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Sorsanputkea (Sium latzfotium L) esiintyy nykyisin vain Vehkalahdella. Kasvi on
luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (Rassi ym. 2000), ja se on vuonna 1997 voi
maan tulleella luonnonsuojeluasetuksella (160/97) määrätty erityisesti suojelta
vaksi lajiksi. Sorsanputki on ollut rauhoitettu vuodesta 1952 (asetus 182/52).

Helsingin yliopiston kasvimuseo käynnisti vuonna 1986 Suomen Akatemian
rahoittaman tutkimushankkeen (SA 01/442; tutkimusryhmä P Uotila, A. Kurtto, T.
Lahti, paatutkija E Kemppainen), jossa selvitettun Suomen uhanalaisten putkilo
kasvien biologisia ominaisuuksia Kasvukausina 1986—1989 kartoitettim ja tutkit
tiin lukuisia enttam uhanalaisten ja vaarantuneiden putkilokasvien esuntymia Tut
kimuksessa selvitettim kohdelajien elamankiertoa sekä nnta en elamanvaiheissa
olennaisia tekijoita, jotka vaikuttavat kasvm selviytymiseen Sorsanputki ei kuu
lunut projektin varsinaisiin kohdelajeihin, mutta kasvustoja seuratffin vuosina
1986—1988.

Tapio Rintanen kartoiffl vuonna 1990 ympäristöministeriön toimeksiannosta
sorsanputkikasvustot ja laati ehdotuksen suojelusuunnitelmaksi (Rintanen 1991).
Vuosina 1993—1996 Tapio Rintanen jatkoi kartoitiiksia ja löysi uusia, aiemmin tun
temattomia kasvustoja (Rintanen 1997). Suojelusuunnitelman valmistelussa Rin
tanen on saanut merkittavaa apua Pertti Uotilalta (aikaisempien vuosien selvityk
set), Harri Kasilalta (Vehkalahden kunnan kaavoitusifianne) ja Ulla Junnoselta
(maanomistusifianne). Vehkalahden kaavoitusifiannetta Summanjoen osalta (osa
yleiskaavat) ovat selvittäneet myös Pekka Puuperä ja Matti filppu.

Tekijoista Tapio Rmtanen vastaa maastohavamnoista Paivi Kare on koonnut
tekstin 1980-luvun kartoitusten, suojelusuunnitelman ja 1990-luvun seurantojen
pohjalta Suomen ympanstokeskuksessa raportin toimitti Heidi Kaipiainen, teks
tm muokkaamiseen ovat osallistuneet myos Juha Pykala ja Terhi Ryttan Kimmo
Syrjänen tarkisti Turun yliopiston kasvimuseon näytetiedot.
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Raporifia varten sorsanputken kasvupaikkatiedot koottiin Luonnontieteeffisen
keskusmuseon kasvimuseon kasvistorekisteristä, sorsanputkesta aiemmin tehdyis
tä tutkimuksista sekä kirjallisuudesta. Lisäksi Turun yliopiston kasvimuseon (TUR)
näytetiedot tarkistetifin.

Sorsanputken kasvupaikkoja on kartoitettu Vehkalahden Summanjoella ke
sinä 1984, 1986—1988 ja 1990—1996. Kartoitusten aikana on löytynyt uusia kasvus
toja aikaisemmin tunnettujen kasvustojen lähistöltä. Vuosien 1984, 1986—1988 ja
1993 maastokäynneistä on täytetty uhanalaisten kasvien tarkastuslomakkeet (tau
lukko 1). Esiintymäfiedot on tallenneifu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitä
mään uhanalaisten lajien tietokantaan, UHEX-rekisteniln.

2.2 Esiintymien kartoitus, seuranta ja hoito
Summanjoella sorsanputkea on seurattu yksilölaskennoin ja populaatiokartoituk
sin. Menetelmät ovat jonkin verran vaihdelleet seurantajakson aikana. Jokialueen
ympäristömuuttujista (kesän sateisuus, tulvat, veden ravinteisuus, roskaaminen,
kulutus, moottorifietyömaa) on tehty havaintoja.

Vuonna 1984 jokialueelta löydettiin kaksi kasvustoa; toinen Summanjoen iän
sirannalta vastapäätä kartanoa ja toinen Itälahden Kainiemestä. Kasvustoista las
kettiin yksilömäärät ja selvitettiin seuralaislajistoa.

Tässä raportissa sorsanputkilcasvustot on jaettu kahdeksi esintymäksi, Sum
man kartanon jokiympäristän esiintymäksi ja Kihlinkaffion-Itälahden esintymäksi
(kuva 1). Kummassakin eslintymässä on useita kasvustoja ja osakasvustoja.

Jokivarren kasvustoja Summan kartanon kohdalla (esilntymä 1, kasvusto J)
on seurattu vuosina 1986-1988 mittalinjan avulla. Kahden idintopisteen välille mer
kityltä linjalta on määfltetty sorsanputkiyksilöiden tarkka sijainti. Kihlinkaffion
kasvupaikälla (esintymä 2, kasvusto A) kartoitettiin populaation äärimmäisten
yksilöiden sijainti vuonna 1988. Yksilöiden kokojakaumasta on tietoja vuosilta
1986—1988 esiintymän 1 kasvustosta J sekä vuodelta 1988 esintymän 2 kasvustois
taAjaB.

Vuonna 1986 kartanoa vastapäätä olevasta sorsanputldkasvustosta (kasvus
to J) mitattiin kukldvien ja kasvuffisessa vaiheessa olevien kasvien versojen kor
keudet sekä suurimman lehifiavan pituus. Kustakin kasviyksilöstä laskettiin kuk
kasarjojen ja nivelien lukumäärä. Lisäksi tehtiin havaintoja kasvin kehitysvaiheis
ta huomioimalla sen upos- ja ilmaleh%en esiintymistä.

Vuonna 1987 kasvustosta J määriteffiin yksilöiden tarkka sijainti osakasvus
toissa a ja b vuonna 1986 perustetun linjan avulla. Kaikista osakasvustoista mitat
tiin kasvien korkeus ja tehtiin havaintoja kasvupaikan olosuhteista.

Esintymän 1 kasvusto J tarkastettiin myös kesällä 1988. Osakasvusto a oli
peittynyt veden alle. Osakasvustossa b sen sijaan voitiin määrittää yksilöiden si
jainnit linjan avulla samoin kuin edeifisinä kesinä. Kasvien korkeus mitattiin, ja
kukkivat ja kasvuffisessa vaiheessa olevat yksilöt erotelifin.

Tutkimusmenetelmät

2.! Esiintymätietojen kokoaminen
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Esiintymä 1, Summan kartanon
jokiympäristö:
Kasvusto A: Yläkosken suvanto, ftäranta
Kasvusto B: Yläkosken suvanto, länsiranta
Kasvusto C: talon ranta
Kasvusto D: pikkusaaren ranta
Kasvusto E: moottoritiesillan eteläpuoli
Kasvusto F: Rantala
Kasvusto G: ojan suu
Kasvusto H: Summan kartano, rantarakennus
Kasvusto 1: kartanon rantarakennus, suun tuomi
KasvustoJ: Summan kartanon jokiranta

Osakasvustot: a, b, c, d, e, f
Kasvusto K: Alakosken itäranta

1 t 1 1 1

Esiintymä 2, Kihlinkallio — Itälahti:
Kasvusto A: Kihlinkallio
Kasvusto B: Itälahti — Kainiemi
Kasvusto C: ftälahti — Koivusaari

Osakasvustot: a, b, c, d, e, f, g, h
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Seppälä

Sorsanputken suojelusuunnitelmassa (Rintanen l99l) jokainen
erillinen kasvusto on nimetty esiintymäksi. Esiintymät on nume
roitu juoksevasti 1—14 jokivarren pohjoisimmista kasvustoista ete
läisiin. Esiintymän 10 ( = esiintymä 1, kasvustoj) osakasvustoja
(osakasvustot a, b, c, d, e, 1) Tapio Rintanen nimittää kasvustoiksi
1—6. Esiintymän 2 kasvuston C kahdeksan osakasvustoa on merkitty
suojelusuunnitelmassa isoin kirjaimin A—H.

a-h

Summanlahti

Kuva 1. Sorsanputken esiintymät ja kasvustot Vehkalahden Summanjoella.



Kesän 1988 kartoitus ulottui aiempaa etelämmäksi joen suiston läheisyyteen.
Sorsanputkea löytyi Kihlinkaffion eteläpuoleiselta rantanlityltä (esiintymä 2, kas
vusto A) sekä Itälahden Kainiemestä (eslintymä 2, kasvusto 5). Kasvusto A rajat
tim äärimmäisten yksilöitten mukaan ja sen pinta-ala arvioitiin. Kukkivat ja kas
vuffisessa vaiheessa olevat yksilöt eroteltiin ja kukkivista yksilöistä mitattiin pi
tuudet. Kukinnoista laskettiin sarjojen ja pikkusaiojen määrät sekä arvioitiin ke
hittyvien siementen määrä. Kasvustosta B arvioitiin yksilömäärä. Joistakin yksi
löistä mitattiin pituus, laskettiin sarjojen ja pikkusarjojen määrä sekä arvioitiin
siementuotantoa ja siementen kypsyyttä.

Sorsanputken seuralaislajit klijattiin kasvustoista tai niiden lähiympäristöstä
vuosina 1986—1988 sekä muutamista kasvustoista 1990 -luvun kesinä (ifite 1).

1990-luvulla kasvustoja on seurattu maastotutkimuksin vuosina 1990, 1993 ja
1996. Maastotutkimuksia on tehty pääasiassa sorsanputken suojelusuunnitelmaa
varten. Talvella ja alkukeväällä selvitteltiin kasvin talvehdintaolosuhteita. Kesällä
1990 kuljetifin kevyellä jollafia Summanjoki Rajakoskelta alaspäin ja joen suualu
een lahdet kartoittaen varhemmin tuntemattomat esiintymät. Erityisesti joen var
rella olevia pieniä erillisesintymiä on vaikea havaita rannalta käsin taajan viilto
saraikon (Carex acuta) estäessä näkyvyyden vesirajaan. Kesällä ja syksyllä tarkkail
ifin sorsanputken kehitystä klinnittäen erityistä huomiota järviruo’on (Phragmites
austratis) kasvun aiheuttamaan varjostukseen. Syksyllä seurattiin lisäksi lajin
siementuotantoa.Vuosina 1991—1998 hoidettiin Itälahdella ja Kihlinkallion luona
olevia sorsanputkikasvustoja leikkaamalla movikkoa harvemmaksi ja poistamal
la leikkuujätteitä ja ajelehtivaa korsistoa. Vuonna 1996 suoritettiin täydennysin
ventointi samoin menetelmin kuin vuonna 1990.

Aiemmilta vuosilta tunnettujen kasvupaikkojen lisäksi kesällä 1996 tutldftiln
Summajoen yläpuolinen alue Rajakosken ja Yläkosken väliltä. Tutkittu joen osuus
oli pääosin suvantoista, kuitenkin kaksi virtaisaa vuollekohtaakin osui tähän jak
soon. Rantoja verhosi monin paikoin taaja ruovikko, jonka yläosassa kiemurteli
karhunköynnöksen (Catystegia sepium) versosto. Muissa kohdissa jyrkkä rantatör
mä ifiviine viiltosarakasvustoineen ei ollut otoifinen sorsanputken kasvupaikaksi.
Kasvia ei tältä alueelta löytynyt. Täydentäviä havaintoja on tehty vuosina 1997 -

1999 joistakin kasvustoista.
Tulokset tutkimus- ja seurantakäynneiltä on kirjattu tarkastuslomakkeffle tai

seuranta- ja vuosiraportteihin (taulukko 1).
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Taulukko 1. Tutkimus- ja tarkastuskäynnit sorsanputken kasvupaikoilla 1980- ja 1990-luvulla. Kasvustot on merkitty
kirjaimin A, B, C, D jne. ja osakasvustot a, b, c, d jne.

Vehkalahti, Summa, esiintymä 1: Summan kartanon jokiranta
1 A 1996 Tapio Rintanen (seurantaraportti)
1 8 1990, 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)
1 C 1990, 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)
1 D 1990, 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)
l E 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)
1 F 1990, 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)
1 G 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)
1 II 1990, 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)
II 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)
1] 18.8.1984 T. Rintanen (todennäköisesti kasvusto 3, Summan kartano;

tarkastuslomake)
13.08.1986 Eija Kemppainen, Pertti Uotila & Tapani Lahti

(osakasvustot a, b, c, d, e; tarkastuslomake)
2 1.08.1987 P. Uotila & Tiina Tonteri (osakasvustot a, b, c, d, e;

tarkastuslomake)
19.07.1988 P. Uotila (osakasvustot a, b, c, d; tarkastuslomake)
09,09.1988 P. Uotila, Juha Pykälä & Terhi Ryttäri (osakasv. b, d, e;

tarkastuslomake)
08.06.1993 E. Kemppainen & T. Ryttäri (osakasvustot a, b, c, d, e;

tarkastuslomake)
1990, 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)

1 K 1990 T. Rintanen (seurantaraportti)
syysk.1996 T. Rintanen (seurantaraportti)

Vehkalahti, Summa, esiintymä 2: Kihlinkallio — Itälahti
2 A 19.07.1988 P. Uotila (tarkastuslomake)

09.09.1988 P. Uotila,]. Pykälä & T. Ryttäri (tarkastuslomake)
1990, 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)

28 19.08.1984 T. Rintanen (tarkastuslomake)
19.07.1988 P. Uotila (tarkastuslomake)
09.09.1988 P. Uotila, J. Pykälä & T. Ryttäri (tarkastuslomake)
1990, 1996 T. Rintanen (seurantaraportti)

2 C 1990, 1996 T. Rintanen (osakasvustot a, b, c, d, e, f, g, h)
(seurantaraportti)
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Luonnebdinta ja levinneisyys
.. ...OOOO.....OOO...O...O.O............................

3.! Luonnehdinta
Sorsanputki on 1—1,5 m korkea erittäin myrkyifinen Apiaceae-heimooon kuuluva
putldkasvi. Sen ensimmäiset, keväällä syntyvät, lehdet ovat hienoliuskaisia upos
lehtiä. Myöhemmin kesällä kehittyvät lehdet ovat pihlajan lehtiä muistuttavia,
panilehdykkäisiä ilmalehtiä (kuva 2). Sarjakukinnossa on suojukset sekä pikku-
että pääsarjassa. Kukat ovat pieniä ja valkoisia. Hedelmä on 3—5 mm pitkä ja sen
pinnassa on viisi selväpiirteistä harjua. Leveän sukkulamainen ja litteähkö raken
ne sekä hohkainen solukko helpottavat hedelmän kellumista (Jalas 1980).

Fk

Kuva 2. Sorsanputken alkukesän uposlehti ja keskikesän parilehdykkäinen ilmalehti.
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3.2 Levinneisyys
Sorsanputki on eurooppalais-siperialainen laji, jonka levinneisyys käsittää keski-
sen Euroopan ulottuen pohjoisessa linjalle frlanti — Oslon seutu — Upianti — Ky
menlaakso — Vienanmen Etelassa Portugah jaa levmne;syysalueen ulkopuolelle
Välimeren ympäristössä laji puuttuu Kreilcasta ja Turkista. Aasiassa kasvin yhte
näinen levinneisyysalue ulottuu Keski-Siperiaan. Levinneisyysaluetta rajaavat
hajaeslintymät Kaukasiassa, Angaran laaksossa ja Obin alajuoksulla (Hu1tn &
Fries 1986).

Sorsanputkea pidetään Suomessa alkuperäiseen lajistoon kuuluvana. Sorsan
putkella on ollut Suomessa kaksi pysyväisluonteista esiintymisaluetta, Uuden
kaupungin Sfrppujokija Vehkalahden Summanjoki. Ensin mainitusta kasvi on hä
vinnyt. Nykyisin sorsanputki esiintyy vain Summanjoessa ja sen mereen laskevil
la suualueffla (kuva 3).

Hangon, Kirkkonummen ja Parikkalan eslintymät ovat olleet todennäköises
ti ifiapäisiä. Sorsanputkea on kerätty myös Rymättylästä ja Orivedeltä. Jokin epä
tarkoista koululaiskeruistakin (Vesilahti, Kiikoinen, Tohmajärvi, Heinävesi) lienee
paikkansapitäviä (Uotila 1997).
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Kuva 3. Sorsanputken esiintymät Suomessa. Tekstissä mainittuja epävarmoja löytöpaikkojaja
Istutusperaista esnntymaa ei ole merkitty karttaan
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Kaksi vanhinta löytää Vehkalahden Summanjoelta ovat vuosisadan alkupuolelta;
Veckelaks, åstrand 24.7.1913 (A. Bruun, H) ja Vehkalahti, joki 18.7.1930 (F. StåM
berg, H) (alkuaan Heinolan seminaarin kokoelmat). Vuoden 1930 löydön epätar
kasta kohdekuvauksesta huolimatta kyse on epäilemättä Summanjoesta, sillä näyt-
teen tallentaja kuuluu Summan kartanon omistajasukuun. Seuraavat näytetiedot
Summanjoesta ovat vuosilta 1951 (1 Ulvinen, OULU sekä V. Kuj ala & A. Ulvinen,
H) ja 1961 (M. Suortti, H). Kujala & Ulvinen (1964) mainitsevat sorsanputken Kih
linkallion — Itälahden alueelta Kainiemestä.

Turun yliopiston kasvimuseon sorsanputkinäytteet Summanjoelta ovat Sum
man kartanon kohdalta ja Kotka — Hamina -tien eteläpuolelta. Näyte kartanon
kohdalta on kerätty 15.8.1986 (R. Alanen ja K. Alho, TUR). Paikalta on 14:n arkin
populaationäyte. Museon toinen sorsanputkinäyte on Summanjoen varrelta Kot
ka — Hamina -tien eteläpuolelta 26.8.1966 (K. Viljamaa, TUR).

4.2 Hävinneet ja satunnaiset esiintymät

4.2.! Varsinais-Suomi

Tunnetuin sorsanputken hävinneistä esiintymistä on Vakka-Suomen Sirppujoki.
Vakka-Suomen eslintymisalue ei ehkä ole ollut min laaja kuin kirjallisuudessa (Ja
las 1980) on esitetty. Kolmen eri kunnan alueelta ilmoitetuifia esintymifiä on to
dennäköisesti tarkoitettu yhtä ja samaa Sirppujoen sivulammikkoa lähellä Pyhä
maan, Pyhärannan ja Kalaimin rajojen leilckauskohtaa (U. Laine, henkilökohtainen
tiedonanto).

Vanhin Sfrppujoen eli Männäistenjoen sorsanputkinäyte on vuodelta 1925 (1.
Vaahtoranta, H). Sen esitetietoihin on merkitty kasvupail’aksi Kalanti, Hyyninen,
Sirppujoen suupuoli. Vuonna 1929 B. Malmio on kerännyt Kalannin Männäistenjo
elta useita herbaarionäytteitä (H, TUR, TURA, OULU). Samalta paikalta on vuo
delta 1931 kaksi näytettä (V. L. Luotola, H ja V. Malmio, H).

Vuonna 1947 kerätyn näytteen kasvupaikkatiedot ovat: Pyhämaa, Radansuu
(Torlahti), Raumantien varrella Sirppujoen yli johtavan sifian luona savilamparees
sa, niukka (U. Laine & T. Laine, TUR).

Vuonna 1948 sorsanputken kasvupaikkana on ollut Nykyrka, Suurikkala, stran
den av Letala å (= Sirppujoki) (G. Lohammar & H. Luther, H). Vuonna 1951 Sirppu
joelta on kerätty sorsanputkinäyte, jonka kasvupaikka on ollut Pyhämaa, Tuorlah
ti, in amne Sfrppujoki ad pontem (B. Malmio, H). H. Såltin on vuonna 1957 kerännyt
sorsanputkinäytteen (TUR, OULU) Sirppujoelta maanifesifian viereltä.Viimeisin,
ehkä epävarma havainto Sirppujoen sorsanputkesta on vuodelta 1970 (1. Vaahto
ranta, H).

Kannan kehitys Suomessa

4.! Nykyiset esiintymät
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1980-luvulla Turun yliopiston kasvimuseon tutkijat ovat etsineet sorsanput
kea Sirppujoesta. Kesällä 1984 Veli-Pekka Rautiainen ja Kimmo Syrjänen tutkivat
soutamalla Sirppujoen suualueen löytämättä sorsanputkea (tarkastuslomake). Et
sintä toistetifin parina kesänä. Kasvi lienee tyystin kadonnut Sfrppujoesta perka
usten vuoksi (Syrjänen 1985).

Rymättylästä sorsanputiä on löydetty 22.8.1977 (J. Hallberg, TUR). Kasvupai
kaksi on merkitty oja. Herbaarionäytteet on saatu lahjoituksena 1990-luvulla näyt-
teen kerääjältä, joka on punkalaifiimelainen kasviharrastaja. Tarkempaa kasvu-
paikkaa ei tiedetä ja tiettävästi kasvia ei ole etsitty paikalta.

4.2.2 Uusimaa

Hangon eslintymän vaiheet tunnetaan hyvin. V. Nyström löysi vuonna 1984 kah
deksan sorsanputken versoa (jotka olivat ilmeisesti samaa yksiloa) Taktomm Ve
dagrundefflta (6641:3282). Sorsanputki kasvoi merenrantakallion lätäkössä myrk
kykeison (Czcuta vzrosa) seurassa Paikallisilla metsastajilla on ollut tapana heitella
tahan kuopanteeseen ampumiaan lokkeja Suhen on heitetty myos rannalta kerat
tya levaa Hyvin kylman talven 1984—1985 jalkeen sorsanputkea ei enaa loytynyt
Sorsanputldkasvustoa ei löytynyt myöskään kesällä 1986. Myrkkykeisokin hävisi
lätäköstä (K. Keynäs 7.5.1987, arkistotieto, H).

Tarkastuskäymiillä 15.7.1991 kmnpaakaan lajia ei löydetty. Kuienja1ka (Po
tentilta palustris) kasvoi lammikossa runsaana (K. Keynäs, T. Ryttäri & R. Ehin, SY
KEn arkisto).

Sorsanputki on kerätty vuonna 1913 Kirkkonummen Hästöstä merenrannalta
(G. Andersin, H). Esintymä lienee ollut lyhytaikainen. Kasvia etsittiin tuloksetta
vuonna 1980, ja sen on todettu hävinneen (Rassi ym. 1986).

4.2.3 Laatokan Karjala

Parikkalan Silkalahdelta on sorsanputkinäyte (A. Kopperi, H) vuodelta 1906. Silka
lahden kasvillisuudesta on tehty pro gradu-tutkielma vuosina 1977—1979 (Venäläi
nen 1980) Sorsanputkea ei tuolloin etsiskelysta ja silmallapidosta huolimatta loy
tynyt, vaikka kasvupailcan todettiin olevan lajffle sopiva. Kilpailun on arveltu ol
leen syynä lajin häviämiseen (Venäläinen 1982).

4.3 Epävarmat tiedot
Oriveden Hörtsänästä on näytetieto sorsanputkesta 20.8.1937 (O.K. Silkkilä, TUR).
Sorsanputld on kasvanut tuolloin “luonnonpuistossa lammen rannalla”. Esintymä
lienee ollut istutusperäinen, sillä kyseessä on arboretumin tekolampi. Epävarmana
tietona pidetään Vesilahdelta järvenrannasta 9.6.1898 kerättyä koululaisnäytettä
(V. P Halddla, H). Näytteessä on kukkivan kasvin latva. Sorsanputki ei kuki vielä
kesäkuun alussa, mikä omalta osaltaan viittaa näytefiedon paikkansapitämättö
myyteen. Muita epävarmoja tietoja ovat koululaisnäytteet Klikoisista 1933 (L. Ran
tala, H) sekä Tohmajärvehä 1910 (E. Nyman, JOE) ja Heinävedeltä 1903 (E. Nyrhi
nen, JOE).

Suomen ymprstö 27 0



Sorsanputken blolo9iaa
.......................................................

5.! Kawupaikkavaatimukset
Sorsanputki on ravinteisuuden suhteen vaatelias (Uotila 1997). Sitä tavataan mn
sastyppisifiä emäksisifiä mailla (Ellenberg ym. 1991, Mounfford 1994). Sorsanputki
kasvaa ojissa, jokirannoifia ja -suistoissa sekä runsasravinteisissa järvissä ja meren
rannoilla matalassa murtovedessä ruovikon seassa. Se viihtyy hitaasti virtaavissa,
kivikkoisissa vesissä.

Meren rannikon murtovedessä suolapitoisuus on useiden kasvien toimeentu
loa rajoittava tekijä. Sorsanputki näyttää jossain määrin sietävän murtovettä. Sen
kasvupailcka Summanjoen suistossa meren läheisyydessä on kuitenkin jokiveden
vaikutuspiirissä. Myös suojaisen Itälahden kasvupaikoifia vesi lienee vähäsuolais
ta. Engiarmissa sorsanputki karttaa suolaista vettä (Mountford 1994).

Sirppujoelta hävinnyt sorsanputld kasvoi viimeisten näytefietojen mukaan
joen savilampareessa, joka oli ruovikoitunut. Sirppujoella kasvupaikat ovat olleet
savikkoalueella virtaavan joen varsifia ja lahdekkeissa. Syvärin alueella kasvi on
kasvanut ruovikkoisifia järvenrannoifia muodostaen nauhamaisia kasvustoja (Pert
tula 1950).

Summanjoki virtaa melko voimaperäisesti viljeltyjen peltoaukeiden läpi ja
saa hajakuormituksena huomattavan määrän ravinteita. Jätevesiä tuottavia teoffi
suuslaitoksia ei joen varrella ole. Veden ravinteisuus vaikuttaa viime vuosina li
sääntyneen, sifiä vuosien 1990 ja 1996 väifilä tutkitulle alueelle jokeen on ilmesty
nyt kahteen kohtaan isohmaskaa (Spirodeta poiyrhiza).

5.2 Seuralaislajisto
Perttula (1950) kuvasi Syvärin alueen ruovikkoisilta järvenrannoilta Sium tattfo
iium-kasvustotyypin. Muita tämän kapean nauhamaisen kasvustotyypin lajeja ovat
järvikorte (Equisetum fiuviatite), ratamosarpio (Alisma ptantago-aquatica), haarapal
pakko (Sparganium erectum), rantaluikka (Eieocharis patustris), hapsiluikka (E. acicu
taris), vifitosara (Carex acuta), pullosara (C. rostrata), rantapuntarpää (Aiopecurus
aequalis), isosorsimo (Glyceria maxima), vesitatar (Persicaria amphibium), vesihierak
ka (Rumex aquaticus), rantarentukka (Caitha palustris ssp. paiustris), rantanenäffi
(Rorippa patustris), kurjenjalka (Potentilta paiustris), rantamyrkkykeiso (Cicuta virosa
var. virosa), vesitähfi (Catlitriche sp.), terttualpi (Lysimachia thyrszfiora) sekä tumma-,
säde- ja nuokkurusokld (Bidens tripartita, B. radiata ja B. cernua). Sorsanputkea esiin
tyi vähemmän vaifitsevana sekalajina viiltosara-, rantapuntarpää- ja järvikorte
raate -kasvustotyypeissä (Perttula 1950).

Sorsanputken seuralaislajistoa Summanjoella on selvitetty tarkemmin joki
varsiesiintymän kasvustoissa B ja 1 sekä merenrantaeslintymän kasvustoissa A ja
3 (ffite 1). Lajisto koostuu pääasiassa vesirajan tuntumassa viihtyvistä ilmaversoi
sista vesikasveista sekä rantakasveista. Kihlinkaffion — Itälahden eslintymässä val
litsee tulvaniittylajisto. Lajistoa luonnehtii molemmissa esiintymissä hienoinen
vaateliaisuus.
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Kasvustossa J sorsanputken seuralaislajistoon kuuluu kasveja, jotka suosivat
savilckoalueiden ravrnteisia vesia Naita ovat pystykeiholehti (Sagittaria sagitti
folza), kapeaosmankaam; (Typha angustzfolza), ratamosarp;o ja vnltosara Osa kas
veista on matalissa virtaavissa vesissä vilhtyviä (jokileinildd (Ranunculus lingua))
tai tyypillisiä rantakasveja (rantapalpakko (Sparganium emersum)), luhtalemmikki
(Myosotis scorpioides), ranta-alpi (Lysimachia vuigaris), rantakukka (Lythrum salicaria),
rantanenaifi ja mesiangervo (fzhpendula utnwna)) Monella kasvupaikalla jokivar
ressa vaffitsevin laji on vultosara, joka levittaytyy tiheilcsi kasvustoiksi Sorsan
putki kasvaa joessa vifitosaravyöhykkeen ulkoreunassa.

Sorsanputken merenrantaesiintymän lajilcoostumus poikkeaa jonkin verran
jokivarsikasvustojen lajistosta (hite 1) Sorsanputki kasvaa tiheissa ruowko;ssa,
joissa on pohjalla harvakseltaan luhtalajeja kuten rantamataraa (Galium palustre),
luhtalemmikkiä, luhtalitukkaa (Cardamine pratensis) ja keltakurjenmiekkaa (Ins
pseudacorus). Itälahden kasvustoissa esiintyy myös joitakin seisovassa vedessä viih
tyviä kasveja kuten järvikaisla (Schoenoplectus lacustnis), vesilcuusi (Hippunis vuiga
ris) ja pohjanlumme (Nymphaea atba ssp. candida). Merenranta-alueifia järviruoko
(Phragmites australis) kilpailee sorsanputken kanssa elinifiasta.

5.3 Yksilön ja populaatioiden rakenne
Sorsanputki on ilmaversoinen vesikasvi. Uposlehtiä eslintyy alkukesällä, mutta ne
näyttävät harvinaistuvan vähitellen kasvukauden edetessä.

Summanjoen sorsanputldkasvustossa J versojen korkeus oli elokuussa 1986
81-434 cm. Kukkivien versojen korkeus oli keskimäärin 105,4 cm (n = 18). Sorsan
putken kukkimattomat ruusukkeet vaihtelivat lehtimäärältään 1-lehtisestä 9-Ieh-
tiseen (n = 88). Enin osa ruusukkeista oli 2—3- ja 4—5-lehtisiä (kuva 4). Kukinnoissa
oli keskimäärin 2,9 pääsarjaa (n = 16).

Kuva 4. Sorsanputken ruusukkeet ja kukkivat yksilöt kasvustonj osakasvustoissa aja b elo
kuussa 1986.
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Kihlinkallion kasvuston 2A kasveissa oli keskimäärin kaksi pääsarjaa ja yh
dessä pääsarjassa keskimäärin 11 pikkusarjaa. Pikkusarjassa oli keskimäärin 35
kukkaa (s = 7,02, md = 35). Kukista 66 % kehittyi hedelmiksi. Pildcusarjaa kohden
valmistui keskimäärin 23,5 hedelmää (s 11,98, md = 27).

Itälahti-Kainiemen kasvustossa 2B kukldvien kasvien keskikorkeus oli 12$
cm. Kasveissa oli keskimäärin 5,6 pääsarjaa ja 15,5 pikkusarjaa/pääsarja (n = 8, s
2,73). Siemenaiheista 70 % kypsyi hedelmiksi (kukkia 41,5/pildcusarja, s = 7,87, md
= 40). Yhdestä pikkusarjasta kehittyi keskimäärin 29,2 hedelmää (s = 11,61, md =

34).
Vuonna 1986 tutkitussa kasvustossa 1J oli runsaasti kasveja, joita oli syöty.

Osakasvustosta a löytynyt toukka määritettlin Helsingin yliopiston eläintieteen
laitoksefia (nyk. Ekologian ja systematiikan laitos) Mamestra-sukuun kuuluvaksi
perhoseksi. Osakasvustossa a 29 % sorsanputkista oli syötyjä, osakasvustossa b
touklden syömien kasvien osuus oli 28 %.

Kasvukauden sääolosuhteifia sekä kasvupailckatekijöfflä näyttää olevan vai
kutusta sorsanputken kasvuun ja lisääntymiseen sekä siemenhiotantoon. Satei
nen kesä saa jokialueen tulvimaan, jolloin taimet ja osa kasveista peittyvät veteen.
Kasvit kaatuvat ja latvaosat katkeilevat. Siementuotanto jää näissä oloissa vähäi
seksi.

5.4 Elämänkierto
Perttula (1949) on tutkinut sorsanputken vuotuista kasvu- ja kehitysrytmiä (kuva
5). Kasvin siemenet itävät keväällä (Sernander 1901, Sylven 1906). Ensimmäisen
kasvukauden jälkeen lajin talvehtiminen tapahtuu pääjuuren varassa (Kjellman
1901). Kasvuffista lisääntymistä voi tapahtua teoriassa juurakon kappaleiden avul
la kevättulvan aikana (Lagerborg 1940). Vehkalahdella seuratut kasvit ovat selväs
ti toisistaan irrallaan olevia, erillisiä yksilöitä. Sorsanputki lisääntynee pääasiassa
siemeneffisesti, kasvullinen lisääntyminen lienee varsin vähäistä. Siemenet saatta
vat säilyä maaperän siemenvarastossa pitkiä aikoja (Skoglund & Hytteborn 1990).
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? = maanpäällisen verson kehityksen alku- ja päätösajankohdat epäselvät
— = koko verso maassa näkymättömissä

= vihreä ilmaverso esillä
= kukinta; kukkanuput näkyvissä
= kukinta parhaimmillaan
= heikkoa kukintaa

0 = hedelmöinti; vain kypsymättömiä hedelmiä
() = sekä kypsiä että kypsymättömiä hedelmiä
0 = siementen kariseminen alkanut

= kaikki siemenet karisseet (hedelmät tyhjiä)
= siementen kariseminen osoitetaan myös ylinnä olevilla pisteillä.

Kuva 5. Sorsanputken vuotuinen kasvu- ja kehitysrytmi. Havainnot Syvärinjuksovosta. (Lähde:
U. Perttula, 1949).
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5.5 Populaatiokoon vaihtelu
Summanjoella (esnntyma 1, kartanon jokiympansto ja esnntyma 2, Kihlinkallio
Itälahti) laskettiin vuonna 1996 kaikkiaan 186 sorsanputidyksilöä. Vuonna 1990
yksilomaaraksi saatiin 185 Vain esuntyman 1 kasvustoa Jon seurattu saannoifises
ti runsaan kymmenen vuoden ajan, muiden kasvustojen seuranta ei ole ollut yhtä
säännöllistä.

Vuonna 1984 kasvustosta 1J laskettiin viisi yksilöä. Vuonna 1986 veden ollessa
matalalla kasvustosta laskettiin 193 yksilöä. Vuodesta 1986 vuoteen 1990 kasvusto
J näyttää taantuneen (taulukko 2). Vuosittaisia eroja yksilömäärissä selittävät mitä
todennäköisimmin erot kartoitustarkkuudessa sekä sääolot. Esim. kesän 1987 tul
vissa matalat sorsanputkiyksilöt jäivät veden alle ja vain pinnan yläpuolelle ulot
tuvat versot voitiin mitata Tulvat olivat ilmeisesti myos katkoneet kasveja Kaikki
kasvit olivat hentoja ja 1/4 kasveista oli poikki. Mahdoifisesti myös eläimet (pai
kalla on nahty vesilcasveja syova ankka (P Uotila & T Tonten, tarkastuslomake
1987) olivat verottaneet kasvustoja, silla sorsanpu&sta juun siementa tuottavat
versot olivat poikki Vuoden 1990 kesan saa oli normaali Kesalle 1996 taas oli
ominaista alku- ja keskikesan satersuus sekä loppukesan kuivuus, jolloin olosuh
teet sorsanputken kasvupaikoilla Summanjoen varressa olivat poikkeukselliset
Hemakuussa joen vesi kohosi rantanntyille Voimakkaasti virtaava vesi pamoi sor
sanputket veden alle, useimmat taittuivat ja eräät menettivät latvaosansa. Elo
kuusta tuli hyvin kuiva. Joen pinta aleni lopulta alle normaalitason.

Edeifisvuosien siementuotto vaikuttaa myös yksilömäärien vaihtehuun. Vuon
na 1996 tulvan aiheuttamasta vnvytyksesta johtuen sorsanputken siementuotan
to jäi tavaifista heikommaksi.

KasvustonJ pohjoispuolelta, joen ylävh-rasta löytyi vuonna 1990 viisi ja vuonna
1996 nelja uutta kasvustoa Yksilomaarat vaihtelivat nussa yhden ja kymmenen
vailla Alakosken kasvusto 1K on kuuden vuoden ajan sailynyt yksilomaaraltaan
saman suuruisena (48 yksilöä) (taulukko 2).

Kihlinkallion-Itälahden esiintymässä (esintymä 2) oli vuonna 1988 noin 220
yksilöä. Vuonna 1990 yksilömääräksi laskettiin 91 ja vuonna 1996 71 yksilöä (tau
lukko 2). Erityisen huono kehitys on ollut Kihlinkaifion kasvupaikalla 2A. Vuonna
198$ laskettiin 20 yksilöä. Vuoteen 1990 mennessä kasvusto oli pienentynyt kah
deksaan yksiloon eika kesalla 1996 loydetty enaa yhtaan yksiloa Yksilomaara on
vähentynyt myös Itälahden-Kainiemen kasvustossa 2B. Vuonna 1988 paikalla ar
vioitiin kasvaneen noin 200 sorsanputkiyksilöä. Vuoteen 1996 mennessä määrä oli
supistunut 39:ään. Alueen sorsanputket ovat kärsineet ruovikon tukahduttavasta
vaikutuksesta. Hoitoleikkuun ansiosta esiintymä on laajentunut 1980-luvun lo
pun mittoihin. Yksilömäärä on edelleen vähäisempi; vuonna 1999 vain 59 kasvia.
Näistä parikymmentä saavutti heikonlaisen kukkimisasteen ja eräät kehiifivät
muutamia hedelmiä, mutta pääosa yksilöistä muodostui vain muutamista maan
myötäisistä lehdistä.

Koivusaaren ympäristöstä löytyi kesällä 1990 viisi osakasvustoa (kasvusto
2C). Vuonna 1996 alueelta kartoitettiin neljä osakasvustoa, joista kolme oli aiem
min tuntemattomia. Pienten kasvustojen (yksilömäärä 2-14) sijainti näyttää vaih
televan vuosittain.

Tehdyt kartoitukset osoittavat sorsanputken populaatiokoon muuttuvan no
peasti. Vuosien väliset, ilmeisesti pääasiassa sääoloista johtuvat, vaihtelut voivat
olla suuria. Koska tiedot yksilömääristä ja yksilöiden elämäniderron vaiheista ovat
puutteeffisia, sorsanputkipopulaation kehityssuuntaa on vaikea arvioida.
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Taulukko 2. Sorsanputkikasvustot seurantajakson 1986—1996 aikana. Fert. = kukkivat ja Ster. = kukkimattomat yksilöt.

Esiintymä/

kasvusta 1984 1986 1987 1988 1990 1993 1996

Psiintymä 1 Fert. Ster. YHT Fert. Ster. YHT Fert. Ster. YHT Fert. Ster. YHT Fert. Ster. YHT Fert. Ster. YHT Fert. Ster. YHT
1A *3 3
16 37 10 •••iä
1C 52 7 0
1D ? ? 1 0
1E Ii 0 1
1F ? ? 2 2 1 3
1G *21 3
1H ? ? 2 •••i 2
ii *? ? 3
iJa 5 0 5 31821 01474 ? ? 4 ? ? 2 0 ? ? 6

b 10 111 121 0 27 27 11 8 19 ? ? 12? ? n.100 ? ? 29
c 3 10 13 0 4 40 6 6 0 ? 0
ci 1 29 30 0 18 18 0 4 4 ? ? 3? ? 10-20 ? ? 7
e 0 8 8 0 1 1 0 1 1 ? ? 1 ei tutkittu 0
f 6 0

1K n.48 ? 48 48
YHT. 5 193 64 34 94 n.120 11
Esflntymä 2
2A 10 10 20 ? ? 8 0
26 n.30 + n.30 + + n.200 ? ? 50 ? ? 39
2Ca ? ? 3 j 0

b 1 *? ? 8
c *? ? 8
ci ? ? 7 ?
e ? ? 4 0
f ? ? 2
g ? ? 14 ? ? 14
h ?

YHT. n.30 n.220 1 1 91 71

Kasvusto löytyi vuonna 1996,? Fertiilejä ja steriilejä ei ole eroteltu/ei tietoa, + Kasvustossa on fertiilejälsteriilejä yksilöitä
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Uhanalaisuus ja toteutetut
suojelutoimet
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6.! Uhanalaisuus
Sorsanpufld on luokiteltu maassamme äärimmäisen uhanalaiseksi (Rassi ym. 2000).
Aiemmin se on ollut erittäin uhanalainen (Rassi ym. 1986 ja 1992). Se on myös
Leningradin alueen pohjoisosissa uhanalainen (Uotila 1997). Englannissa kasvi on
voimakkaasti taantunut, mutta sitä ei ole luoldteltu uhanalaiseksi (Mountford 1994).
Sorsanputken nykyiset kasvustot sijaitsevat suppealla, vajaan kymmenen hehtaa
rin alueella Summanjoella. Vesistön ruoppauksetja perkaukset voivat helposti hä
vittää pienialaiset sorsanputkikasvustot. Joen säännöllinen ruoppaus on todennä
köinen syy sorsanputken häviämiseen Valdca-Suomen Sirppujoesta (Rautiainen &
Laine 1989). Muina syinä kasvin taantumiseen pidetään vesien säännöstelyä, tul
varytmien muutoksia tai tulvien estämistä. Kasvin katsotaan kärsiväii myös ve
den likaantumisesta ja rehevöitymisestä. Sorsanputken merenrantakasvustojen
merkittävin välitön uhkatekijä ovat tiheät tukahduttavat järviruokokasvustot ja
niiden ylivoimainen kilpailuifinen asema. Sekä Uudenkaupungin että Vehkalah
den eslintymästä on kerätty melko runsaasti herbaarionäytteitä, millä saattaa olla
merkitystä osakasvustojen taantumisessa (Uotila 1997).

Nykyisifiä kasvupaikoifiaan Summanjoen varressa sorsanputkella ei ole tois
taiseksi ollut välittömiä uhkia. Runsaan kymmenen vuoden seurantajakso kah
dessa kasvustossa ja useissa osakasvustoissa osoittaa kuitenkin, että yksilömäärät
ovat vähentyneet. Jotkut aiemmin runsaina esiintyneet populaatiot ovat pienen
tyneet taikka hävinneet. Sorsanputken kasvupailcoffla ei ole ollut varsinaisia ra
kentamispaineita, mutta vuonna 1999 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus suorit
taa joen kalataloudeifisen kiinnostuksen. Tässä yhteydessä sorsanputken kasvu
paikkana tärkeä, mutta myös kalojen nousun kannalta avainasemassa oleva Ala-
koski kivetään. Tällöin saattavat joen sekä tulvarytmilkka että jäidenlähtöolosuh
teet muuttua. Paikalla on käyty neuvotteluja, joiden tuloksena sorsanputkikas
vustoon ei puututa.

6.2 Toteutetut suojelutoimet
Sorsanputki on ollut rauhoitettu vuodesta 1952 (asetus 182/52). Se on kuulunut
erityisesti suojeltaviin lajeihin vuodesta 1989 ja on määrätty erityisesti suojelta
vaksi myös uusimmalla luonnonsuojeluasetuksella (160/97). Sorsanputken Sum
manjoen kasvupaikat sijaitsevat yksityismaifia. Kasvupaikkoja ei ole suojeltu.

Vehkalahden kunnalla on vahvistetut osayleiskaavat Summanjoen alueelta.
Osayleiskaavojen kaavaraja kulkee keskellä jokea. Summa - Poitsilan -osayleis
kaavassa (Summajoen itäpuolinen kaava-alue) Summan kartanon seutu on määri
telty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi SR-merkinnällä. Kartanoalueen
pohjoisosalla on MU-merkintä (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun
ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja). Itälahden läntinen rantavyöhyke on mer
kitty osayleiskaavassa SL-merkinnällä luonnonsuojelualueeksi. Alueella on maan
kamara-ainesten kaivaminen, täyttäminen sekä muutkin luonnonifiaa muuttavat
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toimenpiteet kiellettyjä (RakL 135 §). Suojelualuevarauksella on yksi sorsanput
ken kasvupaikka (kasvusto 23, Itälahti — Kamiemi). Muita sorsanputken kasvu-
paikkoja ei ole kaavaffisesti suojeltu.

Summanjoen läntiset ranta-alueet on merkitty Summa — Neuvoton — Salmi -

osayleiskaavaan. Joen länsirannan puisto kartanon kohdalla (vesfrajassa sorsan
putkikasvusto 1J) on määritelty maa-ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (MU), joi
la on ulkoilun ohjaustarvetta ja ympäristöarvoja. Joen läntinen rantavyöhyke kar
tanomiljöössä on lajistoffisesti monipuolinen, villiytynyt puisto vanhoine korkei
ne puineen, lehtokasveineen ja sorsanputkikasvustoineen. Jokialue on myös mai
semaffisesfi merkittävä kokonaisuus kyläkeskuksessa sekä ympäröivällä maaseu
dulla.

Kymenlaakson seutukaavassa sorsanputken kasvupaikoifia Summanjoella ei
ole suojelualuevarauksia eikä suojelumerkintöjä. Summan kartanoalueen raken
nukset on merkitty seutukaavaan SU2 -merkinnällä (suojelualue, joka on muinais
muistolainsäädännön ja kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suoje
lua koskevan lainsäädännön nojalla rauhoitettu tai rauhoitettavaksi tarkoitettu
alue). Summanjoki ympäristöineen on seutukaavassa merkitty arvokkaaksi mai
sema-alueeksi (ma). Merkintää on käytetty osoittamaan kulttuuri- ja luonnonmai
seman kannalta arvokasta jokimaisemakokonaisuutta.

Sorsanputken kaikki kasvupaikat sekä Summanjokiympäristö tulisi huomi
oida sekä seutukaavassa että kunnan yleis- ja asemakaavoissa.
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Ainoat elossa säilyneet sorsanputkieslintymät löytyvät nykyisin Summanjoelta.
Pieniä kasvustoja on viime vuosina löytynyt lisää sekä joen varsilta että sen suu-
alueen läheisyydestä meren rannoilta.

Vuoteen 1990 asti Summanjoen pohjoisin tunnettu eslintymä sijaitsi vasta
päätä Summan kartanoa. Sorsaputken suojelusuunnitelmaa varten tehdyissä maas
tokartoituksissa kesällä 1990 löydettiin ylempää joen juoksulta 700 metrin matkal
ta kolme pientä ja kaksi laajempaa kasvustoa. Vuonna 1996 löytyi vielä neljä aiem
min tuntematonta kasvustoa. Samana vuonna kasvin todettiin kadonneen eslinty
mäalueen kahdesta kasvupaikasta.

Myös meren ranta-alueen jokisuistosta löydettiin sekä vuonna 1990 että 1996
aiemmin tuntemattomia kasvustoja (sijaitsevat aiemmin tunnettuja kasvustoja
hieman ulompana).

Seuraavassa esitetään sorsanputken nykyiset kasvupaikat ja niille ehdotetut
suojelu- ja hoitotoimenpiteet. Mikäli eslintymä jakautuu osiin, osaesiintymät eli
kasvustot on merkitty isoin kirjaimin. Osakasvustot on merkitty pienin khjaimin.
Kasvustot on esitetty kartoissa (ffitteet 2—7). Eslintymän 1 kasvuston J osakasvus
tot on esitetty kartalla (liite 5). Esintymän 2 kasvustosta B on tehty yksityiskoh
tainen kartta, johon on merkitty sorsanputkiyksilöiden sijainti (ifite 7).

7., Vehkalahti, Summa: Summan kartanon
jokiympäristö (esiintymö 1)

Ensimmäiset näytteet Vehkalahden Summajoen sorsanputkikasvustoista ovat 1900-
luvun alkuvuosikymmeniltä. Jokivarren pohjoisempi esiintymä (eslintymä 1) koos
tuu enimmillään 11 kasvustosta. Ensimmäisenä löydetty, Summan kartanoa vasta
päätä oleva, läntisen jokirannan kasvusto (kasvusto J) osakasvustoineen on näistä
tutkittiin. Kasvustojen lukumäärä on seurantajakson aikana vaihdellut. Vuonna
1990 kasvustoja oli seitsemän. Vuoteen 1996 mennessä osa kasvustoista oli hävin
nyt. Kesällä 1996 alueelta löytyi neljä aiemmin tuntematonta kasvustoa: A, E, G ja
1. Koko esiintymästä (kasvustot A—K) laskettiin tuolloin yhteensä 115 sorsanput
kiyksilöä (taulukko 2).

7.1.1 Kasvusto A: Yläkosken suvanto, itöranta

Yhtenäiskoordinaafit 671808:50573
Pohjoisin jokivarsikasvusto löydettiin kesällä 1996 Yläkosken alapuolisen

suvannon itärannalta (hilte 2). Jyrkässä vifitosaratöyräässä kasvoi kolme noin 1,2 m
mittaista kukkivaa yksilöä.
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7.1.2 Kasvusto B: Yläkosken suvanto, Iönsiranta

Yhtenäiskoordinaatit 671801:50571
Kasvusto B sijaitsee Yläkosken alapuolisen suvannon länsirannalla (ifite 2).

Kasvusto on vesfrajassa hieman kesän normaaliveden yläpuolella. Tällä paikalla
ffiviissä saraikossa havaittiin vuonna 1990 kymmenen yksilöä (kolme kukldvaa).
Sorsanputken seuralaislajit ja niiden peittävyysprosentit olivat:

rantamatara (Galium patustre) +
rentukka (Cattha palustris) 5%
terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) 1%
viiltosara (Carex acuta) 100 %
Vuonna 1996 kasvusto oli yksilömäärältään ennallaan, mutta kasvustolaikku

oli siirtynyt alavirran suuntaan. Kukkivien yksilöiden määrä oli noussut seitse
mään.

7.1.3 Kasvusto C: talon ranta

Yhtenäiskoordinaa%t 671795:50573
Vuonna 1990 tässä kohdassa Summanjokea (ifitteet 2 ja 3) havaittiin seitse

män sorsanputkiyksilöä. Näistä viisi oli hyvin kookasta ja hedelmöivää. Sorsan
putket kasvoivat 0—10 cm vesirajan yläpuolella ja niiden vaffitsevin seuralaislaji oli
täälläkin vifitosara. Veneilyyn, uinffin ja vedenottoon käytetty ranta oli kasviifi
suudeltaan aukkoinen ja myös paikalla laiduntavien hanhien lannoituksen takia
sorsanputkelle edullinen.

7.1.4 Kawusto D: pikkusaaren ranta

Yhtenäiskoordinaafit 671780:50583
Vuonna 1990 moottoriifesifian pohjoispuolisen pikkusaaren rannassa (liite 3)

kasvoi yksi sorsanputkiyksilö. Vuoden 1996 kartoituksessa sitä ei löydetty. Se oli
kadonnut todennäköisesti jäiden irtiriuhtaisemana. Kasvupaikka ei ole ollut tie-
töiden vaikutuksen alaisena.

7.1.5 Kasvusto E: moottoritiesillan eteläpuoli

Yhtenäiskoordinaafit 671770:50581
Moottofltiesfflan eteläpuolella joen länsirannalla (ffite 3) kasvoi kesällä 1996

laaja haarova sorsanputidyksilö, jonka tulva oli alun perin taittanut. Yksi haaroista
oli yrittänyt kukkimista, mutta sen kehitys oli jäänyt kesken.

7.1.6 Kasvusto F: Rantala

Yhtenäiskoordinaatit 671760:50578
Joen itärannalla Rantalaa vastapäätä (ifite 3) kasvoi kesällä 1990 kaksi

sorsanputkiyksilöä. Samalla paikalla oli kesällä 1996 kaksi kukkivaa yksilöä ja yksi
kasvullisessa vaiheessa oleva yksilö.
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7.1.7 Kasvusto G: ojan suu

Yhtenäiskoordinaatit 671753:50572
Joen itärannalla, Summan kartanosta pohjois-koilliseen, jokeen laskevan ojan

suussa (hilte 3) kasvoi kesällä 1996 kaksi kukkivaa, noin 1,5 m korkeaa sorsanputki
yksilöä ja yksi kulddmaton yksilö.

7.1.8 Kasvusto 1-1: Summan kartanon rantarakennus

Yhtenäiskoordinaatit 671748:50570
Summan kartanon pohjoisimman rantarakennuksen nurkalla (liite 3) havait

ifin vuonna 1990 kaksi sorsanputkiyksilöä. Kesällä 1996 kasvuaan jatkoivat ilmei
sesti samat kasvit. Ne olivat nyt noin 1,5 m korkeita. Toinen kasveista oli hedelmöi
vä, toinen sen sijaan oli kaatunut jokeen.

7.1.9 Kasvusto 1: kartanon ranrarakennus, suuri tuomi

Yhtenäiskoordinaatit 671747:50567
Kesällä 1996 havaittiin kartanon rantarakennuksen alapuolella suuren tuo

men kohdalla (ifite 3) kolme sorsanputldyksilöä. Rannan vesirajassa oli yksi kuk
kimaton yksilö ja vedessä kaksi kaatunutta, mutta uudelleen kohenevaa 2 m pit
kää yksilöä.

7.1.10 KasvustoJ: Summan kartanon jokiranta

Yhtenäiskoordinaatit 671742:50560
Summan kartanon läntinen joen ranta (ffitteet 3 ja 4) on vanhin ja tunnetuin

sorsanputken kasvupaikka. Vanhimmat tiedossa olevat löydöt on todennäköises
ti tehty tältä alueelta (ks. sivu 12). Kasvusto muodostui vuosina 1986—1990 viidestä
erillisestä osakasvustosta (a—e), joissa vuonna 1986 oli kailddaan 193 versoa (ifite
5). Kesällä 1990 havaittiin kokonaan uusi osakasvusto (f). Se sijaitsi noin 7 m luo
teeseen osakasvustosta e (ffite 5) ja koostui kuudesta kookkaasta yksilöstä. Tätä
osakasvustoa ei kesällä 1996 enää löydetty. Myös osakasvustot c ja e hävisivät
1990-luvulla (kuva 6). Kasvuston J kolmessa osakasvustossa (a, b ja d) oli vuonna
1996 yhteensä 42 yksilöä (taulukko 2).

Alueen sorsanputkikasvusto vaikuttaa taantuneen 1980-luvun puolivälistä
1990-luvulle tultaessa. 1990-luvulla kasvustossa J on esiintynyt vaihtelua. Kesä
kuun alkupuolella vuonna 1993 paikalta laskettiin runsaat 120 yksilöä (taulukko
2). Sorsanputket olivat nuoria ja versoissa oli runsaasti hienoliuskaisia uposlehtiä.

Yksilömäärän vaffiteluun vaikuttaa paitsi kasvupailckaolojen vuosittaiset
vaihtelut myös kartoitusajankohta ja -tarkkuus. Vuonna 1986 veden pinta joessa
oli matalalla ja versot voitiin tutkia tarkasti. Seuraavana kesänä joki tulvi ja kas
vustot olivat noin 30 cm syvässä vedessä. Vain veden pinnan yläpuolelle ulottuvat
versot mitaffiin. Neljäsosa versoista oli poikki. Kasvillisuudessa olleista savijäljis
tä voitiin päätellä, että vesi oli ollut aikaisemmin kesällä jopa 60 cm korkeammalla
kuin mittaushetkellä 21.8.1987.

Kartanon ympäristön jokivarressa myös virkistyskalastajien tallausvaikutus
on suuri. Vuonna 1990 suurin osa sorsanputkista oli taittunut tai musertunut.
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Kuva 6. Yksilöiden suhteellinen osuus (%) esiintymän 1 kasvustossaJ
vastapäinenjokiranta) ja sen osakasvustoissa seurantajaksolla 1986—1996.

(Summan kartanon

0

7.1.1 1 Kasvusto K: Alakosken itöranta

Yhtenäiskoordinaatit 671712:50550
Hamiita — Kotka -valtafien eteläpuolella, Alakosken itärannalla, sijaitsee jo

vuonna 1951 löydetty (V Kujala & A. Ulvinen, H) sorsanputkikasvusto (liite 4),
joka ilmeisesti vaikeapääsyisyytensä vuoksi on jäänyt useina vuosina tarkista
matta. Kasvusto sijaitsee kosken keskivaiheifia olevassa rantakivikossa. Yläpuoli
nen jokitörmä on taajan pensaikon vallassa ja pensaikon takaa alkavat kahden
talon pihapiirit. Vuonna 1990 4 x 1,5 metrin laajuisella alalla kasvoi tasaisen ifiviinä
sirotelmana 48 sorsanputkiyksilöä (taulukko 2). Jokseenkin kaikki kasvit olivat
vaurjoitumattomia ja hedelmiä tuottavia. Siementuotanto vaikutti kohtalaisen
runsaalta.

Syyskuussa 1996 kartoitettiin samalta paikalta jälleen 48 yksilöä (taulukko 2).
Näistä viisi oli kukkivia, 21 alun perin kukkivia, mutta koko latvaosansa menettä
neitä yksilöitä. Kasveista 22 oli kasvuifisia, alalehdeifisiä yksilöitä. Voimakas hei
näkuinen tulva oli vaikuttanut tällä palkalla sorsanputken kasvuun. Alakoski las
kee nimensä mukaisesti välittömästi meren pinnan tasoon, jolloin tämä alin joki
varsiesiintymä ruokkii normaalina kesänä siementuotollaan merenrannan poten
fiaalisia kasvupaikkoja.

7.2 Vehkalahti, Summa: Kihlinkallio — Itälahti
(esiintymä 2)

Sorsanputken toinen erillinen eslintymä käsittää mereen laskevan Summanjoen
suualueen, Koivusaaren sekä sitä ympäröivän Itälahden (ifite 6). Kainiemen kaak
koisella rantavyöhykkeellä sorsanputkikasvusto on jo vanhastaan tunnettu. Koi
vusaaren rantojen vaikeakulkuiseen maastoon kätkeytyneet kasvustot löydettiin
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vasta 1990-luvulla. Koko Kihlinkallio-Itälahden eslintymästä laskettiin kesällä 1996
71 sorsanputkiyksilöä (taulukko 2). Yksilömäärältään runsain kasvusto (39 yksi
löä) tällä alueella oli kasvusto 2B (Itälahti — Kainiemi).

Vuosina 1990-1996 sorsanputkikasvustoja on elvytetty hoitotoimin meren-
rannan kasvupaikoifia, missä tiheä järviruoko tukahduttaa kasvustoja. Tapio Rin
tanen on leikannut ruovikkoa harvemmaksi Itälahdella ja Kihlinkallion sorsanput
kikasvustoissa ja poistanut leikkuujätettä sekä ajelehtivaa korsistoa ja kasvimas
saa kasvustojen päältä ja ympäristöstä. Ruo’oston koeleikkaukset Kainiemen kaak
koisrannalla ovat lisänneet silminnähden sorsanputken elinvoimaa (Rintanen 1997).
ilmeisesti leikkausten ansiosta sorsanputken esintymisalue on vuoteen 1999 men
nessä laajentunut noin 150 metrin matkalle. Huolimatta useiden yksilöiden kehit
tymisestä vuosittain kukldviksi, siementuotanto näyttää hyvin vähäiseltä verrat
tuna Alakosken runsaaseen ja hyvin hedelmöivään kasvustoon. Todennäköistä on,
että syksyisin Alakoskelta purkautuu runsaasti siemeniä virran vietäväksi. Itälah
den edustalla jokiveden virtaus vaimenee ja ajoittain lounaasta puhaltava voima
kas tuuli yhdessä nousevan meriveden kanssa painaa siemeniä Itälahteen. Alueel
la tehdyt ruovikon leikkaukset ovat parantaneet siementen itämis- ja kehittymis
mahdoifisuuksia.

7.2.! Kasvusto A: Kihlinkallio

Yhtenäiskoordinaafit 671573:50536
Kihlinkallion sorsanputkilcasvusto (2A) merenrantaeslintymässä on suoraan

jokiveden vaikutuspiirissä (E Uotila, 1988, tarkastuslomake). Sorsanpufld kasvaa
tällä paikalla, kuten muissakin merenrantakohteissa, ruovikossa hieman normaa
liveden pinnan tason alapuolella. Vuonna 1988 laskettiin noin 20 yksilöä, kesällä
1990 lukumäärä oli vähentynyt kahdeksaan (taulukko 2).

On ollut selvästi havaittavissa, miten kevätkesällä elinvoimaisten versojen
kehitys heikentyy niiden jäädessä myöhemmin kesällä kohoavan ruo’oston var
jostukseen. Paikalla on kokeiltu ruovikon leikkauksen vaikutusta sorsanputken
kasvuun ja saatu väljennetyn kasvupaikan yksilöt kehittymään jokseenkin rote
viksi kasveiksi.

Tällä rantaosuudella sorsanputken olemassaoloa uhkaa järviruo’on kilpailun
lisäksi kasvimassat ja muovftoju, jotka ajautuvat kasvustoon vilkkaasti liiken
nöidystä jokisuusta. Vuosina 1996—1998 tältä paikalta ei löytynyt enää ainoata
kaan sorsanputkiyksilöä.

72 2 Kasvusto B !talaht: — Ka,n,em,

Yhtenäiskoordinaatit: 671555:50554
Itälahden sorsanputkikasvusto sijaitsee Kainiemen kaakkoissivulla (ifite 6).

Olosuhteiltaan se on verrattavissa Kihlinkallion kasvupaikkaan. Tältä alueelta las
kettiin vuonna 1984 noin 30 yksilöä (taulukko 2). Neljä vuotta myöhemmin paikal
ta löydettiin muutamia satoja yksilöitä (P Uotila 1988, tarkastuslomake). Sorsan
putkia kasvoi noin 150 m matkalla muutaman metrin levyisenä, katkonaisena vyö
hykkeenä. Kaksi vuotta myöhemmin samalta paikalta löytyi vain 50 yksilöä. Myös
saarekkeen ja niemen välissä kasvanut erilhisyksilö oli vuoden 1990 kartoituksen
mukaan hävinnyt. Kesällä 1995 sorsanputkia laskettiin Itälahdelta 30 (liite 7). Vuotta
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myöhemmin sama kasvusto (2B) koostui 39 yksilöstä. Aiemmin sorsanputket kär
sivät selvästi paikalla voimakkaana kasvaneesta ruovikosta. Ruovikon koehar
vennukset ovat lisänneet selvästi yksilöiden elinvoimaa.

7.2.3 Kasvusta C: Itälahti — Koivusaari

Itälahden kaakkoisrannalla ja Koivusaaressa oli vuoden 1990 kartoituksen mu
kaan viisi kasvustoa. Ne sijaitsivat vaikeakullcuisissa ja retkeifijöitä huonosti hou
kuttelevissa paikoissa (liite 6). On todennäköistä, että näitä kasvustoja ei ole aiem
min havaittu. Vuonna 1996 alueelta kartoiteffiin neljä kasvustoa, joista kolme oli
kokonaan uutta.

Osakasvusto a (yhtenäiskoordinaafit 671544:50561)
Koivusaaren länsirannalla suuremman luotoldvikon pohjoispään kohdalla
(ifite 6) havaittiin kolme yksilöä vuonna 1990. Vuonna 1996 paikalla ei kasva
nut enää sorsanputkea.

Osakasvusto b (yhtenäiskoordinaatit 671541:50560)
Koivusaaren länsirannan keskivaiheifia oli kahdeksan yksilöä vuonna 1996
(ifite 6).

Osakasvusto c (yhtenäiskoordinaatit 671540:50559)
Koivusaaren länsirannan keskivaiheilla oli kahdeksan yksilöä vuonna 1996
(liite 6).

Osakasvusto d (yhtenäiskoordinaa%t 671538:50559)
Koivusaaren länsfrannan keskivaiheifia oli seitsemän lähekkäistä yksilöä
vuonna 1990 (hilte 6).

Osakasvusto e (yhtenäiskoordinaatit 671535:50560)
Vuonna 1990 Koivusaaren lounaiskäijessä erillisluodolla kasvoi neljä yksi
löä (ifite 6). Vuonna 1996 lajia ei paikalta löytynyt.

Osakasvusto f (yhtenäiskoordinaatit 671536:50564)
Koivusaaren eteläpuolen ruovikoksi umpeutuneessa salmessa laakean ki
ven eteläisellä sivulla havaittiin kaksi yksilöä vuonna 1996 (ifite 6).

Osakasvusto g (yhtenäiskoordinaatit 671534:50567)
Koivusaaren kaakkoispuolella ruovikoituneen salmen mantereen rannassa,
kivikkoisen luotokumpareen kohdalla, havaittiin sekä vuonna 1990 että vuon
na 1996 14 yksilön ryhmä (ifite 6).

Osakasvusto h (yhtenäiskoordinaatit 671525:50561)
Koivusaaren lounaiskärjestä etelään, mantereen puolella, aivan rannassa
(mantereen ranta-alueella) oli viiden yksilön ryhmä vuonna 1990 (ifite 6).
Kesällä 1996 paikalta ei enää löytynyt sorsanputkea.

Sorsanputken meren rannalla sijaitsevat kasvupaikat näyttävät olevan joenvarsi
paikkoja epäeduffisempia järviruo’on aiheuttaman ylivoimaisen kilpailun vuoksi.
Siementuotanto on merenrannan tiheissä, hoitamattomissa järviruokokasvustoissa
selvästi huonompaa kuin jokivarren eslintymissä. Onkin todennäköistä, että me
ren ranta-alueet saavat siementäydennystä jokiveden mukana.
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7.3 Esiintymien suojelu- ja hoitotarve
Sorsanputken nykyisin tunnetut eslintymät sijaitsevat Vehkalahdella, joten kas
ym tämänhetkinen suojelutarve keskittyy yksinomaan sinne. Kasvffieteeffisissä
puutarhoissamme ei sorsanputkea tiettävästi kasvateta.

Sorsanputki on säilynyt Summanjoen jokivarsieslintymissä paremmin kuin
ruovikoituneella jokisuulla. Merenlahden ruovikoissa kasvaville sorsanputldile
pahimpia uhkatekijöitä ovat järviruo’on aiheuttama varjostus, juuristokilpailu ja
siementen itämisen estyminen korsistomassan taida. Kasvin hoidossa kannattaa
jatkaa nyt kokeiltua menetelmää, jossa ruovikkoa on harvakseltaan leikattu pitkin
kesää siten, että poistettu korsisto on kasattu maalle. Näyttää siltä, että varovaiset
ruovikonleikkuut edistävät sorsanputken siemeneffistä leviämistä. Taimien jatko-
kehitys riippuu siitä, missä määrin syksyn myrskyjen aikaansaamat vedennousut
kerrostavat leilckuualueen liepeillä olevaa vanhaa korsimassaa taimien päälle. Teh
tyjen hoitokokeilujen perusteella tämä aines kannattaa poistaa keväällä heti, kun
jäät ovat sulaneet rantaruovikossa.
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Seurannan ja hoidon
järjestäminen sekä tarvittavat
tutkimukset

rO.O.O...OOO.O..O.......OO.O...OO.OOO..O.OO...........OO

Uudet esiintymät huomioon ottaen sorsanputken tulevaisuus Vehkalahdella ei
näytä kovin vaarantuneelta. Kasvustojen seuranta lienee tarpeen varsinkin, kun
populaafioiden yksilömäärä vaihtelee suuresti eri vuosina.

Summan kartanon läheinen, jatkuvasta tallaamisesta kärsivä kasvusto (11)
kaipaisi jonkinlaista hoitoa, joka olisi parhaiten järjestettävissä länsirannan villiy
tyneen puutarha- ja puistolajiston mahdoifisen suojelun yhteydessä. Lilkkumis
kielto alueella ei ilmeisesti olisi valvottavissa, mutta kasvustojen merkitseminen
ja tiedotuskilpien asentaminen voisivat parantaa tilannetta.

Kesällä 1999 tapahtuneen Alakosken kalataloudeffisen kiinnostuksen vaiku
tuksia sorsanputkieslintymään tulisi seurata.

Itäiahden kasvupaikkoja (esiintymä 2) tulisi hoitaa nilttämällä ruovikkoa ajoit
tain sorsanputken ympäriltä. Niin ikään kokeita ruovikon poiston vaikutuksista
kasvin elinvoimaisuuteen ja siementuotantoon on syytä jatkaa. Kokeilemisen ar
voista olisi ruovikkoisen vesinlityn laikutus jonkin kasvuston ulkoreunalla.

Sorsanputkelle mahdollisia kasvupaikkoja ovat Summanjoen suualueella Län
silahfi ja Summan paperitehtaan luoteispuoleiset lahdekkeet. Summan tehtaan ran
nat on kuitenkin eristetty puomeifia merestä ja niiden ranta-alueet ovat jätevesien
rehevöittäminä taajan ruo’oston valtaamat. Länsilahden rannat ovat Itälahdesta
poiketen laakeita ja kasvillisuudeltaan sara- ja järvikortevaltaisia eivätkä tarjoa
sorsanputkelle hyviä kasvupaikkoja. Summan ja Neuvottoman kylien välisessä
saaristossa on rikkonaisifia, usein nlittyisfflä ranta-alueilla kasvffle mahdoffisesfi
sopivia kasvupaikkoja. Kesän 1990 kartoituksissa tätä aluetta ei voitu tutkia, kos
ka liikkuminen olisi ollut mahdoifista vain riittävän suuren veneen avulla. Vuonna
1994 sama alue tutkittiin osayleiskaavoituksen luontoinventointia varten, mutta
sorsanputkea ei sieltä silloin löytynyt. Myös mantereen ranta-alueet Summan ja
Neuvottoman kylien välissä olisi syytä kartoittaa mahdoifisten uusien kasvupailc
kojen löytämiseksi.
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LIITE 1/1

Liite 1. Sorsanputken seuralaislajit vuosina 1986—1996
Vehkalahdella

Esiintymät 1 = Summan kartanon jokiympäristö, 2 = Kihlinkallio-Itälahti. Taulukon merkintä: + = seuralaislajina
sorsanputkiesiintymässä. Nimistö on Retkeilykasvion (Hämet-Ahti ym. 1998) mukainen.

Laji Esiintymä 1, kasvustot Esiintymä 2, kasvustot
A 8 C ] A B C

Putkilokasvit
ÅgrosÖs carn’ia, luhtarölli +
4. stolonifera, rönsyrölli + +

Alisma plantago-aquatica, ratamosarpio + + +
Bideps tnar&a, tummarusokki + +
Calla palustris, vehka +
Ca/tha pa/ustris ssp. pa/ustris, rantarentukka + +

Cardamine pratensis, luhtalitukka + +

Carex acuta, viiltosara + + + + +
C vesicaria, luhtasara +
Cicuta virosa var. viosa, rantamyrkkykeiso +
Elatnie hydropioer, katkeravesirikko +
fleocharispa/uslr/s, rantaluikka +
Equisetum iluviatile, järvi korte +

Fll,oendula ulmaria, mesiangervo + +
Ga/lum palustre colI., rantamatara + + +
6lyceria ffuitans, ojasorsimo +
Gnaphalium u/iinosum, savijäkkärä +
Niopuris vu/garis, vesikuusi +
/rispseudacorus kurjenmiekka +
tysimachia vu/garis, ranta-alpi +
t. thyrsillora, terttualpi + +
tythrum salicaria, rantakukka + +
Myosotis scorpioidei luhtalemmikki + + +
Myriophyllum alternifiorum, ruskoärviä +
Nymphaea aiba ssp. candida, pohjanlumme +
Persicar, hydropioer, katkeratatar +
R /apathifolia, ukontatar +
Peucedanumpalustre, suoputki + +
Phragmites australis, järviruoko + + +
Ranuncu/us lingua, jokileinikki +

repens, rönsyleinikki +
Rorippapa/ustris, rantanenätti +
Sagittaria sagittifolia, pystykeiholehti +
Schoenop/ectus /acustris, järvikaisla +
Sparganium emersum, rantapalpakko +
Typha angustifolia, kapeaosmankäämi + + +
Sammalet
CaI/iergon cordifolium, luhtakuirisammal +
P/ag,omnium cusp/datum, metsälehväsammal +
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LIITE 2/!

Liite 2. Sorsanputken kasvustot A, B ja C (esiintymä 1) Yläkosken alapuolella
Summanjoessa

Karttapohja 1:2000, Vehkalahden kunta
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LIITE 3/1

Liite 3. Sorsanputken kasvustot C—J (esiintymä 1) Summanjoessa Kotka — Hamina -tien
pohjoispuolella

Karttapohja 1:2000, Vehkalahden kunta, pienennös 60 %

Keitkallain



LIITE 4/1

Liite 4. Sorsanputken kasvustotjja K (esiintymä 1) Summanjoessa

Karttapohja 1:2000, Vehkalahden kunta
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LIITE 5/

Liite 5. Sorsanputken kawustoJ osakawustoineen a—f (esiintymä 1) Summanjoessa

Piirros: Eija Kemppaisen 1986 ja Tapio Rintasen tekemän piirroksen pohjalta Päivi Kare 10.3.1998.
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LIITE 6/1

Lifte 6. Sorsanputken kasvusto A, B ja C osakasvustoineen (esiintymä 2) Summanjoen
suistossaja Itälahdelia
Karttapohja 1:2000, Vehkalahden kunta
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UITE 7/1

Liite 7. Sorsanputken kawusto B (esiintymä 2) ltälahdella vuosina 1995—1996

Karttapohja 1:2000, Vehkalahden kunta. Piirros: Tapio Rintasen tekemän piirroksen pohjalta Päivi Kare
10.3.1998.
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LIITE 8/1

Luce 8. Uhanalaisista kaweistajulkaistut lajikohtaiset seMtykset

1. Murto, R. & Pykälä, J. 1988: Tummahorsma (Epitobium obscurum) Suomessa - uhanalaisen kasvm tie lähteistä ojiin.
— Lutukka 4: 81-87.

2. Vainio, M. 1989: Selvitys kellokanervan, Erica tetratix L., suojelusuunnitelmaa varten. — Ympäristöinsfituuffl, Oulu.
14 s. + hitteet 1-7.
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Presentationsblad

Vattenmärke (Sium tatifotium) har i vårt land klassificerats som akut hotad och den har sedan 1997
deflnierats som en art som kräver spedellt skydd. Denna rapport baserar sig på skyddsplanen för
vaftenmarke samt på uppfoljnmgsdata från 1990-talet

1 Finland har vattenmarke haft två bestående forekomster, vid Szrppujoki alv 1 Nystad och 1
Summanjoki alv i Veckelax Nufortiden forekommer vattenmarke endast wd Summanjolu och i
dess vassbevuxna mynningsområden wd havet

Det totala individantalet vid Summanjokis sfränder har under drygt tio är varierat ganska mycket.
Underdenna tid har avenbeståndens antalandrat några delbeståndhargåttbllbaka ellerforsvunnit
heit A andra sidan har man funmt några tidigare okanda bestånd Det totala mdiv;dantalet 1
havsvilcen har minskat på fio år 1111 en tredjedeL De årliga variafionerna i individantal torde bero
på väderleksförhållandena, men också på varierande uppföljningsnoggrannhet olika år.

Vattenmarkets nuvarande bestånd ligger mom ett begransat område på knappa tio hektar
Muddnngar och rensnmgar kan latt utplåna små bestånd av vattenmarke For vattenmarkena mne
1 havsvikarnas vassmggar ar de ailvarligaste hoten de overskuggande och kvavande vassbestån
den och deras overlagsna konkurrens 1 alvssftandslokalerna fmns tilisvidare mga omedeibara hot

Bestånden av vattenmärke samt Summanjokimi jönborde tas i beaktande både i regionplanen och
kornmunens general- och stadsplaner Vården av bestånden borde fortsatta genom att vassen
klipps hela sommaren och att vasstråna fors bort Skargårdens och fastlandets strander meilan
byarna Summa och Neuvotonborde kartlaggas for att finna potentiella vaxtplatsen for vattenmar
ke Utveddmgen av vattenmarkets populationer har visat sig svär utgående från den pågående
uppföljningen.
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Juurtokaisla on uhanalaisuudeltaan vaarantunut laji (Rassi ym. 2000), jolla on Suo
messa kaksi erillistä esiintymisaluetta, Kymijoen ja sen sivuhaarojen alue Kymen
laaksossa sekä Pielisjoldvarsi ja Pyhäselän rannat Pohjois-Karjalassa.

Tähän suojelusuunnitelmaan on koottu Pohjois-Karjalan ja Kymijoen alueen
juurtokaislaesäntymiä koskeva tieto kantojen säilyttämiseksi elinvoimaisina. Tämä
edellyttää ennen kaikkea maankäytön ohjaukseen liittyviä toimia ja juurtokaislan
elinympäristövaatimusten huomioon ottamista mahdoifisten vesien säännöstely
hankkeiden yhteydessä. Juurtokaisla ei sisälly voimassa olevan luonnonsuojelu
asetuksen erityisesti suojeltaviin lajeihin; luonnonsuojelulain mukainen rajaus
päätös ei ole sopiva suojelukeino lajffle, jonka kasvustojen sijainti voi vaihdella
merkittävissä määrin suhteeffisen lyhyelläkin aikavälillä.

Pohjois-Karjalan esiintymätiedot perustuvat Sirkka Hakaliston kartoituksin
1980 -luvulla sekä Hakaliston ja Anne Grönlundin seurantakäynteihin 1980-ja 1990
-luvuilla. Lisäksi arvokasta tietoa Joensuun esiintymistä on saatu Pertti Huttuselta
sekä erityisesti Liperin ja Rääkkylän esiintymistä mm. Juhani Räsäseltä ja Mauri
Marienbergilta. Kymijokialueen eslintymätietojen pohjana on Tapio Rintasen
laatima juurtokaislan Kymijoen vesistöalueen kannan suojelusuunnitelman
käsikirjoitus (Rintanen 1993) sekä Jouni Törrösen vuosina 1995 ja 1997 tekemät
juurtokaislahavainnot (Törrönen 1998, Rilhimäld ja Törrönen 1999). Anne Grönlund
on toimittanut edellä mainitut juurtokaislan kartoitus- ja seurantatiedot
suojelusuunnitelmaan Sirkka Hakaliston ohjauksessa. Lajin luonnehdintaa,
levinneisyyttä, biologiaa ja suojelua koskeva teksti on toimitettu tähän
suojelusuunnitelmaan pääosin Hakaliston aikaisempien julkaisujen (Hakalisto
1987a, 1987b,1993,1997) pohjalta.
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Esiintymätietojen kokoaminen ja
kartoitusmenetelmät

1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2.I Pyhöselön ja Pielisjoen kanta
Pyhäselän ja Pielisjokivarren tunnetut juurtokaislaesflntymät tarkastettiin Pohjois
Karjalan uhanalaisten putkilokasvien-kartoituksen yhteydessä vuosina 1984 ja 1986
(Hakalisto 1987a). Kartoitusta varten käytiin läpi Luonnonfieteeffisen
keskusmuseon kasvimuseon (H) juurtokaislanäytteet sekä juurtokaislaa koskeva
kirjallisuus. Kasvupaikkoja on kartoitettu uudelleen vuosina 1988 (Sirkka Hakalisto,
Anne Grönlund) ja 1996 (Anne Grönlund). Kartoitusvuosien välillä seuranta on
keskittynyt esiintymien ajoittaiseen tarldstamiseen niillä kasvupaikoifia, joilta ei
jo peruskartoitusvaiheessa ole elinympäristön luonteen vuoksi todettu puuttuvan
edellytykset pitempiaikaiseen juurtokaislan esintymiseen. Tällaisia hyvin
lyhytaikaiseksi jääviä eslintymispaikkoja ovat ennen kaikkea tulvaveden
vaikutuksen ulkopuolella pysyvästi olevat kuivuvat ja sukkession myötä
sullceutuvat täyttömaa-alueet. Uusiakin eslintymätietoja on saatu kasviharrastajilta
ja tutkijoilta. Kartoituksessa ja seurannassa tehdyt havainnot on kirjattu
uhanalaisten lajien maastolomakkeffle,ja tiedot on tallennettu Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämään uhanalaisten lajien ifetokantaan (UHEX
reldstefl). Alkuperäistä aineistoa säilytetään Pohjois-Kari alan ympäristö
keskuksessa.

Kartoituskäynneillä on selvitetty juurtokaislakasvustojen laajuus, tiheys ja
jakaantuminen osakasvustoihin. Pienissä kasvustoissa on laskettu juurto
kaislamättäiden lukumäärä sekä mättäiden fertiilit, steriilit ja juurehtivat versot.
Havaintoja on lisäksi tehty mm. mättäiden koosta, siementuotosta ja siementaimien
esiintymisestä. Kasvupaikan ominaisuuksista on kiinnitetty huomiota mm.
luonnonifiaisuuteen, maaperän laatuun, kasvustojen sijainifin suhteessa
vedenpinnan tasoon kartoitushe&ellä, kasvlllisuuden sulkeutuneisuuteen ja
seuralaislajistoon sekä mahdoffisin kasvupaikoifia tehtyihin toimiin, kuten
rantojen nilttoon.

2.2 Kymijoen kanta
Kymijokivarren juurtokaislakartoitusta varten Tapio Rintanen kävi läpi
Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon (H) herbaarionäytteet. Tapio ja
Merja-Liisa Rintanen tarkasfivat kesällä 1992 kaikki Kymijoen kolmen itäisen
suuhaaran näytefiedoissa mainitut kasvupaikat sekä tutkija Lea Lindeffin
ilmoittamat, aikaisemmin tuntemattomat kasvupaikat (Rintanen 1993). Vuonna
1993 tutkittiin myös Kymijoen läntiset suuhaarat, mutta yhtään uutta eslintyrnää
ei löytynyt. Kartoituksessa on arvioitu laajojen kasvustojen koko, alle 20 mättään
ryhmistä on laskettu mättäiden lukumäärä. Kasvupaikan olosuhteista,
seuralaislajistosta sekä yksilöiden / mättäiden juurehtimisesta ja siementuotannosta
on tehty havaintoja. Jouni Törrönen löysi eri kartoitusprojektien yhteydessä uusia
juurtokaislaeslintymiä mm. Kymijoen yläjuoksulta sekä joen läntisestä suuhaarasta
vuosina 1995 ja 1997. Kartoitusten yhteydessä tehtiin havaintoja mm.
juurtokaislakasvustojen laajuudesta, kasvustojen yhtenäisyydestä ja kasvupaikan
ominaisuuksista.
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Luonnebdinta ja levinneisyys
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

3.! Luonnehdinta
Juurtokaisla (Scirpus radicans) on monivuotinen, usein niveikohdistaan juurehtiva
kosteiden rantojen sarakasvi, jonka erottaminen korpik.aislasta (Sctrpus sylvatzcus)
on alkukesällä hankalaa. Kummankin lajin varsi on tylpän kolmisärmäinen, pysty
ja 50-100 cm korkea. Kuldnnot ovat suuria, lähes pallomaisia ja lehdet pitkätuppi
sia, pitka- ja littealapa;srn, 6-15 mm leveita ja bheasuomsia (mm Defihpps 1964,
Hegi 1974, Hamet-Ahb 1998) Loppukesalla juurtokaisla on selvasti vaaleampi ja
osa versoista kehittyy maahan kaartuviksi, juurehtiviksi uudisversoiksi. Juurto
kaislan ja korpikaislan kukinnoissa on myos selvia eroja

Taulukko 1. Juurtokaislan ja korpikaislan kukintojen erot (DeFilipps 1964, Hämet-Ahti ym. 1998):

juurtokaisla korpikaisla
Kukintohaarat sileita karheita

Tahkat perallisia perattomia
- yksittäin - ryhminä (2 tai 3)
- koko 3-7 mm - koko 2,5-4 mm
- kapeahkoja - munanmuotoisia

Kehäsukaset - tähkylää paljon - vähän pitempiä
pitempiä kuin tähkylä

- kiharaisia ja - 5uoria ja
sileitä karheita

Juurtokaislan juurakko on haarainen ja lyhytnivelinen, mistä johtuen se kas
vaa usein harvan mättään tapaisissa pienissä ryhmissä (mm. Nyberg 1965). Hedel
mänä on kolmisärmäinen pähkylä. Lajin kromosomiluku on 2n =56 (Hämet-Ahti
ym. 199$).

3.2 Levinneisyys

Juurtokaislan yhtenäinen levinneisyysalue ulottuu Keski-Euroopan itäosista ja
Laatokan kaakkoisosasta Uralle ja jatkuu epäyhtenäisenä Amurjoelle ja Pohjois
Japaniin saakka (Hu1tn ja Fries 1986). Skandinaviassa juurtokaislaa on vain Kes
ki-Ruotsissa sekä yhdessä paikassa Etelä-Norjassa. Tanskasta ja muualta Länsi-
Euroopasta laji puuttuu kokonaan. Karjalan Kannakselta tunnetaan vanhastaan
useita juurtokaislaeslintymiä (mm. Pantsar 1933, Erkamo 1945, Erkamo 1958). Myös
Baltiassa kasvifia on kohtalaisesti eslintymiä (Hultn 1971).
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Suomessa juurtokaislalla on kaksi erillistä esäntymisaluetta, KymijoMvarsi
sivuhaaroineen Kymenlaaksossa sekä Pielijokivarsi ja Pyhäselän rannat Pohjois-
Karjalassa (kuva 1).
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7100

,.3 c°’
\7000

___

1

_____
____

::::

_____
______________

6700

• Nykyinen esllntyma
0
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Kuva 1 .Juurtokaislaesiintymät Suomessa (lähde: Suomen ymJäristökeskus ja Luonnontieteel
linen keskusmuseo).

Pohjois-Karjalassa laji esiintyy Joensuun kaupungin alueella Pyhäselän poh
joisrannallaja Pielisjoen suulla: Lisäksi yksi nykykasvupaikka tunnetaan Liperistä
läheltä Joensuun läntisintä eslintymää sekä yksi Rääkkylästä kuivatun Oravilah
den pengerrysten ja ojien reunoilta. Joensuun seutu on juurtokaislan pohjoisinta
erillisaluetta Euroopassa.

Kymenlaaksossa juurtokaisla kasvaa Kymijoen alajuoksulla ja jokeen laske
ylen järvien rannoifia Kotkassa, Anjalankoskella, Pyhtäällä ja Ruotsinpyhtäällä.
Kymenlaakson vahvin juurtokaislaeslintymä sijaitsee Rapaldvenjärvellä Kotkan
ja Anjalankosken rajalla. Kymijokivarresta ja sen sivuhaaroista tunnetaan lisäksi
toistakymmentä kasvupaikkaa.

Juurtokaisla kuuluu Hiitosen (1946) mukaan kasvien eteläiseen saapumis
ryhmään ja sen arvellaan levinneen Suomen itäoslin joko Karjalan Kannakselta tai
vesilintujen mukana suoraan etelästä. Kalela (1949, 1961) arvelee juurtokaislan saa
puneen maahamme boreaalikaudella.

Juurtokaislan leviämisen ajankohdasta Joensuun seudulle ei ole tarkkaa tietoa.
Mahdoifisesti laji on tullut alueelle senjälkeen, kun Pyhäselän pohjoisrannalle levisi
laajalle alueelle Jaamankankaan hienoa hiekkaa ja hietaa Höy%äisen
purkaustulvassa vuonna 1859 (Repo 1955).
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Kannan kebiys Suomessa
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

4.! Pyhäselän ja Pielisjoen kanta
Pohjois-Karjalan ensimmaiset juurtokaislahavamnot ovat vuosilta 1937-38, jollom
Ruotsalo (H) löysi lajin Pyhäsetän pohjoisrannatta, Joensuun Noljakasta, Kaffionie
men ja Nuottaniemen väliseltä rantaniltyltä. Repo (1955) ilmoitti lajin kasvavan
Pyhäselän laajoilla hietikoifia niukkana Joensuusta Ylämyllylle saakka. Nyberg
(1965) kartoitti juurtokaislan eslintymisaluetta vuonna 1960 ja tapasi sen kasva
massa yksittäin tai pieninä ryhminä Kallioniemestä Sifiaisenpurolle. Suurimmat
yhtenaiset kasvustot olivat tuollom Sulaisenpuron suulla Laji nayffi taantuvan
1970-luvulle mennessä, jolloin sen havaittiin kasvavan ainoastaan yhdellä kasvu-
paikalla Pyhäselän rannalla (Toivonen ja Huttunen 1976). Pohjöis-Karjalan
uhanalaisten putkilokasvien kartoituksen yhteydessä juurtokaislaeslintymiä löy
tyi Pyhäselän pohjoisrannalta kuitenkin kymmenkunta (Hakalisto 1987aja 1987b).

Vanhimmat tiedot Pielisjokivarresta ovat vuodelta 1940, jolloin Repo (H) löysi
niukat juurtokaislaesiintymät Ilosaaresta ja rautafiesifian tuntumasta sekä joen
rannalta kahden kilometrin päässä kaupungista. Aro (H 1960) keräsi kaksikym
mentä vuotta myöhemmin näytteen Penifilästä, Pielisjoen suulta.

Pyhäselän pohjoisrannalla, Joensuussa, juurtokaislaa kasvaa nykyään vii
dessä paikassa runsaan kolmen kilometrin matkalla. Muutama kasvupaildca enem
män tunnetaan runsaan viiden kilometrin matkalta Pielisjoen suulta yläjuoksulle
päin. Liperistä, Pyhäselän pohjoispään hiefikolta on näytetieto vuodelta 1955
(R. Repo, H). Juurtokaislaa kasvaa edelleen Liperissä lähellä Joensuun läntisintä
kasvupaikkaa (Grönlund 1992).

Liperin kirkkorannasta löytyi vuonna 1979 pieni lyhytikäinen juurtokais
laesnntyma (Rasanen 1986) tuollom keskenerasten maansurtotoiden punssa ol
leelta alueelta. Maansiirtotöiden päätyttyä lajia ei enää alueelta löytynyt
(uhanalaisten lajien tarkastuskortti, Niilo Lounamaa 1987).

Rääkkylän Kivisalmen ruoppausjätemaalta ilmoitettiin juurtokaislan kasvu-
paikka vuonna 1986 (Jorma Korhonen, suull.), joka oli edeffisen tavoin lyhytikäi
nen täyttömaa-alueen laajetessa, kuivuessa ja sulkeutuessa. Kesällä 1999 Mauri
Marienberg ilmoitti elinvoimaisen ja laajan juurtokaislaeslintymän Rääkkylästä
Oravilahden kuivatusalueelta.

4.2 Kymijoen vesistöalueen kanta
Kymenlaakson ensimmäiset juutokaislahavainnot ovat vuosilta 1936-37, jolloin
Pohjala (1937) löysi useita lajin kasvupaikkoja Kymijoen ytäjuoksulta ja jokeen las
kevien järvien rannoilta. Juurtokaislan runsain esiintymä oli Rapakivenjärvellä,
missä laji kasvoi lähes yhtenäisenä kasvustona järven ympäri. Rapakivenjoen suulta
alaspäin, Kymijoen päähaaran lietteisifiä rannoilla juurtokaislaa oli siellä täällä eril
lisinä kasvustoina n. 7-8 km pituisella matkalla Muhjärvelle saakka. Ennen Muh
järveä Kymijokeen laskevan Junkkarinjärven ja sen laskujoen rannoifia juurto
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kaislaa kasvoi paikoin hyvinkin runsaasti. Kymijokea sivuavan Muhjärven alavilla
rannoifia lajia oli jokseenkin runsaasti eri paikoissa etenkin rannan lähistön muta
kuopissa.

Muhjärvellä juurtokaisla on säilynyt järven pohjoisosassa, Junkkarinjärven
eslintymä on hävinnyt (Rintanen 1993). Rapakivenjärvellä on edelleen laajoja kas
vustoja. Järven laskujoki on kuitenkin ruopattu ja järven vedenpinta huomatta
vasti laskenut, mistä johtuen rannat ovat muuttuneet nevamaisiksi ja avoveden
osuus vähentynyt. Rapakivenjärven luusua on kuivanut niin, ettei tulvan aikainen
diasporien imu järvestä enää onnistu. Kujalan ja Ulvisen (1964) mainitsemia Kymi
jokivarren yläjuoksun tai sen sivuhaarojen eslintymiä (6 kpl) etsittiin tuloksetta
1990-luvun alkupuolella (Rintanen 1993). Kymijoen yläjuoksulta (=tässä suunni
telmassa Anjalankosld-Kymijoen läntisen ja itäisen suuhaaran tyvi) on 1990-luvul-
la kuitenldn tehty runsaasti uusia juurtokaislahavaintoja (päähaara 6, sivuhaarat 6).
Kymijokivarren pohjoisin eslintymä löytyi vuonna 1997 Anjalankosken yläpuolel
ta (Jouni Törrönen).

Kymijoen alajuoksun itäisessä haarassa juurtokaislaa kasvoi 1940- ja 50-luvuifia
neljässä paikassa (Kujala ja Ulvinen 1964, Erkamo 1946 H). Esiintymistä kolme on
sittemmin hävinnyt (Rintanen 1993). Tämän vuosikymmenen alkupuolella joen
suupuolella löytyi3 uutta esiintymää Jumainiemestä ja Kyminlinnan alueelta. Kymi
joen alajuoksun läntisen haaran yläosasta löytyi vuonna 1997 kaksi uutta esiin
tymää (Jouni Törrönen).
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Juurtokaislan bioIoiaa

5.! Kasvupaikkavaatimukset
Juurtokaisla kasvaa jokien ja jarvien matalilla, usein hiekkaisilla tai luesuisilla ran
noilla Runsamimin sita on yleensa tulvavyohykkeen ylaosan hejukkopmnalla
(Pantsar 1933, Erkamo 1958, Nyberg 1965) Aikaism kevaalla kasvi joutuu veden
alle, mutta kukkimisen aikaan sen kasvupaikat ovat tavaffisesfi vedenpinnan ylä
puolella (Nyberg 1965). Laji menestyy aukeifia, valoisifia paikoilla, missä kasvi-
lajien valmen kilpailu on vahaista Juurtokaisla haviaa nopeasti tihenevasta, vakim
tuvasta kasvipeitteestä (Erkamo 1958).

Pohjois-Karjalassa juurtokaisla on aikaisemmin kasvanut suppealla alueella
suhteellisen runsaana Pyhaselan pohjoisrannan laajoilla hietikoifia (Repo 1955,
Nyberg 1965) Avoimet rantahiefikot ovat sittemmin sulkeutuneet Pyhaselan osin
luontaisen sukkessiokehityksen myota, mita ihmisen aiheuttama rehevoitymmen
on kuhdyttanyt Lajin nykyiset esnntymat sijaitsevat paaosin sekundaansilla,
ihmisen luomifia kasvupaikoifia kuten erilaisilla tayttomaa-alueilla ja ojien
reunoifia Tallaiset kasvupaikat jaavat usem luonnollisen tulvavaikutuksen
yläpuolelle ja niiden säilyminen täyttömaa-alueiden sukkession edetessä on
epävarmaa.

Kymenlaakson jokivarsiesiintymät ovat kesäisen alaveden aikaisia vesijättöjä
ja ojansuita; järvenrantakasvupaikat ovat ainakin aikaisemmin olleet Kymijoen
tulvinnan piirissä. Rapakivenjärvellä laji kasvaa myös kelluvilla tulvasaarekkeilla.
Yksi eslintymä on merenlahden rannalla, missä suolaista vettä on kuitenkin har
voin.

Avoimilla kasvupaikoilla juurtokaislan seuralaislajeja ovat useimmiten pieni
kokoiset rantakasvit, kuten vihvilät (konnan-, jouhi-, rantavihvilä), rantaluikka,
rantaleinilddja tummarusokki. Sulkeutuneemmilla rannoilla juurtokaislan seuras
sa kasvaa yleisesti mm. kookkaita saroja (vesi-, pullo- ja luhtasarat), ruokohelpeä
ja järviruokoa. Juurtokaislan seuralaislajeiksi on mainittu myös mm. ratamosarpio,
myrkkykeiso, rantakukka, luhtarölli, jokileinikki, luhtatähtimö ja luhtalemmildd.

Hiitonen (1946) pitää juurtokaislaa meso-eutrofina, mutta lajin on todettu
kasvavan myös suhteellisen niukkaravinteisifia paikoilla kuten lähes puhtaifia hie
tikoifia (mm. Nyberg 1965). Ellenbergin (1979) mukaan juurtokaisla vflhtyy par
haiten happamuudeltaan neutraalissa maaperässä.

5.2 Elinkierto

Kukinta ja siementuotto

Pantsarin (1933) mukaan juurtokaislan täysikasvuinen kukldva verso vaatii luon
nossa kehittyäkseen kolme vuotta. Ensimmäisenä kasvukautena kehittyy lyhyt
juurakko, jonka silmusta kasvaa seuraavana kesänä lehtiruusuke. Kolmantena kesä
nä verso päättyy kukintoon. Kukinnot ovat suuret kasittäen parhaimmillaan useita
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satoja tähkiä (mm. Pantsar 1933, Nyberg 1965). Juurtokaislan kukinta alkaa kesä
kuun lopussa ja jatkuu elokuulle asti. Joensuussa juurtokaislakasvustoon (Pekkala S)
satunnaisesti sijoitetulla ruudulla (4 x4 m) kasvoi 482 versoa (n. 30 versoa/m2),
joista suurin osa (n. 77%) oli fertuilejä. Korkeimpien kukkaversojen pituus oli keski
määrin 96 cm. Kukinnoista laskettiin yli 400 tähkää.

Joensuussa juurtokaislan kuldntoihin on suhteellisen nuorten eslintymien
aukkoisissa kasvustoissa havaittu kehittyvän runsaasti siemeniä. Toisaalta joissa
kin tiheissä kasvustoissa siementuotanto on ollut runsaasta kukinnasta huolimatta
heikkoa. Siementen itävyydestä ei juurikaan ole tietoa. Nybergin (1965) tekemissä
idätyskokeissa idätys ei onnistunut. Scirpus-suvun lajien itävyyden on yleensäkin
todettu olevan koeolosuhteissa heikon, parhaat tulokset on saatu varastoimalla
siemenet talven ajaksi veteen matalaan lämpötilaan keväällä tapahtuvaan vilje
lyyn saakka (Muenscher 1936, Isley 1944, Harris & Marschall 1960). Joensuun seu
dulla juurtokaislalla arvellaan olevan vahvan, paljastuessaan itävän siemenpankin
(Räsänen 1986), josta se on ilmestynyt ajoittain myös uusffle ihmisen luomille
kasvupaikoffle.

Juurtokaislan pähkylät leviävät veden ja jään mukana uusffle kasvupaikoffle.
Myös vesffintujen on arveltu kuljettavan mukanaan juurtokaislan siemeniä (Hil
tonen 1946).

Juurtokaislan kasvutiinen lisääntyminen tapahtuu versonpäiden silmuista kas
vavien ja niistä maahan kaartuvien uudisversojen avulla (kuva 2). Verson ylälehden
hankaan kehittyy silmu, varren ylimmät nivelvälit kasvavat huomattavasti pituutta
ja varsi kaartuu alaspäin keskimäärin puolen metrin päähän tyvestään (Pantsar
1933, Nyberg 1965). Kun varren pää koskettaa maata, silmu puhkeaa muodostaen
lehtiä ja juuria. Joskus silmuja kehittyy useampikin. Juurehtivat versot ovat pisim
millään yli metrin mittaisia.

Juurtokaislan on todettu leviävän myös emokasvista irronneiden verson
kappaleiden avulla. Osa juurehtivasta versosta irtautuu emokasvista ja maahan
juurtuneesta latvasilmusta, kulkeutuu virran ja aaltojen mukana ja saapuu näin
uusffle kasvupaikoffle (Pohjala 1937).

Tulvarantojen pioneerilajina juurtokaislalle on tyypillistä, että kasvustojen
paikat vaihtelevat suhteeffisen nopeasti; vanhoja eslintymiä häviää ja uusia tulee
tilalle. Joensuun esilntymien voidaan katsoa muodostavan metapopulaation, jon
ka säilymisessä sekundaarisifia, lyhytaukaisilla elinympäristöillä on keskeinen
merkitys luontaisten kasvupaikkojen vähentymisen vuoksi (Hakalisto 1993).

Kuva 2. Juurtokaisla lisääntyy kasvullisesti juurehtivien versojen avulla.
(Kuva: Sirkka Hakalisto).
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6.1 Uhanalaisuus
Juurtokaisla luokiteltim Suomessa vuonna 1986 enttain uhanalaiseksi lajiksi (Ras
si ym. 1986). Myöhemmin löytyneiden uusien kasvupaildcafletojen perusteella la
jin uhanalaisuusastetta lievennettiin luokkaan vaarantuneet (Rassi ym. 1992, Rassi
ym. 2000). Alueeffisessa uhanalaisuustarkastelussa entisen Kymen läänin alueella
juurtokaisla on luokiteltu enttain uhanalaiseksi ja Pohjois-Karjalassa vaaran
tuneeksi lajiksi (Rassi ym. 1992). Myös Kymijoen alueelta on sittemmin löytynyt
uusia kasvupaikkoja. Juurtokaisla on uhanalainen Ruotsissa, Norjassa, Latviassa,
Puolassa ja Saksassa sekä Kaijalan tasavallassa.

Juurtokaislan uhkana on erityisesti rantakasvillisuuden sulkeutummen, mita
ovat kuhdyttaneet mm rantalaidunnuksen loppuminen, jarvenlaskuja ja jokien
ruoppausta seurannut kuivuminen sekä jätevesien aiheuttama rehevöityminen.
Ranta- ja viherrakentaminen sekä ranta-alueifia tehtävät ruoppaukset voivat myös
hävittää juurtokaislakasvustoja. Vaikka laji hyötyykin jonldnasteisesta maanpin
nan käsittelystä, on keskeistä huolehtia olemassa olevien kasvustojen säilymises
ta erilaisten maanrakennustoimien ja muun rantojen kayton yhteydessa Kymi-
joen alueella vilmeailcaiset tulvaa muuttavat vesistöjäijestelyt on tehty juurto
kaislan elinmahdoifisuuksia vaarantamatta.

6.2 Toteutetut suojelutoimet
Juurtokaisla on aikaisemmin sisaltynyt valtioneuvoksen paatokseen (519/89) eri
tyisesti suojeltavista lajeista Uuden luonnonsuojeluasetuksen (160/97) mukaisnn
erityisesti suojeltavnn juurtokaisla ei kuitenkaan enaa kuulu Erityisesti suojelta
ville lajeffle mahdollinen luonnonsuojelulam mukamen rajauspaatos ei ole sopiva
suojelukerno lajffle, jonka kasvustojen sijainti voi vaihdella merkittavissa maarin
suhteellisen lyhyellakrn aikavalilla

Juurtokaislaa ei kasva olemassa olevilla luonnonsuojelualueifia Kymjoki
varren kasvupaikoista Rapakivenjarvi ja Muhjarvi on luokiteltu valtakunnallisesti
arvokkaiksi lmtuvesiksi (Maa- ja metsatalousmimstenon hntuvesityoryhma 1981)
ja ne kuuluvat valtioneuvoston vahvistamaan lintuvesien suojeluohjelmaan Poh
jois-Karjalassa Hoybaisen kanavan suiston luonnonsuojelualue on juurtokaislan
aikaisempaa yd;naluetta ja on mahdollista, etta laji leviaa lahialueilta tai siemen
pankista suistoon linnustolle raivatuille hetteffle
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Seuraavassa esitetään juurtokaislan nykyiset ja hävinneiksi todetut kasvupaikat.
Kasvupaikan numero on merkitty sulkeisiin nimen perään. Jos kasvupaikkalla on
useita kasvustoja, kasvustot on merkitty isoifia kirjaimifia ja edelleen osakasvus
tot pienifiä kirjaimifia.

7.! Pyhäselän ja Pielisjoen kanta
Joensuun kaupungin juurtokaislan kasvupaikat on esitetty ifitteessä 1. Kasvupai
kat 1-7 sijaitsevat Pyhäselän pohjoisrannalla ja kasvupaikat 8-15 Pielisjokivarres
sa. Liperistä tunnetaan nykyisin vain yksi säilynyt esiintymä ja Rääkkylästä yksi
vuonna 1999 löytynyt vahva esiintymä. Havaintojen tekijöistä on käytetty lyhen
teitä: S.H = Sirkka Hakalisto, A.G = Anne Grönlund, PH =Perffi Heikkinen, R. H
R = Riitta Heimala-Raimas.

Pyhöselön pohjoisranta

7.1.1 Joensuu: Noljakan Aavaranta (1)
Noljakan rannoilta on kaksi R. Ruotsalon keräämää näytettä vuodelta 1938 (H).
Repo (1955) ilmoitti lajin kasvavan melko niukkana Pyhäselän pohjoisrannan
laajoifia hietikoifia. Nyberg (1965) löysi Aavarannan lietteiseltä hietikolta useita
kasvustoja 1960-luvun alussa.

Nykyään juurtokaisla kasvaa Noljakan Aavarannalla useina kasvustoina noin
puolen kilometrin matkalla Nuottaniemestä itään. Laji esiintyy ranta-alueelle
kaivettujen lampareiden ja veneväylien välisifiä kannaksifia, jotka ovat ajoittain
jääneet tulvan alle. Kasvustot sijaitsevat jyrkähköifiä rantapenkereifiä paikoin
tiheän sara-ja heinäkasvillisuuden seassa, vesirajassa ja matalassa vedessä. Steriilejä
nuoria versoja löytyy myös mataifita, kasvillisuudeltaan lähes avoimilta hiekka
hiesurannoilta. Muutamat mättäät kasvavat tulvavaikutuksen yläpuolelle jäävifiä
pengerryksifiä, joita on monin paikoin niitetty. Tällaisifia paikoilla kasvit eivät ehdi
kehittyä kukkiviksi ja kasvustot hävinnevät sukkession edetessä.

Aavarannan lampareiden rakentaminen aloiteifiin vuonna 1984 (Hannu Törs
sönen, suull.), maisemointitöitä on alueella tehty vuoteen 1990 saakka. Aavarannan
alueelle ilmestyi uusia juurtokaislakasvustoja mittavien maansiirtotöiden yhtey
dessä paljastuneelle maalle. Pääosa yksittäisistä kasvustoista on tulvarajan ylä
puolelle jäävinä ilmeisen lyhyfikäisiä. Vanhempien kasvustojen alueella on kai
tenldn myös matalia ja ajoittaisen tulvavaikutuksen vuoksi riittävän avoimia kasvu
paikkoja, joifia juurtokaislalla on mahdoffisuus säilyä ilman erityisiä hoitotoimia.
Juurtokaislaa ja muun kasvillisuuden kehitystä tulee seurata niin, että mahdol
listen hoitotoimien tarve voidaan arvioida riittävän ajoissa.
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Kasvusto C: Lampare 3
Yhtenäiskoordinaafit 69483:36388

Seuraavassa on kuvattu Aavarannan juurtokaislakasvustot Noljakan uima
rannalta itään (kuva 3). Saman lampareen rannalla kasvavat juurtokaislat on käsi
tetty samaan kasvustoon kuuluvaksi. Vuoden 1986 havainnot on tehnyt Sirkka
Hakalisto, vuoden 1988 Sirkka Hakalisto ja Anne Grönlund sekä vuoden 1996 Anne
Gränlund.

w
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Kuva 3. Aavarannan juurtokaisla kasvustot (A-H).

Kasvusto A: Lampare 1
Yhtenäiskoordinaatit 69483:36386

- 1996: Kookas, fertiili ja runsaasti siementävä mätäs lamparealueen koillis
rannan jyrkahkolla ja hemittyneella rantapenkereella Lamparealueen luoteis- ja
etelaosassa vuosma 1986 ja 1988 havaitut kasvustot havmneet, kun tayttomaa
alue kasvittunut (ruovikoitunut - metsittynyt).

Kasvusta 3: Lampare 2
Yhtenäiskoordinaafft 69483:36387

1986: Harvakseltaan steriilejä mättäitä kasvupaikan itäpuoleisessa valka
massa; juurehtivia versoja runsaasti, yksi kukkiva verso.

- 1996: Muutamia yksittäisiä steriilejä versoja noin kahden neliömetrin alalla
tulvarajan yläpuolisella niitetyllä rannan osalla, nurmikon reunassa.

Osakasvusto a
- 1988: Yksittäisiä mättäitä ja versoja (pääosin steriilejä) epäyhtenäisesti

venevalkaman länsipuolella; venevalkaman luona nuoria sterifiejä mättäitä ja
yksittäisiä versoja nauhamaisesti n. 8 metrin matkalla puoli metriä vesirajan ylä
puolella, avoimella hiekkarannalla.
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- 1996: Pieniä, steriilejä versoja noin neliämetrin alalla avoimella, tulvavaikut
teisella hiekka-hiesurannalla rantapenkereen reunalla, lampareen luoteisosassa;
yksittäisiä kookkaita, sterlilejä versoja penkereen yläosassa, niitetyn kasviifisuu
den seassa.

Osakasvusto b
- 1988: Kymmeniä versoja, joista osa katkennut nliteftäessä; laiturrn itäpuo

leila noin neljän metrin matkalla ja metrin leveydellä vesirajassa.
- 1996: Noin 20 metrin matkalla nuoria, steriilejä versoja yksittäin ja fiheäm

missä ryhmissä (n. 40 kpVm2) avoimeila hiekka-hiesurannalla lampareen itäosassa;
ojan eteläpuolella noin neliömetrin kokoisia tiheitä, kukldvia mättäitä ja pieniä
ryhmiä parin metrin välein jyrkähkön rantapenkereen alaosassa, muutamia mät
täitä myös niitetyn penkereen päällä.

Kasvusto D: Lampare 4
Yhtenäiskoordinaafit 69483:36389

- 1986: Puretun mökin rannan venevalkamassa kahden aarin kokoinen kas
vusto nuoria versoja; ruovilcon sisällä yksittäin ja aarin laikkukasvustossa nuoria
versoja ja mäifäitä.

- 1988: fertiili mätäs noin kymmenen metrin päässä lahdekkeen itäpuoleila
sijaitsevan penkereen kärjestä harvahkossa ruovikkolaikussa.

- 1996: Kaivannon länsilaidassa noin sadan metrin matkalla suuria, tiheitä
kukkivia mättäitä ja pieniä ryhmiä tiheähkön järviruokokasvUlisuuden seassa
vesirajassa; kaivannon itälaidassa pienehköjä mättäitä muutaman metrin välein
tiheähkön sara- ja helpilcasvillisuuden seassa.

Kasvusto E: Lampare 5
Yhtenäiskoordinaatit 69483:36389

- 1996: Kaksi suurta fertiiliä mätästä ja yksi steriili juurehtiva mätäs lähekkäin
jyrkällä pengerreunalla, tiheän sara- ja heinäkasvillisuuden seassa.

Kasvusto F: Lampare 6
Yhtenäiskoordinaatit 69483:36390

- 1986: Muutama nuori verso vesirajassa, niltetyilä rannan osalla harvaksel
taan; lampareen itäosassa harvakseltaan nuoria versoja.

- 1996: Lampareen länsi- ja pohjoisosassa kolme kookasta ferffih mätästä
lähes vesirajassa tiheän sara- ja heinäkasvillisuuden seassa; mättäät muodostavat
juurehfivia versoja matalaan veteen.

Kasvusto G: Lampare 7
Yhtenäiskoordinaatit 69483:36391

- 1986: Niltetyn kaivannon reunassa harvassa, läheisen ruovikon reunassa
useita suuria tuppaita.

- 1996: Kookas, juurehfiva, fertilhi (siementävä) mätäs vesirajassa rantapenke
reen poukaman itälaidassa.

Kasvusto H: Lampare 8
Yhtenäiskoordinaafit 69483:36391

- 1996: Lampareen itäosassa, penkereen reunassa noin neliömetrin kokoinen
fertiili mätäsryhmä; kapealla hiesu-hiekkarannalla pieni fenifili, juurehtiva mätäs
ja muutamia yksittäisiä steriilejä versoja.
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7.1.2 Joensuu: Noljakan pienvenesatama (2)
Yhtenaiskoordmaatit 69482 36393

1985 Viisi kukkivaa matasta Noljakan pienvenesataman alueella, paikalla
missa oli aikaisemmin tehty maansiirtotoita (Pertti Huttunen suull ), jyrkan pen
gerryksen yhteydessa syntyneella kasvustolla ei edellytyksia sailya pitkalla aika
vailla

1996 Kasvusto havinnyt, prenvenesataman jyrkat rannat kivetty (A G)

71 3 Joensuu S;rlaisenpuro (3)
Yhtenäiskoordinaatit 69481:36395

Sifiaisenpuron suulla sijaitsi vielä 1960-luvun alussa Pyhäselän pohjoisrannan
vahvin juurtokaislaesintymä. Juurtokaisla kasvoi muutamasta meifistä kymme
neen metrIn leveänä kasvustona puron suun molemmin puolin ja jonkin matkaa
puron vartta ylospam (Nyberg 1965) Toivonen ja Huttunen (1976) loys;vat kym
memsen vuotta myohemmin Sifiarsenpuron lahersyydesta vain yhden momver
soisen yksilon Sulaisen luhdalta on T Lahtosen keraama nayte vuodelta 1973 (H)

- 1986 Noin neliometrm kokoinen tihea kasvusto Sulaisenpuron lansrpuolel
la kulkevan ojan jatkeena olevalla avoimella lietteella (30 versoa), muutama verso
myos ojan rtapuolen kashkossa avoimella lietteella (5 H)

Ojanvarret ovat järviruo’on valtaamat, mutta ulompana lähiympäristössä on
vielä laikuittain avoimia juurtokaislalle sopivia lietteisiä alueita.

7.1.4 Joensuu: Honkaniemi (4)
Yhtenäiskoordinaatit 69477:36396

- 1984 Honkamemen karjesta koilliseen kulkevan ullcoiluvaylan molemmin
puolin Pertti Huttusen jo edeifisena vuonna ilmoittamalla kasvupaikalla, polun
etelapuolen ojassa nom kolmen neliometnn laajurnen tihea, ferfiili kasvusto, jossa
myos juurehtivia versoja, kasvustosta noin 15 metna etelaan polun varren koste
assa painanteessa yksi fertuli ja juurehtiva matas, polun pohjoispuolersen ojan
penkereella kaksi kukluvaa ja juurehtivaa matasta noin kymmenen metnn paassa
toisistaan (5 H)

- 1988 Polun pohjoispuolella nehometnn kokoinen fertuli matas, polun etela
puolella ojan reunalla fertuli matas (S H, A G) Kasvupaikat tilapaisluonteisia, ojien
karvun yhteydessa paljastuneelle maalle syntynerta, tulvavailcutuksen ulkopuo
lella ja umpeenkasvavia

Kesällä 1996 juurtokaislan kasvupaikat tiheän sara- ja heinäkasvillisuuden
valtaamat, juurtokaisla hävinnyt kilpailun ja kuivumisen seurauksena (A.G).

7.1.5 Joensuu: Kasvitieteellinen puutarha (5)
Yhtenäiskoordinaafit 69471:36399

- 1986: Kaksi fertiifiä ja voimakkaasti juurehfivaa mätästä kasvitieteeffisestä
puutarhasta Vainolahteen laskevan tekopuron äärellä (Hakalisto 1987a).

- 1996: Puron suulla kolme kookasta, fertiiliä mätästä noin kahden neliömet
rin alalla; kaksi mättäistä tiheän heinä- ja sarakasvillisuuden seassa ja yksi uuden,
kasvillisuudeltaan avoimen täyttömaa-alueen reunassa (A.G).

7.1.6 Joensuu: Linnunniemi (6)
Yhtenäiskoordinaatit 69467:36400

- 1986: Fertiffi kasvusto Linnunniemen ja raviradan välissä olevan lahdelman
länsilaidalla tulvavaikutteisella rannalla, osin tiheän ruovikon seassa (Hakalisto
1987a).
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- 1988: Neljä fertilliä mätästä noin kahden aarin alalla lahdelman länsilaidalla
puolen metrin syvyisessä vedessä; lahden pohjukan suunnassa yksi fertiili mätäs;
pohjukassa neljä fertiuiä mätästä ja vesirajassa pieni fertiili mätäs (S.H).

- 1996: Kaksi pientä fertiiliä mätästä noin metrin päässä toisistaan lahdelman
matalalla ja kasvillisuudeltaan melko avoimella hiesu-hiekkarannalla; lahdelman
pohjukassa kaksi kookasta ja muutama pienempi kukkiva mätäs noin viiden met
rin matkalla uuden täyttömaa-alueen reunalla (A.G).

Lahdenpohjukka on kasvamassa umpeen (järviruoko). Myös rantavyöhyke
on monin paikoin sara- ja heinäkasvillisuuden valtaama, joten juurtokaislalle
sopivia kasvupaikkoja on niukasti jäljellä. Lahti on laajojen täyllömaa-alueiden
saartama ja juurtokaislan säilyminen alueella edellyttänee jatkossa umpeenkasvun
hidastamista järviruokoa laikuttain poistamalla.

7.1.7 Joensuu: Linnunlahden uimaranta (7)
Yhtenäiskoordinaatit 69462:36408

- 1986: Yksi nuori yksilö puhtaalla hiekkapohjalla ja yksi nuori yksilö läheisel
lä ruovikkorannalla raviradan kaakkoispuolella Linnunlahden uimarannalla (Ha
kalisto 19$7a); suhteeffisen kuivalla kasvualustalla esiintyminen ilmeisen ifiapäis
luonteista.

Pielisjokivarsi

7.1.8 Joensuu: Puhdistamo (8)
Yhtenäiskoordinaatit 69456:36408

- Penffilästä, järven kaislikosta on näytefieto vuodelta 1960 (A. Aro, H).
-1986: Pielisjoen suulla, jätevesipuhdistamon itäpuolella sijaitsevan täyttö

maa-alueen laidalle kaivetun ojan varrella pieniä siementaimia harvakseltaan noin
kymmenen metrin matkalla tulvan alta paljastuneella liejupinnalla, lähistöllä muu
tama kukkiva yksilö; uuden täyttömaa-alueen penkereellä lisäksi harvakseltaan
sterifiejä, runsaasti haarovia juurtokaisloja noin viidenkymmenen metrin matkal
la; oja tffieiden järvikortekasvustojen reunustama, lähiympäristö oli järvimo’on
valtaama; jyrkkäreunaisen täyttömaa-alueen kasvithiessa juurtokaislan säilymi
nen epätodennäköistä (S.H).

- 1988 paikalla kolme kasvustoa, jotka on kuvattu joen suunnassa Pyhäselälle
päin (S.H).

Kasvusto A
- kolme ferifiliä, juurehtivaa mätästä ja kaksi nuorta stenilliä mätästä noin puolen
aann alalla.

Kasvusto B
- kuusi fertiiliä mätästä noin 4 x 2 metrin alalla.

Kasvusto C
- neljä fertilhiä mätästä noin neljän neliömetrin alalla matalassa vedessä.

7.1.9 Joensuu: Likolahti E (9)
Yhtenäiskoordinaatit 69457:36410

- 1986: Likolahden itäpuolella Hasanniemen pienvenesataman vastarannalla
runsaasti noin kahden aarin alalla aivan rannassa viitakastikkakasvuston seassa;
sulkeutuvalla kasvupaikalla (S.H).
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7.1.10 Joensuu: Pekkalan silta S (10)
Pekkalan sillan itäpuolella juurtokaisla kasvaa kolmena kasvustona: noin kahden
sadan metrin matkalla tulvavailcufteisella rannalla (A), kosteassa kaivannossa (B)
ja luhta-alueen reunassa (C) (kuva 4). Juurtokaislan kasvupaikka on syntynyt Pek
kalan sifian rakentamiseen liittyvien maansilrtotöiden yhteydessä.

ei’

_____

Ruusa’aff .

Kuva 4. Pekkalan juurtokaislakasvustot (A-C).

Kasvusto A: Joen eteläranta
Yhtenäiskoordinaafft 69478-9:36435-6

- 1986: Pielisjoen etelärannalla, Pekkalan sifian itäpuolella erittäin vahva juur
tokaislaeslintymä uuden täyttömaa-alueen reunalla noin 200 metrin matkalla Pek
kalan sifiasta itään: suurimmat kasvustot yli aarin kokoisia, pienempinä ryhminä
ja yksittäin siellä täällä muutaman metrin levyisellä vyöhykkeellä vesirajan äärel
lä, kukldvia versoja niukasti (S.H).

Matalassa vedessä oli laajoja sarakasvustoja, täyttömaa-alueen laidalla juuri
tulvan alta paljastuneella maalla muu kasvillisuus oli niukkaa. Järviruoko puuttui
rannan edustalta kokonaan.

- 1988: matalassa vedessä useina kasvustoina (S.H).
Osakasvustot (a-g) on kuvattu sifialta yläjuoksulle päin.

Osakasvusto a
- epäyhtenäisenä nauhamaisena kasvustona noin 7 metrin matkalla 50-70 cm sy
vässä vedessä: fertiilejä, steriilejä ja juurehtivia versoja.

Osakasvusto b
- mättäinä sekä löyhänä kasvustona (steriilejä ja ferifilejä versoja) 15 metrin mat
kalla.

Osakasvusto c
- harvakseltaan nauhamaisena kasvustona fertifiejä ja sterifiejä versoja noin 9 met
rin matkalla.
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Osakasvusto d
- tiheä kasvusto, jonka leveys 14 metriä vesfrajasta joelle päin, laajuus n. 2 aaria;
kuivalla maalla yksi fertiili mätäs.

Osakasvustoon d on tehty koeala (4 x 4 m), josta on mitattu versonpituuksia
ja tähkien lukumäärää kukinnoissa (kts luku 5.2 Elinkierto).

Osakasvusto e
- tiheä, noin metrin levyinen juurtokaislavyöhyke lahdekkeessa: runsaasti fertii
lejä ja sterifiejä versoja vajaan kahdenkymmenen metrin matkalla; uloimmat ver
sot viiden metrin päässä vesirajasta.

Osakasvusto f
- noin 40 metrin matkalla harvakseltaan pikku mättäitä ja kaksi isompaa, 34 neljä-
metrin kokoista kasvustoa; lahdelman pohjukassa tiheä vyöhyke koko pohjukan
alueella.

- 1996: noin kahdensadan metrin matkalla yksittäin ja pieninä ryhminä: suu
rin osa versoista fertiilejä, mutta myös useita nuoria steriilejä versoja; osa mät
täistä tulvavyöhykkeen yläpuolella rantapenkereen reunassa (A.G). Täyttömaa
alueen tulvavyöhykkeen yläpuoliset osat umpeenkasvaneet, mutta täyttömaa
alueen reunassa matalalla rannalla vyöhyke, jossa juurtokaislalla mahdollisuudet
selvitä tulvavaikutuksen ulottuvissa ilman hoitotoimia.

Kasvusto 3: Kaivanto
Yhtenäiskoordinaafft 69478:36435

- 1986: Täyttömaa-alueen eteläpuolella sijaitsevassa kosteassa kaivannossa
noin kahden neliömetrin kokoinen fertiili kasvusto (S.H).

- 1988: Noin kahden aarin kokoinen kasvusto (elinvoimaisessa ja fiheässä
kasvustossa 26 runsaasti kukldvaa ja juurehtivaa mätästä); siemeniä oli kehittynyt
vain muutamiin kukintoihin (S.H).

- 1996: 30 metrin matkalla viemänputken suulta itään yksittäin ja pieninä ryh
minä; tuppaat parin metrin päässä toisistaan, pääosin fertuilejä (A.G).

Kasvusta C: Luhta-alueen reuna
Yhtenäiskoordinaatit 69479:36437

- 1986: Täyttömaa-alueen itäpuolella sijaitsevalla kostealla luhdalla yli aarin
alalla, pääosin kukldvana (S.H).

- 1996: Kuusi fertiiliä ja juurehtivaa mätästä kostean luhdan reunassa, täyttä-
maa-alueen laidassa (A.G).

7.1.11 Joensuu: Pekkalan silta N (11)
Yhtenäiskoordinaatit 69481:36435

- 1986: Pielisjoen pohjoisrannalla, venevalkamassa noin 200 metriä Pekkalan
sillasta itään muutamia steriilejä ja fertuilejä mättäitä, jotka kasvupaikan kuivuu
desta johtuen hieman kituliaita ja ilmeisen ifiapäisluonteisia (Riitta Heimala-Rai
mas, suull.).
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7.1.12 Joensuu: Karsikon veneranta (12)
Kasvusto A: Venerannan länsipuoli
Yhtenäiskoordinaafit 69479:36441

- 1986: Kymmenisen sterliliä mätästä parikymmentä metriä leveän järvikorte
kasvuston ja rantaa (vanhempaa täyttömaa-aluetta) reunustavan pajukon välillä
Pielisjoen etelarannalla, Karsikon pienvenesatamasta nom 300 metna lanteen, kas
vupaikka tihenevän kortteikon ja pajukon saartamana kilpailun edetessä ifiapäis
luonteinen (S.H).

1996: kasvusto hävinnyt; alueelle tuotu myös uutta täyttömaata (A.G).
Kasvusto B: Venerannan itäpuoli
Yhtenäiskoordinaatit 69478:36443

- 1986: Jokseenkin runsaasti noin kolmen aarin alalla ja laiteifia laikuttaisesti
siellä täällä (S.H).

- 1996: Noin neliömetrin kokoinen tiheäversoinen ja runsaasti juurehtiva fer
tuli mätäs uimarannan itäpuolella, tulvavyöhykkeen yläpuolisella avoimella
hiekkarannalla; edeifisestä noin kymmenen metrin päässä jokivartta ylöspäin yksi
kookas steruli matas hejmsella ja tulvavaikutteisella rannan osalla (A G)

7 1 13 Joensuu Utran surtolapuutarha (13)
Yhtenäiskoordinaatit 69486:36465-6

Pielisjoen pohjoispuolella, Utran slirtolapuutarhan kohdalla juurtokaislaa
kasvaa noin kahdensadan metrin matkalla rannalla sijaitsevasta saunarakennuk
sesta itään.

- 1984: Sadan metrin matkalla noin kaksikymmentä mätästä järvikorte-ja sara
vyöhykkeiden ympäröimällä joen rantatöyrään nurmilauhavaltaisella niityllä;
esnntymaalueen pohjoisosassa sijaitsevan ojan varressa ja ojan pohjoispuolisella
rantanntylla kymmenkunta matasta (PH), valtaosa mattaista kukiuvia, suunm
mat mättäät juurehtivia; kasvupaikka aiemmin lumenkaatopaikkana käytettyä
tayttomaa-aluetta

- 1996: Noin kahdensadan metrin matkalla kapean rantavyöhykkeen yläosassa
paikoin tiheän heinä- ja sarakasvillisuuden seassa: ojan länsipuolella kolme noin
nehometrm kokoista, fertulia ja juurehtivaa matasta, joiden laheisyydessa useita
piema, steriileja versoja, ojan itapuolella nom sadan metrm matkalla pienma ryh
minä ja kookkaina mättäinä siellä täällä, suurin osa fertiilejä (A.G).

Muutaman metrin levyinen rantavyöhyke on hiekka-hiesupohjainen, paikoin
hejumen ja kasvillisuudeltaan lahes avom Rantapenkereen reunassa on sara- ja
heinäkasviffisuuden hallitsema vyöhyke.

7.1.14 Joensuu: Utran pudotuspaikka (14)
Yhtenäiskoordinaatit 69485:36475

- 1986: Utran pudostuspaikan lounaispuolella sijaitsevan laajan täyttömaa
alueen reunalla sekä joen ja täytemaan välissä olevan järviruokokasvuston aukko
kohdissa viisi mätästä, joissa niukasti kukkivia versoja (S.H, R.H-R).

Joen rantavyöhyke on kasvamassa umpeen, mutta kauempana rannasta on
laaja, lähes kasviton täyttömaa-alue.

7.1.15 Joensuu: Putaansaari
Yhtenäiskoordinaafit 69490:36479

- 1997: Putaansaaren koillisosassa, vanhan Putajansalmen suulla yksi kasvusto
luhta-alueella (Esko Veijalainen 1999, kirj. tiedonanto).
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Liperin ja Rääkkylän esiintymöt

7.1.16 Lipen: Lautasaari (16)

Yhtenäiskoordinaatit 69498:36344
Liperistä, Pyhäselän pohjoisrannan hietikolta on näytetieto vuodelta 1955 (R.

Repo, H).
- 1995: Pyhäselän pohjoisrannalla, Lautasaaren itäpuolella sijaitsevan vene

valkamanpohjukassa kymmenkunta juurtokaislaversoa, joista osa kukldvia (Grön
lund 1992).

7.1.17 Liperi: Kirkkoranta (17)
Yhtenäiskoordinaatit 69380:36229

Räsänen (1986) löysi vuonna 1979 Liperin kirkkorannasta yhden juurto
kaislayksilön pienen täyttömaa-alueen laidasta. Seuraavina vuosina eslintymä laa
jeni noin neliömetrin kokoiseksi kasvustoksi. Maansiirtotöiden jatkuessa lajia ei
tavattu enää vuonna 1982. Kesällä 1983 löytyi jälleen yksi pieni siementaimi, joka
pari vuotta myöhemmin muodosti juurehtivia versoja, mutta ei kukkinut. Niilo
Lounamaa totesi kesällä 1987 kasvuston hävinneen edelleen jatkuneiden maan
siirtotöiden alueelta (uhanalaisten lajien tarkastuskortfi 1987, Niilo Lounamaa).
Tällä alueella maansiirtotyöt ovat mitä ilmeisimmin toisaalta vaikuttaneet juurto
kaislan ilmestymiseen paljastuneelle maalle, mutta syntyneiden kasvupaikkojen
ollessa tulvavaikutuksen ulkopuolella ja jatkuvien maansiirtotöiden piirissä kas
vustot jäivät lyhytikäisiksi.

7.1.18 Rääkkylä: Kivisalmen täyttömaa-alue (18)
Yhtenäiskoordinaatit 69151:36318

Jorma Korhonen (suull.) ilmoiffi löytäneensä kesällä 1986 juurtokais
laesintymän Rääkkylästä, Kivisalmen ruoppausjätemaalta. Juurtokaislaa oli vielä
mättäinä ja yksittäisinä versoina muutaman neliömetrin alueella 1980-1990 -luku
jen vaihteessa pengertien reunustaman lampareen kuivuvalla reunalla. Esäntymä
jäi kuitenkin lyhytikäiseksi kasvupaikan kuivuessa ja sullceutuessa sekä maan
särtotöiden jatkuessa.

7.1.19 Rääkkylä: Oravilahden kuivatusalue (19)
Yhtenäiskoordinaafit 69104:3634-9

Mauri Marienberg ilmoitti kesällä 1999 Rääkkylästä Oravilahden kuivatus
alueelta yllättäen löytyneestä laajasta ja elinvoimaisesta juurtokaislaesintymäs
tä. Juurtokaislaa on aienunin etsitty tuloksetta lähialueen luonnonifiaisilta ran
noilta. Kuivatetun Oravilahden pengerryksen reunalla on kymmenisen juurtokaisla
kasvustoa - kasvustoryhmää, läntisin lähellä Vänskänsalmea ja tästä itään päin
kauimmainen noin 7 km päässä salmesta. Lisäksi vahvoja juurtokaislakasvustoja
löytyi kuivatusalueen keskiojasta ja keskiojan ja pengerryksen välisistä ojista.

Oravilahden kuivatusalueella juurtokaislalla näyttäisi olevan hyvät elinmah
dollisuudet pengerryksen laidassa, missä on laikuttain myös paljasta maata ja ajoit
tainen tulvavaikutus pitää kasvupaikan riittävän avoimena. Kuivatusalueen ojia
joudutaan ajoittain perkaamaan ja samalla kasvustoja häviää, mutta ojifia on tila
päisinäldn kasvupaikkoina merkitystä esilntymän säilymiselle vahvana.
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7.2 Kymijoen vesistöalueen kanta
Kymijoen varrella on 20 juurtokaislan kasvupaikkaa Joen ylajuoksuila (= tassa
tarkoittaa Anjalankoskelta Kymijoen lantisen ja itaisen suuhaaran nsteykseen saak
ka) kasvupaikkoja on 14, alajuoksun lantisessa suuhaarassa 2 ja itaisessa suu
haarassa 4 Havamtojen tekijoista on kaytetty lyhenteita TR = Tapio Rmtanen,
J R = Jouni Torronen

Kasvupaikat on merkitty lutteisun 2 (yleiskartta), 3 (kasvupaikat 1 a-c), 4 (kas
vupaikat 2-18), 5 (kasvupaikat 19-22) ja 6 (kasvupaikat 23-28)

Kymijoen ylajuoksu swuhaaroineen ja jokeen laskevat jarvet
Rapakwenjarvi, Junkkarinjarvi ja Muhjarvi

72 1 Anjalankoski Keratmemi-Hangasoja-Salonsaari (1)
Myllykosken ja Inkeroisten välillä, Salonsaaren pohjoispuolella on kolme erillistä
juurtokaislakasvustoa (1.1 1997).

Kasvusto A: Kerätniemi
Yhtenaiskoordmaatit 67363 34894

- Useita enilisia kasvustoja nom 150 metnn matkalla alavalla jokitormalla
joen pohjoisrannalla joen mutkan jälkeen; alueella laajoja piurukasvustoja sara-
vyöhykkeen ohessa.

Kasvusto B: Hangasojan suu
Yhtenäiskoordinaatit 67359:34897

- Kaksi noin kuuden neliömetrin kokoista, rannan suuntaista kasvustoa joen
länsirannalla Hangasojan suuta vastapäätä; kasvustot alavan rantavyöhykkeen
alaosassa, pehmeän liejuvyöhykkeen yläosassa.

Kasvusto C: Rantametsä
Yhtenäiskoordinaafit 67353:34900

- Pari yhtenäistä kasvustoa Salonsaaren pohjoiskärjen tasolla Joen länsiran
nalla.

7 22 Anjalankoski, Kotka Heposaan-Paskasaan (2)
Kasvusto A Anjalankoski Paskasaan
Yhtenäiskoordinaatit 67272:34913

- 1997: Liejukkosärkällä useiden neliömetrien laajuisia kasvustoja; maihin-
nousu mahdotonta upottavan rantaliejukon taida, kasvustoja todennäköisesti myös
joen itärannan rantavyöhykkeellä (JOT).

Kasvusto B Kotka: Heposaari
Yhtenäiskoordinaatit 67264:34913

- 1992: yksi juurehtimaan pyrkivä yksilö äskettäin kaivetun ojan savireunassa
Lea Lindeffin ilmoittamassa paikassa (IR).
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7.2.3 Anjalankoski, Kotka: Rapakivenjärvi (3)
Yhtenäiskoordinaatit 67257:34931, 67250:34930, 67255:34932

Rapakivenjärvellä on Etelä-Suomen laajin juurtokaislaesiintymä. Pohjalan
(1937) mukaan juurtokaislaa kasvoi vuosina 19364937 Rapakivenjärven mataliula
mutarannoifia melkein yhtenäisenä vyönä järven ympäri vesirajan molemmin puo
lin, itäistä kivikkorantaa lukuunottamatta. Järven länsi- ja pohjoisrannalla juurto
kaisla muodosti noin 10-30 metrin levyisiä, tiheitä ja lähes puhtaita kasvustoja.
Kujala ja Ulvinen (1964) mairdtsevat lajin myös järven itärannalta vuonna 1951.

Rapaldvenjäwen laskujoki on tämän jälkeen ruopattu ja järven vedenpinta
huomattavasti laskenut. Lasku-uoman lähtökohta on melko tukossa, rannat ovat
muuttuneet nevamaisiksi ja avoveden osuus vähentynyt. Vuonna 1966 juurtokais
laa mainitaan järvestä turhaan etsityn (Rassi ym. 1986). Kymen vesi- ja ympäristö-
piirin 1980-luvulla teettämän vesikasvillisuuskartoituksen yhteydessä Rapakiven
järveltä löytyi kuitenkin laajoja juurtokaislakasvustoja (Rintanen 1987). Järven
inventointi kesällä 1992 osoitti tilanteen pysyneen jokseenkin muuttumattomana.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus suunnittelee järven vedenpinnan nostoa, jol
loin juurtokaisla tulee olemaan erikoistarkkailun kohteena.

7.2.4 Kotka: Kultaanjoki (4)
Yhtenäiskoordinaatit 67254:34911

Kujala ja Ulvinen (1964) mainitsevat juurtokaislan Kultaanjoelta. Vuonna 1992
alue oli pajuttunut eikä kasvia enää löytynyt (T.R).

7.2.5 Anjalankoski: Poittinsaari-Hannulansaari (5)
Pohjalan (1937) mukaan juurtokaislaa esiintyi vuosina 19364937 siellä täällä Ra
pakivenjoen suulta alaspäin Kymijoen päähaaran lietteisifiä rannoilla virtaa alas
päin mentäessä n. 7-8 kilometrin pituisella matkalla Muhjärvelle saakka.

Kasvusto A: Poiffiinsaari
Yhtenäiskoordinaatit 67260:34904

- 1992: Noin 50 mätästä Kymijoen sivuhaaran, Rahkeensaarenjoen luoteis
puolella sijaitsevassa lätäkköisessä uomassa Lea Lindeifin ilmoittamassa paikassa
(T.R).

Kasvusto B: Hannulansaari
Yhtenäiskoordinaatit 67276:34898

- 1997: Hannulansaaren umpeenkasvaneesta uomasta ylävirtaan noin 200
metrin matkalla lähes yhtenäinen juurtokaislavyö (LT).

7.2.6 Anj alankoski: Junkkarinj ärvi ja Juotjoki(6)
Yhtenäiskoordinaatit 67310:34862

Juurtokaislaa kasvoi Junkkarinjärven rannoilla ja sen laskupuron varrella pai
koitellen hyvin runsaasti 1930-luvulla (Pohjala 1937). Junkkarinjärven laskujoelta
on näytetieto vuodelta 1967 (1. Kause, OULU). Vuonna 1992 kasvia ei paikalta löy
tynyt (T.R). Poikkeukseifisen kuivuuden vuoksi paljastunut järven mutapohja oli
taajan kortteikon vallassa. Kortteikko rajoitui tiheään vifitosaravyöhykkeeseen,
jossa ei ole juurtokaislalle tilaa. Laskuväylä oli veteen saakka saraikon reunus
tama.
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7.2.7 Kotka: Salonmäki, Koivumäki (7)
Yhtenäiskoordinaatit 67292:34866

- 1995: Kahdeksan mätästä rantaliejulla noin 2,5 metriä vesirajasta, ruokohelpi
puuru-vyöhykkeen sisäpuolella (J.T).

7.2.8 Kotka: Heponiemi-Tyllikivi (8)
Kasvusto A: Tyllikivi
Yhtenaiskoordrnaatit 67277 34865

Kujala ja Lflvmen (1964) mamitsevat juurtokaislan Tyifiluvelta lahelta Muh
järveä. Lajia etsittiin paikalta fiuloksetta vuonna 1992 (T.R).

Kasvusto B: Heponiemi
Yhtenaiskoordmaatit 67275 34864

- 1995 Yksittamen siementava yksilo n 400 metna kasvustosta A alavirtaan
liejupohjalla noin 2 metriä vesirajasta ja noin 20 metriä jokeen laskevasta ojasta
alavirran suuntaan (J.T).

7.2.9 Anjalankoski: Muhjärvi (9)
Pohjalan (1937) mukaan juurtokaislaa esiintyi 1930-luvulla Muhjarven ala

vifia rannoilla en paikoissa jokseenkin runsaasti, etenkin jarven pohjoisrannalla ja
rannan lähellä olevissa mutakuopissa. Järven säännöstely on sittemmin tullut
tehokkaammaksi vähentäen tulvia.

Kasvusto A: Riitamaa
Yhtenäiskoordinaatit 67277:34846

Muhjärven länsirannalta on näytetieto vuodelta 1936 (L. Pohjala, H). Paikka
tutkittiin noin puolen kilometrin matkalta vuonna 1992, mutta sarailcon lomassa
olevista sopivista kasvupaikoista huolimatta lajia ei löytynyt (T.R).

Kasvusto B: Muhjärven pohjoisranta
Yhtenäiskoordinaatit 67294:34845

- 1988 Muutama matas Muhjarven pohjoisrannalla, ladolta tulevan ojavaylan
varressa noin 100 m rannasta ja 20 m avovedesta p;urukasvuston ja harvahkon
ilmaversois- ja keiluslehtilcasvuston rajalla (Eeva Kaijalamen, H)

- 1992: kaksi fertilliä mätästä vifitosaraikon reunassa, ojan suun koillispuo
leila (T.R).

Kasvusto C: Muhjärven koillisranta
Yhtenäiskoordinaatit 67294:34848

- 1992 Laakeaila vesijattonntyila 5 x 15 metnn laajmnen, vesirajan suuntamen
kasvusto; noin puolet pinnasta paljasta, kuivahtanutta saviliejua; suurin osa mät
täistä steriilejä, muutama juurehtiva verso (TR).

Kasvuston pinnasta puolet oli paljasta, kuivahtanutta savffiejua. Paikalta las
ketifin 32 mätästä, joista suurin osa oli steriilejä. Kaksi fertiiliä kasvia muodosti
juurehtivia versoja. Muhjärven eslintymien uhkana on Muhjärven kurkun
pengenyssuunmtelma
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7.2.10 Kotka: Suurensuonjoki (10)
Kasvusto A: Suurensuonjoki
Yhtenäiskoordinaatit 67264:34895

Kujala ja Ulvinen (1964) mainitsevat juurtokaislan Suurensuonjoelta. Juurto
kaislaa ei paikalta löytynyt vuonna 1992, vaikka uomassa oli lajffle sopivan näköi
siä kasvupaikkoja (T.R).

Kasvusto 3: Suurensuonjoki, lato
Yhtenäiskoordinaafit 67264:34899

- 1995: Suurensuonjoen etelärannan liejupohjaiseila rantatörmällä neljä sie
mentävää mätästä 0.1).

Kasvusto C: Suurensuonjoki, metsäranta
Yhtenäiskoordinaafit 67262:34902

- 1995: Vajaa puoli kilometriä kasvustosta C ylävfrtaan kolme kulddvaa mä-
tästä rantapajukon katveesta vesirajan tuntumasta (1.1).

7.2.11 Kotka: Haapasenjoki (11)
Yhtenäiskoordinaa%t 67268:34892

- 1992: Noin 100 mätästä sillan alla jokiuoman pohjalla Lea Lindellin ilmoita
maila paikalla; siementen muodostus kohtalaisen runsasta, ei juurehfivia versoja
(IR).

- 1995: Jokiuoman eslintymä säilynyt (J.T).

7.2.12 Kotka: Vuorenjoki (12)
Yhtenäiskoordinaafit 67273:34886

- 1995: Kymmenisen mätästä Vuorenjoen varrella; mättäät liejukolla ja avo
veskajan tuntumassa sekä joen mutkan laajassa piurukasvustossa noin 7 metriä
veskajasta 0.1).

7.2.13 Kotka: Hurskoski (13)
Yhtenäiskoordinaatit: 67284:34877

Kujala ja Ulvinen (1964) mainitsevat juurtokaislan Hurskoskelta. Juurtokaislaa
ei paikalta löytynyt vuonna 1992, vaikka lajffle sopivia kasvupaikkoja olisi ollut
(IR).

7.2.14 Kotka: Kahrinjoki, Hirvi (14)

Yhtenäiskoordinaafft 67272:34873
Kujala ja Ulvinen (1964) mainitsevat juurtokaislan Kahrinjoelta. Lajia etsittiin

paikalta tuloksetta vuonna 1992 (T.R).

7.2.15 Kotka: Mammolanmäki (15)
Yhtenäiskoordinaatit 67272:34877

Hurukselan Halkolanlahden rantaliejukolta on näytetieto vuodelta 1947
(V Erkamo, H); paikalla oli muutamia siementaimia emoyksilön läheisyydessä.
Kujala ja Ulvinen (1964) mainitsevat kasvin Mammolanmäelta, paikka on toden
näköisesti sama kuin Erkamon keräyspaikka. Juurtokaislaa etsittiin Halkolan
lahdelta tuloksetta vuonna 1992 (TR).
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7.2.16 Kotka: Takajold, Linnalahti (16)
Yhtenäiskoordinaatit 67271:34879

- 1995: Kuusi mätästä Linnalahden pohjukassa; liejupohjalla (kiven
takana)U.T).

7.2.17 Kotka-Anjalankoski: Takajokisuun esiintymät (17)
Kasvusto A Kotka: Hirvemnäki
Yhtenäiskoordinaafft 67267:34868

- 1995: Laaja esliritymä Takajoensuun pohjoisrannan paljaalla rantaliejukolla;
useita kymmeniä siementäviä ja juurehtivia mättäitä vesirajan tuntumassa ranta
saraikon reunassa - noin 150 metrin matkalla niemen kärjestä Linnalahden suun
taan; muutamia mäftäitä myös rantapenkereen erottaman luhtaniityn reunassa
saraikossa Ø.T).

- 1997: Yksiifäisinä versoina ja muutaman verson ryhminä noin 50 metrin
matkalla liejukkoisella rantavyöhykkeellä (J.T).

Kasvusto B Kotka: Niemenmäki
Yhtenäiskoordinaafit 67266:34870

- 1997: Takajoen uoman etelärannan alavalla ja liejukkoisella rantavyöhyk
keellä yksittäisinä versoina ja muutaman verson ryhminä noin 50 metrin matkalla
(J.T).

Kasvusto C Anjalankoski: Tottomäki
Yhtenäiskoordinaafit 67266:34866

- 1997: Useita kasvustoja vyömäisesti Kymijoen länsirannalla, alavalla ranta
vyöhykkeellä noin 200 metrin matkalla Takajoen suualueelta alkaen (J.T).

7.2.18 Kotka: Kananniska - Osonlahti (18)
Kasvusto A: Kananniska, Seikka
Yhtenäiskoordinaatit 67257-8:34869

- 1995 Toistakymmenta siementavaa matasta pehmealla hiesutormalla silo
kallion ylapuohsessa suvannossa (J T)

- 1997 Yksittaisia, muutaman verson laajuisia kasvustoja hhean rantakasvil
lisuuden seassa joen itärannan rantavyöhykkeellä (J.T).

Kasvusto B: Osonlahti
Yhtenäiskoordinaatit 67251:34875

- 1997: Muutamia yksittäisiä versoja tiheän rantakasvUlisuuden seassa Oson
lahden niemekkeessä (J.T).

7.2.19 Anjalankoski: Piuhainhaara, Kaijasaari (19)

Yhtenäiskoordinaafit 67226:34870
- 1997: Muutaman verson muodostama kasvusto voimakasvirtaisessa Kymi-

joen Piuhainhaarassa, itärannan jokitörmällä (Karjasaari)(J.T).
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Kymijoen alajuoksu, läntinen päähaara

7.2.20 Pyhtää, Ruotsinpyhtää: Räätälinsaaret-Hevossaari (20)
Jouni Törrönen löysi vuonna 1997 Hevossaaren-Räätälinsaaren rannoilta neljä kas
vustoa.

Kasvusto A Ruotsinpyhtää: Räätälinsaaret
Yhtenäiskoordinaatit 67194:34841

- Muutaman verson muodostama pienialainen kasvusto joen pohjoisrannan
jokitörmällä, Räätälinsaarten katveessa.

Kasvusto B Pyhtää: Nermusa
Yhtenäiskoordinaafft 67201:34832

- 1-2 neliömetrin laajuinen kasvusto joen etelärannan alavalla rantavyöhyk
keellä, rantaniltyn reunassa.

Kasvusto C Ruotsinpyhtää: Pitkärannanmäki
Yhtenäiskoordinaatit 67204:34835

- Yksittäinen kasvusto Mhonhaaran pohjoisrannan rantatörmällä.

Kasvusto D Ruotsinpyhtää: Aihonhaara
Yhtenäiskoordinaatit 67209:34833

- Noin 0.5 kilometriä kasvustosta C alavirtaan pari erillistä kasvustoa Alhon
haaran liejukkoisella rantavyöhykkeellä.

7.2.21 Pyhtää: Hirvikoski-Jaakonsaari (21)
Jouni Törrönen löysi vuonna 1997 Hirvikosken - Jaakonsaaren rannoilta kaksi juur
tokaislakasvustoa.

Kasvusto A: Jaakonsaari
Yhtenäiskoordinaafit 67219:34818

- Yksittäinen kasvusto Jaakonsaaren rantavyöhykkeellä Jaakonsaaren ja Pieni-
saaren välisessä jokiuomassa.

Kasvusto B: Hirvikoski
Yhtenäiskoordinaafit 67226-7:34812

- Erillisiä kasvustoja suvannossa joen etelärannan rantavyöhykkeellä Vasko
vuoheen alaosassa ja Hirvikosken niskalla; Hirvikosken niskalla kasvusto kallio-
pohjalle muodostuneella liejupatjalla.

Kymijoen alajuoksu, itäinen pööhaara

7.2.22 Kotka: Pekanojan suu (22)
Yhtenäiskoordinaatit 67179:34905

Kujala ja Ulvinen (1964) mainitsevat juurtokaislan Pekanojan suulta. Lajia ei
paikalta löytynyt vuonna 1992 (IR).
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7.2.23 Kotka: Karhulan kartano (23)
Yhtenäiskoordinaatit 67114:34961

Karhulan kartanon kohdalta on juurtokaislanäyte vuodelta 1946 (V Erkamo,
H). Voima-aseman luona, moottoritiesifian alapuolella, venerannassa oli vuonna
1992 1 x 0.5 metriä laaja kasvusto, josta laskettiin kymmenen mätästä; muutama
mätäs oli hyvin kookas (T.R).

7.2.24 Kotka: Jumainiemi (24)
Yhtenäiskoordinaatit 67094:34958

- 1992: Jumainiemen länsiosan mutaisessa, jäterimarantaisessa poukamassa
yksi yksilö, joka kehittelee kauniisti juurehtivia versoja (tR).

7.2.25 Kotka: Kyminlinna N (25)
Yhtenäiskoordinaatit 67112:3493940

Kujala ja Ulvinen (1964) mainitsevatjuurtokaislan Kyminlinnan pohjoisosasta.
Lajia etsittiin paikalta ttiloksefta vuonna 1992 (T.R). Tässä jokihaarassa virtaa ilmei
sesti säännöstelysyistä etenkin tulvan aikaan vähemmän vettä kuin 1950-luvulla
ja rannat ovat pensoittuneet.

7.2.26 Kotka: Kyminlinna SW (26)
Yhtenäiskoordinaatit 67102:34935

- 1992: Kymijoen itärannan sifiankorvassa ylävirran puolella juuri raivatulla ja
sorastetulla rantaanajoluiskalla vesfrajassa 9 mätästä, joista kaksi isoa ja juurehti
vaa; sorarannan yläpuolisessa saraikossa, vesirajassa kaksi keskikokoista mätästä
(IR).

7.2.27 Kotka: Korela (27)
Yhtenäiskoordinaatit 67096:34938

- 1992: Pudaslahden pohjukassa yksi mätäs nivan niskaosassa (IR).

7.2.28 Kotka: Langinkosken yläpuoli (28)
Yhtenäiskoordinaatit 67093:34939

V. Kujala ja A. Ulvinen ovat keränneet näytteen juurtokaislasta noin puoli
kilometriä Langinkoskesta pohjoiseen matalasta poukamasta vuonna 1951 (H).
Vuonna 1992 ranta oli pengerretty ja kasvupaikka hävinnyt (T.R).
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Juurtokaislan uhkana on luontaisifia kasvupailcoffla etenkin rantakasvillisuuden
sulkeutuminen. Pohjois-Karjalan alueella merkittävä osa nykyesintymistä on syn
tynyt erilaisten rantojen maanrakennuksen yhteydessä muovattujen täyttömaa
alueiden reunoffle ja kaivantoihin. Osa näistä kasvupaikoista on selvästi ifiapäis
luonteisia, mutta niillä on lyhytaikaisinaldri merkitystä seudunjuurtokaislakannan
säilymiselle.

Joensuun juurtokaislaesintymät ovat kaupungin omistamifia ranta-alueilla.
Vuoden 1960 ja 1980 -luvun alun välisestä tilanteesta on käytettävissä niukasti
seurantatietoja,ja näin ollen vaikea arvioida, onko juurtokaislaa ollut jossain mää
nn maanrakennusalueifia ennen maansiirtotöitä vai ovatko kaikki uudet kasvus
tot syntyneet paljastuneesta siemenpankista. Täyttömaa-alueffle ja osaa ojiin synty
neistä esiintymistä on pidetty selvästi ifiapäisluonteisina eikä ole katsottu käytän
nössä mahdoifiseksi tai mielekkääksi hidastaa esintymispaikkojen sulkeutumista
normaalin tulvavaikutuksen ulkopuolelle syntyneissä kasvustoissa. Sen sijaan
mahdoifiset suojelu- ja hoitotoimet tulee keskittää alueille, joifia kasvupaikka
olosuhteet ovat muutoinkin juurtokaislalle riittävän hyvät pitkän aikavälin säily
mistä ajatellen.

Juurtokaislakantojen säilymiseksi on keskeistä maankäytön ohjaus ja suun
nittelu siten, että juurtokaislan kasvupaikkavaafimusten suhteen riittävän hyvät
esiintymisalueet säilyvät jatkossakin lajffle sopivina. Sekä mittavia ranta-alueita
muuttavia hankkeita että erilaisia pienimuotoisia maansiirtotöitä (ulinarannat,
venevalkamat) ja muuta virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita suunniteltaessa ja
toteutettaessa tulee selvittää kulloisetkin juurtokaislakasvustojen paikat ja huo
lehtia esintymien säilymisestä. Juurtokaislan huomioon ottaminen erilaisten esiin
tymisalueita muuttavien hankkeiden yhteydessä edellyttääldn jo suunnittelu-
vaiheessa yhteistyötä alueeffisten ympäristökeskusten kanssa.

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus neuvottelee Joensuun kaupungin kanssa
niiden maankäytön suunnitteluun liittyvien käytäntöjen vakiinnuttamisesta, joil
la voidaan turvata juurtokaislaesiintymien säilyminen. Kymijokialueella ympäristö-
keskus on ollut vaikuttamassa juurtokaislan suojeluun ja se on jatkossakin tar
peen myös mahdoifisten tulvasuojeluun ym. vesistöjärjestelyihin liittyvien hank
keiden yhteydessä.

Alueeffisten ympäristökeskusten tulee järjestää niiden kohteiden riittävä
seuranta, joissa juurtokaislalla on kasvupaikan laadun suhteen edellytykset säilyä.
Lisäksi juurtokaislan mahdoifinen esiintyminen tulee lajin tunnetulla esintymis
alueella selvittää erilaisten ranta-alueisiin kohdistuvien hankkeiden suunnittelun
yhteydessä myös niillä alueilla, joilta ei ole aikaisempia juurtokaislahavaintoja.

Rääkkylän Oravilahden eslintymä soveltuisi hyvin juurtokaislan eliniderron
ym. lajin biologian tarkempiin selvityksin, koska eslintymä on vahva ja kasvustot
vaihtelevat nuorista yksittäisistä versoista laajoihin kukkivlin ja juurehtiviin kas
vustoihin.

Hoitotoimien tarve jatkossa arvioidaan seurantatulosten pohjalta. Mikäli
juurtokaisla ei kykene Pohjois-Karjalassa säilyttämään asemaansa täyttömaa
alueiden ja kaivantojen reunoifia niin, että lajin esiintyminen on turvattu seudulla
myös pitkällä aikavälillä, sopiville kasvupaikoffle laaditaan yksityiskohtaiset

Suojelu- ja boitotarve sekä
seuranta
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hoitosuunnitelmat. Mahdolliset hoitotoimenpiteet, kuten järviruo’on ja muun kil
pailevan lajiston poistammen tulee keskittaa ensisijaisesti kasvupaikoffle, jotka
ovat luontaisen tulvavailcutuksen punssa Hoitotoimien suunruttelu ja toteutus
edellyttaa hyvaa yhteistyota Joensuun kaupungin kanssa

Joensuussa Hoytiaisen kanavan smston luonnonsuojelualue on juurtokaislan
vanhaa ydmaluetta, mista laji on kuitenkin ruovikoitumisen myota havmnyt Alu
eelle on suunniteltu ja pienialaisesti toteutettukin linnustonsuojeluffisista syistä
lietteiden paljastamista järvfruokoa poistamalla. Nämä toimenpiteet mahdoifista
vat myös juurtokaislan leviämisen alueelle uudestaan lähialueiden kasvupaikoilta
tai siemenpanlusta Mikah juurtokaisla ei pitkalla aikavahila pysty sailymaan elin
voimaisena iluTusen muovaamffle alueille syntyneifia kasvupaikoifia, Hoytiaisen
suiston luononsuojelualue ohsi sopivin paikka Pohjois-Karjalanjuurtokaislakannan
turvaamiseen palautusistutuksin ja mahdoffisin kasvupaikan hoitotoimin. Nyky
tilanteessa siirtoistutuksim ei ole viela ole tarvetta, jatkossa tafiaisten suojelu-
toimien tarve harkitaan seurantatulosten perusteella.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus suunnittelee Rapakivenjärven veden-
pinnan nostoa Jos hanke toteutuu, osan kellumattomista juurtokaislamattaista
voisi surtaa arvioituun uuteen rantatasoon Muhjarvelle on suunnitteilla tulva
suojeluun hittyvia pengerrystoita, jotka enstaisivat jarven Kymijoesta Tama saat
taisi olla juurtokaislalle tuhoisaa, mutta Kaakkois-Suomen ympanstokeskus te
kee lajia varten suojelusuunmtelmia Seuranta on entyisen tarkeaa Rapakiven
jarvella ja Muhjarvella, missa on suunnitteilla vedenpintaa muuttavia hankkeita
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Juurtokaisla on (Scirpus radicans) on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi. Tulva-
rantojen laji esiintyy Suomessa kahdella erillisellä alueella, Kymenlaakson Kymi
joenja sen sivuhaarojen alueella sekä Pohjois-Karjalassa suppeaffi Pielisjoldvarressa
ja Pyhäselän rannoifia.

Kymenlaakson jokivarsiesintymät ovat pääosin kesäisen alaveden aikaisia
vesijättöjä ja ojansuita; järvenrantakasvupaikat ovat ainakin aikaisemmin olleet
Kymijoen tulvinnan piirissä. Pohjois-Karjalassa merkittävä osa nykyisistä kasvu-
paikoista on rannoille kasattujen täyttömaa-alueiden reunoifia ja kaivannoissa.
Osa näistä kasvupaikoista on selvästi ifiapäisluonteisia, mutta niillä on lyhyt
aikaisinakin merkitystä seudun juurtokaislakannan ylläpitämiselle.

Tässä suojelusuunnitelmassa esitellään juurtokaislakantojen kehitys ja
nykyiset kasvupaikat sekä periaatteet eslintymien suojelemiseksi. Juurtokaisla ei
sisälly voimassa olevan luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojeltaviln lajeihin;
luonnonsuojelulain mukaiset rajauspäätökset eivät ole sopiva suojelukeino lajffle,
jonka kasvupaikkojen sijainti vaihtelee huomattavasti suhteeffisen lyhyelläkin
aikavälillä. Juurtokaislan säilyminen nykyisifiä esintymisalueifiaan edellyttää eri
tyisesti maankäytön ohjausta siten, että juurtokaislalle sopivia kasvupaikkoja säi
lyy riittävästi ranta-alueita varaavan ja muuttavan maankäytön yhteydessä. Li
säksi on keskeistä ottaa huomioon juurtokaislan elinympäristövaatimukset mah
doilisten vesien säännöstelyhankkeiden yhteydessä. Juurtokaislan luonnon
ifiaisifiakin kasvupaikoifia uhkana on rantakasvillisuuden sulkeutuminen. Tämä
korostuu alueifia missä tulvavaikutus on vesistöjäijestelyjen vuoksi heikentynyt.

Myöhempien suojelu- ja hoitotoimien tarve arvioidaan seurannan perusteel
la ja mahdoffiset toimet tulee kohdentaa sellaisffle tulvavaikutuksen piirissä ole
ville alueffle, joilla juurtokaislalia on luontaiset edellytykset säilyä myös pitkällä
aikavälifiä.
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LIITE 1/1

Liite 1. Juurtokaislan kasvupaikatJoensuussa.
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LIITE 2/1

Liite 2. Juurtokaislan Kasvupaikat Kymijoen alueella.
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Liite 3. Juurtokaislan kasvupaikat IA- 1 C Anjalankoskella.

LHTE 3/1
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LIITE 4/1

Liite 4. Juurtokaislan kasvupaikat 2-18 Kotkassa ja Anjalankoskella.
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LIITE 5/1
Uite 5. juurtokaislan kosvupaikot Piuhainhaarassa (19), Kymijoen alajuoksun läntisen päähaaran
alueella (20-21) sekä itäisen päähoaran kasvupaikka (22).
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liite 6.Juurtokaislon kasvupaikat Kymijaen alajuoksun itäisen päähaaran alueella (23-28).
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LIITE 711
Liite 7 Uhanalaisista kasveista julkaistut lajikohtaiset selwtykset

1. Murto, R. & Pykälä, J. 1988: Tummahorsma (Epitobium obscurum) Suomessa - uhanalaisen kasvin tie lähteistä ojiin.
— Lutukka 4: 81-87.

2. Vaimo, M. 1989: Selvitys kellokanervan, Erica tetratix L., suojelusuunnitelmaa varten. — Ympäristöinsfituutti, Oulu.
14 s. + hiltteet 1-7.

3. Vuorinen, 5. 1991: Suoneidonvaipan (Epipactis patustris) populaafiobiologiasta ja eslintymisestä Suomessa. — Lutukka
7 3-9

4. Siira, J. 1992: Pohjansorsimo fArctophilafutva var. pendutina) Liminganlahdella. Historia, ekologia ja suojelu. — Peräme
ren tutkimussarjan monisteita 22: 1-34.

5. Kemppainen, E., Kettunen, 1, Kurtto, A., Lahti, T. & Uotila, P 1993: Idänverijuuri (Agrimonia pilosa) Suomessa - historiaa,
biologiaa ja suojelunakokohtia — Lutukka 9 107 122

6. Ryttän, 1 1993: Suomen uhanalaiset lajit. Laukkaneilikka (Arineria maritima). — Vesi- ja ympäristöhaffituksen moniste
sarja 524: 1-40.

7 Eisto, K 1994 Lehtonoidanlukon (Botnjchtum virginianum) esiintyminen ja suojelutarve Oulun ja Lapin laaneissa
— Aquilo Ser Bot 33 17-29

8 Hakaksto 5 1994 Suomen uhanalaiset lajit Lehtoangelma (Thalzctrum aquztegtzfolzum) — Vesi- ja ympanstohaffituksen
momstesarja 607 1 29

9. Välivaara, R. & Saari, V. 1994: Ketokatkeron (Gentianella campestris) esiintyminen, suojelu ja hoito Keski-Suomessa. —

Jyväskylän yliopiston museon julkaisuja 2: 1-25 + 9 ifites.

10. Hakalisto, 5. 1995: Suomen uhanalaiset lajit. Lehtokattara (Bromus benekenii). — Vesi- ja ympäristöhaffituksen moniste
saija 462: 1-31.

11. Syrjänen, K. 1995: Meriotakilokiä Korppoon Jurmossa. — Metsähaifituksenluonnonsuojelujulkaisuja A 51: 1-49.

12. Kemppainen, E. 1996: Suomen uhanalaiset lajit. Ketonukld (Androsace septentrionatis). — Suomen ympäristö 72: 1-100.

13 Kosonen, L , Kaipiamen, H & Kemppainen, E 1996 Suomen uhanalaiset lajit Makiorvokia (½ola cottzna) — Suomen
ympäristö 75: 1-37.

14. Pykälä, J. & Vuorinen, 5. 1996: Suomen uhanalaiset lajit. Punavalkku (Cephatanthera rubra). — Suomen ympäristö 76:
1-43.

15. Halonen, 1’., Tuukki, E., Puolasmaa, A. & Kaipiainen, H. 1997: Suomen uhanalaisia lajeja: Fohjanhyytelöjäkälä, lännen
hyytelöjäkälä, risahyytelöjäkälä (Collema curtisporum, C. nigrescens, C. muttipartium). — Suomen ympäristö 73: 1-38.

16. Kemppainen, E. & Karling, M. 1997: Suomen uhanalaisia lajeja: Koiranideli (Cynoglossum officinate) — Suomen ympäris
tö 74: 1-70.

17. Pykälä, J. & Vuorinen, 5. 1997: Suomen uhanalaisia lajeja: Vuorikuisma (Hypericum montanum) — Suomen ympäristö
77: 1-54.

1$. Kaipiainen, H., Kemppainen, E. & Bonn, 1 1997: Suomen uhanalaisia lajeja: Tähkähelmikkä (Metica citiata) — Suomen
ympäristö 78: 1-39.

19. Erävuon, L. 1998: Tikankontin suojeluifianne Perä-Pohjolassa. — Metsähaffituksen luonnonsuojelujullcaisuja A 92:
1-60.
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Pubkationens tteI
Hotade arteri Finland:
Bågsäv (Scirpus radicans)

Sam mandrag
Bågsäv (Scirpus radicans) har i Finland klassfficerats som sårbar. Denna flodsträndernas art
forekommer 1 Finland på tvä skilda områden 1 Kymmenedalen langs Kymmene alv och i Norra
Karelen på eft begränsat område längs Pielisjoki älv och sjön Pyhäselkäs sfränder.

Kymmmenedalens älvstrandsförekomster är i huvudsak upplandningar som är torra sommarfid
och dikesmynningar, sjostrandsvaxtplatserna har åt;nmstone tidigare vant mom Kymmene alvs
oversvamningsområde 1 Norra Karelen hgger en betydande del av de nuvarande vaxtplatserna
på kantema av jorddepåer på stränderna och i gropar. En del av dessa växtplatser är tydligt
temporära, men även så är de betydelsefulla för bägsävens fortbestånd.

1 denna rapport presenteras utvecklingen av bågsävens bestånd och dess nuvarande växtplatser
samt pnnciperna för att skydda förekomsterna. Bågsäven hör inte till de spedellt skyddade artema
i dennu ikraft varande naturskyddsförordningen; natursyddslagens avgränsningsbeslut ärinte en
lamphga skyddsmetoder for en art, vars vaxtlokaler vanerar 1 betydande grad till och med under
en ganska kort bd Bevarandet av bågsav på sma nuvarande vaxplatser forutsatter att 1 synnerhet
markanvandnmgen styrs så att vaxtplatser lampliga for bågsav sparas 1 samband med en
reserverande ochforandrande markanvandnmg Dartillar det av centralbetydelse att ta ibeaktande
bågsavens biotopkrav i samband med vattenreglenngsprojekt Aven på bågsavens naturhga
vaxtplatser hotas arten av den igenvaxande strandvaxthgheten Detta bhr markant på områden dar
översvämningseffekten är svag på grund av regleringar.

Behovet av senare skydds- och vårdåtgärder bedöms utgående från uppföljningen och de
eventuella åtgärderna skall siktas på sädana översvämningspåverkade områden, där bågsäv har
förutsättningar att bestå även pä lång sikt.
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Suomen uhanalaisia lajeja: Sorsanputki (Sium latifolium)
Suomen uhanalaisia lajeja: Juurtokaisla (Scirpus radicans)

Raportissa esitellään äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun sorsanputken
(Sium latifolium) ja vaarantuneeksi luokitellun juurtokaislan (Scirpus
radicans) kasvupaikat sekä lajien kasvupaikkojen säilyttämiseksi tarvittavat
suojelu- ja hoitotoimenpiteet.

Sorsanputki on monivuotinen, 1 - 1,5 m korkea, erittäin myrkyllinen
putkikasvi. Sitä kasvaa nykyisin vain suppealla, vajaan kymmenen
hehtaarin alueella, Vehkalahden Summanjoessa ja sen mereen laskevilla
suualueilla. Sorsanputki kasvaa matalassa vedessä hitaasti virtaavan joen
savipohjaisissa lahdekkeissa sekä merenlahden rannikon murtovedessä
ruovikon seassa.

Voimakaskasvuiset järviruokokasvustot sekä vesistön ruoppaukset ovat
sorsanputken pahimpia uhkatekijöitä. Sorsanputken merenrantakasvustoja
on hoidettu ruovikkoa leikkaamalla ja poistamalla leikattu korsisto
kasvustojen päältä. Lajin säilyminen nykyisillä kasvupaikoillaan edellyttää
kasvustojen huomioon ottamista alueen seutu-, yleis- ja asemakaavoissa
sekä hoitotoimien jatkamista.

Juurtokaisla on monivuotinen, kosteiden rantojen sarakasvi, jota kasvaa
kahdella erillisellä alueella, Kymenlaakson Kymijokivarressa sekä Pohjois-
Karjalassa Pielisjokivarressa ja Pyhäselän rannoilla.

Kymenlaakson jokivarsikasvustot sijaitsevat pääosin kesäisen alaveden
aikaisilla vesijättömailla ja ojansuissa. Pohjois-Karjalassa suurin osa
nykyisistä kasvupaikoista on rannoille kasattujen täyttörnaa-alueiden
reunoilla ja kaivannoissa. Juurtokaislalle on tyypillistä, että kasvustojen
sijaintipaikat vaihtelevat.

Juurtokaislan uhkana on ennen kaikkea rantakasvillisuuden sulkeutuminen.
Tämä korostuu alueilla missä tulvat ovat vesijärjestelyjen vuoksi
heikentyneet. Juurtokaislan säilyminen nykyisillä esiintymisalueillaan
edellyttääkin, että vesien säännöstelyhankkeiden yhteydessä lajin
elinympäristövaatimukset otetaan huomioon. Lisäksi maankäyttöä tulee
ohjata siten, että juurtokaislalle sopivia kasvupaikkoja säilyy riittävästi
ranta-alueilla.
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