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1 Johdanto 

Varesniemi sijaitsee Kustavin kunnassa noin seitsemän kilometriä Kustavin keskustasta luoteeseen. 

Varesniemen selvitysalue on 22 hehtaarin suuruinen. Äijänkari on noin 0,5 hehtaarin kokoinen saari 

noin 800 metriä Jyrkmaanniemen länsipuolella. 

Luontoselvitys on tehty ranta-asemakaavan suunnitelmien pohjaksi Nosto Consulting Oy:n 

toimeksiannosta. Varesniemen alueelta on laadittu kevään ja kesän 2016 aikana linnusto-, liito-

orava-, lepakko-, putkilokasvi- ja luontotyyppiselvitykset. Äijänkarin saarelta on tehty linnusto-, 

putkilokasvi- ja luontotyyppiselvitykset. Selvitykset on laatinut luontokartoittaja Marika Vahekoski 

Luontopalvelu Kraakusta.   

Kartta 1: Selvitysalueiden sijainti Kustavissa 

 
Äijänkarin saari on ympäröity sinisellä värillä ja Jyrkmaanniemi on väritetty violetilla 

 

 

 



4 
 

 

2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen menetelmät 

Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus tehtiin 16.6.2016 kiertämällä alueet kattavasti läpi. 

Kasvillisuutta katseltiin linnustoselvitysten yhteydessä myös 27.5.2016. Alueet on kuvioitu 

luontotyyppien mukaan.  

2.2.1 Äijäkarin kuvio 1 

Kuvio 1 on ranta-aluetta, jossa kasvaa tervaleppää, tuomea, vaahterantaimia, merirannikkia, 

suolavihvilää, mesiangervoa, karhunputkea, merivirmajuurta, rantakukkaa, järviruokoa, 

jouhivihvilää ja punanataa. Kuvio on noin viidestä seitsemään metriä leveä tervaleppävyöalue. 

Rannassa vesirajassa kasvaa meriluikkaa.  

 
                   Kuva 1: Rannan tervaleppävyö 

2.2.2 Äijänkarin kuvio 2 

Saaren keskellä kasvaa vanhoja yli 80 -vuotiaita mäntyjä, pihlajia, rauduskoivu ja tervaleppiä.  

Pensaskerroksessa kasvaa vadelmaa, katajia, tuomea, taikinamarjaa ja vaahterantaimia. 

Kenttäkerroksessa kasvaa metsälauhaa, oravanmarjaa, metsätähteä, metsäalvejuurta, mustikkaa ja 

niittysuolaheinää. Pohjakerroksessa kasvaa seinäsammalta, kangaskynsisammalta ja puikkojäkälää. 

Kuviosta on muodostumassa mustikkatyypin tuoretta kangasta, mutta pienellä saarella ympäröivän 

meren vaikutus näkyy karussa kasvillisuudessa.  
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                   Kuva 2: Mustikkatyypin tuore kangas 

2.2.3 Äijänkarin kuvio 3 

Kuvio 3 on avokallioaluetta, jonka painanteissa kasvaa kitukasvuisia mäntyjä sekä ruoholaukkaa, 

keltamaksaruohoa, isomaksaruohoa, aho-orvokkia, rantapiharatamoa, pietaryrttiä, metsälauhaa, 

punanataa ja merisauniota. Kuvio on karua merenrantakalliota.   

 

 
                   Kuva 3: Rantakallio 



6 
 

Kartta 2: Äijänkarin luontotyypit 

 
Numero 1 on merenrannan leppävyötä, numero 2 on mustikkatyypin tuoretta kangasta ja numero 3 on karua 

rantakalliota 

2.3.1 Varesniemen kuvio 1 

Kuvio 1 on Varesniemen itärantaa. Se on kapea ranta-alue, jolle on tehty tie, jota pääsee kulkemaan 

traktorilla. Alueelle on myös tasattu ruopattua maa-ainesta. Kuviolla kasvaa haavan ja 

tervalepäntaimia, katajia, järviruokoa, tuoksusimaketta, keräpäävihvilää, sananjalkaa, peltokortetta, 

lillukkaa, vadelmaa, karhunputkea, niittynätkelmää, metsätähteä, hiirenvirnaa, koiranputkea, 

rönsyleinikkiä, nurmipuntarpäätä, mesiangervoa, niittysuolaheinää, saunakukkaa, nokkosta, kieloa, 

pihaketohanhikki, leskenlehteä, jokapaikansaraa, nurmilauhaa, ranta-alpia, merikaislaa ja 

merivirmajuurta.  

 
Kuva 4: Varesniemen itäistä ranta-aluetta 
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2.3.2 Varesniemen kuvio 2 

Kuvio 2 on merenrannan ruovikkoa, jossa kasvaa järviruokoa.  

 
Kuva 5: Merenrannan ruovikko 

2.3.3 Varesniemen kuvio 3 

Kuvio 3 on talousmetsää, jossa kasvaa 60 - 80 -vuotiaita mäntyjä ja kuusia. Myös alikasvoksena 

kasvaa kuusta. Pensaskerroksessa kasvaa rauduskoivun- ja pihlajantaimia. Kenttäkerroksessa 

kasvaa mustikkaa, puolukkaa, oravanmarjaa, metsätähteä, metsälauhaa, vanamoa, kevätpiippoa, 

kanervaa ja metsäalvejuurta. Kuvio on mustikkatyypin tuoretta kangasta (MT). Tuurinnokan 

eteläpuolella oleva metsäkuvio on hakattu, mutta aluskasvillisuudesta voi päätellä sen olleen 

mustikkatyypin tuoretta kangasta.  

 
            Kuva 6: Mustikkatyypin tuoretta kangasta 
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2.3.4 Varesniemen kuvio 4 

Kuvio 4 on avointa rantakallioaluetta. Rantakallion painanteissa kasvaa kitukasvuisia mäntyjä ja 

katajia sekä metsälauhaa, kivikkoalvejuurta, kevätpiippoa, mustikkaa ja ahosuolaheinää. Kalliolla 

kasvaa myös harmaa-, valko- ja palleroporonjäkälää, isohirvenjäkälää, tinajäkälää ja 

punatorvijäkälää. Kuvio on karua merenrantakalliota.  

 
Kuva 7: Karua merenrantakalliota 

2.3.5 Varesniemen kuvio 5 

Kuvio 5 on kalliometsäaluetta (Vr). Kalliolla kasvaa harvassa kitukasvuisia mäntyjä. Kallion 

painanteissa kasvaa suopursua, mustikkaa, kanervaa, puolukkaa, juolukkaa, lakka, tupasvillaa ja 

variksenmarjaa sekä korpirahkasammalta, kangasrahkasammalta, korpikarhunsammalta ja 

seinäsammalta. Kalliometsä on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.  

 
Kuva 8: Kalliometsä (Vr) 
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Kartta 3: Varesniemen luontotyypit 

 
Numero 1 on muokattua rantaheinikkoa, numero 2 on ruovikkoa, numero 3 on mustikkatyypin tuoretta 

kangasta, numero 4 on karua rantakalliota ja numero 5 on kalliometsää 

3Arvokkaat elinympäristöt ja uhanalaiset lajit  

3.1 Luontotyyppien uhanalaisuus 

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt viisivuotisessa hankkeessa Suomessa esiintyvien 

luontotyyppien luokittelua ja tyyppien uhanalaisuutta. Ensimmäinen uhanalaisuusarviointi valmistui 

2008 ja sen lopputuloksena esitettiin jokaiselle luontotyypille uhanalaisuusluokat erikseen Pohjois-

Suomen, Etelä-Suomen ja koko maan osalta. Uhanalaisuusluokkien määräytyminen perustuu sekä 

tyypin yleisyyteen nykyhetkellä.  

3.2 Arvokkaan luontotyypit ja uhanalaiset putkilokasvit 

Karut merenrantakalliot, merenrannan leppävyöt ja -pensaikot sekä merenrannan ruovikot ovat 

uhanalaisuusluokituksen mukaan säilyviä (LC) sekä Etelä-Suomessa että koko maassa.  

Tuurinnokantien ja Sammalperäntien risteyksessä kasvaa luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettua 

valkolehdokkia.  
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4 Liito-oravaselvitys 

4.1 Yleistä liito-oravasta 

Liito-orava elää kuusivaltaisissa metsissä, joissa tulee kasvaa myös riittävästi sopivia ravintopuita 

kuten haapoja, leppiä ja koivuja. Liito-orava käyttää elinpiirillään useita pesäpaikkoja. 

Pesäpaikoiksi kelpaavat puun kolot, oravan vanhat risupesät sekä linnunpöntöt. Aikuisen naaraan 

elinpiiri on noin 8 ha ja uroksen noin 60 ha. Urosten elinpiirit voivat sijaita osittain päällekkäin ja 

yhden uroksen elinpiirin sisällä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Naaraiden elinpiirit sijaitsevat 

yleensä erillään toisistaan.  

Liito-orava voi käyttää siemenpuuasentoon hakattuja aukkoja, varttuneita taimikoita ja nuoria 

metsiä ruokailuun ja siirtymiseen kuusimetsiköstä toiseen. Puuttomia hakkuuaukkoja ja nuoria 

taimikoita liito-orava ei pysty ylittämään liitäen puusta toiseen, jolloin nämä alueet eivät sovellu 

liito-oravalle. Liito-orava pystyy liitämään jopa 60 metriä. 

Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on merkitty silmälläpidettäväksi lajiksi. 

Suomen luonnonsuojelulain 49§:n mukaan, luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

4.2 Liito-oravaselvityksen menetelmät 

Alueelta etsitään mahdollisia liito-oravan pesimä- ja ruokailupuita tarkastamalla haapojen, koivujen 

ja isojen kuusien tyvet. Puiden alta etsitään liito-oravan papanoita. Papanat ovat parhaiten 

nähtävissä lumien sulettua huhtikuun alusta kesäkuun loppuun, jolloin ne eivät vielä ole jääneet 

kasvillisuuden peittoon.  Varesniemen alueen liito-oravaselvitys tehtiin  27.5.2016. Äijänkarilta ei 

tehty liito-oravaselvitystä. 

4.3 Liito-oravaselvityksen tulokset 

Selvitysalueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta. 

5 Linnusto  

Linnustoselvitystä tehtäessä alueet kierrettiin jalkaisin kartoituslaskentamenetelmää käyttäen 27.5. 

ja 16.6. klo 4:00 – 10:00 välisenä aikana. Apuna laskennassa käytettiin kiikareita ja GPS-

paikanninta. Laskennat suoritettiin poutaisella ja tyynellä tai heikko tuulisella säällä. Linnuista 

merkittiin kartalle näkö- ja kuulohavainnot. Myös aluerajauksen läheisyydessä ääntelevät ja nähdyt 

linnut merkittiin karttaan (noin 50 m etäisyydellä alueen rajalta). Korkealla ylilentäviä lintuja ei 

merkitty ylös.   

5.1 Linnustoselvityksen tulokset 

5.1.1 Äijänkarin linnustoselvityksen tulokset 

Äijänkari on pieni saari ja siellä havaittiin vain yksi peippopari ja rantasipipari. Rantasipi on 

Suomen vastuulaji. 
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5.1.2 Varesniemen linnustoselvityksen tulokset 

Varesniemellä pesi 16 lintulajia ja yhteensä 43 lintuparia. Yleisimmät lintulajit alueella olivat 

peippo, pajulintu ja punarinta. Ne ovat yleisiä metsissä ja puutarhoissa pesiviä lintulajeja. 

Ruovikkoalueella pesi yksi silkkiuikkupari ja ruokokerttuspari. Selvitysalueesta iso osa on karua 

kallioaluetta, jossa pesii vähän lintuja. Keski-ikäisellä mustikkatyypin kankaalla pesi 12 lintulajia ja 

yhteensä 30 paria, joka on tämän tyyppiselle metsälle tavallista tiheyttä. Keltasirkku pesii avoimien 

paikkojen pensaikoissa tai varvikossa ja kuviolla 3 keltasirkku pesi hakkuualueella.  

Lintulaji Kuvio 1 Kuvio 2 Kuvio 3 Kuvio 4 Kuvio 5 Lähialueet 

Silkkiuikku - 1 - - - - 

Rantasipi 1 - - - - - 

Sepelkyyhky - - 1 - - - 

Metsäkirvinen - - 2 - 1 - 

Rautiainen - - - - 1 - 

Punarinta - - 5 - 1 1 

Mustarastas - - 1 - - 1 

Räkättirastas - - 2 - - 1 

Laulurastas - - 1 - 2 1 

Ruokokerttunen - 1 - - - - 

Pajulintu - - 4 - - 1 

Hippiäinen - - 2 - - - 

Kirjosieppo - - - - - 2 

Sinitiainen - - - - - 1 

Talitiainen - - 2 - - 1 

Peippo - - 8 - 3 3 

Vihervarpunen - - 1 - 1 - 

Keltasirkku 1 - 1 - - - 

Yhteensä 2 2 30 0 9 12 

 

6 Alueella pesivät uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lajit sekä Suomen 

vastuulajit 

Lintulajien uusin uhanalaisuusarviointi on tehty vuonna 2015 ja se perustuu Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton ohjeistoon. Arvioitavat lajit ovat elinvoimaisia  (LC), tai silmälläpidettäviä 

(NT), uhanalaisia tai hävinneitä (RE). Uhanalaiset lajit ovat joko vaarantuneita (VU), erittäin 

uhanalaisia (EN) tai äärimmäisen uhanalaisia (CR). Laji voi olla myös puutteellisesti tunnettu (DD). 

Laji on vaarantunut, kun siihen kohdistuu keskipitkällä aikavälillä suuri uhka kadota luonnosta. 

Uhanalaisuusluokan 2015 mukaan laji arvioidaan vaarantuneeksi (VU), kun se parhaan saatavilla 

olevan tiedon perusteella täyttää jonkun vaarantuneiden luokan kriteereistä A-E, ja siihen 

arvioidaan täten kohdistuvan luonnossa korkea häviämisriski. Laji arvioidaan silmälläpidettäväksi 

(NT), kun se ei täytä uhanalaisten kriteerejä, mutta jonkun kriteerin täyttyminen on kuitenkin 

lähellä tai on todennäköistä, että ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa. Alueellisessa 

uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisesti silmälläpidettävien ja elinvoimaisten lajien 

uhanalaisuutta vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnin mukaan. Lintudirektiivin I-liitteessä on lueteltu 

yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 
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2000 -verkosto.). Suomen erityisvastuulajit ovat lajeja, joiden levinneisyys on keskittynyt 

Eurooppaan tai, jotka ovat maanosan laajuisesti uhanalaisia, voimakkaasti taantuneita tai 

harvalukuisia, ja erityisesti karujen vesien, soiden ja boreaalisten havumetsien lajit, joiden Suomen 

kannan osuus on yli 15 % Euroopan kannasta, lukuun ottamatta punakylkirastasta, järripeippoa ja 

vihervarpusta. (Suomen ympäristökeskus: Vastuulaji, linnut. 2013. Ympäristöministeriön www-

sivut. ) 

 

Uhanalaisuusluokituksen mukaan silkkiuikku on silmälläpidettävä (NT) laji. Silkkiuikku pesi 

Varesniemen itärannan ruovikossa. Rantasipi on Suomen vastuulaji. Rantasipi pesi Äijänkarin 

itärannalla ja myös Varesniemen itärannalla. Kun Varesniemen rannasta ei raivata koko ruovikkoa, 

jää silkkiuikulle vielä pesimäpaikkoja. Rantasipille pitäisi jäädä alue suojaavaa rantaruohostoa tai 

metsänreunan varvikkoa, jonne se voi tehdä pesänsä.  

Kartta 4: Äijäkarissa pesivä rantasipi 

 
Rantasipi on merkitty karttaan violetilla pisteellä 
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Kartta 5: Varesniemellä pesivät rantasipi ja silkkiuikku 

 
Rantasipi on merkitty karttaan violetilla pisteellä ja silkkiuikku vihreällä pisteellä 

7 Lepakot 

7.1 Yleistä lepakoista 

Saalistaessaan lepakot kaikuluotaavat ultraääniensä avulla hyönteisiä. Kaikuluotauksen avulla 

lepakot myös suunnistavat. Puu- ja pensasrivit helpottavat lepakon suunnistamista ruokailu- ja 

lepopaikoille.  

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia. Pohjanlepakko, vesi-, lampi-, ripsi-, viiksi- ja isoviiksisiippa 

sekä korvayökkö talvehtivat Suomessa. Iso-, kimo-, pikku-, kääpiö-, etelän- ja vaivaislepakko ovat 

Suomessa harvinaisia ja muuttavat talveksi Keski-Eurooppaan. Lepakot vaipuvat talveksi 

horrokseen ja tarvitsevat horrostuspaikaksi 0-8
o
C lämpöisen, vedottoman ja kosteahkon paikan. 

Maakellarit, kallion syvät halkeamat ja louhikot ovat tällaisia paikkoja. Kesällä lepakoiden 

päiväpiilopaikoiksi kelpaavat puiden kolot, kaarnanaluset, linnunpöntöt ja rakennusten vintit sekä 

kattojen rakenteet. 

Pohjanlepakko on lepakkolajeista yleisin ja sen kaikuluotausääni kantaa 50 – 80 metriä. Koska 

pohjanlepakon ääni on voimakas, eivät leveät tie- tai sähkölinjat haittaa sen suunnistamista.  

Isoviiksisiippa ja viiksisiippa ovat myös yleisiä lepakoita Suomessa. Viiksisiippojen 

kaikuluotausääni kantaa noin 15 – 20 metriä. Viiksisiipat asustavat metsissä ja karttavat valaistuja 

alueita. Ne saalistavat pienillä aukeilla, metsäteiden varsilla ja metsänreunoissa. Koska 

isoviiksisiipan ja viiksisiipan äänen taajuudet ovat samanlaiset, niitä ei ole yritetty erottaa toisistaan 

tässä selvityksessä. 

Korvayökön kaikuluotausääni on kaikkein heikoin ja kantaa vain noin 5 metriä. Korvayökkö 

käyttää saalistaessaan isoja korviaan. Koska korvayökön kaikuluotausääni on heikko, on sen 
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havaitseminen detektorinkin avulla vaikeaa ja onnenkauppaa. Korvayökkö asustaa pihoissa, 

puutarhoissa ja puistoissa esimerkiksi hautausmailla. 

Vesisiippa saalistaa nimensä mukaisesti vesistöjen yllä. Vesisiipat lentävät lähellä veden pintaa, 

pyörähdellen ympäri pienillä alueilla. Välillä ne poikkeavat rannalta veden päälle kaartuvien puiden 

alle.  

Lampisiippa, ripsisiippa, pikkulepakko, etelänlepakko, kääpiölepakko, vaivaislepakko, isolepakko 

ja kimolepakko ovat Suomessa harvinaisia ja eteläisiä lajeja. 

Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin 

liitteen IV (a) listaan. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan.  Suomi on liittynyt Euroopan 

lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimuksen mukaan lepakoiden 

tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä tulee pyrkiä säästämään. Tämän mukaan 

lepakkoalueet luokitellaan luokkiin I – III. Luokka I tarkoittaa lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, 

joka on ehdottomasti säilytettävä ja sen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa 

kielletty. Luokka II on tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti ja tämä alue tulee huomioida 

maankäytössä. Luokka III tarkoittaa muuta lepakoiden käyttämää aluetta. Tällainen alue on 

mahdollisuuksien mukaan huomioitava maankäytössä.  

7.2 Selvitysalueen lepakot 

Lepakkoselvitys tehtiin kolme kertaa; 27.5., 4.7. ja 14.8. Sää oli selvityskerroilla poutainen ja tuuli 

tyyntä tai heikkoa. Selvityksen tekeminen aloitettiin tunnin kuluttua auringon laskemisesta.  

Alueella kuljettiin rauhallisesti kävellen teitä ja sähkölinjojen alla kulkevia polkuja pitkin. 

Lepakoita havainnoitiin detektorin avulla (Pettersson ultrasound detector D 230). Kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvitystä tehtäessä katseltiin löytyykö alueelta lepakoille sopivia päiväpiilopaikkoja tai 

mahdollisia talvehtimispaikkoja. Äijänkarilta ei tehty lepakkoselvitystä.  

Jokaisella käyntikerralla alueella havaittiin pohjanlepakoita. Ne käyttivät Tuurinnokantietä ja 

kallion päällä kulkevaa mökkitietä saalistusreittinään. Lisäksi ne saalistivat pohjoisosassa pienellä 

metsäaukolla sekä selvitysalueella sijaitsevan pellon koillisosassa ja osittain rantatien yläpuolella. 

Samalla kerralla pohjanlepakoita havaittiin kaksi. Alue on kuitenkin laaja ja pohjanlepakoita 

havaittiin monessa paikassa saman yön aikana, joten voidaan arvioida, että niitä on alueella 2 - 4. 

Varesniemen vanhan maalaistalon pihapiirissä havaittiin toisella käyntikerralla viiksisiippa. Siitä ei 

tehty muilla kerroilla havaintoja. Alueella on paljon kalliota, jossa on halkeamia. Lepakot voivat 

käyttää niitä päiväpiilopaikkoinaan ja myös talvella horrospaikkoina. Lisäksi alueella on vanhoja 

rakennuksia, joiden vinteillä lepakot voivat kesäisin olla päiväpiilossa. Alue luokitellaan luokkaan 

II, joka tarkoittaa tärkeää ruokailualuetta ja siirtymäreittiä. Tällainen alue tulee huomioida 

maankäytössä. Saalistusreittien varsille tulisi jättää suojaavaa puustoa, joka auttaa lepakoita myös 

suunnistamisessa.  
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Kartta 6: Varesniemen selvitysalueen lepakot 

 
Pohjanlepakoiden saalistusreitit ja -alueet on merkitty karttaan keltaisella. Viiksisiipan saalistusalue on 

merkitty karttaan vihreällä ja löytyy kartan oikeasta alakulmasta 

8 Päätelmät 

Äijänkarin selvitysalueella ei ole metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai 

luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Siellä ei myöskään kasva luonnonsuojeluasetuksella 

rauhoitettuja kasvilajeja. Saaren rannalla pesivä rantasipi on Suomen vastuulaji. Sen 

pesimämahdollisuudet säästyvät saarella, kun osa saaren itärannan tervaleppävyöstä jätetään 

raivaamatta ja kenttäkerroksen kasvillisuus siistimättä.  

Varesniemen selvitysalueen kalliometsä on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. 

Kallioalueen painanteissa on useita pieniä soistumia, jotka lisäävät kallioluonnon 

monimuotoisuutta. Tuurinnokantien ja Sammalperäntien risteyksessä kasvaa 

luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettua valkolehdokkia. Tämä tulee huomioida, jos tiealuetta 

levennetään.  Varesniemen alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta. Selvitysalueen ruovikossa 

kuviolla 2 pesi uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä silkkiuikku. Kun osa ruovikosta 
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jätetään ennalleen, säilyy silkkiuikulla mahdollisuus pesiä alueella muinakin kesinä. 

Rantaruohikossa kuviolla 1 pesi rantasipi, joka on Suomen vastuulaji. Sekin pystyy pesimään 

alueella jatkossakin, kun osa rannasta jätetään siistimättä. Lepakkoselvitysten aikana alueella 

havaittiin jokaisella kerralla pohjanlepakoita ja yhden kerran yksi viiksisiippa. Pohjanlepakoita 

arvioidaan olevan alueella kahdesta neljään. Pohjanlepakot käyttivät saalistusreitteinään alueella 

kulkevia teitä ja saalistivat myös pellon reunassa, pienellä metsäaukiolla ja Varisniemen 

maalaistalon pihamaalla. Myös viiksisiippa saalisti saman maalaistalon pihapiirissä. Alue 

luokitellaan Euroopan lepakoidensuojeluohjelman mukaan luokkaan II, joka tarkoittaa lepakoiden 

tärkeää ruokailualuetta tai reittiä. Alueella ja sen läheisyydessä on useita rakennuksia, joissa lepakot 

voivat kesällä oleilla päiväpiilossa. Kallioalueella on halkeamia, joissa lepakot voivat myös olla 

päivisin, mutta mahdollisesti myös talvella horroksessa.  
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