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Esitys Metsähallitukselle
Esitämme, että Metsähallitus jättäisi käsittelemättä seuraaville valtion maa-alueille
suunnitellut ja olemassa olevat leimikot alueiden erityisten luontoarvojen perusteella:
Hanhisuon ja Vääräjärven välinen suo-metsämosaiikki sekä Pieni-Tevanin ja Kirslammensuon
välinen metsäalue. Alueet sijaitsevat Ruokolahden kunnan pohjoisosassa, Eräjärven kylän lounaisja kaakkoispuolella, tiloilla 700-403-1-51, 700-403-2-22 ja 700-403-2-58.
Alueet ovat osa luontojärjestöjen ”Kansallisomaisuus turvaan” suojelualue-esitystä ja löytyvät
esityksestä ID-numeroilla 123(Hanhisuo-Vääräjärvi) ja 124 (Pieni-Tevaani – Kirslammensuo).
Alueita ovat kartoittaneet Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Etelä-Karjalan lintutieteellinen
yhdistys, sekä tutkijat Hanna Kondelin ja Raimo Heikkilä. Näissä kartoituksissa on selvinnyt, että
alueet ovat monimuotoisuudessaan merkittäviä ja metsä- ja suoluonnon suojelun kannalta tärkeitä
luontokokonaisuuksia. Lajisto on monipuolinen ja alueilla on merkittäviä uhanalaisten lajien ja
luontotyyppien esiintymiä. Osa suunnitelluista leimikoista sijaitsee uhanalaisten lajien
esiintymäalueilla.
Uhanalaiset lajit ja luontotyypit Pieni-Tevanin ja Kirslammensuon välisellä metsäalueella
Pieni-Tevanin ja Kirslammensuon välisellä alueella on laaja uhanalaisen kangasvuokon
esiintymäalue. Alueelta on löytynyt noin tuhat kangasvuokkoyksilöä. Osa näistä esiintymistä
sijaitsee suunniteltujen leimikkokuvioiden alueilla (Esimerkiksi leimikot 38 ja 24,2). Kangasvuokon
esiintymäalueella harjujen välisillä alueilla on uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvia
korpia(mustikkakorpi, muurainkorpi, ruohokorpi). Alueellisesti uhanalaisina lajeina alueella
esiintyvät mm. liro ja kehrääjä.
Hanhisuon ja Vääräjärven välisen suo-metsämosaiikin uhanalaiset lajit, ja uhanalaiset ja
erityiset luontotyypit
Tutkijat Hanna Kondelin ja Raimo Heikkilä määrittivät 2011 tehdyssä suokartoituksessa Hanhisuon
keidassuoksi. Hanhisuon eteläosassa on myös viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymä on lähinnä
rahkakeidas ja keskiosissa rahkarämettä ja keidasrämettä. Alueella esiintyvät alueellisesti
uhanalaiset liro, kehrääjä ja kuukkeli. Metsäalueiden ja rämeiden välissä on uhanalaisiin
luontotyyppeihin kuuluvia korpia (mustikkakorpi, ruohokorpi, muurainkorpi)
Pieni-Tevanin ja Kirslammensuon välinen metsäalue, sekä Hanhisuon ja Vääräjärven välinen suometsämosaiikki on maakunnallisesti suojelun arvoinen luontokokonaisuus, joka on osin
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. (Esimerkiksi Hanhisuon luonnontilainen suoalue)
Alueelta löytyy vanhan metsän indikaattorilajeja ja runsas ja monipuolinen lajisto. Alue on tärkeä
myös lähialueiden kannalta kytkeytyessään lähialueen suojelualueisiin ja arvokkaisiin
luontokohteisiin muun muassa Ruokolahden, Punkaharjun ja Sulkavan alueella. Alue kannattaisi
jättää kokonaisuudessaan ennallistumaan ja jättää suunnitellut hakkuut tekemättä.
Etelä-Karjala on erityisen voimakkaan metsätalouden pirstomaa aluetta. Metsätalouden ja
turvetuotannon vuoksi luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia soita on jäljellä äärimmäisen
vähän. Pieni-Tevanin ja Kirslammensuon välinen metsäalue, sekä Hanhisuon ja Vääräjärven välinen
suometsämosaiikki on Etelä-Karjalassa harvinainen ja suojelun arvoinen luonto- ja
virkistysaluekokonaisuus.
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