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Agriborealis osuukunta/Pekka Rintamäki

1. Johdanto
Avesaari on n. 68 hehtaarin kokoinen Pirkkalan kunnan lounaispuolella Pyhäjärvellä sijaitseva
saari. Alun perin saaren itäpuolelta oli Leipojanlahden ja Leipojan Etulahden välissä salmi, johon
tehtiin 1920-luvulla pengertie mantereelta saareen. Tästä alkoi lahtien umpeenkasvu. Vuonna 2013
aloitettiin v. 2015 päätökseen saatu kanavan ruoppaus ja pengertien läpi asetettiin virtausrummut.
Kanava sai nimekseen Amin kanava vesiensuojelutyöstään tunnetun Ami Solinin kunniaksi.
Saarella on neljä yksityistä luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on n. 9,3 hehtaaria.
Selvityksessä selvitettiin näiden luonnonsuojelualueiden liito-oravat, lepakot, linnusto ja
kasvillisuus ja metsä- ja/tai luontotyypit pääpiirteissään. Amin kanavan linnustosta ja lepakoista
saatiin käsitys ja myös sudenkorennoista ja sammakkoeläimistä. Avesaaren pohjoispuolen luodoilta
ja Mäntysaaresta tehtiin myös lintuhavaintoja. Havaintoja siis kirjattiin ylös muualtakin kuin
luonnonsuojelualueilta.

2. Aineisto ja menetelmät
Avesaaren alueelle tehtiin yhteensä 11 havainnointikäyntiä seuraavasti:
27.2. Tikkahavainnointi
28.2. Pöllökuuntelu
23.4. Linnusto ja sammakkoeläimet
3.5. Sammakkoeläimet
6.5. Linnusto
15.5. Linnusto
26.5. Lepakot ja linnusto
2.6. Linnusto
22.6. Sudenkorennot
3.7. Kasvillisuus ja sudenkorennot
31.7. Kasvillisuus
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Kaikilla käynneillä saatiin eri lajiryhmiin lisätietoa. Selvityksen tekijän mielestä luontokartoitus
onnistui sääolosuhteiden puolesta hyvin ja mahdolliset puutteet on esitetty kunkin osa-alueen
kohdalla. Selvityksessä käsiteltyjen osa-alueiden rajaukset on esitetty kartassa 1 ja ne ovat
seuraavat:
1. Lounainen luonnonsuojelualue (pinta-ala 0,92 ha).
2. Itäinen luonnonsuojelualue (pinta-ala 1,75 ha)
3. Keskinen luonnonsuojelualue (pinta-ala 0,44 ha)
4. Pohjoinen luonnonsuojelualue (pinta-ala 6,2 ha), jonka lisäksi
5. Leipojanlahden – Leipojan Etulahden välinen alue Amin kanava mukaan lukien (ei pinta-alaa,
havainnoitiin rannalta).
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Kartta 1. Avesaaren osa-alueet, jotka on esitelty tarkemmin tekstissä. © Maanmittauslaitos
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3. Tulokset
3.1. Lounainen luonnonsuojelualue osa-alue 1

Kuva 3.1.1. Suojelualueen luoteispuolen kuusivaltaista metsää 3.7., missä pensaskerroksessa
kasvaa mm. metsälehmus. Myös lahopuuta.

Kuva 3.1.2. Suojelualueen keskiosan avoimempaa metsikköä 3.7. Pohjakerroksessa mm.
metsäliekosammalta ja kenttäkerroksessa mm.kieloa.
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Kuva 3.1.3. Suojelualueen eteläpuolen karikkeista metsää ladon lähellä.

Kuva 3.1.4. Lehtoneidonvaippoja suojelualueella 3.7.
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Kasvillisuus ja metsä- tai luontotyyppi
Suojelualueen pohjakerroksen valtalajit olivat metsäliekosammal, metsäkerrossammal ja
seinäsammal. Paikoin kivien päällä esiintyi kalliopalmikkosammalta. Lisäksi kenttäkerroksessa oli
runsaasti kariketta. Kenttäkerroksen runsaimpia lajeja olivat tässä järjestyksessä lillukka,
sinivuokko, kielo ja mustikka. Harvalukuisempina esiintyivät puolukka, sudenmarja, metsäorvokki
ja mustakonnanmarja. Suojelualueen koillisreunalla kasvoi 2 lehtoneidonvaipan versoa (kuva
3.1.4.) ja sienikartoituksessa suojelualueella havaittiin myös pystylehtoluste ja mäntykukka.
Pensaskerroksessa tavattiin näsiää, taikinanmarjaa, lehtokuusamaa ja metsälehmusta. Puista kuusi
oli runsain, sen jälkeen rauduskoivu, haapa, mänty ja raita.
Suojelumetsikkö edustaa lähinnä lehtomaista tuoretta kangasta (MT:n ja OMT:n yhdistelmä).
Kolmesta Avesaaren eteläisemmästä luonnonsuojelualueesta osa-alue 1. oli lehtomaisin.
Linnusto
Alueen linnusto on esitetty taulukossa 1. Ladon lähellä olevassa pöntössä pesi lehtopöllö tuottaen 3
poikasta. Suojelualueen luoteisreunalla lauloi 2.6. idänuunilintu, mikä pesii harvalukuisena
Pirkanmaalla. Uhanalaiset hömö- ja töyhtötiainen voivat pesiä suojelualueella.
Talulukko 1. Osa-alueen 1. linnusto. VU = vaarantunut ja EN = erittäin uhanalainen.
Laji

Pareja

Lehtokurppa

1

Sepelkyyhky

1

Lehtopöllö

1

Käpytikka

1

Rautiainen

1

Punarinta

2

Laulurastas

1

Punakylkirastas

2

Räkättirastas

2
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Lisätietoja

Mustarastas

1

Lehtokerttu

2

Pajulintu

2

Idänuunilintu

1

Hippiäinen

1

Harmaasieppo

1

Sinitiainen

1

Hömötiainen

1

EN

Töyhtötianen

1

VU

Puukiipijä

1

Peippo

2

Vihervarpunen

4

Ylilentäviä

Käpylintulaji

1

Ylilentävä

Liito-orava
Suojelualue on potentiaalinen liito-oravan elinpiirin osa-alueeksi. Alueelta tarkastettiin yhteensä 26
potentiaalista kuusta, 6 haapaa ja yksi raita. Liito-oravan papanoita ei löydetty. Kuten muuallakin
Pirkkalassa kuusien tyvillä oli melko runsaasti oravan syöntijätöksiä. Suojelumetsiköstä ei löydetty
yhtään kolopuuta eikä oravan risupesää.
Alueelta tehtiin lepakkohavaintoja, joista ks. 3.6.
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3.2. Itäinen luonnonsuojelualue osa-alue 2

Kuva 3.2.1. Luonnonsuojelualueen länsiosaa 3.7. Puuston valtalajina kuusi.
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Kuva 3.2.2. Suojelualueen eteläosan haavikko rajoittuu rehevöityneeseen niittyyn.

Kuva 3.2.3. Suojelualueen keskiosaa, missä haapaa ja kuusta. Karikkeen osuus
pohjakerroksen peittävyydestä on huomattava.
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Kasvillisuus ja metsä- tai luontotyyppi
Pohjakerroksen päälajeina olivat runsaan karikkeen lisäksi metsäliekosammal, metsäkerrossammal
ja seinäsammal. Kenttäkerroksessa runsaimmat lajit olivat lillukka, kielo ja mustikka,
harvalukuisempana sinivuokko, mustakonnanmarja, sananjalka, metsäalvejuuri ja kevätlinnunherne.
Pensaskerroksessa tavattiin näsiää, taikinanmarjaa ja metsälehmusta, harvalukuisempana myös
korpipaatsamaa ja lehtokuusamaa. Puusto kuusivaltaista (ymp 110 cm, mutta myös yli 150 cm).
Lisäksi haapaa (ymp yli 120 cm) ja harmaaleppää.
Pirkanmaan eteläisellä lehtovyöhykkeellä, johon Pirkkalakin kuuluu on hankalaa määrittää metsäja luontotyyppejä, koska lehtomaisuus tulee esille kaikkialla. Osa-alueeseen 1. verrattuna 2. -alue
oli karumpi, lähinnä lehtomainen tuore kangas.
Linnusto
Suojelualueella havaittu lajisto on tiivistetty taulukkoon 2. Lajisto on tavanomaista lukuun
ottamatta pohjantikkaa. Naaras havaittiin 27.2. käynnillä ja on mahdollista, että se pesi
suojelumetsikössä.
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Taulukko 2. Osa-alueen 2. linnusto. Vas = Suomen vastuulaji EU:ssa ja Ldir = lintudirektiivin
liitteen I laji.
Laji

Pareja

Lehtokurppa

1

Käpytikka

1

Pohjantikka

1

Rautiainen

1

Punarinta

1

Punakylkirastas

2

Mustarastas

1

Lehtokerttu

1

Mustapääkerttu

2

Pajulintu

3

Tiltaltti

1

Hippiäinen

1

Talitiainen

1

Peippo

4

Punatulkku

1

Vihervarpunen

1

Pikkukäpylintu

1

Lisätietoja

Vas, Ldir I

Ylilentävä

Liito-orava
Osa alue 2. on puustonsa (isoja kuusia, haapaa ja harmaaleppää) suotuisia liito-oravan elinpiirin
osa-alueeksi. Alueelta tarkastettiin yhteensä 15 haapaa ja 14 kuusta, mutta papanahavaintoja ei
tehty. Oravan jätöksiä oli melko runsaasti, mutta oravan risupesiä kuten ei myöskään kolopuita
löydetty.
Osa-alueeseen liittyen lepakoista tehtiin havaintoja alueen läheltä (ks. 3.6.).
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3.3. Keskinen luonnonsuojelualue osa-alue 3

Kuva 3.3.1. Osa-alueen 3. kuusikkoa 3.7. Kuusivaltaista ja kariketta runsaasti.

Kuva 3.3.2. Osa-alueen 3. kalliolaella kasvava pienialainen ja osin elossa oleva katajikko.
13

Kasvillisuus ja metsä- tai luontotyyppi
Kolmesta Avesaaren keskiosassa sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta pienialaisin ja karuin.
Pohjakerroksessa esiintyy runsaasti kariketta, mutta myös metsäkerrossammalta, seinäsammalta ja
hieman vaateliaampaa metsäliekosammalta. Kenttäkerroksessa mustikka runsain, mutta myös
kieloa, metsämaitikkaa, sinivuokkoa, lillukkaa ja yksittäisiä mustakonnanmarjoja ja jänönsalaatteja.
Pensaskerroksessa kasvoi harvakseltaan taikinanmarja, metsälehmus ja lehtokuusama. Puusto
kuusivaltaista (ks. kuva 3.3.1.), mutta myös joitakin haapoja ja harmaaleppiä. Kallion laella
kaatuneiden, kaatuvien tai pystyssä olevien katajien seassa kasvoi hiirenporrasta, kieloa ja
puolukkaa. Alueelle ei määritelty metsä- tai luontotyyppiä.
Linnusto
Osa-alueen linnusto on esitetty taulukossa 3. Lajistossa ei ole merkillepantavia lajeja.
Tauulukko 3. Avesaaren osa-alueen 3. linnusto.

Laji

Pareja

Lehtokurppa

1

Käpytikka

1

Punarinta

3

Laulurastas

1

Punakylkirastas

1

Mustarastas

1

Pajulintu

2

Hippiäinen

1

Kuusitiainen

1

Närhi

1

Peippo

3

Vihervarpunen

1
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Lisätietoja

Ylilentävä

Liito-orava
Metsiköstä tarkastettiin 10 kuusen ja lähellä tiestöä olevien 2 haavan tyvet. Papanoita, kolopuita tai
oravan risupesiä ei löydetty.
Lepakot ks. 3.6.
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3.4. Pohjoinen luonnonsuojelualue osa-alue 4

Kartta. Avesaaren pohjoispuolinen luonnonsuojelualue osa-alue 4. Merkinnät kartalla viittaavat
kohtaan, mistä kuva on otettu 31.7.
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Kuva 1. Rinnekuusikkoa, missä kasvaa mm. metsäliekosammalta, kieloa, mustikkaa ja
metsälehmusta. Myös kariketta on runsaasti.

Kuva 2. Pohjakerroksessa metsäkerros- ja seinäsammal ja runsaasti kariketta. Kenttäkerroksessa
mustikka, metsäimarre ja sinivuokko, pensaskerroksessa metsälehmus,
Puusto koostui pääosin kuusesta ja haavasta.
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korpipaatsama ja näsiä.

Kuva 3. Nuorempaa kuusikkoa (ymp 30 cm). Pohjakerroksessa pääosin kariketta.

Kuva 4. Lehtomaisempaa haapa- ja kuusivaltaista metsää. Kenttäkerroksessa kielon lisäksi
sinivuokkoa, mustakonnanmarjaa ja haisukurjenpolvea. Pensaskerroksessa näsiä taikinanmarja ja
metsälehmus.
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Kuva 5. Rinnelehtoa, missä vadelmaa ja hiirenporrasta.

Kuva 6. Mustikkatyypin kuusikkoa. Kariketta runsaasti ja kivien päällä kasvaa mm.
kalliopalmikkosammalta.
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Kuva 7. Keskiravinteista lehtoa. Kariketta runsaasti, kenttäkerroksessa valko- ja siniapila ja
mustakonnanmarja.
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Kuva 8. Rehevää, vielä 1960-luvulla laidun- tai viljelysmaana ollutta aluetta. Kenttäkerroksessa
hiirenporrasta, nokkosta ja syyläjuurta.

Kuva 9. Avesaaressa metsälehmus on paikoin hyvin runsas.
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Kuva 10. Avesaaren pohjoispuolinen osa-alueen 4. luonnonsuojelualue päättyy Leipojanlahteen.
Keski- tai runsasravinteisessa rantalehdossa kasvaa järeitä haapoja.

Kasvillisuus ja metsä- tai luontotyyppi
Osa-alueen 4. pääpiirteinen kasvillisuus on jo tullut esille kuvien 1.-10. kuvateksteissä ja kuvissa.
Luonnonsuojelualueen länsipuoli on vähemmän ravinteikasta MT – OMT tyyppiä, mutta itäpuoli
pääosin keskiravinteista lehtoluontotyyppiä. Luonnonsuojelualueena alue erilaisine
luontotyyppeineen on edustava.
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Linnusto
Pinta-alaltaan Avesaaren suurimmalla luonnonsuojelualueella oli oletetusti myös runsain ja
monipuolisin linnusto. Erittäin uhanalaisista lajeista tavattiin hömötiainen ja lintudirektiivi liitteen I
lajeista palokärki ja pohjantikka (runsaasti syönnösjälkiä). Pohjantikka on myös Suomen vastuulaji
EU:ssa.
Taulukko 4. Avesaaren pohjoispuolisen luonnonsuojelualueen, osa-alueen 4 linnusto. Vas = laji on
Suomen vastuulaji EU:ssa ja Ldir I tarkoittaa, että laji on huomioitu lintudirektiivin liitteessä I.
Laji

Pareja

Lisätietoja

Lehtokurppa

1

Sepelkyyhky

2

Käpytikka

2

Pohjantikka

1

Vas, Ldir I

Palokärki

1

Ldir I

Metsäkirvinen

1

Rautiainen

1

Punarinta

7

Laulurastas

3

Punakylkirastas

5

Mustarastas

4

Lehtokerttu

1

Mustapääkerttu

1

Pajulintu

13

Tiltaltti

2

Hippiäinen

2

Talitiainen

3

Kuusitiainen

1

Sinitiainen

2

Hömötiainen

1

Puukiipijä

1
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EN

Närhi

1

Varis

1

Peippo

12

Vihervarpunen

6

Ylilentäviä

Käpylintulaji

5

Ylilentäviä

Liito-orava
Pohjoinen luonnonsuojelualue sopisi liito-oravalle hyvin elinpiiriksi. Alueelta tarkastettiin yhteensä
20 järeää kuusta ja 34 haapaa, mutta yhtään papanaa ei löytynyt. Oravan syönnöksiä oli paikoin
runsaasti. Periaatteessa on mahdollista, että liito-orava ei ole pystynyt levittäytymään Avesaaren
alueelle.
Lepakot ks. 3.6.
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Kuva 11. Avesaaren pohjoispuolisen luonnonsuojelualueen keskiosan haapa- ja
harmaaleppävaltaista metsää 27.2. Alueella on paikoitellen runsaasti lahonnutta tai lahoavaa puuta.
Osa-alueen 4. pohjoispuolista Mäntysaarta ja sen lähiluotoja havainnoitiin ainoastaan rannalta
käsin. Pesivä lajisto koostui 2 – 3 kalalokkiparista, yhdestä kalatiiraparista (Suomen vastuulaji ja
lintudirektiivin liitteen I laji) ja yhdestä rantasipiparista (Suomen vastuulaji).
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3.5. Leipojanlahden – Leipojan Etulahden ja Amin kanavan alue
Amin kanavan historia on esitetty kartoissa 3.5.1., 3.5.2. ja 3.5.3. (© Maanmittauslaitos). Kanavaalueen ruoppaus ja kunnostus aloitettiin vuonna 2013 ja saatiin valmiiksi v. 2015. Alueelta
selvitettiin linnustoa, sammakkoeläimiä, sudenkorentoja ja muuta lajistoa. Lepakot on käsitelty
omassa kappaleessaan.

Kartta 3.5.1. Amin kanava-alue v. 1954.

Kartta 3.5.3. Amin kanava nykyisellään.
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Kartta 3.5.2. Amin kanava-alue v. 1975.

Kuva. Amin kanava 23.4. kuvattuna.

Kuva. Amin kanava 22.6. kuvattuna.
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3.5.1. Leipojanlahden – Leipojan Etulahden ja Amin kanavan alueen linnustosta
Alueelta huomioitiin vain selkeästi kanava-alueeseen, Leipojanlahteen ja Leipojan Etulahteen
liittyvä lajisto. Linnustoa havainnoitiin pääasiassa muiden käyntien ohessa.
Laulujoutsen: 2.6. kanavalla aikuinen ”kihlapari”, mutta 31.7. kaksi aikuista ja neljä lähes aikuisen
kokoista nuorta lintua. Pari on voinut pesiä Leipojanlahden – Amin kanavan alueella, mutta on
voinut tulla muualtakin. Laulujoutsen on Suomen vastuulaji EU:ssa ja myös lintudirektiiviliitteen I
laji.
Kanadanhanhi: 15.5. Leipojanlahden – kanavan suulla 2 aikuista yksilöä. Luultavasti esiaikuisia
lintuja, jotka eivät vielä ole sukukypsiä pesimään.
Sinisorsa: 6.5. 2 koirasta kanavalla, joka viittaa kahteen pesivään pariin. 31.7. kanavalla naaras ja
kaksi tämän kesäistä nuorukaista.
Telkkä: 15.5. koiras kanavalla ja myöhemmin 26.5. naaras, jolla ei nähty poikasia. Kuitenkin 2.6.
kanavan pengertien lähellä yksi alle viikon ikäinen telkkänuorukainen. Telkkä on Suomen vastuulaji
EU:ssa.
Silkkiuikku: 15.5. Leipojanlahdella 2 yksilöä. Ei mitään pesintään viittaavaa.
Rantasipi: 15.5. Leipojanlahden itäpuolella yksi yksilö. Saattoi pesiä Leipojanlahden
rantametsässä. Rantasipi on Suomen vastuulaji EU:ssa.
Ruokokerttunen: 22.6. Amin kanavan itäpuolella kaksi laulavaa koirasta.
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Kuva. Luontoselvitystä Avesaaressa vuonna 2020. Kuva © Harri Hedman.
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3.5.2. Sammakkoeläimet
Amin kanavan alueella käytiin sammakkokuuntelussa 23.4. ja 3.5. Molempina ajankohtina
vastaavalla alueella Nokian Knuutilassa sammakkoeläinten soidin oli jo täydessä käynnissä. Amin
kanavan alueella kuultiin vain yksi ruskosammakko ja n. 5 viitasammakkoa (ks. sammakkokartta).
On hyvin ilmeistä, että kanavan ruoppaus on heikentänyt sammakkoeläinten elinympäristöjä
huonommaksi vrt. kartta 3.6.2., jolloin nykyisen kanavan alueella oli pysyviä allikoita ja luhtaalueita.
Viitasammakon suosimaa aluetta ei ole ruopattu ja siinä kasvoi lajin elinympäristössään suosimaa
osmankäämiä (sammakkokuva 1.). Sammakkokuvassa 2. on pengertien pohjoispuolista, Amin
kanavan länsipuolista aluetta. Alueella ei tavattu sammakoita ja se kuivui keväällä nopeasti.
Pengertien eteläpuolinen Amin kanavan alue on liian kuivaa sammakkoeläimille lisääntyä
(sammakkokuva 3.).

Sammakkokartta. Amin kanavan alueelta havainnoidut potentiaaliset sammakkoeläinten
esiintymisalueet. Ainoastaan luonnontilaisella osmankäämiluhdalla esiintyi viita- ja
ruskosammakkoa.
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Sammakkokuva 1. Viitasammakon suosimaa elinympäristöä Amin kanavan itäpuolella (ks.
sammakkokartta).

Sammakkokuva 2. Amin kanavan pengertien pohjoispuolen aluetta kanavan länsipuolella 3.5.
Periaatteessa potentiaalista sammakkohabitaattia, mutta sammakoita ei kuultu ja luhtamainen alue
kuivuu keväällä nopeasti.
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Sammakkokuva 3. Amin kanavan pengertien eteläpuolista aluetta, joka on ilmeisesti liian kuivaa
sammakoiden elinpiiriksi.

3.5.3. Sudenkorennot
Alueen sudenkorentoja havainnoitiin 22.6. erinomaisessa säässä (+24 C, pilvisyys, 2/8 ja tuuli 1-2
m/s) pengertien pohjoispuolista kanavaa kaukoputkella ja kiikareilla tarkkaillen. Toisella käynnillä
3.7. kohtalaisessa säässä kiikaroitiin etenkin Leipojan Etulahden alueen ulpukoita.
Sudenkorennoista etsittiin etenkin rauhoitettuja direktiivilajeja lumme- ja sirolampikorentoja, joiden
lentoaika oli parhaimmillaan käyntikerroilla. Yhtään sellaista ei löydetty, mutta kanava-alueelle,
Leipojanlahdelle ja Leipojan Etulahdelle kannattaisi tehdä perusteellisempi sudenkorentoselvitys
useammilla käynneillä.
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Käynneillä havaitut sudenkorentolajit ja niiden arvioitu runsaus:
Ruskohukankorento muutamia yksilöitä
Välkekorento

muutamia yksilöitä

Isotytönkorento

erittäin runsas (<50 yksilöä)

Pikkulampikorento

muutamia yksilöitä

Okatytönkorento

melko runsas (vähintään 10 yksilöä)

Sirotytönkorento

muutamia yksilöitä

3.5.4. Muu lajisto
Illalla 22.6. Amin kanavan keskiosan ylitse ui kiikareilla määritetty saukko. Saukko havaittiin myös
elokuussa kanavalla (Vesa Vanninen). Samana iltana 22.6. heti pengertien jälkeen Avesaaren
pellolla ruokaili 3 metsäkaurista. Leipojanlahdella esiintyy kevätkutuisia kaloja.
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3.6. Lepakot
Avesaareen tehtiin 26.-27.5. yönä tuloksellinen lepakkoretki, jonka tulokset näkyvät
lepakkokartassa. Suomessa tavallisimmat ja helpoiten tunnistettavat lajit vesisiippa,
viiksi/isoviiksisiippa ja pohjanlepakko havaittiin. Pyhäjärven vesistön ympäröimä saari on
lepakoille mieluinen, koska se takaa hyönteisravintoa.

Lepakkokartta. Avesaaressa 26.-27.5. havaittujen lepakkojen esiintymispaikat. Lepakkojen
liikkuvuuden vuoksi ei ole varmaa, etteikö sama yksilö olisi voitu havaita useammalla paikalla.
Tämä koskee lähinnä viiksisiippalajeja. Joka tapauksessa saarella viihtyy lepakkokanta, joka
mahdollisesti myös lisääntyy siellä.
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3.7. Mielenkiintoisimmat havainnot kartalla
Avesaaren alueen mielenkiintoisimmat havainnot on koottu karttaan 3.7.1. siitäkin huolimatta, että
lähes kaikki havainnot on jo esitelty muualla tekstissä. Muutamat havainnot kaipaavat
lisätarkennusta ja kartta toimiikin tiivistelmänä luontoselvityksestä.
Pohjoisen luonnonsuojelualueen eteläreunan ja tien välissä kuultiin pikkusieppo 31.7. Lintu ei
laulanut, vaan äänteli kuivaa ”serrt” -narinaa ja varoitusääntä ”dily”. Pikkusieppo on siis
todennäköisesti pesinyt Avesaaressa. Osa-alueella 1. kuultu idänuunilintu lauloi aktiivisesti 2.6.
Reviiri käsitti luonnonsuojelualueen pohjoisreunan ja tien toisella puolella olevaa metsää.
Lehtopöllö pesi osa-alueella 1. onnistuneesti tuottaen 3 lentopoikasta. Osa-alueella 2. havaittu
pohjantikka oli naaras. Avesaaren lähialueella on kalasääsken pesimäpaikka.
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Kartta 3.7.1. Avesaaren mielenkiintoiset havainnot koottuna karttaan. Lepakot on käsitelty
kappaleessa 3.6.
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