LIITE 12

Rautjärven rantayleiskaava
Lista suojelualueista

Natura-2000 alueet
nmo
1

Nimi
Haukkavuori

Kuvaus
Rautjärven ja Ruokolahden rajalla Sarajärven rannasta jyrkänteisenä kohoava
vuori, jonka lähes pystyjyrkkä eteläseinämä hallitsee järvimaisemaa. Alue on
lehtipuuvaltaisen metsän ja kallioalueen kokonaisuus.
Haukkavuori on Etelä-Karjaln arvokkaimpia kallioalueita, josta avautuu kansallismaiseman luokkaa oleva näkymä. Vuoren laella on historiallinen rajamerkki,
joka on suosittu nähtävyys- ja näköalapaikka merkittyine opastustauluineen ja
levähdyspaikkoineen. Eteläreunan osittain hioutuneet jyrkännemuodot ovat
morfologisesti ja maisemallisesti upeita.
Alueen metsät ovat vaihtelevasti käsiteltyjä. Vuoren jyrkänteen alla on vaahteralehto. Alueeseen sisältyy lehtipuuvaltainen, osittain kosteapohjainen sekametsä, jossa valtapuina ovat järeät koivut ja haavat. Suuria mäntyjä ja kuusia
esiintyy harvakseltaan. Erikokoisia lahopuita on paikoitellen hyvinkin runsaasti.
Alueella on muutamia pieniä soistumia, purolaakso ja lähde.
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Revonrannan
laidun

Kivijärven pohjoisrannan peltoaukeaman laidalla tuoreella mäntykankaalla sijaitseva haka. Alueen maasto on vaihtelevaa: mäkikumpareita, jyrkkiäkin rinteitä ja syviä notkoja. Puusto on eri-ikäistä, paikoin tiheää, hyväkuntoista, harvennettua ja mäntyvaltaista. Joukossa suuriakin koivuja ja mäntyjä, mutta
myös tiheää nuorta taimikkoa. Syvät notkot ovat tiheää nuorta kuusta ja lehtipuuta. Aluskasvillisuuden valtalajeina ovat käenkaali ja ahomansikka. Myös
mm. pukinjuurta, ahomataraa, siankärsämöä, valkoapilaa, kissankelloa, sananjalkaa ja paikoin nokkosta kasvaa runsaasti. Alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Revonrannan-Kivijärven maisemakokonaisuuteen.
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Kivijärvi

Simpeleen taajaman pohjoispuolella sijaitseva pienehkö rehevä järvi, jonka
kautta Simpelejärvi laskee Kokkolanjokeen. Ruoikkoa esiintyy paikka paikoin,
enemmän kuitenkin kortteikkoa, etenkin Juhonsaaren ja etelärannan välillä.
Kivijärvi merkittävä lintujen pesimä- ja muutonaikainen levähdysalue. Mustakurkku-uikun pesimäkanta on huomattavan suuri.
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Äpätinkangas

Pääosin Torsa-järven ja paikallistien 14898 välissä sijaitseva monipuolinen
metsäalue. Alue koostuu harjukummuista sekä niiden välisistä pienistä ojitetuista suopainanteista. Alueen metsistä noin kolmasosa on vanhaa yli 80vuotiasta metsää, pääosin tuoreen kansaan männikköä, jossa on sekapuuna
runsaasti koivua, paikoin myös haapaa ja kuusta. Alueen koillisosassa Torsaan
laskevan luonnontilaisen puron varressa on pieni lehtolaikku, jonka puusto on
pääosin melko vanhaa koivua. Torsan rannassa on kapea kivinen hiekkaranta.
Rantavallin ja hiekkarannan välissä on kapea tervaleppävaltainen lehtipuuvyöhyke. Alueella on runsaasti kaatunutta ja lahoavaa puustoa kesän 2010
myrskytuhojen jäljiltä.
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Suojelualueet (SL)
nmo
1

Nimi
Martinkonnun Lehto

2

Rantavuori - Ahonniemi

3

Immanuelin luonnonsuojelualue

4

Tervalampi

5
6
7
8
9

Suoja-Kekäleniemi
Veteläsuo
Lapinlamminsuo
Kynskaivo
Palomäki ja Suurivuori

10

Hyypiän luonnonsuojelualue

11

Nurmelan luonnonsuojelualue

12
13

Liirinsaari
Pienen Kontauksen
Harmaaleppälehto

14

Laikon lähde ja
lehtoalue

Kuvaus
hyvin rehevä rantalehto. Puusto on jykevää harmaalepikkoa, haapaa ja koivua, joukossa runsaasti myös pystyynkuolleita, hyviä kolopuita. Kasvillisuus
on vaihtelevaa, pääosin kosteaa mesiangervo- ja saniaisvaltaista lehtoa,
osaksi tuoretta lehtoa. Vaateliaita kasvilajeja ovat mm. koiranheisi, lehtotähtimö, velholehti ja koiranvehnä. Myös linnustollisesti merkittävä.
Rantalehtoa näyttävine kallioineen, joiden juurella viihtyvät mm. näsiä ja
mustakonnanmarja. Kalliomäet rajoittuvat lännessä peltoihin edustavana
rinnelehtona, jossa viihtyvät mm. lehtomaitikka, tesma ja puna-ailakki.
Puusto muuttuu rannan harmaalepistä korkeakasvuiseksi haapakoivulehdoksi. Mäkien päällä kasvaa lisksi vanhoja pihlajia. Myös linnustollisesti merkittävä.
Poikkeuksellisen luonnontilainen runsaslahopuustoinen rehevä kangasmetsä.
Kasvilliuuustyypeiltään ja topografialtaan monipuolinen ja monipuulajinen
alue. Kasvillisuustyypit vaihtelevat korkeuserojen mukaan. Korkeimmat
kohdat ovat mäntyvaltaista kangasmetsää, paikoin esiintyy kuivia lehtolaikkuja. Vallitseva kasvillisuus alavimmilla kohdilla on pääosin lehtomaista
kangasta. Alueella on laajoja lähdevaikutteisia kosteampia ja rehevämpiä
suurruoho/hiirenporrasvaltaisia alueita. Rinteessä on puro, minkä lisäksi
alueella on kivikkoisia lähdevaikutteisia ja lähteisiä sekä luhtaisia alueita.
Tyypillinen luonnontilainen rämerantainen lampi, jossa on rahkasammalen
muodostama nevareunus. Lajistossa mm. jouhisara, pullosara, mutasara,
ulpukka, karpalo ja raate.
= Natura-alue Äpätinkangas
Rehevä lettosuo, jossa kasvaa harvinaisia suokasveja.
Luonnontilainen suoalue, joka sisältää pienvesistön, edustavaa suolinnustoa.
Luhtainen suursaraneva, jonka reunoilla on tulvametsää ja lehtoa.
Tuoreen kankaan kuusivaltaista sekametsää. Puusto on vanhaa ja järeää,
osittain lahovikaista. Alueella on mm. korkean kalliojyrkänteen alusmetsää,
kuivaa ruoho- ja heinävaltaista lehtoa sekä rehevä lähteinen korpi ja puro.
Järvenrantaan viettävä rinne ja jyrkänne, jotka ovat pääosin lehtomaista
runsaslahopuustoista kangasmetsää. Rinteen puusto on lehtipuuvaltaista,
pääosin järeää koivua, haapaa ja kuusta. Jyrkänteen metsä on monijaksoista, missä vanhat koivut ovat yleisesti lahovikaisia, paikoitellen on koivupökkelöitä. Järven pohjukassa on koivuvaltainen ojitettu korpi/turvekangas,
missä on keskikokoista koivumaapuuta. Alueella on liito-oravan elinympäristö.
Noin 100-vuotiasta lehtipuuvaltaista kangasmetsää. Alueen monimuotoisuutta lisää alueella oleva lahopuusto, mm. lahot pysty- ja maapuut sekä
pökkelöt.
Kuiva ja osin kallioinen, mutta edustava lehto. Linnustollisesti arvokas.
Edustava harmaaleppää kasvava puronvarsilehto. Aluskasvillisuudessa mm.
hiirenporrasta, sinivuokkoa, suokelttoa, sudenmarjaa, rantaminttua ja korpi-imarretta.
Laikon eli Ylimmäisen lähde on Suomen suurimpia lähteitä.
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