nuottalahti
3)
Nuottaniemi
4)
Pirisaari
5)
Ryssjeholmen
6)
Granholmen
7)
Kaitfjärden

Jokainen alue jakautuu useampaan pienempään osa-alueeseen. Osa-alueet muotoutuivat vasta
kenttätyön edetessä: kun kohteen kasvillisuus, syvyys tai muu tekijä muuttui, vaihtui osa-alue
toiseksi.
Havaitut uposkuoriaiset otettiin talteen näytepurkkeihin ja lajituntomerkit tarkistettiin pinnalla
(kuva 4). Kuoriaiset vapautettiin löytöpaikkaansa lukuun ottamatta joitakin yksilöitä, jotka otettiin näytteeksi lajintunnistuksen myöhempää mikroskoopilla tehtävää tarkistamista varten. Myös
vesikasvikartoitus tehtiin sukeltamalla. Vesikasvikartoitus keskittyi meriuposkuoriaisen ravintokasveihin: hapsivita, ärviät ja haurat. Myös muita vesikasveja ja makroleviä kirjattiin ylös kuvailemaan kartoitettua aluetta.

Kuva 2. Selvitysalue kattaa ranta-alueet noin kilometrin säteellä Suomenojan venesatamasta.
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Kuva 3. Uposkuoriaisten havaitseminen sameassa rantavedessä on haastavaa. Kuva Hanna Peltonen.

Kuva 4. Suurin osa uposkuoriaisista tunnistettiin lajilleen maastossa, jonka jälkeen yksilöt vapautettiin löytöpaikkaansa. Kuvassa Ryssjeholmenin rantauposkuoriaisia. Kuvat Sanna Saari.
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TULOKSET

3.1

Yleiskatsaus tuloksiin
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Suomenojan selvitysalueelta havaittiin yhteensä kaksi meriuposkuoriaista ja 95 rantauposkuoriaista (taulukko 1, kuva 5). Tarkemmat kartat osa-alueiden sijainnista sekä aluekohtaiset kuvaukset ovat liitteessä 1.
Valtaosa (72 %) havaituista uposkuoriaisista löytyi järviruokokasvuston ympäröimiltä lampareilta. Suurin osa uposkuoriaisista oli havaitsemishetkellä pariskuntana: ainoat löytyneet meriuposkuoriaiset havaittiin pareittain ja 95 rantauposkuoriaisesta 74 yksilöä muodostivat pariskunnan.
Taulukko 1. Uposkuoriaishavainnot Suomenojalla.
Rantauposkuoriainen
M. mutica

Meriuposkuoriainen
M. pubipennis

Alue

Osa-alue

Aika

1. Rulludden

1.2

2.7.2012

1

1.3

2.7.2012

13

1.5

2.7.2012

3

1.6

2.7.2012

5

2. Nuottalahti

2.1–2.9

3.7.2012

0

3. Nuottaniemi

3.1

3.7.2012

6

(3 paria)

0

3.2

11.7.2012

2

(1+1)

0

3.3

11.7.2012

0

3.6

11.7.2012

2

4. Pirisaari

4.1–4.7

11.7.2012

5. Ryssjeholmen

5.02

4.7.2012

22

(8 paria +6)

0

5.05

4.7.2012

13

(5 paria +3)

0

5.06

4.7.2012

4

(2 paria)

0

5.07

4.7.2012

3

(1 pari +1)

0

5.08

4.7.2012

3

(1+1+1)

0

5.13 itä

9.7.2012

3

(1 pari +1)

0

5.13 länsi

9.7.2012

4

(2 paria)

0

6.2

10.7.2012

7

(3 paria +1)

0

6.4

10.7.2012

2

(1 pari)

0

6.7

10.7.2012

2

(1 pari)

0

7.1–7.4

10.7.2012

0

0

95

2

6. Granholmen

7. Kaitfjärden
YHTEENSÄ

?*

0

(6 paria +1)

0

(1 pari +1)

0

(2 paria +1)

0
0

2
(1 pari)

0

(1 pari)

0
0

Järviruokokasvustojen ympäröimiltä suojaisilta lampareilta tehdyt havainnot on merkitty punaisella. Tähdellä
(*) merkityn yksilön lajinmääritys ei ole täysin varma. Osa-aluiden sijainti esitetty liitteessä 1.

MERIUPOSKUORIAISEN ESIINTYMISEN SELVITYS ESPOON SUOMENOJALLA

6

Kuva 5. Yleiskuva koko selvitysalueen uposkuoriaishavainnoista. Samalla havainto-merkinnällä
on merkitty useita lähekkäisiä havaintoja.

3.2

Elinalueiden luokittelu
Suomenojan selvitysalueen soveltuvuus meriuposkuoriaisen elinalueeksi on luokiteltu kuvan 6
mukaisesti. Luokittelu on vain suuntaa antava, koska se pohjautuu vain yhden kesän tutkimustietoihin. Ainoastaan kolme luokkaa ovat käytössä: lajin esiintymisalue, mahdollinen elinalue ja ei
sovellu lajin elinalueeksi. Huomaa esiintymisalueet (oranssilla, kuva 6) Nuottaniemessä ja Kaitalahdessa, joka on otettu mukaan vuoden 2006 selvityksen perusteella (Saari 2006).
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Kuva 6. Selvitysalueen soveltuvuus meriuposkuoriaisen elinalueeksi. Luokittelu on sama kuin Espoonlahden selvityksessä (Saari 2006). Mukana myös Kaitalahden alue, joka on kartoitettu 2006.

4.

TULOSTEN TARKASTELU
Muutamia kirkkaampia lampareita lukuun ottamatta kartoitusolosuhteet olivat veden sameuden
vuoksi niin haastavat (näkyvyys usein vain 20–30 cm), että suurin osa uposkuoriaisista on jäänyt
havaitsematta. Havaintoja kertyi kuitenkin melko tasaisesti selvitysalueelta: yhteensä 18 paikasta ja 97 uposkuoriaisyksilöstä. Tämä antaa hyvän kuvan alueen lajisuhteista. Rantauposkuoriainen on alueella selvästi meriuposkuoriaista yleisempi: 98 % havaituista uposkuoriaisista oli rantauposkuoriaisia. Valtaosa kuoriaisista (72 %) havaittiin juuri lampareista, jotka ovat suojaisuutensa vuoksi hyviä elinympäristöjä uposkuoriaisille, jotka eivät ui, vaan lähinnä kävelevät kasveilla tai tarrautuvat niihin. Osaltaan havaintojen suuri määrä selittyy sillä, että lampareissa näkyvyys oli keskimääräistä parempi ja havainnointi sen vuoksi helpompaa.
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Tämän selvityksen ainoat meriuposkuoriaiset löytyivät Sepetlahdesta (Nuottaniemi 3.3, LIITE 1:
kuva 3) aivan Sepetlahden venesataman viereisestä pienestä ruovikon ympäröimästä lampareesta, jossa kasvoi runsaasti tuuheita hapsivitoja. Elinympäristö on hyvin pienialainen, alle 10 m 2, ja
ympärillä on tehokkaita leviämisesteitä: eteläreuna rajoittuu syvään ruopattuun satamaalueeseen ja pohjoisessa vastassa on tiheä järviruokokasvusto. Kuitenkin pohjoispuolella on saavutettavissa suurempi lampare, jossa on ravintokasvia ja havaintoja muutamista rantauposkuoriaisista. Nuo kaksi kohdetta, Nuottaniemi 3.2 ja 3.3, poikkesivat muusta selvitysalueesta siinä, että siellä hapsividat olivat selvästi suurempia. Kohde 3.2 on saattanut joskus olla hyvä
elinympäristö meriuposkuoriaiselle. Nyt siitä on tullut arvioni mukaan liiankin suojainen: pohjalla
oli paljon vain suojaisimmilla paikoilla viihtyvää juuretonta karvalehteä sekä irtonaista rihmalevää. Meriuposkuoriaisten aikaisempaa levinneisyyttä Sepetlahdella voi vain arvella. Sepetlahden
venekerho on ollut toiminnassa vuodesta 1982 saakka. Toiminta on kasvanut ja uudessa laiturissa on paikat liki sadalle veneelle.
Yhden kartoituskerran perusteella ei voi varmasti sanoa onko Suomenojan alueella elinvoimaista
meriuposkuoriaiskantaa. Nuottaniemen esiintymä ei vaikuta aivan olennaiselta lajin säilymisen
kannalta. Kaikkia lajin esiintymispaikkoja on kuitenkin syytä vaalia, sillä niitä ei maailmassa kovin
montaa tunneta. Myös kaikki kohteet, joilta löydettiin rantauposkuoriaisia tai ravintokasveja, ovat
potentiaalisia meriuposkuoriaisen elinalueita, sillä ne sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä runsaasta Soukanlahden meriuposkuoriaispopulaatiosta (Ilmarinen ym. 2010). Näillä alueilla
laji voi ainakin väliaikaisesti tulla toimeen. Näitä kuvaan 6 vihreällä värillä merkittyjä alueita, on
varsin runsaasti, mikä on hyvä Nuottaniemen ja Kaitalahden pieniä meriuposkuoriaiskantoja ajatellen. Myös Kaitalahden ruovikon sisään jäävät lukuiset lampareet olisivat tutkimisen arvoisia.

5.

YHTEENVETO MERIUPOSKUORIAISEN ESIINTYMISESTÄ
Seuraavaan karttaan (kuva 7) on kerätty kartoitustuloksia kaikista Espoon ja Kirkkonummen alueella tehdyistä uposkuoriaisselvityksistä, joissa näkyvät sekä meriuposkuoriaisen että rantauposkuoriaisen esiintymisalueet sekä lajien lukusuhteita vuodelta, jolloin yksilöitä on havaittu eniten.
Kartasta rajautuu pois Espoonlahden perukkaan Kirkkonummen puolella laskeva Sundet-puro,
jossa 2002 tehdyssä selvityksessä ei havaittu yhtään uposkuoriaista (Biström 2002). Alleco Oy
teki Otaniemessä uposkuoriaiskartoituksen kesällä 2012: selvityksessä ei löytynyt yhtään meriuposkuoriaista, mutta rantauposkuoriaisista tehtiin useita havaintoja.
Meriuposkuoriaisesta on edellä mainittujen lisäksi lähinnä yksittäisiä ja hyvin vanhoja havaintoja
pitkin Suomen rannikkoa. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana havaintoja lajista on Espoon ja Kirkkonummen lisäksi Varsinais-Suomesta Paimionlahdelta sekä yhden yksilön havainto
Hangon Kobbenilta vuodelta 2002. Paimionlahti tosin ruopattiin voimakkaasti havaintojen jälkeen
2007–2008, eikä lajin selviytymisestä lahdella ole takeita. Muualta Euroopasta meriuposkuoriaista ei ole tavattu, joten nämä Suomenojan muutamankin yksilön esiintymispaikat Nuottaniemessä
ja Kaitalahdella ovat tärkeitä tälle harvinaiselle lajille.
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Kuva 7. Yhteenveto Espoon ja Kirkkonummen alueen uposkuoriaisselvityksistä ja -havainnoista.
(Biström 1995a&b, 2001a&b, 2002; Ilmarinen ym. 2010; Saari 2003, 2005, 2006, 2007; Otaniemen selvityksen osalta raportointi Alleco Oy:n taholta kesken)
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LÄHTEET
Biström, O. 1995 a: Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) kartoitus Espoon Saunalahdella.
Raportti Espoon ympäristökeskukselle 3 s.
Biström, O. 1995 b: Kartering av stor natebock, bladbaggen Macroplea pubipennis (Coleoptera:
Chrysomelidae) I Esboviken, Finland. Sahlbergia 2: 113-116.
Biström, O. 2001 a: Meriuposkuoriaisen kartoitus Espoonlahden Saunalahdessa, Espoossa. Raportti Uudenmaan ympäristökeskukselle 6 s.
Biström, O. 2001 b: Meriuposkuoriaisen esiintyminen Espoonlahden Kirkkonummen puoleisella
ranta-alueella. Raportti SCC VIATEK Oy:lle 7 s.
Biström, O. 2002: Selvitys meriuposkuoriaisen esiintymisestä kahdella vesialueella Kirkkonummen Sundbergissä. Raportti Arkkitehtuuritoimisto Harto Helpinen Ky:lle 8 s.
Biström, O. & Saari, S. 2006: Meriuposkuoriaisen, Macroplea pubipennis, esiintyminen VarsinaisSuomen Paimionlahdella (Coleoptera, Chrysomelidae). Sahlbergia 11: 11-13.
Bøving, A. G. 1906: Bidrag til kundskaben om Donaciin-larvernes naturhistorie. H. Hagerups forlag, Nielsen & Lydiche. København.
Grillas, P. 1988:
Haemonia appendiculata Panzer (Chrysomelidae, Donaciinae) and its impact
on Potamogeton pectinatus L. and Myriophyllum spicatum L. beds in the Camargue (France). Aquatic Botany 31: 347-353.
Nilsson, A. 1996:
Aquatic insects of North Europe. A taxonomic handbook. – Apollo Books.
209-216.
Saari, S. 2003:
Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) levinneisyyden kartoitus Espoonlahdella 2003. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportti 8 s.
Saari, S. 2005:
Meriuposkuoriainen (Macroplea pubipennis) Espoonlahdella – elinalueiden
hoito- ja käyttösuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportti 14 s.
Saari, S. 2006.
Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintyminen Espoonlahden alueella. Luontoselvitys Espoon eteläosien yleiskaavatyötä varten. Alleco Oy.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B 79:2006.
33 s. + liitteet.
Saari, S. 2007:
Meriuposkuoriaisen, Macroplea pubipennis (Coleoptera: Chrysomelidae), levinneisyys ja elinympäristövaatimukset Espoonlahdessa. Pro gradu - tutkielma. Helsingin yliopisto. Biotieteellinen tiedekunta. 51 s. + liitteet. Verkossa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200801221042
Thorpe, W. H. & Crisp, D. J. 1949: Plastron respiration in the Coleoptera. The Journal of Exp. Biology 26: 227-269

1-1

LIITE 1
TULOKSET OSA-ALUEITTAIN

1-2

1. Rulludden (LIITE 1: kuva 1)
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Ei ravintokasveja paria yksittäistä versoa lukuun ottamatta. Erittäin huono näkyvyys.
Rantauposkuoriaisia 1*, ravintokasvia on. Järviruokokasvuston sisään jäävä pieni
lampare, jossa kasvoi hapsivitaa noin 4 m2:n alueella viisi puskaa, sekä jonkin verran
tähkä-ärviää. Hapsividalta löytynyt pieni yksittäinen uposkuoriainen hävisi sameaan veteen näytepurkkia avattaessa, eikä yksilön lajinmääritys ole täysin varma. Näkyvyyttä
noin 35 cm.
Rantauposkuoriaisia 13, ravintokasvia on. Toinen ruovikon sisään jäävä lampare,
jossa kohtalaisesti hapsivitaa ja ärviöitä, lisäksi ahvenvitaa ja pyörösätkintä. Rantauposkuoriaiset löytyivät hapsividalta. Näkyvyys selvästi edellistä parempi, 60–70 cm.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Ruovikon reuna melko syvää.
Rantauposkuoriaisia 3, ravintokasvia on. Ruovikon rajaama lampare, jossa kohtalaisesti hapsivitaa. Rantauposkuoriaiset kiipeilivät hapsividalla.
Rantauposkuoriaisia 5, ravintokasvia on. Hiekkapohjalla kasvoi siellä täällä matalaa
hapsivitaa sekä paikoitellen ärviöitä, hapsiluikkaa ja ahvenvitaa. Kasvillisuus melko harvaa ja välissä myös paljasta hiekkapohjaa. Kokonaisuudessaan potentiaalinen elinalue
uposkuoriaisille, mutta heikko näkyvyys haittasi havainnointia. Kaikki rantauposkuoriaiset löytyivät hapsividalta: ensimmäiset kaksi havaintoa ovat pariskuntia ja eteläisin havainto on yksittäinen kuoriainen.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Ennen ja jälkeen kivilaiturin pohja matalaa kivikkoa.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Ruovikon reuna koko matkalta liian syvää.

2. Nuottalahti (LIITE 1: kuva 2)
Meriuposkuoriaisen ravintokasvia, hapsivitaa, kasvoi monin paikoin alueella. Potentiaalinen elinalue, mutta veden sameus tekee kuoriaisten havaitsemisen vaikeaksi. Näkyvyys alueella todella
huono, noin 20 cm.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Pohjalla kasvaa jonkin verran uposkuoriaisten ravintokasvia hapsivitaa. Lisäksi hapsiluikkaa, pyörösätkintä ja ahvenvitaa.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Pohjalla kerros rihmamaista viherlevää ja jonkin
verran kervalehteä, myös jonkin verran ahvenvitaa ja pyörösätkintä.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Paikalla on hapsivitaa melko runsaasti, mutta uposkuoriaisia en havaitse. Lisäksi ahvenvitaa ja hapsiluikkaa. Noin 60 cm syvää.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Varsin matalaa, noin 40 cm.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Hiesupohjalla muutamia ahvenvitoja ja rihmalevää.
Syvyys n. 60 cm.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Jonkin verran hapsivitaa, todella matalaa. Näkyvyys
erittäin huono.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Syvä ruopattu vanha laiturialue.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Muutamia hapsivitaversoja, mutta enemmän ahvenvitaa ja pohjalla irtonainen rihmaleväkerros. Hieman syvempi kohta.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Matala alue, jossa kasvaa hapsiluikkaa.
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LIITE 1: kuva 1. Rulluddenilta havaittiin yhteensä 22 rantauposkuoriaista, ei meriuposkuoriaisia.
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LIITE 1: kuva 2. Nuottalahdelta ei uposkuoriaishavaintoja.
3. Nuottaniemi (LIITE 1: kuva 3)
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

Rantauposkuoriaisia 6, ravintokasvia on. Tiheitä hapsivitakasvustoja ja jonkin verran karvalehteä ja ahvenvitaa. Havaitsin hapsividalta yhteensä kolme rantauposkuoriaispariskuntaa. Kartoitus tehty 3.7.2012 alueen nro 2.9 jatkona, mutta esitysteknisistä syistä esitetään näin.
Rantauposkuoriaisia 2, ravintokasvia on. Ruovikon sisään jäävä varsin suuri lampare, jossa on hyvä näkyvyys. Pohjaa peittää irtonainen rihmalevästä ja karvalehdestä
muodostunut matto. Siellä täällä, melko harvassa kasvaa kookkaita hapsivitapuskia.
Ehkä lämmin alue, sillä sekä hapsividat että rantauposkuoriaiset ovat suurempia kuin
muualla selvitysalueella. Uposkuoriaisia olisi luullut löytyvän enemmänkin, mutta havaitsin vain kaksi yksinäistä rantauposkuoriaista.
Meriuposkuoriaisia 2, ravintokasvia on. Ruovikon rajaamassa pikkupoukamassa
kasvaa kookkaita ja tiheitä hapsivitapuskia ja jonkin verran tähkä-ärviää. Koko selvityksen ainoa meriuposkuoriaispariskunta löytyi täältä. Vaikka näkyvyys oli kohtalainen, en
havainnut sen enempää uposkuoriaisia. Ruovikon reuna oli muuten syvää ja ruopattu
Sepetlahden venekerhon tarpeisiin sopivaksi.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Alussa melko runsaasti pyörösätkintä. Lännempänä
hyvin vähän kasvillisuutta: jonkin verran ahvenvitaa ja muutamia yksittäisiä hapsividan
ja tähkä-ärviän versoja.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Huono näkyvyys, en havainnut ravintokasveja. Pohjalla irtonaista rakkolevää ja rihmalevää, siellä täällä kasvaa ahvenvitaa.
Rantauposkuoriaisia 2, ravintokasvia on. Ruovikon sisään jäävässä lampareessa
kohtalainen näkyvyys, noin 40 cm. Runsaita hapsivitakasvustoja, josta havaitsin yhden
rantauposkuoriaispariskunnan.
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3.7

3.8

Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Erittäin huono näkyvyys, vain noin 5 cm. Pohjalla
kasvaa karvalehteä, ahvenvitaa ja hapsiluikkaa. Siellä täällä havaitsen muutamia hapsividan ja tähkä-ärviän versoja.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Länsipuoliskolla kasvaa jonkin verran hapsivitaa ja
vähän tähkä-ärviää. Lähempänä Nuottaniemen venesatamaa ravintokasveja ei enää
kasva, mutta jonkin verran ahvenvitaa.

LIITE 1: kuva 3. Nuottaniemeltä havaittiin kaksi meriuposkuoriaista ja 10 rantauposkuoriaista.
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4. Pirisaari (LIITE 1: kuva 4)
Pirisaaren ympäristö ei vaikuttanut kovin hyvältä elinalueelta meriuposkuoriaiselle, lukuun ottamatta saaren pohjoiskärkeä (4.5). Siinäkin tiheä hapsivitakasvusto oli varsin pienialainen, alle 6
m2. Saaren kartoittamaton eteläranta oli lokkien ja tiirojen pesimäaluetta. Veneestä katsoen alue
ei näyttänyt lupaavalta: ranta oli kivikkoinen, eikä alueella ollut suojaisia ruovikkoalueita.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Pohjalla leikattuja järviruo’on tynkiä, rakkolevää,
ahvenvitaa ja jouhilevää. Näkyvyys huono.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Kivikkoinen pohja, mutta kivien väleissä hiekkaa.
Hapsivitaa jonkin verran kivien väleissä, myös tähkä-ärviää, merisätkintä ja ahvenvitaa.
Kasvillisuutta kaiken kaikkiaan vähän. Noin 70 cm syvää, huono näkyvyys.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Kasvillisuus kuten edellisellä osa-alueella (4.2), mutta hiekkapohjaa, ei kivikkoa. Näkyvyys 10–15 cm, joten havainnoitava kaistale vain
noin 15 cm leveä.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Alue hieman ruovikon suojissa. Jonkinlainen näkyvyys (n. 25 cm). Tiheä hapsivitakasvusto ja pitkiä versoja, kukinnot pintaan saakka.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Rakkolevää ja jouhilevää.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia vain muutamia versoja. Kivikkorantaa, ei juuri kasvillisuutta. Rihmalevää, jouhilevää ja vain muutamia satunnaisia putkilokasviversoja kivien
väleissä. Huono näkyvyys.

5. Ryssjeholmen (LIITE 1: kuva 4)
5.01
5.02

5.03
5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Laiturin vieressä kallioista ja kivikkoista pohjaa, rakkolevää.
Rantauposkuoriaisia 22, ravintokasvia on. Ruovikon ja rannan väliin jäävä vesialue.
Matalaa hiekkapohja, jossa hyvä näkyvyys. Mukavasti hapsivitaa, hauraa ja hapsiluikkaa. Paljon helposti havaittavia rantauposkuoriaisia, joista suurin osa hapsividalla ja
muutama kävelemässä myös hauralla.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Ruovikon reunassa liian syvää.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia niukasti. Ruovikon sisään jäävä lampare, jossa pohjalla
suurelta osin irtonaista rakkolevää (rihmalevää päällä), jouhilevää ja karvalehteä. Joitakin laikkuja tähkä-ärviää ja kalvasärviää.
Rantauposkuoriaisia 13, ravintokasvia on. Suuri pitkänomainen lampare, joka käsittää osa-alueet 5.05–5.08. Ensimmäinen osa-alue on laiturin edustalla. Paljon vesisammalta, mukavasti hapsivitaa ja tähkä-ärviää, myös pyörösätkintä ja pohjalla irtonaista rakkolevää. Rantauposkuoriaisia jäi varmasti havaitsematta, sillä hapsivitakasvustoja oli paljon ja näkyvyys vain kohtalainen.
Rantauposkuoriaisia 4, ravintokasvia on. Pohja madaltuu, näkyvyys paranee ja
hapsivitakasvustoja on selvästi vähemmän itään päin mentäessä. Ruovikko rajaa alueen edelliseen verrattuna melko kapeaksi. Kaksi pariskuntaa hapsividalla.
Rantauposkuoriaisia 3, ravintokasvia on. Lampare levenee ja haaroittuu. Pohjalla
karvalehti-sammalmatto ja hapsivitaa harvakseltaan siellä täällä. Näkyvyys useita metrejä ja uposkuoriaiset on helppo havaita hapsividoilta. Rantauposkuoriaisia on varmasti
enemmänkin.
Rantauposkuoriaisia 3, ravintokasvia on. Lampare jatkuu melko samankaltaisena.
Uin jonkin verran eteenpäin ennen kuin pysähdyn tarkistelemaan hapsivitoja. Kolme yksittäistä rantauposkuoriaista kiipeilee hapsividoilla.
Ei kuoriaisia, ravintokasveja vain muutamia versoja. Ruovikon kärjen suojissa
olevassa lampareessa ei ravintokasveja, rakkolevää. Alussa ahvenvitaa runsaasti ja vähän rakkolevää. Itään päin edettäessä pohja enimmäkseen pieniä kiviä ja rihmalevää,
harvakseltaan joitakin versoja hapsivitaa ja tähkä-ärviää.
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5.10

5.11
5.12

Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Pohja kivikkoa, ja kivien väleissä vähän hiekkaa.
Putkilokasvit kasvavat kivien väleissä. Hapsivitaa, tähkä-ärviää, rihmalevää, rakkolevää
ja vähän hauraa.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Pieni alue, jossa selvästi runsaammin hapsivitaa,
myös hauraa. Ei havaintoja uposkuoriaisista.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Enimmäkseen rakkolevää ja rihmalevää, sekä muutamia tähkä-ärviöitä. Niemen kärjessä laikku hapsivitaa (kartassa merkintä x), mutta ei
havaintoja kuoriaisista.

LIITE 1: kuva 4. Pirisaaren rannoilta ei havaittu uposkuoriaisia. Ryssjeholmenilta ei havaittu meriuposkuoriaisia, mutta saaren ympäriltä löytyi yhteensä 51 rantauposkuoriaista.
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5.13

5.14
5.15

5.16

5.17

Rantauposkuoriaisia 7, ravintokasvia on. Hiekka- ja kivikkopohjaa. Hapsivitaa siellä
täällä, myös tähkä-ärviää sekä vähän rakkolevää ja rihmalevää. Ei mitään tiheitä hapsivitakasvustoja, mutta silti muutamalta versolta havaitsin 3 rantauposkuoriaista (1 pari
+ yksittäinen yksilö). Keskellä aluetta noin kolmen metrin kaistale pelkkää rakkolevää,
jonka jälkeen lännempänä kasvillisuus taas ensiksi kuvatun kaltainen ja hapsividalta
havainto kahdesta kuoriaispariskunnasta.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Paljas hiekkapohja, ei kasvillisuutta.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Hiekkapohja, jolla kohtalaisesti hapsivitaa, ahvenvitaa ja hapsiluikkaa, sekä muutama puska tähkä-ärviää. Ensimmäisessä lahdenpoukamassa osittain myös kalliopohjaa ja rakkolevää. Mahdollinen elinympäristö, ei havaintoja uposkuoriaisista.
Ei kuoriaisia, ravintokasveja vain muutamia versoja. Kivikkopohja, jossa hiekkalaikkuja. Ahvenvitaa, rakkolevää, rihmalevää, mutta vain vähän ravintokasvia: matalia
pieniä hapsivitatupsuja. Näkyvyys noin 30 cm.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Pohja kivikkoa ja kalliota. Rakkolevää, rihmalevää ja
kivien väleissä siellä täällä ahvenvitaa.

6. Granholmen (LIITE 1: kuva 5)
6.1
6.2

6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Laiturin lähellä syvää ja ruopattua.
Rantauposkuoriaisia 7, ravintokasvia on. Ruovikon reunasta noin 15 metriä ulospäin ulottuva laaja matala (50 cm syvä) alue, jossa hapsivitaa kohtalaisesti. Paljasta
pohjaa vähän, enimmäkseen hapsiluikkaa. Lähempää ruovikkoa havaitsin 7 rantauposkuoriaista. Näkyvyys noin 25 cm. Hyvä elinympäristö.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Selvästi syvempi kohta. Pohjalla matto irtonaista
rakkolevää ja siellä täällä ahvenvitaa.
Rantauposkuoriaisia 2, ravintokasvia on. Ruovikon ja rannan väliin jäävä käytävä.
Suuaukon itäreuna on noin 2 metriä syvää, mutta länsireuna ja ruovikon taakse ulottuva kapea kaistale on matalaa (noin 60 cm syvää). Suuaukon luona kasvaa jouhilevää,
ahvenvitaa ja vähän hapsivitaa hiekka-sorapohjalla. Uposkuoriaisten havaintopaikan
kohdalla hapsivitaa on runsaammin.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Potentiaalinen paikka. Mukavasti hapsivitaa, myös
hapsiluikkaa ja ahvenvitaa.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Syvempi paikka. Alussa noin 1,5 metrin syvyistä
madaltuen noin metriin. Siellä täällä ahvenvitaa.
Rantauposkuoriaisia 2, ravintokasvia on. Etelärannalla tiheitä hapsivitakasvustoja,
myös tähkä-ärviää, hapsiluikkaa ja ahvenvitaa. Kuoriaispariskunta havaittu hapsividalta. Syvyyttä noin puoli metriä. Pohjoisranta on kivikkoinen.

7. Kaitfjärden (LIITE 1: kuva 5)
7.1

7.2

7.3

7.4

Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Laaja matala alue, syvyyttä puoli metriä ja alle. Kasvillisuutta melko vähän, enimmäkseen hapsiluikan harvaa kasvustoa. Monin paikoin
myös hauraa ja hapsivitalaikkuja koko matkalla siellä täällä. Potentiaalinen elinalue,
mutta näkyvyys todella huono, noin 10 cm.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Edellistä syvempi paikka, syvyys noin 80 cm. Pohjalla paksu matto pyörösätkintä ja hapsivitalaikkuja siellä täällä. Ei havaintoja uposkuoriaisista, näkyvyys huono.
Ei kuoriaisia, ravintokasvia on. Pienen saaren (Stora Metanberget) takana näkyvyys
hieman parempi. Hapsivitaa kasvaa paikoitellen enemmänkin, mutta ei havaintoja
uposkuoriaisista.
Ei kuoriaisia, ei ravintokasveja. Ruovikon reuna hieman syvempää ja laiturialue syvää, ruopattua pohjaa. Näkyvyys jälleen huono.
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LIITE 1: kuva 5. Granholmenilta havaittiin 11 rantauposkuoriaista, ei meriuposkuoriaisia. Kaitfjärdeniltä ei uposkuoriaisihavaintoja.

