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ALKUSANÄT

Tässä raportissa tarkastellaan Sävträskin kosteikon kasvillisuutta. Kosteikon kas—
villisuus kartoiteftiin elokuussa 1988. Työssä käytettiin apuna vuoden 1974 värillistä
ilmakuvaa ja vuosien 1983 ja 198$ ilmadiakuvia.

Työn tavoitteena oli arvioida Koskenkylänjoen järjestelytyön vaikutuksia arvokkaassa
lintuvesikosteikossa. Erityisesti arvioitiin tulvien vaikutusta alueen kasvillisuuteen, ali—
veden noston tarpeellisuutta sekä alueen mahdollista pensoittumista.

Haluan kiittää arvokkaista neuvoista ja tekstini tarkistamisesta Carita Nybomia vesi—
ja ympäristöhallituksesta ja Pertti Uotilaa Helsingin yliopiston kasvimuseosta kasvi—
näytteiden maanttämisestä, Näytteet on tallenneifu Helsingin yliopiston kasvimuseoon
(H).

Helsingissä 1.5.1993

Rea Luttinen
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1 JOHDANTO

Sävträsk —kosteikko sijaitsee Koskenkylänjoen varrella noin 16 km Suomenlahdesta
ylävirtaan itäisellä Uudellamaalla Liljendalin kunnassa. Kosteikko on arvokas lintuve—
si, joka kuuluu valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman (Komiteamietintö 1981)
mukaan arvokkaisiin kohteisiin. Koskenkylänjoen tulvien vähentämisen vuoksi joen
uomaa on perattu vuosina 1980 — 1986. Sävträsketin kohdalla uomaa perattiin lyhyelti
kosteilcon yläpäästä sekä kosteikon alapuolelta. Vuonna 1922 vesistöjärjestelyjen yh
teydessä Sävträskin nykyisen tilan säilyttämiseksi on jokeen kosteikon luusuan koh
dalla tehty pohjapato. Kosteikon ympärille on kaivettu reunaojat ja —penkereet, jotta
Sävträskille nousevat tulvavedet eivät pääsisi pelloille. Kosteikon reunoille tehdyt ojat
johtavat peltojen vedet pohjapadon kohdalla jokeen. Painumien johdosta pohjapatoa
korotettiin talvella 1986. Reunapenkereet rakennettiin reunaojien kaivun yhteydessä
vuosina 1982—84.

Paikalliset lintutieteelliset yhdistykset Östra Nylands Fågel— och Naturskyddsförening
r.f. ja Porvoon seudun lintuyhdistys Borgånejdens fågelförering ry (Manrn 1988) ovat
kiinnittäneet vuonna 1987 vesi— ja ympäristöpiirin huomiota vesistöjärjestelyjen vai
kutuksista kosteikon kasvillisuuteen ja linnustoon. Yhdistykset olivat huolissaan var
sinkin kosteilcon pensoittumisesta ja sen kasvillisuuden luonteen muuttumisesta sel
laiseksi, etteivät linnut pysty käyttämään kosteikkoa samoin hyväkseen kuin aikai
semmin.

Sävträskin kosteilcon kasvillisuus kartoitettiin elokuussa 1988. Työn tavoitteena oli
arvioida tulvimisen vaikutusta alueen kasvillisuuteen sekä mahdollisen aliveden noston
taipeellisuutta sekä erityisesti kiinnittää huomiota alueen mahdolliseen pensoittumi—
seen. Työssä käytettiin apuna vuonna 1974 kuvattua värillistä ilmakuvaa ja vuosina
1983 ja 1988 otettuja ilmadiakuvia. Kartoituksen lisäksi kosteikkoon perustettiin neljä
pysyvää tutkimuslinjaa. Niiden ja kasvillisuuskartoituksen tarkoituksena oli kuvata
kosteikon tilanne elokuussa 1988 mahdollisten kasvillisuusmuutosten seurannan pe
rustaksi. Yleiskuvan saamikseksi alueesta otettiin kosteikosta joitakin diakuvia, joita
säilytetään Helsingin vesi— ja ympäristöpiirin arkistossa (dialuettelo liite 3).

2 ALUEEN KUVAUS

Sävträsk sijaitsee itäisellä Uudellamaalla Liljendalin kunnan keskustaajaman tuntu
massa (kuva 1). Kosteikon pinta— ala on 51.5 ha (nykyisten reunapenkereiden sisään
jäävä alue). Arvioitu valuma—alue on 756 km2. Sen järvisyys on 4.3% (Manni 1988).
Seudulla on kallioita ja niiden väleissä laajoja tasaisehkoja savialueita, jotka ovat
pääosin viljelymaina. Sävträskin kohdalla joen molemmin puolin maasto on alavaa sa—
vikkoa.

Kosteikon pohja on varsin tasainen: ylävirran ja alavirran veden pinnan taso vuonna
1986 vaihteli 7 — 29 cm ja kosteikon pohjan keskiosien ja reunaosien välillä on vain
noin 50 cm:n korkeusero. Kosteikon vedenkorkeuden vaihtelurytmi noudattaa Kosken—
kylänjoen veden korkeuden vaihtelua (kuva 2). Vähävirtaamaisina kausina kesäisin ja
talvisin kosteilcko jää herkästi kuiville. Virtaaman kasvaessa se saa varsinkin alavilla
kohdillaan nopeasti vesipeitteen (Manni 198$).
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3 KASVILLISUUS

31 Yleistä Sävträskin kasvillisuudesta ja kasvistosta

Tulvat ja sen mukana kulkeutuvat ravinteet ja liete, tulvan kesto, vesipeiton ja talveksi
muodostuvan jääpeitteen laajuus heijastuvat Sävträskin kasvillisuuteen, mikä on ha
vaittavissa erilaisten kasviyhdyskuntien muodostamina vyöhykkeinä, Piisamit muut—
tavat kasvillisuutta tekemällä aukkoja (allikoita) ja kullcuväyliä (yleensä joesta pois—
päin kohti penkereitä), keräämällä valikoidusti pesäkekoihinsa materiaalia ja suosi—
maila tiettyjä ravintokasveja esimerkiksi järvilcortetta ja järvikaislaa (ks. Toivonen ja
Meriläinen 1980).
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Kasvillisuudessa vallitsivat kookkaat, rannoilla kasvavat, usein luhtaisuutta ilmentävät
monivuotiset ruohot, heinät ja sarat, Yleisilmeeltään kasvillisuus oli 120—150 cm kor
keata tiheää saraikkoa tai rehevää ruohostoa. Lähes yksinomaan viiltosaratuppaista
muodostunut saraikko peitti suurinta osaa kosteikosta. Ruohostoja oli alavimmilla
kohdilla kosteikon keskellä joen kummallakin puolella sekä koillisosassa joen uoman
ja sen laajentuman lähettyvillä, Tiheitä järviruoikkoja oli kahdella alueella joen uoman
lähettyvillä.

Seuraavassa on luettelo Sävträskiltä tavatuista lajeista. Kasvien nimistö noudattaa
Retkeilykasvion (Hämet—Ahti ym. 1986) nimistöä, Tekstissä kasvien nimistä käytetään
vain suomenkielistä nimeä. Suuri osa tavatuista lajeista oli joko vesikasveja tai usein
vedessä kasvavia rantakasveja. Näistä moni on luokiteltu rehevien eli eutrofisten
vesien lajeiksi. Karujen eli oligotrofisten ja keskiravinteisten eli mesotorfisten vesien
lajeja sekä lajeja, jotka pystyvät kasvamaan ravinteisuudeltaan hyvin erilaisissa vesissä
eli indiiferettejä lajeja oli vain niukasti (ks. Toivonen 1981). Sävträskin vesi— ja ran—
takasvilajeista maassamme harvinaisia kasveja ovat saijarimpi, kilpukka, haarapalpak—
ko ja isolimaska sekä paikoitellen esiintyviä harvinaisia lajeja ovat kmjenmiekka ja
pystykeiholehti.

Sävträskiltä tavatut Iajft

MERKKIEN SELITYKSET
v vesikasvi
r usein vedessä kasvava rantakasvi
e eutrofisten vesien laji
m—e meso—eutrofisten vesien laji
o—m oligotrofisten ja mesotrofisten vesien laji
o—i oligotrofisten vesien laji ja indifferentti laji
p paikoitellen esiintyvä laji
h harvinainen laji

JOKI JA OJAT
Nuphar tutea v ulpukka
Potamogeton alpinus v o—i purovita
Potamogeton perfoliatus v ahvenvita
Potamogeton berchtotdii v m—e pikkuvita

KOSTEIKKO
Agrostis stolonifera rönsyrölli
Agrostis sp.
Atisma ptantago—aquatica v m—e ratamosarpio
Atopecurus aequatis v rantapuntarpää
Artemisia vuigaris pujo
Bidens tripartita r m-e tummarusoldd
Butomus wnbellatus v e h saijarimpi
Catanwgrostis canescens viitakastikka
Catla patustrLs r vehka
Cattitriche cophocarpa v isovesitähti
Cattha patustris r rentukka
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Catystegia sepium karhunköynnös 1.
isokierto

Carex acuta r m—e viiltosara
Carex vesicaria r m—e luhtasara
Carex rostrata r pullosara
Cicuta virosa r myrkkykeiso
Epilobium adenocauion amerikanhosnna
Equisetum fiuviatite v järvikorte
filipenduta utmaria mesiangervo
Gatium patusire rantamatara
Galium utiginosum luhtamatara
Gnaphalium utiginosum savijäkkärä
Hippuris vuigaris v o—m vesikuusi
Hydrocharis morsus—ranae v e h kilpukka
Ins pseudacorus v e p—h kuijenmiekka
Juncus sp. (taimia) vihvilä
Lemna minor v (m)—e pikkulimaska
Lycopus europaeus r m—e rantayrfti
Lythrum salicaria r rantakukka
Lysimachia vuigaris rantaa1pi
Lysimachia thyrsiflora v terttualpi
Mentha arvensLs r m—e rantaminttu
Menyanthes tnzfotiata r o—m raate
Myosotistaxa ssp. cespitosa r rantalemmikki
Myriophyttum sp. v ärviä
Peucedanum paiustnis suoputki
Phaiaris arundunacea r m—e ruokohelpi
Phragmites austratis v järviruoko
Potygonum amphibium v m—e vesitatar
Potygonum hydropiper katkeratatar
Potygonum tapathifotium ukontatar
Ranuncutus tingua v m—e jokileinikld
Ranuncuius repens rönsyleinilcki
Rorippa paiustris r m—e rantanenätti
Rumex hydrotapathum isohierakka
Rumex spp.
Sagittararia sagittifotia v e p—h pystykeiholehti
SaiLx fragitis salava, piilipuu
Satix phyticifotia kiiltopaju
$choenopectus lacustris v järvikaisla
Scuteltarkz gaterigutata luhtavuohennokka
Solanum dutcamara punakoiso
Sparganium erectum v e h haarapalpakko
Sparganium emersum v (m)—e rantapalpakko
Sparganium sp. (taimia)
Spirodela polyrhiza v e h isolimaska
Stachys palustris peltopähkämö
Vzaiictrum fiavum keltaängelmä
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Tripleurospermum inodorum pelto s a unio,
saunakukka

Tussilago farfara leskenlehti
7)’pha latifotia v me leveäosmankäämi
Urtica dioica nokkonen

PENKEREET
Agrostis capiltaris nurmirölli
Agrostis sp.
Atopecurus pratensis puntarpää
Angelica sytvesfris karhunputld
Artemisiavuigaris pujo
Bidens tripartita tummarusoldd
Cirsium arvense pelto—ohdake
Epilobium angustzfolium maitohorsma
Epilobiwn hirsutum karvahorsma
Epilobium adenocaulon amerikanhorsma
fitipendula ulmaria mesiangervo
Galeopsis speciosa khjopillilce
Linaria vuigaris (kelta)kannusruoho
Lyhtrum salicaria rantakukka
Peucedanum palustre suoputld
Phataris arundinacea niokohelpi
Phragmites austratis järviruoko
Poa sp,
Potygonum amphibium vesitatar
Potygonum hydropiper katkeratatar
Potygonum lapathfolium ukontatar
Ranunculus repens rönsyleinikki
Rwnex crispus poimuhierakka
Rumer hydrolapathum isohierakka
Rumex pseudonatronatus suomenhierakka
Sotanum dutcamara punakoiso
Sonchus arvensis peltovalvafti
Stachys palustris peltopähkämö
Taraxacum spp, voilcukka
Tripleurospermum inodorum p e 1 t 05 a u n i 0,

saunakuldca
Tussitago farfara leskenlehti

PENSAAT
Atnus giutinosa tervaleppä
Atnus incana harmaaleppä
Betutapendula rauduskoivu
Betuta pubescens hieskoivu
Popuiustremuta haapa
Salir caprea raita
Salix myrsinifotia mustuvapaju
Saiix phyticifolia kiiltopaju
Sambucus racemosa tefttuselja
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RUOPPAUSMÄSSAN LÄJifYSALUE
Betula pendula rauduskoivu
Betuta pubescens hieskoivu
Epilobium angustifolium maitohorsma
Juncus conglomeratus keräpäävihvilä
Phalaris anrndinacea niokohelpi
Spergula arvensis peltohatikka

3.2 Joen uoman ja sen rantojen kasvillisuus

Kosteilcon kohdalla Koskenkylänjoen uomassa kasvoi ulpukkaa lukuunottamatta niu
kalti varsinaisia vesikasveja. Ulpukoita oli runsaimmin joen ylävirran ja joen laajentu—
man rannoilla. Joitakin yksittäisiä yksilöitä oli laajentuman ja pohjapadon välisellä
osuudella. Satunnaisia haara— ja rantapalpakkojen nauhoja kehui veden pinnalla. Yk—
sittäinen kilpukkakasvusto kasvoi uoman reunan tuntumassa kosteikon keskivaiheilla.
Ahvenvitaa ja ärviää oli paikoittain. Joen uoman rannoilla oli kapea helofyyttien eli
ilmaversoisten vyöhyke, jonka pystykeiholehti, saijarimpi, ratamosarpio ja järvikorte
muodostivat, Uoman reunalla oli paikoin vehkaa ja raateifa. Kosteikon keskivaiheilla
uoman ilmaversoisvyöhyke sulautui saijarimpi palpakko — alpi — rantakukka kor—
tekasvustoihin. Kosteikon saraikot ja moikot ulottuivat sellaisenaan uoman reunaan
asti.

3.3 Kasvustot

Kasvillisuuskarttaan on merkitty Sävträskillä tavatut kasvusto— eli kasviyhdyskunta—
vyöhykkeet (hiite 1). Puhdaskasvustoina esiintyvät järviruoikot, lähes puhdaskasvustoi—
set viiltosarailcot ja ruokohelpivaltaiset kasvustot erottuivat selvästi muusta kosteikon
kasvillisuudesta, joka koostui etupäässä ruohoista. Ruohovaltaisten kasvustojen erottelu
ja niiden nimeäminen valtalajien tai erotuslajien mukaan oli vaikeaa, koska lajisto oli
jokseenkin samaa mutta lajien runsaussuhteet muuttuivat vyöhykkettäin. Seuraavassa
kuvataan ensin ruohovaltaisia vyöhykkeitä, sitten viiltosaraikkoja ja moilcoita, joiden
jälkeen kuvataan joitaldn kasvustoiltaan erikoisia kohteita.

33.1 Pohjapadon läheiset sarjarimpi — myrkkykeisokasvustot

Pohjapadon lähettyvilläjoen uoma levenee ja virtausnopeus kasvaa. Tässä joen uoman
kohdassa vesi tulvii herkästi uoman ulkopuolelle veden pinnan noustessa: tutkimus—
ajanjakson alkupäiväinä alueella oli ohut vesipeitto, vaikka vettä oli joessa vähän.
Elokuun loppupuolella vettä oli tällä alueella jo runsaammin (ks. kuva 2). Kasvipeite
oli harvahkoa. Se muodostui pääasiassa saijarimmestä ja myrkkykeisosta, joiden
joukossa kasvoi mm. keiholehteä, rantakukkaa ja järvikortetta.
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33.2 Kurjenmiekkavaltainen kasvusto

Joen pohjoisrannalla pohjapadon lähettyvillä, edellä kuvattujen saijarimpi—myrkkykei—
sokasvuston pohjois— ja itäpuolella, kasvoi runsaasti kwjenmiekkaa sekä kohtalaisesti
myrkicykeisoa, rantakukkaa, järvikortetta ja viiltosaraa. Kasvipeite oli tffieämpää kuin
sarjarimpi— myrkkykeiso —kasvustoissa, mutta ei täysin sulkeutunutta kuten yleensä
muualla kosteikossa.

333 Korte — palpakko —kasvusto

Järvikorte ja haarapalpakko muodostivat kasvustoja Sävträskin itäosassa joen uoman
laajentuman ympärillä ja joen pohjoispuolella, mikä on kosteilcon keskiosan ohella
Sävträskin tulvimisherkintä aluetta. Järvikortteen ja haarapalpakon muodostaman kas—
vuston joukossa oli yksittäisinä yksilöinä muita ruohoja kuten terttualpia, rantakukkaa
ja myrkkykeisoa. Pohjalla, joka oli tasapintaista savea, kasvoi iso— ja pikkulimaskaa,
isovesitähteä ja Sävträsldllä tavattavien ruohojen taimia,

33.4 Sarjarimpi palpakko — alpi rantakukka korte kasvustot

Saijarimmen, haarapalpakon, terttualpin, rantakukan ja jäivikortteen vallitsemaa kas—
villisuutta tapasi alavimmilla kohdilla kosteilcon kesldvaiheilla joen uoman kummalla
kin puolin, minne vesi helposti nousee. Valtalajien ohella myrkkykeiso ja ratamosarpio
olivat yleisiä, mutta ne olivat valtalajeja niukempia. Paikoittain oli iso— ja pikku—
limaskaa, isovesitähteä, pystykeihonlehteä, järvikaislaa, viiltosaraa, kuijenmiekkaa ja
leveäosmankäämiä. Kasviyksilöitä kasvoi harvakseen, jolloin kasvitonta tasaista savi—
pohjaa jäi näkyviin. Se oli upottavaa ja vetistä ja paikoin oli runsaasti edellä mainit
tujen niohojen taimia. (Alueella ei kyennyt liikkumaan, sillä hennot kasvien juuret ei
vät kannattaneet kulkijaa. Toisaalta vesi oli tutkimusajankohtana niin matalalla, ettei
myöskään veneellä päässyt kasvillisuufta tutkimaan.)

Nämä kasvustot olivat eniten alttiina piisamien vaikutukselle: Elokuun alussa, jolloin
kenttätyöt aloitettiin, kosteilcon keskikohta joen kummallakin puolella oli kasvillisuu—
den peitossa. Kenttätöiden päättyessä kasvustoissa oli suuria, lähes kasviifomia alli—
koita. Elokuun viimeisen viikon aikana piisamit olivat rakentaneet useita pesäkekoja
tällä alueella, ja tuhonneet pesien läheltä lähes kaikki kasvien versot. Samaan aikaan
vesi oli noussut uomasta ympäröivän kosteikon matalimmille osille (noin kymmenen
senttimetrin vedenpinnan nousu), jolloin piisamien oli helppoa vettä myöten kuljettaa
ruohoja pesilleen.

33.5 Myrkkykeiso — palpakko — ratamosarpio — alpi — korte — kasvustot

Kosteikon keskilcohdan saijarimpi — palpakko — alpi — rantakukka — korte —kasvusto—
jen ympärillä ja joen laajentuman pohjukan korte — palpaldco —kasvuston lounaispuo—
leila kasvoi pääasiassa haarapalpakkoa, myrkkykeisoa, ratamosaipiota, terttualpia,
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järvikortetta ja punakoisoa. Niiden joukossa oli siellä täällä rantakukkaa, kuijenmiek—
kaa ja leveäosmankäämiä sekä niukasti viiltosaraa ja vehlcaa. Kasvillisuus oli tiheää
(peittävyys yli 100 %), korkeaa (yli 150 cm) ja erittäin reheväkasvuista. Keisot ja
rantakukat kasvoivat suurina, lähes neliömetrin peittävinä yksilöinä. Pohja oli paljasta
ja tasaista savildcoa, jossa oli runsaasti saman vuoden mohokasvien talinia,

Joen eteläpuolella joen ja sen laajentuman välisellä alueella oli useita salavapensaita
ja —puita. Suurin salavista sijaitsi lähellä niokohelpivaltaista kasvillisuutta, Muut yksi
löt olivat pienempiä. Pensaat olivat noin 3 — 4 m korkeita ja haaraisia, iältään alle
20—vuotiaita, (Vuoden 1974 ilmakuvasssa ne juuri ja juuri erottuvat kasvililsuuden
joukosta). Pensaat näyttivät hyvinvoivilta ja niissä oli pitkät vuosikasvaimet. Salavan
taimia ei kosteikossa ollut. Salavat saattoivat olla luontaisesti levinneitä tai ihmisen
toimesta “istutettuja” pistokkaita, alunperin esimerkiksi kalanpyydysten merkkikepeiksi
savipohjaan iskettyjä, elävistä pensaista irti veistettyjä vesoja.

3.3.6 Palpakko — rusokki — tatar — koiso —kasvustot

Sävträskin kasvillisuus oli nmsaslajisinta kosteikon kaakkoiskulmassa, joen uoman
pohjoispuolella. Valtalajina oli haarapalpakko, jonka joukossa kasvoi runsaasti ukon—
ja vesitatarta, tummarusokkia ja punakoisoa. Muita niukempia, kookkaita ruoboja ja
heiniä olivat rantakukka, järvikorte, peltosaunio, nokkonen, pujo, ranta— ja lubtarnata—
ra, rantaminttu, rantalemmikki, mokohelpi, amerikanhorsma, katkeratatar, kmjenmiek—
ka, järvilcaisla, peltopähkämo, rantyrtti ja terttualpi. Ruoppausmassojen läjitysalueen
läheifyvillä kasvoi runsaasti karhunköynnöstä, joka oli lajin ainoa kasvupailcka Säv—
träskillä. Kookkaiden ruohojen alla oli kohtalaisesti isovesitähteä, pientä ratamosar—
piota, savijäkkärää, rantanenättiä ja hierakoiden niusukkeita sekä runsaasti edellä mai
nittujen mohojen nuoria taimia ja niukalti leskenlehden, vihvilöiden, myrkkykeison,
suoputken ja mesiangervon taimia. Iso— ja pikkulimaska peittivät paljasta ja tasaista
savipohjaa. Erittäin niukkoina, pienikasvuisina ja useimmiten steriileinä tapasi ma—
talahkoja ruohoja ja heiniä mm. rantapuntarpäätä, rönsyrölliä, rentukkaa ja rönsyiei—
nikkiä.

Alueeella oli paikoin pieniä savipohjaisia aukkoja, jotka kasvillisuuden lajiston perus
teella olivat eri ilcäisiä. Nuorimmissa oli laajalti kasvitonta savipintaa mutta myös pai
koin runsaasti eri lajien taimia. Isovesitähti ja yleensä yksivuotisina kasvavat rantane—
nätti ja savijäkkärä olivat usein vallitsevia lajeja. Vanhemmissa aukoissa yksivuotisten
kasvien valta— asema oli siirtymässä monivuotisille kasveille.

3.3.7 Kurjenmiekkamättäiset kasvustot

Sävträskin länsiosassa, joen laajentuman perukan läheisyydessä, lahdelman muotoa
myötäillen, kasvoi isoja kwjenmiekkapehkoja ja joitakin leveäosmankäämilcasvustoja.
Molemmat kasvustot olivat yli metrin läpimittaisia ja näkyvät ilmakuvassa vaaleampi—
na ympyröinä. Kuijenmiekka— ja osmankäämimättäiden välinen kasvillisuus oli lai—
kuttaista. Vallitsevia lajeja olivat rantakukka, myrkkykeiso, järvikotte, ruokohelpi,
terttualpi ja peltopähkämö. Niukempia lajeja olivat viilto— ja luhtasara, rantayrfti ja
punakoiso. Yksiftäisinä yksilöinä muun kasvillisuuden joukossa kasvoi ratamosarpiota,
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tummarusokkia, rentukkaa, pullosaraa, rantalemmikkiä, rantamataraa, vesitatarta ja
haarapalpakkoa. Pohja, jossa siellä täällä oli harvakseen ruohojen taimia, oli paljasta
savea.

Kuijenmiekkamättäisen alueen länsfreunassa oli kaksi nuorehkoa Idiltopajua (pituus
noin 180 cm), jotka olivat haarautuneet juurakostaan useammaksi vesaksi (vesojen ty—
viläpimifta 3 — 4 cm). Koostaan huolimatta ne olivat kasvaneet paikalla arviolta
ainakin viisi vuotta: Katkeamisten ja versojen kuolemisen vuoksi pajut olivat joutuneet
kasvattamaan tyvestään uusia vesoja.

3.3.8 Ruokohelpivaltaiset kasvustot

Sävträskin itäosassa, kosteikoin muuta pintaa hieman korkeammalla selänteellä,
kasvillisuus oli mokohelpivaltaista. Paikoin ruokohelpi muodosti yli puolitoista metriä
korkeaa puhdaskasvustoa. Joukossa oli jokunen järvikortteen, rantayrtin,
peltopähkämön, rantakukan ja vesitattaren verso. Paikoin tapasi runsaaasti
peltopähkämöä ja rantayrttiä. Pohjaa peitti ruokohelpin vanhojen korsien muodostama
karike. Kasvuston laitoja lähestyttäessä ruokohelpin joukossa kasvoi enenevässä
maann viiltosaraa ja edellä lueteltuja mohoja.

Kasvuston pohjoispäässä oli useita Idiltopajupensaiden ryhmiä. Pajut olivat pari metriä
korkeita laajahkoja pensaita, joista yksilöitä oli vaikea erottaa toisistaan. Niiden
pailcantaminen karttapohjalle oli hankalaa, koska ne koostaan huolimatta eivät
erottuneet selvästi kesällä 1988 ja keväällä 1983 otetuissa ilmadiakuvissa eivätkä
myöskään vuoden 1974 ilmakuvassa. Vuoden 1974 ilmakuvaa ja uusia ilmadiakuvia
verrattaessa pajut ovat kasvaneet suuremmiksi tänä aikana. Edellä mainittujen, arviolta
parikymmenvuotiaden (tai vanhempien) pajujen lisäksi kuvion eteläosassa oli kaksi
nuorempaa, lähes kaksimetrisiä kiiltopajupensasta. Nämä eivät erotu lainkaan dia— ja
ilmakuvissa, joten niiden sijainti kartalla on arvio, Sekä vanhat että nuoret kiiltopajut
vaikuttivat hidakasvuisilta, niiden vuosikasvaimet olivat lyhyitä, niissä oli kuolleita
oksia ja useissa lehdissä oli pajujen tautien ja hyönteistuholaisten merkkejä.

Lähes puhdaskasvustoista mokohelpiä oli kosteikon lounaisosassa joen eteläpuolella
olevan suurehkon ojan penkoilla. Penkalla kasvoi kolme kiiltopajupensasta.

3.3.9 Ruohoiset ruokohelpikasvustot

Joen kummallakin puolella, mokohelpikasvillisuudesta pohjoiseen, tapasi useamman
kasvustotyypin sekamuotoja: mukana oli niokohelpivaltaisen, myrkkykeiso — palpakko
— ratamosarpio — alpi — korte —kasvustojen, kuijenmiekkamättäisen ja palpakko —

sokki — tatar — koiso —kasvustojen piirteitä. Paikoin valtalajina oli ruokohelpi, paikoin
punakoiso. Myös myrkkykeisoa, ratamosarpiota, järvikortetta, kuijenmiekkaa, ranta
kukkaa, haarapalpakkoa, terttualpea ja peltopähkämöä oli runsaasti. Tffieän
kasvillisuuden joukossa oli yksi fertiili jokileinikld. Yksilö ei liene ollut lajin ainoa
edustaja Sävträskillä, mutta korkean ja tiheän kasvillisuuden seasta yksittäisiä yksilöitä
oli lähes mahdotonta erottaa edes lyhyen matkan päästä.
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33.10 Viiltosaraikot

Suurin osa Sävträskin pinta—alasta oli viiltosaraildcoja. Sarat kasvoivat tuppaina, joiden
korreton mätäs oli noin 25 cm korkea läpimitan ollessa noin 30 cm. Tuppaiden kor
keus oli mättäiden tyvestä mitattuna 120 —150 cm, ja jos korret nostettiin pystyyn,
vielä tätäkin korkeammat. Yksittäinen tupas oli suurikokoinen ja sen runsas korsisto
ja lehdistö muodosti naapurituppaiden kanssa yhtenäisen, peittävän saraikon korsien
kaartuessa toistensa lomiin,

Tuppaat kasvoivat lähellä toisiaan — jalkaterä mahtui niiden väliin —, ja ne olivat
asettuneet epäsäännöllisiin riveihin, jotka suuntautuivat joesta poispäin kohti penkkoja.
Korkeimmillaan tuppaat olivat joen uoman läheisyydessä, matalimmillaan penkereiden
lähellä. Tuppaiden välinen pohja oli kasvitonta, tasapintaista savea, Penkereiden lähei
syyteen savipohjalle oli kertynyt sarojen kariketta.

ilmeisesti tuppaiden suuntautumiseen vaikuttavat tulvavesien virtailut. Mättäiden välejä
pitkin vesi nousee helposti koko kosteildcoon ja vedenpinnan lasidessa virtaa lähes es—
teettä nopeasti pois. Vesiväylät saattavat olla osittain myös piisamien aikaan
saannoksia: eläimet käyttävät niitä kulkuväylinään kerätessään ravintoa ja pesäaineksia
sekä liildcuessaan joelta Sävträskiä kiertäville patojentakaisille ojille. Kun sattumalta
osui kävellen väylälle korkeassa, vaatteisiin kiinni tarrautuvassa vaikeakulkuisessa sa—
raikossa, liikkuminen muuttui hetldseksi näkymättömällä polulla kulkemiseksi, kunnes
polku haarautui tuppaiden väliseksi epämääräiseksi verkostoksi.

Saraiklco oli lähes yksinomaan muodostunut viiltosarasta, toisinaan oli luhtasaraa jou
kossa. Yksittäisinä tapasi järvikoftetta, vesitatarta, rantakukkaa ja hierakoiden lehti—
ruusukkeita, Paikoin savipohjalla ja mättäiden tyvillä oli ruohojen taimia, Mitä lähem—
pänäjokea saraildco sijaitsi, sitä enemmän joukossa kasvoi rantakukkaaja satunnaisesti
muita lajeja (kasvillisuuskartalla pistein ja rantakukan symboleilla rajattu alue). Esi—
merkilcsi suurimman järviruokokasvuston länsipuolen saraikossa kasvoi haivakseen
mm. luhtavuohennokkaa, mataraa, peltopähkämöä, ruokohelpeä, kurjenmiekkaa ja pu—
nakoisoa. Ruohot kasvoivat tuppaiden paljailla savisilla “kauloilla”. Aivan penkkojen
vierellä kasvoi joitain penkereiden ja läheisien peltojen ojien vierustojen kasveja kuten
karhunputkea, mesiangervoa ja hierakoita. Joen pohjoispuolella kosteikon länsiosassa
pohjapadon läheisyydessä viiltosaran joukossa kasvoi kuijenmiekkaa joen suuntaisina
vöinä (kartalla pistein rajattu alue). Tutkimuskesänä saraikossa ei havaittu pajuja.

33.11 Ruoikot

Sävträskillä on ruoikoita kolmessa kohtaa, Suurin ruoildco on kosteikon koillisosassa
joen pohjoispuolella, tätä pienempi joen “mutkan” kummallakin puolella ja pienin joen
pohjoispuolella kosteikon keskiosassa. Edellä mainitut, pienintä kasvustoa lukuunotta
matta, olivat puhdaskasvustoja. Pienimmmässä ruoikossa oli mukana myös saraa ja
jäiviruoton korret kasvoivat harvakseen ja olivat lyhyitä. Viimeksi mainittu kasvusto
ei erottunut vuoden 1974 ilmakuvassa. Sitä joko ei vielä silloin ollut tai harvan
kasvutapansa vuoksi se ei vain erottunut muun kasvillisuuden joukosta.
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Kaksi muuta järviruokopuhdaskasvustoa muodostivat tiheäkortisia kasvustoja, joiden
pohjaa peitti kuolleiden korsien matto. Ruoikon laidalla saattoi kasvaa joitakin ruoho—
ja, joita tapasi myös ympäröivistä kasvustoista. Vuoden 1974 ilmakuvaan verrattaessa
ruo9icko joen mutkan kummallakin puolella ei ollut laajentunut eikä pienentynyt.
Suurin ruokokasvusto näyttäää sen sijaan länsilaidaltaan hieman laajentuneen ja ti—
hentyneen.

Eräillä lasketuilla järvillä kuten Kotojärvellä ja Koijärvellä ovat järvivaihcesta peräi
sin olevat ruoikot olleet hyvin pysyviä (Koijärvitoimikunnan mietintö 1980, Lehmus—
vuori 1986).

33.12 Kastikkakasvusto ja mesiangervo — ranta— alpi —kasvusto

Kosteikon länsiosassa joen pohjoispuolella uoman läheisyydessä oli tiheä viitakastik—
kakasvusto (kartalla pistekuvio). Tästä pohjoiseen kasvoi mesiangervoaja ranta— alpia,
joiden joukossa oli peltopähkämöä, vesi— ja ukontatarta, kuijenmiekkaa, punakoisoa,
rantakukkaa sekä mokohelpeä. Viiltosaratuppaita oli siellä täällä, paikoin runsaastildn.
Niukkoina kasvoi amerikanhorsmaa, rantamataraa, rantaminttua ja nokkosta. Mesian—
gervo — ranta— alpi —kasvuston pohjoispäässä oli suurehko kiiltopajupensas.

Kastildca— ja mesiangervo — ranta—alpi —kasvustojen muodostama vyöhyke olikapea,
sulautuen lailcuttaisesti ympäröivään viiltosaraikkoon. Joen läheisyydessä ja vyöhyk
keen keskivaiheella kasvustojen pohjaa peitti paksu karikekerros. Karikkeen kertymi—
sestä ja kiiltopajupensaasta päätellen alue on ilmeisesti muuta ympäristöään korkeam
malla.

33.13 Allikot

Sävträskillä oli luonnonallikoita ja penkereiden teon yhteydessä syntyneitä tekoalli—
koita, bionnonallikot olivat pienehköjä “plotteja”, kooltaan 25 m2 — 50 m2, Allikoissa
oli matalalti vettä, Luonnonallikot olivat samoilla paikoilla myös vuoden 1974 ilma—
kuvissa. Ne lienevät jonkinlaisia pohja— tai orsiveden tihkupintoja. Allilcoiden reunoil—
la kasvoi leveäosmankäämiä ja kuijenmiekkaaa, viilto— ja luhtasaraa, myrkkykeisoa,
rantakukkaa jne. Vedessä oli runsaasti ärviää, joka maantettiin ruskoärviäksi
(Myriophyttun alternifiorum). Koska kyseinen laji kasvaa yleensä karuhkoissa vesissä,
eikä Sävträskin kaltaisessa eutrofisessa kosteikossa, on laji saattanut olla myös ulko—
näöltään ruskoärviää muistuttava kalvasärviä (Myriophytlum sibiricum). Sen on todettu
kasvavan sekä murtovedessä että sisämaan vesistöissä. Etenkin pohjoisessa laji suosii
reheviä vesiä (Hämet—Ahti 1986). Lajista ei otettu näytettä.

Reunapenkereitä komtettaessa on tehty kosteilcon pohjoispuolelle tekoallikoita. Idästä
länteen päin allikoiden syvyys kasvaa. Itäosan matalissa allikoissa ei ole vettä Kos—
kenkylänjoen veden pinnan ollessa matalalla (kuten tutkimuskesänä elokuun alussa, ks.
kuva 2), mutta vedenpinnan noustessa ne saavat vesipeitteen (kuten elokuun lopussa).
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Länsiosan tekoallilcoissa vettä on todennäköisesti läpi kasvukauden (inventointiaikana
koko elokuun). Allilcoiden kasvillisuuus oli vakiintumatonta. Kaivuun jälkeen kasvit
olivat tehokkaasti ryhtyneet valloittamaaan allikoiden tyhjää tilaa. Varsinkin itäosan
matalissa allikoissa oli runsaasti mohojen ja sarojen taimia, rantapalpakkoa, isovesi—
tähteä ja yksivuotisia lajeja kuten rantanenättiä ja savijäkkärää. Runsaimmin oli iso—
vesitähteä, joka peitti suuria aloja vihreällä matollaan.

Veden noustessa korkeammalle kaikki tekoallikot täyttyvät vedellä, Piisamit hyödynti—
vät niitä kulkuväylinään ja penkereet toimivat hyvinä pesäpaikkoina. Niinpä piisamien
kulkuväyliä ja koloja oli runsaasti tekoallikoiden läheisyydessä.

33.14 Ojat

Sävträskillä oli pääuoman lisäksi joitakin isompia ojia, joista suurin sijaitsi uoman
eteläpuolella kosteikon lounaisosassa lähellä pohjapatoa. Ojassa kasvoi ulpukkaa,
ärviää, puro—, ahven— ja pikkuvitaa sekä baarapalpakkoa.

33.15 Penkereet

Sävträskiä ympäröivät penkereet on rakennettu vuonna 1982—1984. Seuraavina vuo
sina niitä on koijailtu. Penkereet olivat kokkareista savea, joka oli lähes kauttaaltaan
peiftynyt rehevällä kasvillisuudella. Sammalkerrosta ei ollut muodostunut lukuunot
tamatta Ceradoton purpurea —kulosammalen peittämiä niukkoja pintoja. Penkereillä
kasvoi runsaasti maitohorsmaa, pelto—ohdakettaja peltopähkämöä. Paikoin oli lesken—
lehteä, kannusruohoa ja Sävträskin kosteikon lajeja, jotka kykenevit kasvamaan myös
penkereellä (mm. ruokohelpeä, rummarusokkia, vesi—, ukon— ja katkeratatarta, puna—
koisoa, amerikanhorsmaa, rantakukkaa ja suoputkea). Näiden lisäksi kasvoi kohtalai—
sesti eräitä viljelymaiden rikkaruohoja (mm. peltosauniota, peltovalvattia, voikukkaa,
kiijopillikettä, peltohatikkaa). Puntarpäätä, steriilejä röllejä ja nurmikoita oli niukalti.
Kosteilcon järvimokokasvuston kohdalla kasvoi penkereelle joutuneista juurakoista jär—
vfruokoa. Ruohojen lisäksi oli han’akseen noin 3—5—vuotiaiden raitojen, terva— ja har—
maalepän, raudus— ja hieskoivun, haavan ja terttuseljan taimia sekä joitakin iäkkäitä
kiilto— ja mustuvapajupensaita. Vuoden 1974 ilmakuvasta päätellen pajupensaat olivat
olleet kasvupaikoillaan jo vuosikymmeniä.

33.16 Ruoppausmassojen läjitysalue

Sävträskin kohdalla Koskenkylänjoen alkupäätä oli mopattu. Ruoppausmassat oli
läjitetty joen pohjoispuolelle. Läjitysmassan päällä kasvoi nuorta koivikkoa ja
ruokohelpiä sekä kosteilcolle tavanomaisia kasveja, jotka liian kuivalle kasvupailcalle
joutuneina olivat Idtukasvuisia. Näiden joukossa esiintyi nmsaana maitohorsmaa ja
peltohatikkaa sekä niukasti keräpäävihvilää.
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4 TUTKIMUSLINJÄT KASVILLISUUSMUUTOSTEN
SEURAAMISEKSI

Kosteikkoon tehtiin neljä tutkimuslinjaa kasvililsuusmuutosten seuraamiseksi, Ne on
merkitty maastoon linjaa pitkin 50 metrin välein olevilla paaluilla. Kunkin linjan eri—
laisilta kasvillisuustyypeiltä kuvattiin vähintään yksi näyteala (1 m2. Näytealalla
esiintyvien kasvien peittävyydet arvioitiin lajeittain käyttämällä prosenttiasteikkoa
(÷,1/2, 1,2,3,5,7,10,15,20,30,. ..90,95, 100). Osa muduista sijaitsee kasvustojen vaihetty—
misvyöhekkeillä. Linjalta II arvioitiin eri kasvustoilta lajien peittävyydet Norriinin 7—
asteikolla,

Norriinin 7 —asteikko

1 erittäin niukka
2 niukka
3 kohtalaisen niukka
4 kohtalainen
5 kohtalaisen runsas
6 runsas
7 erittäin runsas

Myös tälle linjalle on tehty joitakin näytealoja. Tutkimuslinjoilta merldttiin muistiin
myös näytealojen ulkopuolelle jääneet, mutta linjalla tavatut lajit. Tulokset ovat liit—
teessä 2.

Linja 1 (liite 2a) on viiltosaraikossa alueella, joka jää herkimmin kuiville
vähätulvaisina kausina, On oletettavissa, että juuri tämä osa pensoittuisi ensim
mäisenä.

Linja II (liite 2b) sijaitsee kastikka— ja mesiangervo— ranta—alpikasvuistoissa. Tälle
alueelle oli kertynyt runsaasti kariketta, Alue on ympäristöään korkeammalla ja siten
altista pajuifumiselle.

Pääosa linjasta III (liite 2c) edustaa palpaldco — korte — kasvustoa, Tämän lisäksi
linjalla on tekoallikko, viiltosaraildcoa, umpeenkasvava aukko kasvillisuudessa,
rusoldd— tartar —kasvustoja ja ruohoista helpikasvustoa. Tämän linjan kasvustojen
avulla voidaan seurata kasvillisuusmuutoksia kosteikon alimmalla pintatasolla.

linja IV Qiite 2d) on pisin ja kasvustoiltaan monipuolisin. Se alkaa kosteikon
eteläpuolen penkereen reunasta ja kulkee useiden kasvustovyöhyldckeiden läpi (ks.
kasvillisuuskartta). Koska joen puoleisessa päässä liikkuminen ei ollut mahdollista, ei
linjaa voitu tutkia joen rantaan asti. Pajuttumisen kannalta linjalla olevaa riskialueifa
ovat kuijanmiekkamättäinen kasvusto ja ruokohelpikasvustot.
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5 ARVIO VEDEN KORKEUDEN VAIKUTUKSESTA
KASVILLISUUDEN KEHHTYMISEEN

Kasvillisuusmuutosten seuraamiseksi kasvillisuuskartoitus ja linjojen tutkiminen olisi
suositeltavaa toistaa viiden vuoden välein. Seuraavassa eräitä näkökohtia, joihin seu—
rannassa olisi kiinnitettävä huomiota.

Kosteikon kasvillisuuteen ovat vaikuttaneet tulvat ja tulvavesien mukana kulkeutuvat
ravinteet ja liete. Usää ravinteita on valunut lähipelloilta vesien mukana. Nykytilassa
penkereiden estäessä lähipelloilta veden valumisen kosteikkoon vain Koskenkylän joki
tuo tulva— aikana ravinteita. Koko Sävträskin alueelle levittäytyvä pitkäkestoinen
syystulva sekä syystalvella muodostuva jääpeite on estänyt kosteikkoa pajuttumasta.
Jo riittävän pitkä syystulva riittänee pajujen tuhoutumiseksi.

Syksyn ja kevään tulvat lienevät vaikuttaneet myös saraikkojen ja nioikoiden laajuu—
teen, Saraikon leviämistä kosteikon matalimmille alueille rajoittanee syksyisin ja ke—
väisin korkealle nouseva vesi, Ruoikon leviämistä estää todennäköisesti tiheä ja kil—
pailukykyinen saraildco sekä ruokohelpikasvuston ja järvinioikon muodostaman ka—
peikon kohdalla veden virtaus keväisin ja syksyisin. Saraikkojen ja moikoiden laaje
neminen kosteikossa olisi Sävträskin kosteikkoluonnolle tuhoisaa, koska puhdaskas—
vustot muodostaisivat yksipuolisen elinympäristön nykyisten useiden erilaisten kas—
vustojen tilalle.

Pajukoitumisen riski kosteikon nykyisellä veden pinnan maksimikorkeustasolla on
olemassa, sillä pohjapadon ja reunapenkereiden rakentamisen jälkeen tulva on ollut
kosteikossa syksyisin liian lyhytkestoinen eikä jääpeitettä ei ole päässyt muodostu—
maan koko kosteikon alueelle. Varsinkin kosteikon reuna—osat ovat jäänet kuiville ja
ilman jääpeittoa. Useimmin kuiville jää joen eteläpuoleinen ranta alajuoksulle päin
linjan 1 seutuvilta (Rikberg 1988, suullinen tieto). Reunaosien pajuttumisriskiä lisää
vät penkereet, jotka ovat jo pusikoitumassa ja kasvavat puuntainta. Pajut voivat juu—
ristonsa avulla penkereiltä käsin levittäytyä kosteikkoon.

Sävträskin kosteikkoluonnon säilymisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, jos alive—
dentaso olisi nykyisellä tasolla, jolloin kasvillisuus säilyttäisi rantakasvillisuusluon—
teensa. Ylintä vedentasoa voisi nostaa parikymmentä senttimetriä varsinkin syksyisin,
jotta pajuttuminen estettäisiin. Samalla, jos järjestely on teknisesti mahdollista, ylä—
vedentasoa ylläpidettäisiin pitempään, jolloin riittävän pitkä syystulva sekä mahdolli
sesti myös jääpeite syntyisi koko kosteikkoon.

Vedenpinnan tasoon liittyvien kysymysten ohella huomiota olisi kiinnitettävä pusa—
mien toimintaan Sävträskjflä, Piisamien on todettu muuttavan kasvillisuutta (Toivonen
ja Ranta 1976, Toivonen ja Meriläinen 1980). Alavimmilla kohdilla olevat mohoiset
alueet voivat olla luontaisia tai piisamin tekemien aukkojen paikoille syntyneitä kasvi—
yhdyskuntia. Varsinkin niiden suosimat järvikorte ja järvikaisla saattavat vähetä ja
näiden tilalle kasvaa ruohostoja (vert. Toivonen ja Meriläinen 1981). Suuri piisami—
kanta hävittää ravinto — ja pesäntekokasvinsa kosteikosta kokonaan, ja siten kasvua—
jisto köyhtyy. Sävträskin piisamit näyttävät karttavan saraa ja mokoa, ja suosivan
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järvikortettaja ruohoja mm. myrkkykeisoa, rantakukkaa, haarapalpakkoaja ratamosar—
piota. Järvikaislaa oli niukalti kosteikossa, mutta se kelpasi hyvin piisameille. Sävträs—
km nimi tarkoittaa kaislajärveä. Saattaa olla, että järvi on ennen ollut nimensä veroi—
nen, mutta piisamien toimesta kaisla on häviämässä kokonaan kosteikosta. Piisameilla
on siis vaikutusta kosteikon kasvillisuuden kehittymiseen. Koska piisameilla Sävträs—
killä on vain harvoja vihollisia (mm. minlcki), olisi piisamikantaa rajoitettava.

6 YHTEENVETO

Sävträskin kosteikko (pA 51,5 ha) sijaitsee itäisellä Uudellamaalla Liljendalin kunnas
sa Koskenkylänjoen varrella, joen uoman kummallakin puolella savipohjalla maaston
alavassa kohdassa, Kosteikon reunaosien ja keskiosien korkeusero noin 50 cm ja ylä—
virran ja alavirran veden pinnan tason korkeusero vain joitakin kymmeniä senttimet—
rejä. Kosteikon vedenkorkeuden vaihtelurytmi noudattaa Koskenkylän joen veden kor
keuden vaihtelua. Vähävirtaamaisina kausina kesäisin ja talvisin kosteikko jää herkästi
kuiville. Virtaaman kasvaessa se saa varsinkin alavilla kohdillaan nopeasti vesi—
peitteen.

Koskenkylänjoen vesistöjärjestelyiden yhteydessä vuonna 1982 pyrittiin turvaamaan
arvokkaan lintuveden Sävträskin kosteikon säilyminen rakentamalla jokeen pohjapato
ja kosteilcon ympärille penkereet. Paikalliset lintutieteelliset yhdistykset vuonna 1987
olivat kiinnittäneet vesi— ja ympäristöpiirin huomiota vesistöjärjestelyjen vaikutuksiin
kosteikon kasvillisuuteen ja linnustoon.

Elokuussa 1988 kartoitetiin kasvillisuuseurannan perustaksi vesi— ja ympäristöpifrmn
toimeksiannosta Sävträskin kosteikon kasvillisuus ja tehtiin neljä tutkimuslinjaa. Kar—
toituksessa kiinnitettiin erityistä huomiota pajukoitumiseen ja tulvimisen vaikutukseen.
Tulvilla ja niiden mukana tulevilla ravinteilla ja lietteellä on suuri vaikutus Sävträskin
kasvillisuuteen. Ruohovartiset kookkaat ranta— ja vesikasvit muodostivat sulkeutuneita
kasvustoja. Kasveista usea oli rehevien kasvupaikkojen lajeja. Paikoitellen kasvillisuu—
dessa oli aukkoja. Suurin osa kosteikon pinta—alasta oli viiltosaraikon peitossa. Kos—
teikon itäosassa ja joen uoman välittämässä läheisyydessä oli reheviä niohostoja. Niis
sä kasvoi mm. rantakukkaa, myrkkykeisoa, ratamosatpiota, ranta— ja terttualpea ja jär—
vikortetta sekä maassamme harvinaisia lajeja smjarimpiä, haarapalpakkoaja isolimas—
kaa. Kosteikossa oli muutama järviruoko— ja mokohelpikasvusto. läkkäitä pajupensaita
kasvoi kosteikon kaakkoisosassa. Tutkimuslinjat (4 kpl) sijaitsevat kosteikon useissa
eri kasvustoissa. Niiden avulla voidaan seurata tarkemmin kasvillisuusmuutoksia kos—
teikon en tasoilla. Kasvillisuuskartoitus ja linjojen tutkiminen olisi suositeltavaa tois
taa viiden vuoden välein.

Tulvien kesto ja niiden vedenkorkeuden taso vaikuttaa koko Sävträskin kasvillisuuden
luonteeseen. Tulvat ja niiden mukana kulkemat ravinteet ja liete aikaansaavat lähes ta—
saisella savipohjalla ravinteisia vesiä suosivan rehevän vesi— ja rantakasvillisuuden.
Riittävän pitkäkestoiset ja laajat syystulvat sekä niiden seurauksena jääpeitteen muo—
dostuminen kosteildcoon on estänyt aluetta pajuttumasta. Tulvien ohella kasvillisuuteen
vaikuttavat piisamit tekemällä aukkoja kosteikon alavien osien kasvillisuuteen. Ne ke
räävät valilcoiden ravinto— ja pesäntekokasveja. Jos piisamikanta kasvaa liian suureksi,
eläimet voivat hävittää suosimansa kasvilajit koko kosteilcosta. Piisamikantaa olisikin
rajoiteftava.
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Sävträskin kosteikkoluonnon säilyminen edellyttää riittävän laajoja ja pitkäkestoisia
tulvia. Varsinkin syystylvat ovat tärkeitä. Veden pinnan taso ei myöskään saisi laskea
tavanomaista tasoaan alemmaksi, koska silloin mnsaslajiset rehevät vesi— ja mntakas—
vien kasvustot kosteikon alimmilla tasoilla korvautuisivat mahdollisesti yksitoikkoisilla
viiltosaraikoilla.

Vuoden 1982 vesistöjäijestelyjen jälkeen syystulvat ovat olleet liian lyhytkestoisia ei
vätkä ne ole yltäneet koko kosteilcon alueelle. Sävträskin kosteikkoluonnon säilymisen
kannalta alivedentaso olisi hyvä säilyttää entisellään, mutta ylävedentasoa voisi nostaa
parikymmentä senttimetriä erityisesti syksyisin ja ylläpitää ylävedentasoa pitempään
riittävän laajan ja pitkäkestoisen syystulvan aikaansaamiseksi.
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LIITfEET

LIITE 1. Sävträsk—kasvillisuuskarfta, elokuu 1988

LIITE 2. Tutkimuslinjat kasvillisuusmuutosten seuraamiseksi, Linjojen sijainti on
esitetty kasvillisuuskartassa. Kasvustojen kuvasymbolit ovat samat kuin
kasvillisuuskastassa.

LIITE 3. Dialuettelo. Diat on kuvattu 22.8 198$. Kuvia säilytetään Helsingin vesi— ja
ympäristöpiirin arkistossa,

PANORAAMAT

Panoraamat on otettu Koskenkylänjoelta. Panoraaman ensimmäinen kuva on kohti itää
(paloasema), seuraavat kuvat kiertäen etelä — länsi —pohjoinen (— itä). Panoraamojen
keskipisteiden” kohdat on mekiify tähdellä kasvillisuuskarttaan. Ensimmäinen
panoraama on lähimpänä paloasemaa, viimeinen (IV) kaukaisin.

1 Panoraama.

1-12 Panoraama,

III Panoraama. Panoraamassa vain itä — etelä— länsi —puoli. Piisamin
pesäkeko ja piisamin tekemää aukkoa kasvillisuudessa.

IV Panoraama,

MUUT DIAT

1 Piisamin pesäkeko ja piisamin tekemää aukkoa saijarimpi — palpakko —

ratamosarpio — alpi — korte —kasvustossa.
2 Piisamin katkomaa sarjarimmen kasvustoa.
3 Piisamin pesäkeko ja piisamin tekemä aukko saijarimpi — palpakko —

ratamosarpio — alpi — korte —kasvustossa,
4 Piisamin pesäkeko ja piisamin tekemä aukko sarjarimpi — palpakko —

ratamosarpio — alpi — korte —kasvustossa,
5 Piisamin pesäkeko ja piisamin tekemä aukko saijarimpi — palpakko —

ratamosarpio — alpi — korte —kasvustossa.
6 Piisamin pesäkeko ja piisamin tekemä aukko saijarimpi — palpakko —

ratamosarpio — alpi — korte —kasvustossa.
7 Piisamin pesäkeko ja piisamin tekemä aukko saijarimpi — palpakko —

ratamosarpio — alpi — korte —kasvustossa. Taustalla Koskenkylänjold.
8 Kosteikon pohjoisimman nioikon etelälaidan ja joen välistä aukkoista

kasvipeiteifä.
9 Kosteikon pohjoisimman ruoikon etelälaidan ja joen välistä aukkoista

kasvipeiteifä. Savipohjan kuivimmat osat ovat alkaneet taimettua.
10 Harvaa aukkoista joen varren saijarimpikasvustoa.
11 Tiheää haarapalpakkovaltaista kasvustoa.
12 Tiheää haarapalpakkovaltaista kasvustoa,
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Etoku 1988

JDKIA JA REUNAOJIA

PENKEREET

0— p
11 10

KASVUSTON RAJA
MUUTTUMISVyÖHyRREEN RAJA
PYSYVAT TUTKIMUSLINJAT
MERKITTY ROOMALAISIN NUMEROIN,
PAALUJEN PAIKAT KIRJAIMIN TAI
NUMEROIN

KASTIKKAKASVUSTO JA MESIANGERVO-RANTA-ALPI-KASVUSTO
PALPAKKO-RUSORRI — TATAR—KOISO—RASVUSTOT
RUOKOHELPIVALTAINEN KASVUSTO

RUOHOINEN RUOKOHELPIRASVUSTO

JARVIRUOK0A

RANTAKUKKAA

VII LTD SARAI 1<1< DA

1•

PANORAAMA (DIAKUVATI
50 2dm

SALAVA

111

SARJARIMPI— MYRKKYKEISO—KASVUSTO

SARJARIMPI—PALPAKKO—RATAMOSARPIQ—ALPI—KURTE—KASVUSTO

MYRKKYKEJSO-PALPA KKO—RATAMOSARPIO-ALPI-KORTE- KASVUSTD

KURJENMIEKKAVALTAINEN KASVUSTO

KURJENMIEKKAMATTAINEN KASVUSTO

KIILTOPAJU PEN SAS

Kl1 LTOPAJUPENSAS, NUORI JA PIENIKOKOINEN

ALLI RKl

KORTE—PALPARROKASVUSTO
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LIITE 2/1

LIITE 2. TUTKIMUSHNJAT KASVILLISUUSMUUTOSTEN
SEURAAMISEKSI

SÄVTRÄSK LnjQ 1, kusvi[[isuuskuvuukset 18Bi98B

19-
20

KAIKKI
LAJII

0
0 10 20 30 1.0 50

9- 29- 39- 53- PENK

10 30 1.0 54

Carex acuta — 100 — 100 — 100 — 100] — X

Lyhtrum salicaria
X

Equisetum fiuviatile ± X

Phalaris arundjnacea ± X X

Polygonum amphibium — —
— 1 3 X X

Lysimachia thyrsiflora + X

Lycopus europaeus — — X

Tripleurospermum inodorum j X

Cicuta virosa X

Tussilago X

Cirsium arvense
X

Epilobium angustifolium X

Sonchus arvensis X

Älopecurus pratensis X

stru1
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CAREX- 1
CAREX-I

IRIS- PHAL.U FIL 1
1001 1101 120

LIITE 2/2

SÄVTRÅSK Linja U, kasvi[[isuuskuvauksek

—— UI

0
0

JOKI

10
CALAMAGR.

20 ‘

\IJ

30
1
50

—

60
PHALARIS

70

ST AC HYS
PHALARIS

C A R EX
PRALAR.

80 \..

te

/FILIPENDULA ——

130 160
UI
150 160

0/ % O/ 0/ 0/0 1—7 1—7
11— 17- 21- 29- 37- 65- PHALARIS- CAREX
12 18 22 30 36 66 FILIPENDULA PRALAR

SALIX

1 —7
0/o SARAIKKO 1—7
68- TAVATUT CAREX—
69 LAJIT PRAL

1—7
PHAHAR

1—7
SARAIKKO

Carcx acuta 100 + + 5 100 100 2 6 100 7 5 3 7
Carexvesicaria

— 1
Lythrumsalicaria 1 2 — 2 2 2 2
Stachys palustris 12016 5 5 5 6 3 3 5 2
Ins pseudacorus 5 1 2 1 1 2
Phalaris anndinacea — ± 3 95 — 20 — 6 6 5 7 1
Polygonum amphibium — ± 2 — —— — 5 6
Polygonum lapathifolium — ——— —— — 6
Lysimachia thyrsiflora 1
Solanumdulcamana 2 1 3 3 1
Galiumpalustre 1 1 — 1 1 1
Menthaarvensis

— 1
Alisma plantago—aquatica — 2 — —— — — 1
Lysimachiavulganis 2 2 2 ± 2 3 2 2
Filipendula ulmaria 30

— 1 1
Urtica dioica 1
Caltha palustnis 1
Calamagrostis canescens 100 100 —
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SÄVTRÄSK Linja IV, kQsviLlisuuskuvoukset 22.8 23.8 ja 25.8.1988

37 LIITE 2/4

PENKKt -s
0

r3I

X SALIX
+
n.10m

( II 1 ‘j \Jj \o
ia 20 30 4 50 60 7oipf8o fl90’100 Ilo 120
Ii J J .J 1-. II ,-,

4

zw —6- 18- 29- 33-
-3 19 30

,nSALIX (9 SALIX
t4ZPHYL. , PRYL.
tn5lm ft3Om

130 160 150 160
L 1 I

38- 39-
39 60

68-
69

170>4’ 180 190 2g0
•

-- 39 1.2-! r60- 1’ s- 1’ 841 9481——— ‘130- 1W-I ih-c 172- 1 1s-I bs- 20— 236-I26-266-I / —‘X 30 36 Ao 1 69 61 1 II? 131 168 156.> 173 186 197 1 2Ilj IPI 223 228 2351237 267
1 RU0HQINEN i ,.j/ 1 1 CAREX-LYTHR CAREX i 1

CAREX fl n.25m 1 TYPHA—J4

(“4 SALIX IRISTUPPAITA
L..3 PHYL.

196- 209- 222- 227- 236- 23 266- 266
197 210 223 228 235 23 265 267

6 —-
210 220 230 260 250 / 260 —

ri kI26,2kJf

60- 75 89- 97- 116- 1X 167- 155- 172- 185- 196-
61 76 90 98 117 131 168 156 173 186 IS

Carex acuta X 10C 10( 70 50 80 3 60 5 100 100 10 60 100 100100100 100 95 5 50 1 7 5
Carex rostrata + 1 2 +
Lythrumsalicarja 20° 2 ÷10( + 2 15 2 1 1 2 10 20 + 715 501515100
Equisetumfluviatile + + 1602 60 20 ± + 1 ÷ + + + /2 5+ ÷ + 14 1/2+ 3
Stachys palustris X 20’ +t 10 2 1 30 3 5 ÷ 3
Ins pseudacorus 20 15
Typha latifol.ia +
Phalaris arundinacea 20 10 loc 100 70
Polygonun amphibium - +
Lysinachia thyrsiflor L 1 30 + 5 2 1/2 +
solanum dulcamara 10 5 60 ÷
Galium palustre /2 1 +
Lycopus europaeus 5 +
Mentha arvensis +
Sparganium erectum + 3 + ± 60 40 15 15
Cicuta virosa +t 40 + 60 60 60 3 10 80 30 30 60 5
Alisna plantago—aquarLca +1 20 50 15 15
Gnaphalium uliginosum 1 —

Spirodela polyrhiza ÷ 1 5
Lemna minor + 1 80 70
Callitniche cophocarp. 1
Sagittania sagittifolia 2
Carex vesicaria 7 5 10 1/2
Filipenaulaulmaria X

—— — — ——

Ranunculus repens X +t
Tussilago farfara X —

— — — — —— — — —— — — —

Taraxacum sp. X
Cirsium arvense X
Epilobium angustifoliuin X
Runes sp. X
Salix phylicifolia X
Betula X
Salix caprea X
Ainus giutinosa X
Sambucus racemosa X
Populus tremula X
Karike 5 20
Savi 7 5
Vesi 2 3 2 15 20
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