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Kuuskajaskarin vartiolinnakesaari sijaitsee Rauman keskisessä saaristossa. Saarelta on lähimmillään noin kolmen kilometrin matka mantereella sijaitsevaan Ulko-Petäjäkseen. Kuuskajaskarin pohjoispuolella noin kymmenen kilometrin etäisyydellä sijaitsee Rauman suurin saari,
Nurmes. 28 hehtaarin selvitysalue (kuva 1) käsittää rajauksen, joka ulottuu saaren rantaviivoihin. Vesialueita ei näin ollen tutkittu.
Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Kuuskajaskarin lepakkoselvityksen
tulokset, joiden perusteella voidaan suunnitella alueen kaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Raportti on osa saaren luontoselvityspakettia, josta linusto-, putkilokasvit ja luontotyypit selvitettiin vuonna 2011 (Ahlman 2011).
Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastaa luontokartoittaja Santtu Ahlman (Ahlman Konsultointi & suunnittelu).

Kuva 1.
Kuuskajaskarin
luontoselvitysalueen
rajaus kulkee rantaviivoja
pitkin (28 ha).
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SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Selvitysalue (kuva 1) on 28 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, joka on kokonaisuudessaan varsin sekava. Saarella on pitkä kulttuurivaikutteinen historia, sillä siellä on ollut laidunnusta jo
1600-luvulla. Oman – hyvin hallitsevan – leimansa Kuuskajaskarille antaa puolustusvoimiin
liittyvä historia, joka sai alkunsa jo ensimmäisen maailmansodan aikana. Rannikkotykistö ja
siihen liittyvät kasarmi- ja asuinrakennukset sekä maisemaa hallitsevat merivartiotornit, ampumaratarakenteet ja juoksuhaudat ovat muokanneet saaresta hyvin omaperäisen kokonaisuuden. Varusmiehet poistuivat saarelta 1990-luvun lopussa, jolloin yksikkö lopetettiin. Nykyään
rakennuksia käytetään lähinnä matkailutarkoituksessa, ja etenkin heinäkuussa matkailijoiden
määrä on merkittävä.
Saarella on voimakkaan kulttuurihistorian lisäksi myös luonnontilaisia osuuksia, kuten
esimerkiksi rantakallioita ja tervaleppäyhdyskuntia. Länsipuoliskon metsät ovat pääosin kuivahkoja ja kuivia mäntyvaltaisia kankaita.

TUtkimusmenetelmät
Lepakkoselvityksiä on tehty Suomessa melko niukasti, eikä vakiintuneita menetelmiä vielä
ole. Kuuskajaskarin selvitys tehtiin varsin tarkkana pienestä pinta-alasta johtuen. Lepakoita
havainnoitiin yöllä noin klo 22.00–4.00 välisenä aikana kiertämällä alue mahdollisimman tarkkaan läpi. Inventoinnit tehtiin 26.–27.6., 18.–19.7. ja 16.–17.8.
Alue kierrettiin mahdollisimman tarkasti kävellen kaikki polut, tiet ja muut avoimet alueet.
Detektorin taajuutta vaihdeltiin jatkuvasti, jotta eri aaltopituudella ääntelevät lajit havaitsisi ja
erottaisi toisistaan. Valtaosa tutkimusalueesta saatiin tarkastettua vähintään kolmesti, mutta
pienialaisesti käyntikertoja kertyi parhaimmillaan lähes kymmenen. Havainnointi tehtiin sopivan tyyninä ja lämpiminä ajankohtina, jolloin lämpötila oli vähintään 10 °C. Liian viileällä,
tuulisella tai sateisella säällä lepakot eivät saalista aktiivisesti.
Maastoinventoinneissa keskityttiin lähinnä saalistusalueiden etsimiseen, eikä esimerkiksi rakennuksista etsitty lisääntymiskolonioita. Myöskään talviaikaiset tarkastuskäynnit eivät
kuuluneet selvitykseen.
Yöhavainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria (Petterson D 240X), joka muuntaa korkeat
kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Laitteella voidaan kuunnella ja määrittää lepakoita
reaaliajassa heterodyne-menetelmällä tai varmistaa vaikeiden lajien määritys aikalaajennettujen (time expansion) tallenteiden avulla myöhemmin BatSound-ohjelman avulla. Nauhurina
käytettiin Zoom H4n -laitetta.
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Lepakoiden elintavoista
Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, jotka ovat kaikki hyönteissyöjiä. Näistä moni on kuitenkin
hyvin harvinainen ja epäsäännöllinen laji maassamme, tosin lepakoita on tutkittu Suomessa
toistaiseksi varsin vähän.
Erikoista lepakoiden käyttäytymisessä on naaraiden muodostamat lisääntymisyhdyskunnat, joissa ne synnyttävät poikasensa. Koiraat pysyttelevät kesällä hyvin pitkälti yksin tai korkeintaan pieninä ryhminä. Päiväpiiloiksi kelpaavat erilaiset rakennukset, puiden kolot ja muut
vastaavat paikat. Sopivien ruokailupaikkojen säilyttäminen etenkin lisääntymisyhdyskuntien
lähellä on tärkeää etenkin pesiville naaraille. Loppukesän tullen lepakot levittäytyvät ravinnonhakuun erilaisiin ympäristöihin. Talvensa lepakot viettävät horroksessa esimerkiksi kellareissa. Osa lepakkokannasta muuttaa etelämmäksi talvehtimaan.

Lepakot lainsäädännössä
Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a)-mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. Lisäksi ripsisiippa on
luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella erityistä suojelua
vaativaksi lajiksi ja se on arvioitu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN).
Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), joka
velvoittaa sitoutuneita maita huolehtimaan suojelusta lainsäädännön kautta. Sopimuksen mukaan osapuolten on pyrittävä säilyttämään merkittäviä ruokailualueita.

Epävarmuustekijät
Lepakkoselvitykseen käytettiin kohtalaisesti aikaa riittävän kuvan saamiseksi. Osa lepakoista
on kuitenkin varmasti jäänyt havaitsematta, sillä joidenkin lepakkolajien ultraääni kuuluu hyvin lyhyen matkan päähän (taulukko 1). Kokonaisuudessaan selvitystä voidaan pitää riittävän
kattavana päätelmien tekoa varten.
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Laji

Tieteellinen nimi

Yleisyys
I

II

III

Kuuluvuus

Taajuus

Vesisiippa

Myotis daubentoni

x

-

-

15–20 m

40–45 kHz

Ripsisiippa

Myotis nattereri

-

x

-

5–10 m

45–50 kHz

Viiksisiippa

Myotis mystacinus

x

-

-

15–20 m

45–50 kHz

Isoviiksisiippa

Myotis brandtii

x

-

-

15–20 m

45–50 kHz

Lampisiippa

Myotis dasycneme

-

-

x

20–80 m

36–38 kHz

Vaivaislepakko

Pipistrellus pipistrellus

-

-

x

15–20 m

43–50 kHz

Pikkulepakko

Pipistrellus nathusii

-

x

-

15–25 m

55 kHz

Kääpiölepakko

Pipistrellus pygmaeus

-

-

x

15–20 m

38–47 kHz

Isolepakko

Nyctalus noctula

-

x

-

100 m

20–25 kHz

Pohjanlepakko

Eptesicus nilssoni

x

-

-

50–80 m

28–32 kHz

Etelänlepakko

Eptesicus serotinus

-

-

x

50 m

22–27 kHz

Kimolepakko

Vespetilio murinus

-

-

x

50–100 m

25–35 kHz

Korvayökkö

Plecotus auritus

x

-

-

2–5 m

42–50 kHz

Taulukko 1. Suomessa tavattujen lepakkolajien yleisyys, kaikuluotausäänen kuuluvuus ja taajuudet
karkeasti esitettyinä. I = yleinen, II = harvalukuinen, III = satunnainen. Kuuluvuus kuvaa etäisyyttä,
josta äänen saattaa havaita ja taajuus kilohertseinä vaihteluväliä, jolloin ääni kuuluu parhaiten.
Kuuluvuus- ja taajuustietojen lähde: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2006.

Lajikohtaista tarkastelua
Suomen yleisimpänä lajina pohjanlepakko osoittautui maastoselvitysten perusteella runsaslukuisimmaksi myös Kuuskajaskarilla. Se esiintyy usein asutuksen lähistöllä sopivan suojaisissa metsiköissä ja toisaalta myös pienissä pihapiireissä, joissa on kuitenkin riittävästi puustoa
ympärillä. Suuria ja avoimia alueita pohjanlepakko välttää, joskin se saattaa toisinaan esiintyä
myös varsin pienillä metsäkuvioilla vailla rakennuksia.
Isoviiksi- / viiksisiippa havaittiin yhden yksilön voimin yhdessä paikassa, eikä havaintomäärä
luultavasti kuvasta alueen kokonaistilannetta kunnolla. Lajiparin ääni voidaan havaita vain
noin 15–20 metrin etäisyydeltä, joten lentävien yksilöiden löytäminen on haastavaa. Viiksisiipoista tiedetään Suomessa hyvin vähän, mutta saalistusalueinaan ne käyttävät yleensä suojaisempia metsämaita kuin pohjanlepakot.
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Tulokset ja päätelmät
Tutkimusalueelta löydettiin useita pohjanlepakoita jokaisen maastoinventoinnin aikana. Havainnot kertyivät hyvin selvästi kolmelta erilliseltä alueelta: kasarmin laiteilta, rivitalojen läheisyydestä ja vanhan urheilukentän eteläpuolelta (liite 1). Näillä paikoilla havaittiin vähintään
kaksi yksilöä viimeisellä käyntikerralla elokuussa, mutta merkittäviä kerääntymiä ei löydetty
lainkaan.
Siippojen lähes täydellinen puuttuminen havaintoaineistosta selittynee sillä, että lajien luotausäänet kuuluvat vain lyhyen matkan. Ainoa siippojen edustaja oli elokuussa havaittu isoviiksi- / viiksisiippa, josta saatiin vain yksi havainto rivitalojen eteläpuolelta.
Kokonaisuutena Kuuskajaskaria voidaan pitää lepakoiden kannalta varsin tavanomaisena
alueena, jossa ei ole merkittävä lepakkomääriä edes poikasaikaan loppukesällä ja alkusyksyllä.
Toimeksiantoon ei kuulunut rakennusinventointi, jossa etsitään lepakoiden jätöksiä rakennusten sisältä. Maastotöiden ohessa kävi kuitenkin ilmi, että tiilikasarmin vanhassa keittiökäytävässä on oleskellut lepakoita keväästä lähtien ja myös aiempina vuosina (Sirpa Saarinen suull.). Heinäkuun maastoinventointien yhteydessä keittiökäytävä käytiin tarkastamassa,
jolloin jätöksiä löydettiin useista eri paikoista, vaikka vain pieni osa rakennusta tarkastettiin.
Vastaavasti lepakot ovat asuneet myös kakkostykissä sekä tykkihallissa, jota kaupunki käyttää
varastonaan.
Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. Näin ollen etenkin kasarmi osalta tulisi tehdä asianmukainen inventointi, mikäli sen purkua suunnitellaan.

MUUTA
Vuoden 2011 luontoselvityksen (Ahlman 2011) kasvilistalta jäi uupumaan kolme lajia, jotka
esiintyvät saarella. Tällaisia ovat lännensuolasänkiö (Odontites litoralis ssp. litoralis), ruohokanukka (Cornus suecica) ja tarhakurjenpolvi (Geranium x magnificum).
Suuri kiitos Sirpa Saariselle majoitusmahdollisuudesta jokaisen käyntikerran aikana. Kiitos myös Uula Jänkävaaralle venekuljetuksesta saarelle ja takaisin mantereelle.
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Liite 1. Lepakkohavaintojen merkittävät alueet (punaisella).
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Liite 2. Lepakoiden saalistuspaikat havaintokerrottain.
Samoiksi yksilöiksi tulkitut pisteet on yhdistetty viivoilla.

Pohjanlepakko 1 yksilö

Pohjanlepakko 2 yksilöä

26.–27.6.
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Pohjanlepakko 1 yksilö

Pohjanlepakko 2 yksilöä

18.–19.7.
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Pohjanlepakko 2 yksilöä

Isoviiksi- / viiksisiippa 1 yksilö

16.–17.8.
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