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1. Johdanto 
 Tämä selvitys on tehty Vapo Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on selvittää viitasammakon lisääntymisalueet suunnitellun Tervajoensuon turvetuotantoalueen vaikutusalueella Lahnalahdella. Selvityksen maastotyön ja raportoinnin on tehnyt FT Helena Haakana. Kannen viitasammakkokuvan on ottanut Ville Vuorio.  
2. Viitasammakko 
2.1 Levinneisyys 
 Viitasammakon (Rana arvalis Nilsson 1842) levinneisyysalue ulottuu Ranskan luoteisnurkasta Alppien, Mustanmeren ja Kaspianmeren pohjoispuolitse Baikal-järvelle ja sieltä Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan Oslon alueelle (AmphibiaWeb 2012). Suomessa laji esiintyy lähes koko maassa, pohjoisin havainto on Ivalosta. Lajin runsaus vaihtelee Terhivuon (1993) mukaan melko harvasta melko runsaaseen. 
2.2 Elinkierto 
 Viitasammakon (Kuva 1), kuten muidenkin sammakkoeläinten, kaikki nuoruusvaiheet kehittyvät vedessä. Suomessa kutu alkaa pian jäiden lähdön jälkeen. Koiraat tulevat ensin kutupaikoille ja houkuttelevat kutuhuudoillaan naaraita paikalle. Kutu kestää tavallisesti viikon tai kaksi, mutta pienessä populaatiossa kutu voi olla ohi 3 päivässä (Dodd 2010). 
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 Toukat kuoriutuvat noin kolmen viikon kuluttua kudusta (Koskela 1984). Kehitysaika on riippuvainen ympäristön lämpötilasta, kylmät ilmat hidastavat kehitystä. Toukat syövät bakteereja, leviä ja alkueläimiä noin nelisenttisiksi saakka, jonka jälkeen alkaa muodonvaihdos. Kahden – kolmen kuukauden kuluttua (eli heinäkuun loppuun mennessä eteläisessä Suomessa) pyrstö katoaa ja pienet sammakot aloittavat maaelämänsä.  Ensimmäisten yöpakkasten ilmaannuttua syksyllä sammakot hakeutuvat talvehtimispaikoilleen: lähteille, puroille, järvien tai merien rannoille, jossa ne kaivautuvat pohjamutaan. Sammakot voivat talvehtia myös maakoloissa routarajan alapuolella. Viitasammakoiden talvehtimisesta ei kuitenkaan ole olemassa tarkkaa tietoa. Tyypillistä viitasammakolle on sen paikkauskollisuus. Viitasammakko voi viettää koko kesän muutaman neliömetrin suuruisella alueella ja palata samalle paikalle seuraavanakin kesänä (Lammi et al. 2009, Sierla et al. 2004).   

 Kuva 1. Viitasammakko. (Kuva: Ville Vuorio)  
2.3 Tunnistaminen 
 Viitasammakko ja sammakko (Rana temporaria) muistuttavat ulkonäöltään jonkin verran toisiaan. Täysikasvuinen viitasammakko on noin 6-7 cm pitkä, kun sammakko voi kasvaa 9 cm kokoiseksi. Viitasammakon selän väri vaihtelee ruskeasta kellertävään tai harmahtavaan. Viitasammakon maha on yleensä tasavärinen, eikä siinä ole kuviointia kuten sammakolla. Viitasammakon kuono on terävämpi kuin sammakolla. Lajeja tunnistettaessa ulkomuodon perusteella paras tuntomerkki on kuitenkin metatarsaalikyhmy takajalan sisemmässä varpaassa (Kuva 2). Viitasammakolla tämä kyhmy on selvästi suurempi suhteessa varpaan pituuteen kuin sammakolla.     
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a) 

 b) 

 Kuva 2. Viitasammakon (a) ja sammakon (b) metatarsaalikyhmy. (Kuvat Ville Vuorio)  Viitasammakkoselvityksissä käyttökelpoisin tuntomerkki on kuitenkin kutuaikainen ääntely. Viitasammakon ääni muistuttaa uppoavan pullon suusta kuuluvaa pulinaa tai kaukana olevan pienen koiran haukuntaa. Vastaavasti sammakon ääni muistuttaa matalaa kurinaa ja rupikonnan (Bufo bufo) ääntely on puolestaan korkeampaa kurnutusta. Kutupaikoilla on lisäksi aina naaraita ja todennäköisesti myös nuoria yksilöitä, jotka eivät ääntele (Dodd 2010).  Viitasammakoiden kutu alkaa yleensä 1-2 viikkoa sammakoiden kudun alkamisen jälkeen. Vilkkaimmillaan ääntely on illalla auringonlaskun jälkeen, mutta niiden voi kuulla ääntelevän myös päivisin kudun ollessa kiihkeimmillään. Viitasammakot ovat arkoja ja saattavat lopettaa ääntelyn ihmisen lähestyessä, mutta aloittavat ääntelyn uudestaan muutaman minuutin kuluttua, jos havainnoitsija malttaa pysyä hiljaa. Tyynellä säällä kutuääntely kuuluu jopa muutaman sadan metrin päähän, kun äänessä on useampia yksilöitä. Tuulisella säällä tai muiden äänien häiritessä (esim. liikennemelu, linnut) äänen kuulemiseksi tulee päästä lähelle kutupaikkaa.  
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2.4 Uhanalaisuus 
 IUCN (International Union for Conservation of Nature) luokittelee viitasammakon kannan koko levinneisyysalueellaan elinvoimaiseksi. Alkuperäiseltä levinneisyysalueeltaan viitasammakko on hävinnyt Sveitsistä. Myös AmphibiaWebin mukaan viitasammakon kanta on koko levinneisyysalueellaan vakaa, joskin eristäytyneitä populaatioita voi ihmistoiminta uhata. AmphibiaWebissä on ajantasaista tietoa sammakkoeläimien biologiasta, levinneisyydestä ja suojelusta. Suomessa viitasammakko on luokiteltu elinvoimaiseksi (Rassi et al. 2010). Elinvoimaiseksi luokitellaan lajit, joiden kanta on niin vakaa, etteivät ne ole uhanalaisia. Elinvoimaisten lajien säilyminen arvioidaan maassamme turvatuksi ainakin lähitulevaisuudessa. Viitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (92/43/ETY) laji. Luontodirektiivi edellyttää, että lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
2. Selvitysalue ja -menetelmät 
 Viitasammakoiden lisääntymispaikkoja selvitettiin maastossa keväällä viitasammakoiden kutuaikaan 7.5.2012 Joroisten Lahnalahdella sekä Lahnalahteen laskevilla ojilla (kartta 1).  Alueella kierrettiin klo 16.60–01.00 välinen aika välillä pysähtyen kuuntelemaan n. 10 minuutiksi. Suurimalla osalla paikoista käytiin kahteen kertaan: ensimmäinen kerta alkuillasta ja toinen kerta yöllä klo 22 jälkeen. Kuljetut reitit sekä kuuntelupaikat klo 22 jälkeen on merkitty karttaan 1.  Sää oli kartoitusyönä tyyni ja ilman lämpötila oli alkuillasta noin 10 °C, mutta laski yön aikana nollaan. Tyynellä säällä viitasammakoiden ääntely kuuluu kymmenien metrien päähän ja vesistön yli jopa muutaman sadan metrin päähän.  Ilmatieteenlaitos, Joroinen (www.ilmatieteenlaitos.fi): °C m/s klo 21 10 0 klo 23 3 0 klo 00 1 0  Ääntelevien koiraiden paikat merkittiin kartalle (kartta 2). Tuloksissa kartalle on merkitty tähti, kun äänteleviä koirasyksilöitä oli vain 1-2. Kun yksilömäärä oli suurempi, kartalle merkittiin alue, jolla kutevia koiraita oli äänessä.  
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 Kartta 1. Lahnalahden kartoitusalue, kävelty kartoitusreitti sekä kartoituksen kuuntelupaikat.  
3. Tulokset 
 Äänteleviä viitasammakkokoiraita oli alueella runsaasti. Viitasammakon lisääntymisalueita oli Etelälammella sekä siihen liittyvillä tulvakosteikoilla sekä Lahnalammen rannoilla (kartta 2.). Karttaan on merkitty tähti, kun paikalla on ollut äänessä vain 1-2 yksilöä. Alueina on merkitty paikat, joissa äänessä oli enemmän viitasammakoita. Alueella kuului myös tavallisen sammakon kutuääntelyä.  Eniten viitasammakkoyksilöitä oli äänessä Etelälammen lisääntymisalueilla (kuva 3) sekä Etelälammesta laskevan uoman ja Tervajoen suun välisellä alueella (kuva 4). Yksilöiden määrää on vaikea arvioida, kun kutuääntely kuuluu tasaisena kuorona. Voidaan kuitenkin 
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arvioida, että koiraita oli äänessä Etelälammella useita kymmeniä ja Etelälammesta laskevan uoman suulla lisäksi muutama kymmenen yksilöä lisää. Tervajoen eteläpuolen lisääntymisalueella (kuva 5) sekä Kalkkijoen suulla oli äänessä 5-15 yksilöä (kuva 6). Lahnalahden pohjoisrannalla itäisin kuuntelupiste oli pienen matalan lahden pohjukassa, joka elinympäristönä näyttää viitasammakolle sopivalta kutupaikalta, mutta alueelta ei kuulunut viitasammakoiden kutuääntelyä. Tervajoen alajuoksu on tulva-aikaan ja samalla viitasammakoiden kutuaikaan luultavasti liian nopeasti virtaava viitasammakoiden kutualueeksi. Sillan yläpuolella Tervajoen sivu-uomissa ja poukamissa virtaus hidastuu niin, että muodostuu pienialaisia viitasammakolle soveltuvia alueita, mutta alueella ei kuultu viitasammakkokoiraiden kutuääntelyä.  

 Kartta 2. Viitasammakoiden lisääntymisalueet Lahnalahdella ja sen lähialueilla.  Viitasammakoiden kutu kestää 1-2 viikkoa, mutta voi olla ohi pienissä populaatioissa tai lämpimällä säällä muutamassa päivässä. Kartoituksessa oikean ajankohdan valitseminen onkin tärkeää. Kudun ollessa kiihkeimmillään viitasammakot ääntelevät myös päivällä. Viitasammakoiden kutu oli kartoitusyönä meneillään vilkkaana, joten kartoitustulos antaa hyvän kuvan alueen viitasammakkopopulaation koosta. Koko alue kierrettiin kerran 
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alkuillasta klo 16.30 jälkeen, jolloin osa viitasammakoista oli jo äänessä. Varsinainen kartoitus aloitettiin klo 22. Tällöin viitasammakoiden ääntely oli kiihkeimmillään ja useilta lisääntymisalueita kuului tasainen viitasammakoiden kuoro. Kartoituskierros päättyi noin klo 1 yöllä.  Tulva oli kartoitusaikaan korkealla ja vesi oli rannoilla noussut pitkälle rantametsikköön (kuva 6). Kartalla olevat kuuntelupaikat ovat niin lähellä rantaa kuin pääsi. Osa kutupaikoista oli näillä tulva-alueilla. Vaikka kaikille rannoille ei tulvan vuoksi päässyt, kuuluvuus oli niin hyvä, että lisääntymisalueet pystyttiin arvioimaan. Esimerkiksi Lahnalahden pohjukassa Tervajoen suun ja Etelälammen välisellä alueella olevalta alueelta viitasammakoiden pulputus kuului hyvin Tervajoen länsi- ja eteläpuolen rannoille.    

 Kuva 3. Etelälampi on viitasammakoille tärkeä kutualue. Illan hämärtyessä lammelta kuului kymmenien viitasammakoiden tasainen kuoro. (Kuva Helena Haakana)   
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 Kuva 4. Kuva on otettu Tervajoen suulta järvelle päin. Kuvan oikeassa laidassa näkyy viitasammakoiden kutualueen reuna-alueita. (Kuva Helena Haakana)  

 Kuva 5. Tervajoen suun länsi-eteläpuolen ranta rämettä. Tulvan alla olevien mättäiden lomasta kuului viitasammakoiden pulputusta. (Kuva Helena Haakana) 
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 Kuva 6. Kalkkijoen suulla tulva oli noussut pitkälle koivikkoon, mistä kuului useiden viitasammakoiden pulina. (Kuva Helena Haakana)    
4. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 Tämä kartoituksen perusteella Etelälammella ja sekä Lahnalahdella on EU:n luontodirektiivin tarkoittamia viitasammakon lisääntymisalueita, joiden heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Kartoitusalueella eniten kutuääntelyä kuului Etelälammelta ja sen tulvivilta rannoilta (kuva 3).  Suunnitteilla olevalta Tervajoensuon turvetuotantoalueelta kuivatusvedet tullaan suunnitelmien mukaan johtamaan Tervajokea myöten Lahnalahteen. Pohjois-Savon ELY-keskus on lausunnossaan 4.2.2011 arvioinut turvetuotannon aiheuttamien vesistövaikutusten heikentävän viitasammakon lisääntymisaluetta Lahnalahden ranta-alueilla. 
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 Tämän kartoituksen mukaan Tervajoensuolta tulevien vesistövaikutusten piirissä on viitasammakoiden lisääntymisalueita Lahnalahden pohjukassa. Lähialueelle, Etelälammelle ja Kalkkipuron suulle, jää vahvoja viitasammakon lisääntymisalueita turvetuotannon välittömien vesistövaikutusten ulkopuolella.  Lisääntymispaikaksi viitasammakko hyväksyy vesialueen, jossa on matalia vesikasvillisuuden peittämiä alueita sekä myös vapaata vettä. Lisääntymisalue voi olla oja tai suurenkin järven ranta-alueella, kunhan siellä on kasvillisuuden peittämää aluetta. Turvetuotannon aiheuttama vesistökuormitus saattaa vuosien mittaan lisätä vesikasvillisuuden määrää Lahnalahdella, mikä aluksi saattaa hyödyttää viitasammakkoa. Lisääntymisalueella tulee kuitenkin olla myös vapaata vettä, joten liiallinen umpeenkasvu ajan mittaan heikentää viitasammakon lisääntymisaluetta.     
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