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Asia: Lausunto Natura-verkoston ja sen tietojen täydentämisestä
Lausunnon antaja: Päijät-Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry (jatkossa PHLY).
PHLY ry on valtakunnallisen BirdLife Suomen jäsenyhdistys ja se edustaa toimialueellaan
parasta linnustotietämystä. Yhdistyksen hallussa on maakunnan laajin linnustotietoarkisto,
johon on koottu lintutietoja kattavasti 1960-luvulta asti. Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää lintuharrastusta ja -tutkimusta, luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää
kehitystä. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti ja toimialue Päijät-Hämeen maakunta sekä
Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.
Natura 2000 -verkoston täydennys
PHLY pitää hyvänä asiana, että YM täydentää Natura 2000 -alueita. Täydennys on
kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin maltillinen, eikä turvaa luonnon monimuotoisuuden
köyhtymistä vuoteen 2020 mennessä. PHLY:n alueelta ei esitetä yhtään uutta aluetta,
vaikka alueella olisi useita kohteita, joilla verkostoa voitaisiin perustellusti täydentää.
IBA-alueet
PHLY:n toimialueella on kaksi kansainvälisesti tärkeää linnustoaluetta; Hollolan lintuvedet
ja Artjärven kirkonkylän kosteikot. Ensimmäinen kohde on osittain Natura-alueena, mutta
useat osa-alueet puuttuvat edelleen Natura-ohjelmasta, ja ne tulisikin lisätä mukaan
(Vehkosaari-Niemelä ja Kutajoen ranta-alueita sekä Häyhdönsalmi ja osa Laasonpohjaa).
Lisäksi jo suojelluiden osa-alueiden rajoissa on eroavaisuuksia IBA-rajauksiin. Nämä
eroavaisuudet tulisi korjata siten, että laajin esitetty rajaus toteutuu.
Artjärven koko IBA-alue puuttuu Naturasta ja alue tuleekin liittää mukaan ohjelmaan.
Alueen merkitys tunnustetaan pääosin myös tulevassa Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa.
IBA-alueiden paikkatietorajaukset löytyvät BirdLife Suomen verkkosivuilta:
http://www.birdlife.fi/iba/

FINIBA ja MAALI -alueet
PHLY esittää, että YM huomioi Natura-alueiden täydennyksessä myös olemassa olevat
FINIBA-alueet ja tulevat MAALI-alueet (maakunnallisesti tärkeät lintualueet). Varsinkin
MAALI-alueilta on olemassa tuoreita linnustolaskenta-aineistoja. PHLY:n käsitys suotuisan
suojelun tilanteesta on karu. Useiden Natura-alueiden (varsinkin kosteikkojen)
linnustoarvot ovat taantuneet ja nykyisellään olemassa olevat Natura-alueet eivät pysty
enää huolehtimaan isosta osaa niitä lintukantoja, joiden perusteella alueet on nimetty.
Onkin kiireellinen tarve arvioida koko verkoston tila, aloittaa tarvittavat hoitotoimet ja
tunnistaa lisää tärkeimpiä linnustoalueita sekä liittää ne Natura 2000 -ohjelmaan.
FINIBA-alueiden paikkatietorajaukset löytyvät BirdLife Suomen verkkosivuilta:
http://www.birdlife.fi/finiba/
Natura 2000 -verkoston tietojen ajantasaisuus
Edelliseen kohtaan liittyen PHLY on kiinnittänyt huomiota kohdekohtaisiin tietoihin. Useilla
kohteilla on PHLY:n tietojen mukaan vanhentuneita tietoja. Lomakkeilla on lintulajeja, jotka
eivät enää esiinny alueilla ja parimäärähaarukoita, jotka eivät pidä paikkaansa. PHLY
pyytääkin nähtäväkseen toimialueensa SPA-alueita koskevat aineistot, joihin esitetyt parija yksilömäärät perustuvat. Näin yhdistys voisi ottaa niihin paremmin kantaa ja
mahdollisesti korjata virheelliset tiedot omien laskenta- ja havaintoaineistojensa
perusteella. PHLY on valmis myös neuvottelemaan aineistojensa käyttämisestä Natura
2000 -ohjelman tietojen korjaamiseksi.
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