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1 J 0 H D A N T 0 

2 

Vesikasvien kokeellinen niitto aloitettiin vesihallinnossa 
jo v. 1972 yhdell~ vesikasvileikkurilla. Vuoden 1977 j~lkeen, 
kun vesihallintoon hankittiin viisi samanmerkkista laitetta, 
toiminta laajeni huomattavasti. Niittokohteita on kertynyt 
n. 60. Vain osassa naistll on niitetty ja seurattu tuloksia 
vuosittain. Niiton seurannan aikaisemmat tulokset on julkais
tu vesihallituksen tiedotuksia- sarjassa ja vesihallituksen 
monistesarjassa (NYBOM 1980, 1981). Ensin mainitussa on myos 
selostus k~ytetyista menetelmist~. 

Vuoden 1981 seurantatutkimuksissa selvitettiin niiton vaiku
tusta vesikasvustojen versotiheyteen, kelluslehtisilla lehti
tiheyteen, kasvimassan tuorepainoon, uposkasveihin seka vesi
kasvilajistoon. Kuivaniemen Oij~rvell~ jatkettiin v. 1980 
aloitettua seurantaa niittoajankohdan ja niittokertojen luku
m~~ran vaikutuksista niiton tuloksiin. 

K E S A N 1 9 8 1 N I I T 0 N T U L 0 K S E T 

2.1 VESIKASVUSTOJEN TIHEYS 

Kasvustojen tiheydet on maaritetty juuri ennen niittoa sek~ 
n. kuukausi sen jalkeen, ellei muuta ole mainittu. Leikatun 
kasvuston tiheytt~ on verrattu saman kasvukauden leikaamatto
maan kasvustoon. Vertailualue on joka vuosi ollut sama, mutta 
·naytelinjojen ja -ruutujen paikat ovat voineet vaihdella. 
Niiton aiheuttama muutos tiheydess~ on ilmaistu prosentteina 
saman vuoden laikkaamattoman kasvuston tiheydesta. 

2.11 J a r v i k 0 y t e, ~quisetum fluviatile 

Lapinjarvell~ (Lapinjarvi) kortekasvuston tiheys laski hyvin 
huomattavasti jo yhden niiton j~lkeen (kuva 1). T~ma tiheys 
on maaritetty vasta niittoa seuraavalla kasvukaudella, jol
loin arvo on ollut korkeampi kuin se olisi ollut kuukausi 
niiton j~lkeen. Jo kolmannen niiton tuloksena uutta kasvustoa 
ei enaa samalla kasvukaudella ilmestynyt. Jokaisen niiton 
jalkeisell~ kasvukaudella paikalle on kuitenkin aina noussut 
uusi kortekasvusto, joka vuosi vuodelta on harventunut. 
V. 1980 Lapinjarvell~ niitettiin kaksi kertaa. Siita huoli
matta seuraavana kesana leikkuualueelle ilmestyi muutamia 
korteversoja. 

Vertailukasvustojen versotiheydet vaihtelevat jonkin verran 
vuodesta toiseen. Kesalla 1981 kortteen leikkaamattoman kas
vuston tiheys oli tahan asti alhaisin, n. 63 % edellisvuosien 
tiheyksien keskiarvosta. Huonon kasvun syyna oli kylma alku
kesa ja koko kasvukauden jatkunut korkeahko vedentaso. 
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Kuva 1. Niiton vaikutus j§rvikortteen tiheyteen vv. 1977-1981 
Lapinjarve11a prosentteina niittamattoman kasvuston 
tiheydesta. Maaritysajankohdat ovat vaihde11eet vuo
desta toi seen, kui ten kin niin, etta yksi mEU-iri tys on 
tehty kcsii-hcinakuul1 vaihtcessu ("alkukcsii") cnnen 
niittoa ja toinen 11. kuukausi niiton jfilkccn ("loppu
kcsU"). 
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Alaj~rjen Paalijtirvell~ on niitetty vesikasveja ja seu
rattu niiton tuloksia vuodesta 1977 llihtien. Vuosina 1977 
ja 1978 tehtiin yksi niitto. v. 1979 kaksi ja v. 1980 ei 
niitetty lainkaan. Kuluneena kesana niitettiin jalleen 
yhden kerran. Ensimm~isen niiton j~lkeen kortteikon verso
tiheys putosi 20-45 prosenttiin alkuper~isest~, myohemmin 
harveneminen ali hitaampaa. (Tulosta on verrattu vuoden 
1977 niitt~m~ttomaan kasvustoon). Kes~llti 1981, ennen niit
toa, kasvuston tiheys ali pysynyt alhaisena jarven etela
ptian koealoilla. Pohjoisp~tissti tiheys ali sen sijaan pa
lautunut suunnillecn samoihi11 lukemiin kuin ennen niitto
ohjelman aloittamista v. 1977. Era naiden kahden kasvuston 
valilla on huomattava. Ilmeisesti pohjoispa~n suurempi 
rehevyys edesauttoi kortteen nopeaa toipumista siell~ 
kahden vuoden takaisesta niitosta. Kesan 1980 edullisissa 
olosuhteissa (lammin) molemrnat kasvustot pystyiv~t varas
toimaan juurakkoon ravinteita niin, ettei seuraavan kesan 
korkea vesi haitannut kasvua. 

Juvan Jukajarvella aloitettiin niittokokeilu ja seuranta 
kes~lla 1981 ja tuloksia on siten vain yhden niiton jal
keen. Kortekasvustossa, joka leikattiin elokuun lopulla, 
ei tapahtunut lainkaan uusiutumista. Tulos vahvistaa ka
sitysta, etta myoh~~n kasvukaudella suoritetun niiton 
jalkeen juurellisten vesikasvien palautuminen on heikkoa. 

2.12 J a r v i k a i s 1 a, Scho£~oplectus lacustris 

Lapinjarvellti kaislan versotiheys laski hyvin jyrkasti 
parin ensimmaisen niiton seurauksena. Neljannen niiton 
j~lkeen tiheys on pysynyt nollassa tai aivan lahella 
sit~ (kuva 2). Myos muissa niittokohteissa kaisla on 
harventunut, kaikissa tosin ei yhta nopeasti kuin Lapin
jarvell~. 

Kaislan vertailukasvuston tiheys ali v. 1981 vain vtihan 
yli puolet vuoden 1980 tiheydesta ja huomattavasti alle 
puolet vuosien 1978 ja 1979 tiheyksista. Syyna ali ilmei
sesti melko korkealla pysytellyt vesi. 
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Kuva 2. Niiton vaikutus jtirvikais1an tiheyteen vv. 1977-
1981 Lapinjtirve1lti prosentteina niitttirnattornan 
kasvuston tiheydesta. Maaritysajankohdat ovat 
vaihdelleet vuodesta toiseen, kuitenkin niin, 
etta yksi mtitiritys on tehty kesa-heinakuun vaih
tecssa ("<llkukcsii") cnncn niittoa j<t toincn n. 
kuukausi niiton jiilkccn l"loppukcs~i"). 
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2.13 Jarvi r u o k o, Phargrnitcs austral_is 

Kylanptilinjarvella (Asko1a) ruoko ei ole uusiutunut lcikatuissu 
k as v us to i s ~a k o 1 nw nne n n -i ito n j ti .I k c c n ( k u v n :) ) . K c s fi I -1 ti I ~) R -1 
aikaiscmmin vcrt:ti ltd<:tsvuston:t kii)1 tC'ttv ruovikko leilctttiin 

' ' jot(~ll vert<tiltt:tincisto:t ci s:t:ttu. Vuodc•st:t 1~177 :tst-i niit<.'tty 
j:t scur:1ttu :lluc ol i aivan vap:ta ruo ·osta, jolloin ni iton jtil-
k e i s c k s i p a l autum i s p r o s c n t i k s _i v o i cl: 1:' n m c r k i t n 0 , k u ten v . · I ~) R 0 . 
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Kuva 3. Niiton vaikutus j~rviruo~on tiheyteen vv. 1977-
1981 Kyl~np~~nj~rvell~ prosentteina niitt~m~tta
m~n kasvuston tiheydest~. M~tiritysajankohdat ovat 
vaihdel1eet vuodesta toiseen, kuitenkin niin, ettli 
y k s i rn ii ~ i r i t y s o n t e 11 t y k c s f i - h c i n fi k u u n v n i h t c 0 s s a 
( ":tl kukcsfi") Cllll('ll 11 i itt n:1 j :1 t l) i ncn 11. kttuk:tus i 
niiton jiilkl'C'Il ("loppukc~<i"). 
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Jarviruoko ali ylipaansa hyvin heikkokasvuista Kylanpaanjar
vella kesalla 1981. Pohjoisrannalla osa kasvustosta ali erittain 
harvaa ja kun se leikattiin, se ei pystynyt uusiuturnaan. Jarven 
lansirannalla, jossa kesal1li 1981 1eikattiin ensirnrnaisen kerran 
ruokoa, ei kuukauden kuluttua niitosta ol1ut noussut uutta kas
vustoa. Leikkuualueen ulkopuolella ali talven yli sailynytta 
kuollutta kasvustoa, joka norrnaalisti katoaa nakyvista uuden 
kasvuston suojaan. Kevaan ja kesan jatkuva korkea vedenpinnan 
taso seka erittain sarnea vesi o1ivat i1rneisesti syyna ruo~on 
heikkoon kasvuun. Uusirnrnassa niittokokeilussa, Piene11a Raudan
vedella (Rantasalrni) ja Jukajarvel1a (Juva), ruokoa on niitetty 
vasta yhden kerran. Tulokset ovat aikaisernpien kokeiden rnukai
sia, eli kasvuston palauturninen samalla kasvukaude1la on sita 
heikornpaa kuta rnyohernrnin leikkuu on suoritettu. Kasvustossa, 
joka leikattiin heinakuun lopulla, palautui versotiheydesta 
n. 10 % kuukauden kuluessa (Pieni Raudanvesi). Elokuun lopulla 
leikatusta kasvustosta ei palautunut rnitlian (Jukajarvi). 

2.14 H a a rap a 1 p a k k o, Sparganiurn erecturn 

+-' 

c 
QJ 
CIJ 
::J __, 
0 
::J __, 
0 

+-' 
L. 
QJ 

> 
V\ 
~ 
C1J 
.c. ...., 
::J 
> 
"' c 
~ 

5 

4 

3 

2 

1 

:o :o :o :o 
V\ "' :o Vl :o V\ :0 
<IJ 0 C1J Vl 0 QJ Vl QJ VI 

a_ .X ...... .X QJ ...... .X CIJ 0 .X QJ ...., 
~CID ::::J-

...., 
::::J .X ...., ::J ..X: .~ 

::J .X 

:= r:-- 0.0) ·-CD C.. CD :JOl ·- C.(Jl ::JO c.o :Jr-
cal c.r--- C:c:--- 0..[' :5~ c: C.c:--- .X CD c C.. CD =:sm . ..- 0~ . en ocn m 00"1 __, O'l 00" 0~ ....-- ....6·- N- ......J- o- -J r- Oc- ~ -J-

Kuva 4. Niiton vaikutus haarapalpakon tiheyteen vv. 1977-
1981 Kylanpaanjarvella prosentteina niittarnattornan 
kasvuston tiheydest~~ Maliritysajankohdat ovat vaih
delleet vuoJcsta toisccn, kuitcnkin niin, ctt:i yksi 
mi.ifiri tys on tehty kcsii-hci nHkuun vaihtccssa ( ":llku
kcsii") cnncn 11 i it to:1 j <I to i ncn n. kuuk:tus i n i i ton 
jUlkccn ("loppukcs:i")·. l:nsimmiijncn ni iton jiilkc'incn 
tulos on k:tsvustost;t, joka lcikattiin cnsinnniiiscn 
kcrr:tu v. l~l7H. Muut tuloksct tojsesta k<tsvustusta, 
jolct lcik;lttiin cnsim111Iiiscn kcrr;1n v. l~l7. 
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Niitto on vaikuttanut tehokkaasti haarapalpakkokasvuston tihey
teen Kyl~np~~nj~rvell~. Jo kolmannen niiton j~lkeen leikkuu
alue pysyi vapaana haarapalpakosta (kuva 4). Alueella on joka 
kes~ kuitenkin leikattu jatkuvasti uusiutuvien kelluslehtisten 
torjumiseksi. 

Myos haarapalpakon kohdalla vertailualueen versotiheys ali 
v. 1981 alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. 

2.15 I s o s o r s i m o, Glyceria maxima 

Isosorsimon s~~nnollinen niitto Haminanvuolteessa (Hausj~rvi) 
vesipiirin toimesta lopetettiin kes~n 1979 j~lkeen. Siit~ l~h
tien ranta-asukkaat ovat niitt~neet omalla laitteellaan. Kasvu
kaudel1a 198(1 sorsimo ei entiH pa1autunut niittokokeilun alusta 
asti leikatuissa kasvustoissa. Seuranta on supistunut si1ma
maaraiseksi arvioinniksi ja valokuvadokumentoinniksi, varsinkin 
kun viime vuosina leikkuualueilla ei ole o1lut mitattavaa kas
vustoa. Koska sorsimo on erittain vaikea niitett~va, Haminan
vuolteessa ja Ansionjarvel1a on siirrytty teknisesti helpommin 
niitettaviin kellus1ehtisiin ja kortteeseen. Korte on saatukin 
harvenemaan, mutta kelluslehtisten tiheydessa ei silmamaarai
sesti arvioiden n~y muutosta. 

2.16 U 1 p u k k a, Nu~har lutea 

Ulpukkakasvuston reagoiminen niittoon on o1lut huomattavasti 
i1maversoisista poikkeavaa. Kasvuston harveneminen on tapahtu
nut hyvin hitaasti ja vasta usean niiton jalkeen. Iidesj~rve1la 
(Tampere) ensimmaisen (v. 1977) ja toisen (v. 1978) niiton jal-
keen tosin tapahtui huomattavaa harvenemista, kun tulos maari
tettiin viela samal1a kasvukaudel1a. Nama niitot tapahtuivat 
kes~n loppupuolella (v. 1977 elokuussa, v. 1978 heinakuun puoli
valin j~lkeen). Seuraavalla kasvukaudella niitettyjen kasvusto
jen lehtitiheydet olivat alkuper~ist~ korkeammat (ensimmaisen 
niiton tulos 143 %, toisen 116 % alkuperHisesta). 

Elokuun lopulla v. 1979 suoritetun nelj~nnen niiton tuloksena 
ulpukkakasvusto, ensimmaisen kerran koko kokei1un aikana, ali 
alkuper~ista harvempi niittoa seuraava11a kasvukaudella, eli 
kesakuussa v. 1980 (kuva 5). Kun kasvusto 1eikattiin viidennen 
kerran kuun 1opul1a, seurauksena o1i uudelleen kasvaneiden leh
tien tiheyden kaksinkertaistuminen alkuperaiseen verrattuna. 
Elokuussa v. 1980 niitettiin kuudennen kerran. Vuoden 1981 kesa
kuussa lehtitiheys oli vain n. puolet alkuper~isesta, mutta nou
si n. 80 %:iin kuun lopussa suoritetun seitsernannen niiton jal
keen (kuva 5). 

Ulpukan 1ehtien koko on kokei1un aikana pienentynyt. Sen vuoksi 
alkuperaista tihe~mmatkin kasvustot ovat naytt~neet harvemmilta. 
Tarkkoja mittauksia lehtien koosta ei Iidesjarvell~ ole tehty, 
sen sijaan kasvustot on valokuvattu 1-2 kertaa kasvukauden ai
kana. 
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Kuva 5. Niiton vaikutus ulpukan lehtien tiheyteen vv. 1977-
1981 Iidesj~rvell~ prosentteina niitt~m~tt6m~n kas
vuston lehtien tiheydest~. 

Murtosenj~rvess~ (Juva} on aloitettu ulpukka- ja lummekasvus
tojen koeniitot. Ensimm~inen niitto suoritettiin elokuun puo
liv~liss~. Kuukauden kuluttua leikatulle alueelle ali noussut 
vain v~h~n uusia lehti~ eli suuntaus oli sama kuin Iidesjtir
vell~ ulpukkaniitoissa ensimm~isenti niittovuotena. 
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Tahanastiset tulokset osoittavat, etta seka ulrukan etta lum
peen torjuminen leikkaamalla on aikaa vievaa ja ty5lasta. By
van uusiutumiskyvyn syyna on i1meisesti juurakon suuri ravin
nevarasto sekti runsas lehtisilmujen maarti. Normaalisti vain 
osa juurakon ravinnevarastosta ku1uu lehtien kasvuun. Lehti
si1muista kehittyy taysimittaisiksi lehdiksi vain osa. Loput 
jaavat kehittymatta, kun jo va1miit kasvulehdet estavat valon 
paasyn pohjaan. Jos nama taysin kehittyneet lehdet poistetaan 
leikkaamalla, viela kehittymatt5mat lehdet voivat juurakon 
vararavinnon ja oman yhteyttamisen turvin nousta pintaan. Mi
kali niitto tapahtuu kasvukauden lopulla, ravinteita ei enaa 
vapaudu ja kasvusto ei sen kasvukauden aikana enaa hyvin uusiu
du. Sen sijaan seuraavan kasvukauden alussa tavallista suurem
pi maara lehtisilmuja kehittyy. Ehka niitto aiheuttaa normaa
listi kehittymatta jaavien si1mujen aktivoimisen. Jos kehit
tyneet lehdet leikataan kasvukauden a1ku~uolella> lehtisilmuja 
on viela runsaasti. Juurakon ravinnevarasto on hyvin runsas, 
jolloin kasvusto voi pa1autua hyvin. 

Jatkuvan niittamisen tarkoituksena on pienentaa juurakoiden 
ravinnevarastoa. Iidesjarvellli on nyt paasty tlihan viittaa
viin tu1oksiin, kun niitetyn kasvuston lehtitiheys on ensim
maistli kertaa pysynyt a1kuper~isen tiheyden a1apuolel1a. 

2.17 M u u t k e 1 1 u s 1 e h t· i s e t 

Puhtaana kasvustona esiintyvaa lummetta (Nymphaea candida) 
on niitetty vain Lappeenrannan Te1kj~rve11fi. Ne1jan niiton 
ja1keen (viimeisin v. 1980) 1ehtien tiheys ei si1mamaarlii
sen arvion rnukaan o1lut vahentynyt. 

Sekakasvustoissa i1rnaversoisten joukossa kaikki y1eisimmat 
ke11us1ehtiset, u1pukka, lumme ja uistinvita (Potamogeton 
natans), selviytyvat niitosta i1maversoisia paremmin. Lehti
tiheys on sliilynyt useankin niiton ja1keen 1ahes muuttumat
tomana tai se on jopa noussut. 

2.18 N 1 i t on 
1 a j i e n 

v a i k u t u s e r 1 v e s 1 k a s v i -
k a s v u t 1 h c y t e e n 

Vuosi 1981 o1i kais1an ja ruo~on kohdal1a ensimmainen, jo1-
1oin ne eivat kasvattaneet kestin alussa yhtaan versoa nii-
t e 1 y 11 a a 1 u c e 11 a . II a a rap a 1 p a k o 11 a t ~im ti o 1 i tap a h tun u t j o 
aikaisemrnin. Tahlin asti on kasvukauden a1ussa aina i1mesty
nyt harva kasvusto edclliscn kasvukaudc11 niitosta huo1imatta. 
My5s isosorsimo on viirne vuosina pysynyt kokonaan poissa 
a1ueilta, joilta vuosittnin on niitctty. 

Korte on LapinjtirveJlU viclU kesal1U 1981, v. 1980 tehdyn 
viidennen niiton jli1keen, pa1autunut erittain harvana, vaik
ka tu1os kuukausi viimeisimpicn niittojen ja1keen on o11ut 
±(J. Kun korte usea1la niitolla ensin saadaan havi~mailn ja 
kasvusto sen jti1kccn jiitct~Mn kasittelemUttti, se saattaa 
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h y vi s s a o 1 o s u h t e i s s a p a 1 aut u a j o y h d c n v ti 1 i v u o d c n j Li 1 k c en 
(Paalijarvi). T[im~i seikka tulee saamaan ljslUi huomiota, kun 
niittokokeilussa nyt on palisty siihen vaiheeseen, etta kas
vustot eivat entia pa1audu kasvukaudcn a1ussa. Ainakin osa 
niista jatetaan tu1evana kcsilna niitttlmHttli. 

Ke1luslehtiset ovat, painvastoin kuin i1maversoiset, ede1-
leen pystyneet huomattavaan uusiutumiseen. Puhdaskasvustoi
nen ulpukka, joka on ollut tarki~nan seurannan kohteena, 
on v. 1981 ensimmaista kertaa osoittanut harvenemisen merk
keja. Niitetyissa ilmaversoiskasvustoissa kasvaneet kellus
lehtiset ovat silmamaaraisen arvion mukaan ehka jonkin ver
ran harventunect. Toisaa1ta on sclvia havaintoja my6s lehti
tiheyden kasvusta (Paa1ijtirvcn ulpukka, ks. cdempana). 

Koska ilmaversoisten vertai1ukasvustoissa ali tapahtunut 
huomattavaa tiheyden laskua edellisiin vuosiin verrattuna, 
voitiin epailla v. 1981 vallinneita korkeita vedentasoja 
seka vertailukasvustojen etta leikattujen kasvustojen hei
kentyneen kasvun syyksi. Niittokohteiden vedenkorkeuksien 
tarkastelu osoitti, etta LapinjHrvella vesi o1i suhteel1i
sen korkealla (40-50 em no11apisteen yltl~uolella), mutta 
ei poikkeuksellisissa arvoissa. Edellisenti kes~na veden 
taso oli vain vahan alhaisempi (n. 35-40 em nollapisteen 
ylapuolel1a). Kaytettavissa o1evien tietojen perusteella 
"normaali" kesaveden taso Lapinjtirve11a on n. 15 em nolla
pisteen ylapuolella. Seka kortteen etta kais1an vertailu
kasvustojen tiheydet olivat 1askeneet. Toisaalta Paalijar
vella korkea vesi ei haitannut kortteen kasvua. Ilmeisesti 
ede11isvuoden 1ammin kasvukausi ja hyva kasvupaikka vaikut
tivat edullisesti. Kylanpaanjarve1la vesi oli normaalia kor
keammalla (tarkat tiedot puuttuvat) ja varsinkin ruoko heik
kokasvuista. Iidesjarve11a vesi o1i vain 10-20 em normaalia 
korkeammalla ja niitetyn ulpukan 1ehtitiheys ensimmaista 
kertaa laskusuunnassa. Niittoa voidaan kuitenkin pitaa edel
la mainituissa tapauksissa (paitsi Paalijlirvella) leikattu
jen kasvustojen heikentyneen kasvun ptiaasiallisena syyna, 
johon ovat my6tavai kut taneet korkeahkot vedent as ot. 

2. 2 VESIKASVUSTOJEN POIIJANPAALLI~LN BJOMASSA 

Biomassan kehityksen seuranta jfitcttiin muutamissa kohteis
sa pois v. 1981. Nama o1ivat samoja, joissa kasvustojen 
tiheytta ja biornassaa on seurattu lahes niittokokeilun 
alusta llihticn (korte ja kaisla LapinjtirvellLi, ruoko ja 
haarapa1pakko Kyl[inpai:injiirvclla seka isosorsimo Haminan
vuoltecssa). Biornassa oii mtitirjtetty 11. kuukausi niiton 
ja1keen seka niittamatt6rnasta etta leikkuun jtl1keen uudel
leen kasvaneesta kasvustosta. Matirityksia ei nyt tehty, 
koska jo muutamana kestinti uutta kasvustoa ci ole ilrnesty
nyt kuukauden ku1ucssa niitosta. Ensimm~Listen niittojcn 
jtilkecn palnutunc'l'll kasvuston hiorn~1ssn o1 i nin~1 l~1skcnut 
c n c m m n n k u i n v c r s n t i h c y s v c r t :1 i I 11 k ~ 1 s v us t o on v c rr: 1 t t tm < 1 • 
S c j P h t u i I 11 o 11 11 () I I i :-; t' s ·t i s i i t :i , c t t: i 11 t1 d l' t v l' r s () t o I i v : 1 t 
sckii I yhyL'IIIP iii L't t Ii IH·nnontp i :1 ku in \'L' rt:1 i lt1:1 inc i stoss:1. 
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Kesalla 1981 aloitetuissa uusissa niittokokeissa (Pieni Rau
danvesi, Jukajarvi, Murtosenjarvi) biomassan, kuten verso
tiheydenkin, uusiutuminen oli heikkoa kuukauden kuluessa 
niitosta. 

Paalijarvella on vuodesta 1977 seurattu niiton vaikutusta 
kortteen biomassaan. Biomassa, eli kasvimassan pohjanpaal
linen paino neliometria kohti, laski huomattavasti jokaisen 
niiton jalkeen. Kun kasvustot jatettiin niittamatta yhden 
kesan (v. 1980), tulokset olivat samansuuntaisia kuin verso
tiheyden kohdalla (ks. 2.11). Jarven etelapaassa biomassa 
oli pysynyt alhaisena, allen n. 9 % alkuperaisesta, pohjois
paassa se sen sijaan oli noussut samalle tasolle kuin v. 1977 
ennen niittotoiminnan alkua. Yhtena syyna jarven eri osien 
kasvustojen eroihin on todennakoisesti korkeampi rehevyys
aste Paalijarven pohjoispaassa. 

2.3 VESIKASVIEN KOKO 

Aikaisemmin (NYBOM 1980 ja 1981) esitettyihin tuloksiin ei 
ensimmaisten niittokohteiden ilmaversoisten osalta ole esi
tettavissa uusia tuloksia, koska kasvit eivat enaa ole il
mestyneet viimeisimman leikkuun jalkeen. Uusimmissa kokei
luissa (Pieni Raudanvesi) saadut tulokset taas noudatteli
vat suunnilleen odotettua kaavaa (taulukko 1). 

Taulukko 1. Niiton vaikutus erliiden ilmaversoisten vesikas
vien versojen keskipituuteen. Muutos niiton 
jalkeen prosentteina vertailukasvuston versojen 
keskipituudesta. Suluissa olevat luvut muilta 
kuin taulukossa mainituilta jarvilta. 

Laji Jarvi l.niiton 2.niiton 3.niiton seuraavien 
jalkeen jalkeen jalkeen niittojen 

jalkeen 

Jarvikorte Lapinjarvi ( 4 3) 73 0 0 
Jarvikaisla Lapinjarvi ( 7 3) 79 69 0 
Jarviruoko Kylanpaan-

j arvi ( 81) 55 47 0 
Jarviruoko Pieni Raudan-

vesi 66 
Haarapal- Kylanpaan-
pakko j arvi 55 0 42 0 
Isosorsimo Haminanvuolle 70 

Niittaminen ei vaikuta yhta voimakkaasti yksittaisten ver
sojen pituuskasvuun kuin koko kasvuston versotiheyteen ja 
biomassaan. Niiton jalkcen kasvaneet versot saavuttivat 
kuukaudessa huomattavan pituuden, silloin kun niita ylipaan
sa ilmestyi. Leikkuuajankohta vaikutti odotetusti siten, 
etta pituuskasvu ali sita hcikompaa, kuta myohemmin kesalla 
kasvusto niitettiin, kasvilajista riippumatta. Uusien vcr
sojen painon suhdc pituutcen laski, mikti osoitta't n:i iden 
o 1 1 e c n p a i t s i r i. c n em p 1 ii , rn y o s r ~~ k c n t c c." 1 t a a n h e n n om :1 i :1 k u i n 
vcrt;1 i luk;tsvu~ton vcrsot. 
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Murtosenjarvessa niitetyt kellusleht~kasm5tot- uusiutuivat hy
vin heikosti samal1a kasvukaudella koska leikkuut suoritettiin 
me1ko myohaan (ks. 2.16). Si1ti yksittaiset lehdet kasvoivat 
1ahes samankokoisiksi kuin ennen niittoa. Lumpeen lehdet saa
vuttivat n. 88 % ja ulpukan n. 93 % alkuperaisesta koosta. 

Ke11uslehtisten 1ehtien koko maaritettiin seuraavasti (MIKKE
LIN VESIPIIRI 1981): 

Yksittaisen 1ehden pinta-alan (A) laskemiseksi mitatt11n leh
den leveys (D) ja pituus (L) kuvan 6. osoittamalla tavalla 
50 u1pukan ja lum~een 1ehdesta. 

D lehden suurin 1eveys 

L lehden suurin pituus 

Kuva 6. Ke11us1ehtisen vesikasvin lehden koon mittaus 
(MIKKELIN VESIPIIRI 1981) 

Nain saadut arvot sijoitettiin ensin ympyran ja sitten el1ip
sin pinta-a1aa kuvaavaan kaavaan. Huomattiin jalkimmaista kayt
tama11a paastavan lahemmaksi p1animetrilla vastaavista 1ehdis
ta saatuja pinta-aloja. Korjauskertoimen (k) arvoksi saatiin 
0,95. U1pukoiden ja 1umpeiden 1ehtien pinta-ala voidaan siis 
1askea kaavasta 

~, 
A = k · ~- · D · L , jossa D 

L 
k 

= lehden suurin leveys 
lehden suurin pituus 
korjauskerroin = 0,95 

2.4 NIITTOAJANKOHDAN JA NIITTOKERTOJEN LUKUM~ARKN MERKITYS 
I 

Kesa11a 1980 aloitettiin Oijarvella (Kuiva~icmi) niittokokeilu, 
jolla on tarkoitus selvitta~ niittoajankohdan ja niittokerto
jen lukumaaran merkitysta kahden ilmaversoisen, kortteen ja 
kaislan, palautumiseen. Huomio kiinnitettian seuraavan kasvukau
den tu1oksiin. Ensimmaisena kesana kasvustot niitettiin vain 
yhden kerran. Kasvustojen tiheyksill verrattiin erillisiin 
vertailuruutuihin (kuva 7). 
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Korte 

Niitto -80 25.7. 15.8. 25.R ei nii-
tetty 

Palautuminen -81 ~)8. 2 n 57 ~ 40 (l R3 IJ. 
'o 0 11 0 

Kaisla 

Niitto -80 25.7. lS.R. 25.8 ei nii-
tetty 

Palautuminen -81 41.5 gb 77 0, 49 ~1 65 00 
(l 

Kuva 7. Jarvikortteen ja jarvikaislan palautumisprosentit 
eri ajankohtina tapahtuneiden niittojen jalkeen. 

Kortteesta uusiutui parhaiten se koeruutu, joka ali niitetty 
heinakuun lopulla ja heikommin elokuun lopulla niitetty. 
Kaislaruuduista palautui parhaiten elokuun puolivalissa 
leikattu ja heikoimmin heinakuun lopulla leikattu. Niitta
matta jatettyjen ruutujen palautumisprosentit kuvaavat nii
den versotiheyksia verrattuna vertailuaineistoon v. 1981. 
Verrattuna naiden samojen ruutujen vuoden 1980 versotiheyk
Slln, ne olivat alentuneet huomattavasti, allen 40 % (ruu
tu 4) ja 56 % (ruutu 8). Vesikasvien kasvutiheydet vaihte
levat vuodesta toiseen, lisaksi eroon on vaikuttanut kesan 
1981 normaalia korkeampi vedentaso. 

Muista niittokohteista ei ole saatu selvaa vastausta kysy
mykseen edullisimmasta leikkuuajankohdasta seuraavan vuoden 
kasvua ajatellen. Kelluslehtisillakaan ei niittoajankohdalla 
nayta olevan merkitysta seuraavan kasvukauden lehtitiheyteen. 

2.5 VESI- JA LEIKKUUSYVYYDEN VAIKUTUS 

Niitetyt ilrnaversoiskasvustot ovat ulottuneet n. 1-1,2 rnet
rin vesisyvyyteen. Pienin leikkuusyvyys on laitteesta riip
puen ollut 0.2-0.5 m ja suurin 0,8 m. Kaytann5ssa kasvus
tosta on jatetty 0.2-0.5 m pitkat tyngat, jotka vihreilla 
osillaan voivat viela hy5dyntaa saatavilla olevaa valoa yh
teyttamiseen. Kun syvaan veteen jaa pitemmat tyngat kuin 
matalaan, voisi ajatella, etta ne yhteyttamisellaan edis
tavlit syvalla leikattujen kasvustojen palautumista. Nain ei 
kuitenkaan nayta olevan, silla niittokokeissa ilmaversoiset 
ovat uusiutuneet sita herkemmin, kuta matalampi vesi on, 
jos pohjan laatu on tasainen (vrt. NYBOM 1981). Iidesjarvel
la on ulpukan niiton seurannassa havainnoitu eri vesisyvyyk
sillil olcvia kasvustojn. Niiton jillkcinen uusiutumincn ei 
ole kuitenkaan ollut selviisti parp.sta pienimmassa vesisyvyy
dessa, 0,6 metrissa, cikil hcikointa suurimmassa 1,3 rnetrissa, 
vaan satunnr1isesti v;1ihtclcva;J cri syvyyksissa. 
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2.6 NIITON VAIKUTUS UPOSKASVEIHIN 

Puhtaiden uposkasvustojen niittoa on v~ltetty, koska ulkornail
la saatujen kokernusten perusteella on tiedetty tuloksen olevan 
ep~varrna. Vesikasviongelrna voi itse asiassa vain pahentua, 
koska useilla uposkasvilajeilla on kyky uusiutua pienist~kin 
kappaleista. N~it~ j~~ helposti leikkuun jaljilta veteen, sil
l~ leikattujen uposkasvien kokoarninen on hyvin hankalaa k~ytet
t~viss~ olevalla kalustolla. 

Kyl~np~~nj~rvell~ on leikattu uposkasveja venevayl~ssa jo usea-
na kesan~. Aluksi vaylliss~ ali runsaasti vesisarnmalta ja ve
sihernett~ (Utricularia vulgaris). Vesiherne katosi miltei ko
konaan ja korvautui tylppalehtividalla (Potamogeton obtusifolius), 
lisaksi vesisarnrnal v~heni. Uposkasvien kokona1srnaara e1 vahen
tynyt, sill~ tylppalehtivita ali useana kesan~ hyvin ·tihe~. 
V. 1980 ei leikattu. Kesan 1981 alkupuolella uposkasvusto ali 
aikaisernpaa huornattavasti harvern~aa. Syyn~ ali ilrneisesti hie-
man myoh~stynyt kasvukausi, korkea vesi seka veden savisarneus. 
Kyl~npaanjarven vesi on luonnostaan rnelko sarneaa, mutta kesal-
1~ 1981 tilanne ali huornattavasti pahempi kuin ennen. Syyskuus
sa, n. kuukausi niiton jalkeen, vayl~ss~ oli vain v~h~n vesi
hernett~. Uposkasvuston harvenemiseen j a laj irnuutokseen on ollut 
syyn~ seka niitto etta epaedulliset kasvuolosuhteet. 

Karperofjardenillli (Mustasaari) leikattiin kaislan ohella rnyos 
sen reunalla kasvavaa ahvenvitaa (Potamogeton perfoliatus). 
Ahvenvita ei vaikuttanut harventuvan n11ton seurauksena, vaik
ka kaisla v~hitellen h~visi. T~rn~n j~lkeen aluetta ei ole nii
tetty. 

2.7 NIITON VAIKUTUS VESIKASVILAJISTOON 

Leikatun vesikasvuston korvauturninen toisella lajistolla oli 
odotettavissa sek~ ulkornailla saatujen kokemusten etta teo
reettisen tiedon perusteella. Kun yksi laji tai kasvirnuoto 
h~vitet~~n, kasvupaikka soveltuu edelleen seka valaistus-, 
pohja- ett~ ravinnesuhteiltaan - ellei ole ryhdytty toirnen
piteisiin ravinnetason voirnakkaaksi alentarniseksi - jollekin 
rnuulle lajille. Tarna voi olla joko alkuperaisen p~~kasvila
jin joukossa oleva leikkaamista sietava laji tai aivan uusi 
tulokas. 

Yleisimrnat lajit, jotka ovat esiintyneet ilmavcrsoiskasvusto
jen korvaajina vesihallinnon niittokohteissa ovat ulpukka ja 
uistinvita. Esimerkiksi Lapinjarvella ja Kyl~np~anj~rvell~ 
niitettavan ilrnaversoislajin joukossa esiintynyt ulpukkakas
vusto on sailynyt kaikkina niittovuosina rnuuttumattornana. 
Vasta kes~lla 1981 ali havaittavissa selvaa lehtien harvene
mista. Alajarven Paalijarvelln korttcen seassa kasvaneen 
ulpukan lehtien tiheys on niittojen alettua v. 1977 kasvatiut 
5-6 kertaiseksi vuoteen 1981 menncss~. Tosin v. 1980 ei nii
t c t t y , m u t t a j o s i t !i en n c· n u I p u k k :1 k a s v u s t o o 1 i n 1 k a n u t r u n -
s:1stt1a. Paalijtirvcn toiscssa p:i!issfi, missfi korte yhdcn niit-
t o v ri l i v u od c 11 j ii 1 k L' c n p il 1 ~~ u t u i :1 I k ll p c r ii i s L' f' n t i hey t c c 11 s ;i 
( k s . .2 • 1 I ) , s c kn k as v us ton :1 o I 1 u t u I p ll k k :1 p u <>I l' ~ t :1 an v ;i h c 11 i 
cdl~llisccn m~Uirit skcrt;Jnn Vl'rr;lttuna. 
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Paalij~rvell~ ali koeruutuja my5s paaasiassa uistinvitaa si
s~lt~v~ss~ kasvustossa. Ennen vuoden 1981 tarkastusta kas
vustoa ei oltu leikattu v. 1980, sen sijaan kahdesti v. 1979 
ja kerran vuosina 1977 ja 1978. Vie1li v. 1979 uistinvita oli 
edelleen paalaji, rnutta v. 1981 sc olj kadonnut ja ulpukka 
vallannut sen paikan. 

Karper6fjardenilla on havaittu, etta tiheli uistinvita korvaa 
leikatun kaislan, mutta vain suojaisissa paikoissa. Tuuli ja 
aallokko estavat muissa tapauksissa uistinvitaa valtaamasta 
kaislan kasvualaa. 

Kiuruvedella tihe~an ruovikkoon avattu venevayla on jokakesai
silla leikkuilla saatu pysym~an ruo~ost~ vapaana. Sen sijaan 
vaylaan on ilmestynyt melko runsas ja monilajincn uusi kasvus
to, johon kuuluu kelluslehtisili, kellus-uposlehtisia seka upos
lehtisia vesikasveja. Kesalla 1981 kasvusto oli hieman har
vempi kuin aikaisemmin. 

3 YHTEENVETO 

Vesihallinnon niittokokeilun DllYiln kuuluvissa vanhemmissa 
seurantakohteissa on vesikasvcja leikattu joka kesa vuodesta 
1977 lahtien. Muutamissa kohteissa on niitetty joinakin vuo
sina kahdesti ja yhdessli on jo jatetty yksi vuosi vliliin kun 
niitettavaa ei ole ollut. 

Niitetyt kasvustot ovat tahtin asti uusiutuneet niiton jalkei
sen kasvukauden alussa, tosin vuosi vuodelta yh~ harvempina. 
Kesalla 1981 seurantakohteiden kaisla- ja ruokokasvustot ei
vat enaa ilmestyneet, sen sijaan kortetta nousi viela. Niiton 
jalkeen sanalla kasvukaudella ei ole muutamiin vuosiin tapah
tunut kasvuston palautumista. 

Paalijarvell~ (Alajarvi) korte, joka v. 1980 o1i jatetty niit
tarnatta oli osassa jarveti pa1autunut niin hyvin, etta se saa
vutti alkuperaisen tiheytensa. Ilmeisesti kasvupaikan ravinne
tasolla oli huornattava merkitys talle tulokselle. 

Kelluslehtiset, joista tarkimmin on seurattu ulpukkaa, on ha
vaittu toistuvaa leikkaamista sietavaksi kasviryhmtiksi. Seka 
puhtaissa etta sekakasvustoissa nc ovat jatkuvasti pystyneet 
kasvattamaan uudet lehdet vedenpintaan ja niiden tiheys on 
ollut vahintaan entinen. Kesalla 19Rl voitiin ensimmaisen 
kerran havaita leikattujen kasvustojen harvenemista. 

Kasvustojen biomassaa ei enaa m~aritetty er~issa vanhimmissa 
seurantakohteissa, koska maaritysajankohtaan mennessa ei ol
lut ilmaantunut uutta kasvil1isuutta lcikkuualucille. My6s
ktHin i lmaversoisten koko~ c i mi tattu. Riomassan muutoksct ovat 
aikaisempien tulosten mukaan seuranneet versotiheyksien muu
toksia. Biomassa on kuitcnkin pudonnut jyrkemmin kuin tiheys 
Kortekasvustossa, jota ei niitetty v. 1980, biomassa nousi 
C' n n en v U J j v u o t t a v nl 1 i n 11 c- c s e c n t i l a n n v e r r a t t u n a , p a i k o j n j o p a 
al kuper:li s i in lttkcm i in. 
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Lehtien koko mitataan Murtosenj~rvessti (Juva) aloitetussa kel-
1 us 1 e h t is ten ( 1 umm e j a u 1 pukka) n i i t to k o k e i 1 us sa . L i s a k s i m lHi
ritet~Hin kasvustojen 1ehtitiheys ja hiomassa. Kuukausi ensim
rnliisen niiton jlilkeen lehdct olivat vain vlihtin pienempili kuin 
alkuper~iset. 

Koska niittoajankohdan merkityksest~ ei tulosten seurannassa 
saatu selv~~ kuvaa, aloitettiin v. 1980 Oijarvella (Kuivaniemi) 
leikkuukoe kortteella ja kaislalla asian selvittorniseksi. Yhden 
niittokerran j~lkeen heikoin uusiutuminen seuraavalla kasvukau
della ali elokuun lopulla leikatulla kortteella ja hein~kuun 
lopulla leikatulla kaislalla. 

Niittokertojen lukum~~r~n merkityksest~ tuloksiin ei myoskaan 
ole saatu riitt~v~sti aineistoa. Yhtena syyn~ on se, etta kas
vustot on yleens~ voitu leikata vain yhden kerran joka kes~. 
Ulkomaisten kokemusten ja kasvitieteellisen teorian perusteel
la usea leikkuukerta olisi yht~ kertaa tehokkaampi, sill~ sil
loin juuriston ravinnevarastot eiv~t leikkuiden valill~ ehti
si t~ydenty~. 

Vesivyvyyden on havaittu vaikuttavan niiton tulokseen. Syvall~ 

olevat kasvustot palautuvat huonommin kuin matalassa vedess~, 
jos pohjan olosuhteet ovat samat. Mitatut erot kasvustojen ti
heyksiss~ matalien ja syvien (eli kasvuston ulkoreunan) aluei
den v~lilla eivat ole olleet suuria johtuen siit~, ett~ nii
tett~v~~ kasvustoa on ollut vain kasvin normaalin kasvusyvyy
den rajoissa, missa se vielil selviytyy niitostakin suhtcclli
sen hyvin. T~ma viittaa siihen, ettil niiton yhteydessa toteu
tettavan j~rven vedenpinnan noston tulisi olla riitt~v~n suu
ri (vahintaan 0,5 m) jotta vesikasvit eiv~t uusiutuisi. 

Uposkasvustojen leikkaamista on valtetty, koska on tunnettu 
siihen liittyvat tekniset vaikeudet ja tulosten epavarmuus, 
eli kasvun yltyminen niiton j~lkeen. Vain ilmaversoisten 
joukossa ja venevayliss~ on leikattu uposkasveja. Kylanpa~n
j~rvella (Askola), jossa uposkasveja on seurattu tarkimmin, 
niitetty kasvusto pysyi kauan melko tiheana niitoista huo
limatta. Kesall~ 1981 kasvusto ali aiempaa huomattavasti har
vempi jo kasvukauden alusta lahtien. Niiton lisaksi korkeallj 
ja samealla vedell~ on osuutta t~han tulokseen. 

Edelleen on havaittu muutoksia niitettyjen alueiden lajistossa. 
Ilmaversoisia korvaavina lajeina ovat useimmiten esiintyneet 
kelluslehtiset vesikasvit. Nama ovat olleet jo alkuperaisen 
paakasvin joukossa ja ovat paremmin leikkuuta kesttivina sai
lyneet. Paikoin on tapahtunut korvaavan kelluslehtisen leh
tien runsastumista, paikoin taas lehtitihcys ei ole muuttunut. 
Kuluneena kes~na havaittiin myos selva~ tiheyden alencmista, 
joka johtui tahanastisista lukuisista leikkuukerroista ja 
osaksi korkeasta vedesta. Sama harveneminen korvaavassa kellus
ja uposkasvustossa ali v. 1981 tapahtunut KiuruvedelUi (Kiuru
v e s i ) r u o k o on 1 e i kat us s a v ~i y 1 ti s s ti . P a a l i. j ii r v c 1 1 ti ( 1\ 1 a j li r v i ) 
o l i vi e 1 a v . 1 9 7 9 u i s t i n v i t :Hl k ; 1 s v a n t1 t ; l 1 u c m u u t t u 11 u t u l p u k k <1 -

kasvustoks i. 
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Kesa11a 1981 vedentasot niittokohteissa o1ivat jonkin verran 
kohonneet, mika i1meisesti on vaikuttanut niiton tu1okscen. 
Poikkeuksen muodostaa Paa1ij~rvi, jossa aikaisemmin leikattu, 
mutta v. 1980 1eikkaamatta jatetty korte kasvoi erittain hy
vin korkeasta vcdesta huolimatta. 

Kesa11a 1982 seurantaa jatketaan. Se1vitettavaksi tu1ee mm. 
niitetyn kasvuston suhtauturninen vedenpinnan pysyvaan nostoon 
(Lapinjarvi), i1maversoisten seka.kasvustona o11eiden ke11us-
1ehtisten uusiutuminen niittojen jatkuessa (Ky1~npaanjarvi), 
puhtaan u1pukkakasvuston pa1autuminen kahdeksannen (v. 1981) 
j a yhdeksarnen (v. 1982) nii ton ja1keen (I ides j a rvi) , ni it tova1 i vuo
den ja1keen tihentyneen kortekasvuston reagoiminen uuteen 1eik
kuuseen (Paa1ijarvi), niittoajankohdan ja niittokertojen 1uku
maaran merkitys (Oijarvi) ke11us1ehtiskasvuston tiheyden, bio
massan ja lehtikoon muuttuminen ni;iton ja1keen. 
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3 SAMMANDRAG 

Vattenforvaltningen har utfort experimentell slatter av vatten
v§xter i storre skala sedan ar 1977. I de §ldsta experimentsjo
arna d§r resultaten har foljts upp, har vattenv§xter klippts 
varje sommar. 

De avklippta vaxtbestanden har hittils fornyat sig i borjan av 
den pa slattern foljande vaxtperioden, varje ax dock med avta
gande tathet. Sommaren 1981 fornyades i.nte sav- (Schoenoplectus 
lacustris) och vass- (Phramites australis) bestanden langre, 
men fraken (Equisetum fluviatile) hoj de. s ig fumu ovanfor vat ten
ytan. Under samma vaxtperiod sam slattern har bestanden inte 
fornyat sig pa de senaste aren. 

I sjon Paalijarvi (Alajarvi), dar slattern uteblev ar 1980, 
hade fraken i en del av sjon aterhamtat sig sa val, att den 
ursprungliga tatheten naddes. Vaxtplatsens narsalthalt var 
uppenbarligen betydelsefull for detta resultat. 

Flytbladsv§xterna, av vilka gul nackros (Nuphar lute a) har foljts 
noggrannast, har observerats tala upprepad sl&tter. Bade i 
rena och blandade hestand har de fortsattningsvis kunnat 
producera nya blau till vattenytan och bladens tathet har 
varit lika star sam ursprungligen. Sommaren 1981 observerades 
for forsta gangen en nedgang av bladtatheten. 

Vaxtbestandens biomassa bestamdes inte langre i nagra av de 
aldsta experirnentsjoarna, emedan ingen vaxtlighet hade uppen
barat sig fore bestamningstidpunkten pa slatterplatsen. Helo
fyternas storlek (langd) bestamdes inte heller. Forandringarna 
i biomassan har, pa basen av tidigare resultat, foljt forand
ringarna i strat§theten. Biomassan har dock sjunkit kraftigare 
an tatheten. I ett frakenbestand, sam inte klipptes ar 1980, 
okade biomassan jamfort med situationen fore mellanaret, 
stallvis till och med till den ursprungliga nivan. 

Bladstorleken bestams vid en uppfoljningsundersokning, sam 
paborjats i sjon Murtosenjarvi (Juva) i anslutning till ett 
slatterexperiment med flytbladsvaxter. Dartill bestams bestan
dens bladtathet och biomassa. En manad efter den forsta slattern 
var bladen endast nagot mindre an de ursprungliga. 

Emedan uppfoljningen av resultaten inte gett nagon uppfattning 
om slattertidpunktens betydelse, startades i sjon Oijarvi (Kui
vaniemi) ett slatterexperiment med fraken och sav for att utreda 
saken. Efter en klippning fornyade sig under foljande vaxt
period svagast det frakenbestand, §om klippts i slutet av 
augusti och likasa det savbestand, sam klippts i slutet av juli. 

Betraffande betydelsen av antalet klippningar per vaxtperiod 
har det inte heller erhallits tillrackligt med uppgifter. En 
orsak ar den, att hest~nden i allmannhet har kunnat klippas 
enJast en gang varj e sommar. Pt1 bas en av utJ tjndska erfarenheter 
och hotanisk teori skulle CJcru kl ippningar varn cffcktivare 
Lin en, for d£1 kulle rotens nUringsforrihl inte hinna [ornyas 
mellan klippningarna. 
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Vattendjupet har enligt observationer inverkan pa slatterresul
tatet. De djupt staende bestanden aterh~mtar sig s~mre ~n de 
i grunt vatten, ifall bottenforhallandena ~r lika. De uppm~tta 
skillnaderna i bestandens stratathet mellan grunda och djupa 
(dvs. bestandets yttre kant) omraden har inte varit stora pga. 
att de klippta bestanden befunnit sig inorn gr~nserna for vaxtens 
normala v~xtdjup, d~r den klarat sig relativt bra aven efter 
slattern. Detta tyder pa, att en hojning av vattenstandet i 
en sjo i samband med slatter av vattenv~xterna borde vara 
tillrackligt stor (minst 0.5 m) for att vaxterna inte skall 
fornyas. 

Slatter av submersa (undervattens-) v~xter har undvikits, 
eftersom det har varit k~nt att det inneb~r tekniska svarigheter 
och att reusltaten ar osakra genom att tillv~xten kan for
battras efter klippningen. Endast sadana submersa vaxter, som 
funnits i helofytbestand och i batleder, har klippts. I sjon 
Kylanp~anjarvi (Askola), dar de submersa vaxterna har foljts 
noggrannast, bibeholls det klippta bestandet lange relativt 
tatt trots slatter. Sommaren 1981 var bestandet betydligt 
glesare an tidigare redan fran borjan av vaxtperioden. Forutom 
slattern har det hoga och grumliga vattnet inverkat pa detta 
resultat. 

Vidare har forandringar i de klippta omradenas artsammansatt
ning observerats. Som ers~ttande for helofyter har oftast 
forekommit flytbladsvaxter. Dessa har funnits redan i det 
ursprugliga bestandet bland huvudarten och har tack vare sin 
battre tolerans for klippning bevarats. Stal1vis harden 
ersattande f1ytbladsvaxtens b1adtathet okat, stal1vis har 
den inte forandrats. Under den gangna sommaren observerades 
aven en tydlig nedgang i b1adtatheten, vilket berodde pa de 
hittils ta1rika k1ippningarna och de1vis pa det hoga vatten
standet. Samma forglesning i det ersattande f1ytblads- och 
undervattensbestandet hade ar 1981 skett i sjon Kiuruvesi 
(Kiuruvesi) i en batled om oppnats i tat vass. 

Sommaren 1981 var vattenstanden nagot hogre an normalt, vilket 
uppenbarligen har inverkat pa slatterns resultat. Ett undantag 
utgors av sj6n Paalijarvi, dar fraken, som klippts tidigare 
och lamnats oklippt ar 1980, hade vuxit mycket bra trots hogt 
vattenstand. 

Sommaren 1982 fortsatter uppfoljningen. Bla. fo1jande skall 
utredas: hur klippta vaxtbestand reagerar vid hojning av 
vattenstandet (Lapptrask), hur f1ytbladsvaxter som blivit 
kvar efter slattern av helofyterna fornyas nar slattern 
fortsatter (Ky1anpaanjarvi), hur ett rent flytbladsvaxtbestand 
aterhamtar sig efter den attonde (ar 1981) och niondc (ar 1982) 
slattern (Iidesjarvi), hur ett frakenbestand, som blivit tatare 
efter ett mel1anar., reagerur for ny k1ippning (Paalij~rvi), 
slattertidpunktens och slattergangernas betydelse, samt hur 
tatheten, biomassan och hlaclstorlekcn hos ett flytb1udsbcstand 
forandras efter slattcr. 
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VESIKASVIEN NIITON KOETOIMINTA VESIHALLINNOSSA 

Yhteenveto vesihallituksen tiedotuksesta nro 196 

Vesikasvien niittokokeilut vesihallinnossa alkoivat vuonna 
1972 Evijarven Kniivi1anlahde11a. Kuitenkin vasta v. 1977 
aloitettiin varsinainen koetoiminta, jolloin kuudessa vesi
piirissa kaytettiin omaa niittokonetta ja yhdessa vesipii
rissa kunnan omistamaa. Kokeilua on nyt jatkettu kolmena 
kesana, paaosin samoissa kohteissa. Samalla aloitettiin 
niiton seuranta vesikasvien osalta. On seurattu 1eikkuun 
vaikutusta kasvustojen tiheyteen, kasvimassan poistoon, kas
vien kokoon niittoajankohdan ja syvyyden merkitysta seka 
niiton vaikutusta uposkasveihin ja vesikasvilajistoon. 
Koska on niitetty enimmakseen ilmaversoisia ja kelluslehti
sia, tutkimukset koskevat luonnollisesti niita. Ennen niit
totoiminnan alkua pyrittiin kaikista kohteista tekemaan 
vesikasvikartat. 

Tiheyden muutoksia seurattiin seka valittomasti kunkin nii
ton ialkeen, etta seuraavana vuonna. Ilmaversoisi11a kasvus
tojen tiheydet ovat 1askeneet erailla lajeilla nopeammin 
kuin toisilla. Yleinen piirre on ollut, etta kasvusto vuosi 
niiton jalkeen on ollut tiheampi kuin kuukausi niiton jal
keen. Esimerkiksi haarapalpakko ei nostanut yhtaan versoa 
vedenpinnan y1apuo1e11e kuukausi toisen niiton ja1keen, mut
ta seuraaval1a kasvukaudel1a versoja taas ilmestyi. Viimei
simman niiton ja1keen seka korte etta haarapa1pakko olivat 
havinneet ja ruo~olla, kaislalla ja isosorsimolla kasvuti
heys oli yhden prosentin luokkaa niittamattomasta, mutta 
tulevana kesana nailla alueilla voidaan odottaa kasvavan 
muutama verso. Kelluslehtisten suhtautuminen niittoon oli 
painvastainen: 1ehtien tiheys seka puhtaissa etta sekakas
vustoissa oli noin vuoden kuluttua viela toisenkin niiton 
jalkeen korkeampi kuin vertailualueen. 

Niiton vaikutus kasvimassan pohjanpaalliseen painoon oli 
samansuuntainen kuin tiheyteen. Muutokset painon kohdalla 
olivat prosentteina vertailuaineiston arvosta suurempia kuin 
tiheyden kohdalla. Niiton ja1keen kasvaneiden versojen 
taytyi siis olla joko pienikokoisempia tai rakenteeltaan 
hennompia niiton jalkeen. Ne olivatkin molempia. Yleensa 
niiton jalkeen kasvaneiden versojen pituus oli pienempi ja 
paino suhde pituuteen laski. 

Niittoajankohdan merkityksesta niiton pitempiaikaiseen 
vaikutukseen ei saatu selvaa kuvaa. Lyhytaikainen vaikutus 
oli se, etta kasvustosta uusiutui sita vahemman, kuta myo
hemmin niitettiin. Muualla saatujen kokemusten mukaan on 
tehokkain ajankohta juurellisilla vesikasveilla silloin, kun 
ravinnetaso versossa on korkeimmillaan, eli silloin kun ku
kinto muodostuu. NiittilmHlla useaan kertaan (2-3 kertaa) 
samalla kasvukaudella, vesikasvit hUviUvfit nopeammin kuin 
yhden kcrran nijtettlicss:i. 
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Myos vesisyvyydella ali vaikea havaita olevan merkitysta 
niiton tulokseen. Yhtena vaikeutena tulosten vertailussa 
ali leikkaussyvyys, joka saattoi poiketa vesisyvyydesta 
eika missaan tapauksessa voinut olla 80 em syvemmalla. 

Uposkasvien niittoa on suoritettu vain venevaylissa ja 
ilmaversoisten sekakasvustoissa. Ne nayttavat sietavan leik
kaamista paremmin kuin ilmaversoiset. Muualla on saatu seka 
hyvia etta huonoja kokemuksia uposkasvien torjumisesta. 

Vesihallituksen niittokokeissa osoittautui leikattujen ver
sojen kokoaminen leikkurin haravalla erityisen vaikeaksi. 
Nain allen niittopaikalle jai versonkappaleita, jotka saat
toivat jatkaa kasvua. Monet uposkasvit, mm. juuri ne, joita 
naissa kokeissa leikattiin voivat levita ja lisaantya kap
paleistakin. 

Yhden vesikasvilajin poistaminen saattaa johtaa toisen lajin 
valtaanpaasyyn tai levakukintoihin. Naissa kokeissa yleisin 
muutos on ilmaversoiskasvuston korvautuminen kelluslehti
silla. Myos muutamat ilmalehtiset ruohot ja uposkasvit 
kasvoivat hyvin alueella, jolta ilmaversoiset jo olivat 
kadonneet. Talle ilmiolle oli tyypillista, etta ilmaversois
ten seassa kasvoi jo aluenperin nlita lajeja, jotka kestivat 
niittoa paremmin. 

Vesikasvien poistarnista pidetaan yhtena vesistojen kunnostus
menetelmana. Niittamalla laajentuneita vesikasvustoja paran
netaan lahinna jarven virkistys- ja maisema-arvoa, mutta 
missaan tapauksessa ei veden laatua. Vesikasvien niitolla 
puututaan vain vesikasviongelman oireeseen ja siksi niiton 
tulos voi olla vain valiaikainen. Vesikasviongelman syntymi
seen johtaneita syita voivat olla jarven lasku, vesiston 
saannostely tai veden rehevoityminen. Pysyvaan tulokseen 
paasemiseksi olisi puututtava myos naihin syihin. 

Tahanastisesta kokeilusta on saatu paljon arvokasta tietoa, 
mutta muutamat seikat vaativat lisaselvityksia. Naita ovat 
ilmaversoisten palautumisen nopeus, seka erityisesti kellus
lehtisten reagoiminen. Lisaksi olisi pyrittava nykyista 
tehokkaammin seuraarnaan niittoajan ja vesisyvyyden rnerkitys
ta. Myos veden laadun seuranta ja vesikasvien poiston vai~ 
kutukset koko ves~ekosysteemiin on jaanyt lahes ~okonaan 
tutkimatta. 
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VESIKASVIEN NIITTON KOETOIMINTA VESIHALLINNOSSA. TULOKSET V. 1980 

Yhteenveto vesihallituksen monistesarjan numerosta 70 

Vesihallinnon vesikasvien niiton koetoiminnasta on valmfus
tunut seurantaraportti (NYBOM 1980), joka kasittelee nii
ton tuloksia vuosilta 1977-1979. Jatkona sille on pidetty 
tarpeellisena julkaista lyhyt tiedote vuoden 1980 niiton 
seurannan tuloksista. 

Useimmissa seurannan piirissa olleissa kohteissa on niitet
ty kaikkina vuosina (1977, 1978, 1979, 1980). Muutamissa 
ei ole niitetty enaa v. 1980, koska torjuttava kasvilaji on 
jo havinnyt. 

Niiton aiheuttamat muutokset kasvustojen versotiheydessa 
ovat selvimmin havaittavissa ja helposti mitattavissa. 
Kaikkien ilmaversoisten kasvutiheydet putosivat viimeistaan 
viimeisimman, kesan 1980 leikkuun jalkeen kaytannollisesti 
katsoen nollaan. Kortetta ja kaislaa ali ollut hyvin harvassa 
alkukesalla ennen niittoa, muita ilmaversoisia ei ollut 
koealoilla silloinkaan. Kahdessa kohteessa kesalla 1980 ei 
enaa niitetty, jolloin alkuperainen laji, toisessa tapauk
sessa korte, toisessa isosorsimo, taas ilmestyi, tosin 
hyvin harvana kasvustona. 

Kelluslehtiset kasvustot eivat ole harventuneet useista 
niitoista huolimatta, pikemminkin painvastoin. Sekakasvus
toissa ilmaversoisten kanssa ollessaan kelluslehtiset ovat 
sailyttaneet alkuperaisen lehtitiheytensa tai lisanneet si
ta, kun taas ilmaversoisten versutiheys on huomattavasti 
alentunut. 

Muutokset biomassassa ovat luonnollisesti seuranneet kasvus
totiheyden muutoksia. Kesan 1980 leikkuun jalkeen ilmaver
soisia ei ilmestynyt, kuten versotiheyden yhteydessa todet
tiin. Versojen pituuskasvu viimeisimman niiton jalkeen ei 
tietenkaan ollut mitattavissa, koska ainoastaan vedenpinnan 
ylapuolelle yltaneet versot otettiin huomioon. Aikaisimpina 
vuosina niiton jalkeen kasvaneet versot olivat leikkaamat
tomia versoja lyhyempia ja hennompia, suurin osa nuoria, 
silmusta kasvaneita, tosin pidentyneita tynkiakin ali jou
kossa. 

Mitaan uutta ei viela kesalla 1980 saatu selville niittoajan
kohdan merkityksesta niiton tulokseen, vaan edelleen on 
tukeuduttava ulkomailla tehtyihin kokeisiin. Nyt on kuiten
kin kaynnistetty kortteella ja kaislalla niittokoe, jolla 
on tarkoitus selvitt~Hi niittoajankohdan ja niittokertojen 
lukumaartin merki tystU ni iton pi tk~iaikaiseen tulokseen. Kel
luslehtiset nayttavlit menestyvlin aivan riippumatta edellisen 
kesan niittoajankohdasta. Iidesjarvella ulpukka ei ollut 
taantunut kesalla 1980, vaikka se ali leikattu edellisena 
kesana kahclesti. 

Tarkkoja havaintoja vcsisyvyyden merkityksestli kasvien uusiu
t um i s c 1 1 c n i i to n j a 1 k e c n o n v a i n u 1 p u k a s t a . I i J c s j a r v e 11 ti 
( Tamp e r c ) c i. v o i. t n h a v ~ 1 :i t a v c s i s y v y y de n v a j k u t t a van u us .i u-
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tumiseen. Muiden 1ajien kohda11a on kuitenkin rnyos vahite1-
1en saatu kasitys vesisyvyyden merkityksesta. Kais1an pa1au
tuminen ei vaikuta o11een riippuvainen vesisyvyydesta, sen 
sijaan korte ja ruoko ovat uusiutuneet tihearnpina rnata1assa 
vedessa (korte 0,4 rn mata1ammassa, ruoko 1 rn rnata1arnrnassa). 
Voimakasjuurisi11a kasvei11a, kuten naissa kokeissa 1eika
tui11a i1rnaversoisi11a ja ke11us1ehtisi11a, on juurakossa 
o1evan vararavinnon rnaara11a niittohetke11a i1rneisesti 
suuri merkitys. 

Uposkasveja on 1eikattu hyvin vahan, koska jo ennakkoon tie
dettiin sen o1evan teknisesti vaikeata ja tunnettiin 1eik
kaamiseen 1iittyvat riskit. Vain venevay1issa ja i1rnaversois
ten joukossa o11eita uposkasveja on niitetty. Uposkasvit 
ovat sai1yneet useankin niiton ja1keen, kuten osattiin odot
taa. 

Kesa11a 1980 kavi entista se1vernmaksi, etta niitettavaksi 
tarkoitettu vesikasvi1aji saattaa korvautua vaikearnrnin 
torjuttavi11a 1ajei11a. Nain on kaynyt usean kohteen i1rna
versoiskasvustoi11e, rnutta ke11us1ehtiset kasvustot ovat 
sai1yneet entisenka1taisina. I1rnaversoisten vahite11en 
harventuessa, kasvustossa i1meisesti jo a1unperin o1leet 
muut 1ajit ovat se1viytyneet niitosta hyvin. Korvaavia 
1ajeja ovat etupaassa o11eet ke11us1ehtiset, niista y1eisirn-
pina u1pukka ja uistinvita. Nama ovat jopa 1isaantyneet 
niiton ja1keen. Muita korvaavia kasveja ovat i1ma1ehtiset 
ruohot ja varsinkin mata1assa vedessa, uposkasvit. Myos 
vesisarnma1ia ja ke11uvia viher1evarnoykkyja on 1oydetty. 

Kasvustojen korvauturnisi1rnio vaatii 1isaa koetoimintaa ja 
seurantaa, jotta·voitaisiin saada se1vi11e: 

kannattaako se11aisia i1rnaversoiskasvustoja niittaa, jois
sa seka1ajeina on ke11us- ja upos1ehtisia vesikasveja 

- kuinka suuri vesisyvyyden on o1tava, jotta kasvusto ei 
korvautuisi uposkasvei11a (ke11us1ehtisi11a ei vaikuta 
o1evan syvyysrajaa) 

- kuinka manta niittoa ke1luslehtiset vaativat, jotta myos 
ne saadaan pois a1uee1ta 

- mil1a keinoin uposkasvit on torjuttavissa, el1ei 1eikkaa
rn±nen sovellu 

- kannattaako uposkasveja yrittaa poistaa, koska vaarana 
voi o11a pahernpi ti1anne, vai hyvaksytaanko uposkasvit 
i1rnaversoisten ti1a11e. 

Vesikasvien niiton seurantaa vesikasvien osa1ta jatketaan 
ede1leen kesal1a 1981. Toirninta keskittyy kauirnrnin ohje1rnas
sa o1leisiin kohteisiin, vaikka niissa jatettaisiin niitta
rnattakin. Erityisen tarkkai1un kohteena tulevat 1isaksi 
o1ernaan kelluslchtisten niittokokelut, kasvustojen korvautu
m i s i 1 In-i o , s c k n 0 i j Li r v e I 1 n ~l 1 o i t e t t u n i i t to a j an k o h t a t u t k i m us . 
Mahdollisuuksien mukaan seurantaa laajennctaan koskcmaan 
uus.ia kasvilajcja sckii niittotulosta eri vcsisyvyyksilla. 
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EXPERIMENTELL SLATTER AV VATTENVAXTER UTFORD AV VATTENFORVALTNINGEN 

Sammandrag av vattenstyrelsens rapport nr 196 

Slatter av vattenvaxter i experimentellt syfte paborjades 
av vattenforvaltningen ar 1972 i Kniivilanlahti i Evijarvi 
sjo. Sjalva forsoksverksamheten borjade dock forst ar 1977, 
da sex vattendistrikt fick egna s1attermaskiner. I ett 
vattendistrikt utnyttjades en kommunagd maskin. Forsoksverk
samheten har nu pagatt i tre somrar, i huvudsak i samma 
sjoar varje ar. Samtidigt paborjades en uppfoljning av 
slattern for vattenvaxternas del. Man har foljt upp slatterns 
inverkan pa vaxtbestandens tathet, pa minskningen av vaxt
massan, pa vaxternas storlek, betydelsen av tidpunkten for 
slattern, vattendjupets inverkan samt slatterns effekt pa 
submersa (undervattens-) vaxter och pa artbestandet. Emedan 
slattern for det mesta gallt helofvter (i synnerhet vass~ 
vaxter) och flytbladsvaxter, beror undersokningarna foljakt-
1igen dem. Fore slattern paborjades gjordes vegetationskartor 
over alla undersokningsomraden sa vitt det var mojligt. 

Forandringarna i tatheten kontrollerades bade omedelbart 
efter varje slatter och darpafoljande ar. Bland helofyterna 
har bestandens tathet hos en del arter minskat snabbare an 
hos andra. Ett genomgaende drag har varit, att det atervuxna 
bestandet cirka ett ar efter slattern har varit tatare an en 
manad efter samma slatter. Exempelvis stor ingelknopp 
(Sparganium erectum), skot inte upp ett enda skott ovanfor 
vattenytan en manad efter den andra slattern, men foljande 
vaxtperiod fanns det ater nya skott. Efter den senaste slat
tern (sommaren 1979) hade bade sjofraken (Equisetum 
fluviatile) och stor igelknopp forsvunnit och hos bladvass 
TPhragmites australis), sav (Schoeno~lectus lacustris) och 
jattegroe (Glyceria maxima) var bestandens tathet cirka en 
procent av det obehandlade bestandets tathet, men inkommande 
sommar (1980) kan man vanta sig att nagra skott ater 
uppenbarar sig i de klippta bestanden. Flytbladsvaxternas 
reaktion efter slattern var motsatt: bladtatheten bade i rena 
och blandade hestand var annu cirka ett ar efter den andra 
slattern storre an i kontrollbestandet. 

Slatterns inverkan pa vaxtmassans vikt ovanfor botten (bio
massan), gick i samma riktning som inverkan pa tatheten. 
Forandringarna i vikten, uttryckta i procent av kontroll
materialets varden var storre an i tatheten. De skott som 
vaxte upp efter slattern, var alltsa antingen mindre eller 
spadare till sin byggnad. Det konstaterades, att de var 
bade och. I allmannhet var skotten som vaxte upp efter 
slattern kortare och viktens forhallande till langden mindre 
an hos de ororda vaxterna. 

Experimenten gav ingen klar uppfattning om slattertidpunktens 
betydelse for resultaten pa lang sikt. Den kortvariga effetten 
var den, att hestandet fornyades desto svagarc, ju senare 
s 1 it t t c r n u t ford e s • P ii b a s en a v e r fare n h c t e r i and r a 1 U n de r 
a r den c r r e k t i v 3 s t c t i d punk t c n f 6 r s 1 ii t t c r a v r 0 tad e 
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vattenvaxter den, da nivan av nar1ngsamnen ar som hogst, 
dvs. vid tiden for blombildningen. Genom att skara vaxterna 
flera ganger (l-3 ganger) under samma vaxtperiod, forsvinner 
vattenvaxterna snabbare an genom att skara vaxterna endast 
en gang. 

Det var aven sart att observera nagon betydelse hos vatten
djupet for slatterns resultat. Ett problem i jamforelsen av 
resultaten var, att slattermaskinen inte kunde skara djupare 
an 80 em och salunda kunde skarningsdjupet 
avvika fran vattendjupet. 

Submersa vaxter har klippts endast i batleder och i blandade 
hestand med helofyter. De submersa vaxterna verkar tala 
klippning battre an helofyterna. I andra lander har man bade 
goda och daliga erfarenheter av bekampning av submersa 
vattenvaxter. 

I vattenstyrelsens slatterexperiment visade sig insamlandet 
av de avklippta submersa vaxterna med slattermaskinens rafsa 
synnerligen svart. Salunda blev det kvar pa slatterplatsen 
avklippta vaxtdelar, som var kapabla att fortsatta att vaxa. 
Manga submersa arter, bl.a. de som klipptes i dessa forsok, 
kan foroka sig och spridas tom. fran sma stycken. 

Elimineringen av en vaxtart kan leda till att en annan art 
borjar dominera eller till att alger borjar foroka sig i 
stora mangder. I dessa experiment var den vanligaste 
forandringen den, att helofytbestanden ersattes med 
flytbladsvaxter . .Aven vissa andra helofyter, namligen laga 
luftbladsvaxter, och submersa arter vaxte bra pa ett omrade, 
dar de storre helofyterna (vassvaxterna) hade forsvunnit. 
Karakteristiskt for detta fenomen var, att det bland 
vassvaxterna redan ursprungligen fanns sadana arter som 
talde slattern battre. 

Elimineringen av vattenvaxter anses vara en av metoderna for 
restaurering av vattendrag. Genom slatter avvidstrackta 
hestand av vattenvaxter forbattras rekreationvardet och det 
estetiska vardet hos en sjo, men under inga omstandigheter 
vattenkvaliteten. Genom slatter av vattenvaxter behandlas 
endast vattenvaxtproblemets symptom, och darfor kan slatterns 
resultat vara endast overgaende. Orsaker till uppkomsten av 
vattenvaxtproblem kan vara sjosankning, vattendragsreglering 
eller eutrofiering av vattnet. For att na ett bestaende 
resultat borde man sa vitt mojligt eliminera dessa orsaker. 

De hittils gjorda experimenten har givit mycket vardefull 
information, men nagra omstandigheter kraver fortsatta 
utredningar. Sadana ar takten, med vilken helofyterna 
aterhamtar sig, samt i synnerhet flytbladsvaxternas reaktion. 
Dartill borde man strava till att effektivare an nu folja 
upp betydelsen av slattertidpunkten och vattendjupet. Varken 
vattenkvaliteten eller effektcrna av hekampningen av 
vattenvtixter pil he1a vattenekosystemet har undersokts. 
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EXPERIMENTELL SLATTER AV VATTENV.AXTER UTFORD AV VATTENFORVALTNINGEN 

Resultat ar 1980 

Sammandrag av nr 70 i vattenstyrelsens publikationsserie 

En uppfoljningsrappor.t over experimentell slatter utford av 
vattenforvaltningen har f~rdigst~llts (pa finska, Vesihal
lituksen tiedotuksia 196). Den beror resultaten av slatter 
under aren 1977-1979. Det har ansetts nodvandigt att som 
en fortsattning pa denna puplicera ett kort referat av 
resultaten fran sommaren 1980. 

I de flesta experimentsjoarna har slatter utforts alla ar 
(1977, 1978, 1979, 1980). I nagra fall vidtogs inga atg~rder 
mera ar 1980, emedan v~xten, som man forsokt bek~mpa, 
redan hade forsvunnit. 

De for~ndringar som slattern orsakar i bestandens t~thet 
mArks tydligast ~r och l~tta att m~ta. T~theten hos alla 
helofytbestand sjonk till praktiskt taget noll atmistone 
efter den senaste slattern sommaren 1980. Sjofr~ken (Egui
setum fluviatile) och sav (Schoenoplectus lacustris) hade 
vuxit mycket glest pa forsommaren fore slattern. De ovriga 
arterna, som ingick i forsoket, hade inte vuxit alls. I tva 
sjoar utfordes ingen slatter sornmaren 1980, varvid den ur
sprungliga arten, i det ena fallet sjofr~ken, i det andra 
jattegroe, ater uppenbarade sig, om an i mycket glesa 
be stand. 

Bestanden av flytbladsv~xter blev inte glesare trots flera 
gangers slatter, snarare tvartom. I blandade hestand med 
heloflyter har flytbladsvaxterna bevarat den ursprungliga 
bladt~theten eller okat den, nar daremot heloflyternas 
individt~thet har sjunkit betydligt. 

Forandringarna i biomassan har naturligtvis gatt i samma 
riktning som forandringarna i bestandst~theten. Efter 
sommarens 1980 slatter uppenbarade sig inga helofyter, sasom 
namndes i samband med behandlingen av individtatheten ovan. 
Skottens l~ngdtillv~xt kunde inte matas efter 
den senaste slattern, emedan endast sadana skott som nadde 
ovanfor vattenytan togs i beaktande. Under de tidigare aren 
var de skott, som vaxte upp efter slattern kortare och 
spadare ~n de oklippta skotten. Storsta delen var unga, 
uppvuxna fran nyaktiverade knoppar, men det fanns aven sadana, 
som hade tillkommit genom l~ngdtillv~xt av den av den 
avklippta skottstumpen. 

Inget nytt betr~ffande slattertidpunktens betydelse uppdaga
des sommaren 1980, utan man ar fortfarande tvungen att ty 
sig till forsok utforda i andra lander. Nu har ett experi
ment startats med sjofraken och sav, med syftet att klar
l~gga betydelsen av slattertidpunkten och antalet klipp
ningsgJnger for slfitterns lfingvariga cffekt. Flytbluds
vUxterna verkar vUxa f ramg~tngs rik t ob erocnde av foregaende 
sommars sl~i ttertidpunkt. r 1 idesj arvi (Tammerfors) hade gul 
nackros (Nuphar pumila) intc giitt tillbaka sommaren ~980, 
trots att hest&nden klippts tva g~nger fBregficndc sommur. 
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Exakta observationer over vattendjupets betydelse for vax
ternas aterhamtning efter slattern finns endast av gul 
nackros. I Iidesjarvi sjo kunde ingen verkan hos 
vattendjupet observeras. Betraffande de ovriga arterna har 
man dock smaningom kunnat bilda sig en uppfattning om 
vattendjupets betydelse. Savens atervaxt verkar inte vara 
beroende av vattendjupet, daremot har fraken och vass fornyat 
sig tatare i grunt vatten (fraken pa mindre djup an 0,4 m, 
vass pa mindre djup an 1m). Hos vaxter med kraftiga ratter, 
till vilka flytbladsvaxterna och helofyterna i dessa 
experiment hor, har mangden reservnaring i fotterna vid 
tidpunkten for slattern uppenbarligen stor betydelse. 

Submersa (undervattens-) vaxter har klippts i mycket liten 
utstrackning, emedan det redan i forvag varit kant, att 
slattern ar tekninskt svar att utfora och riskerna i samband 
med den var kanda. Endast sadana vaxter, som funnits i 
batleder och i blandbestand med helofyter, har klippts. De 
submersa vaxterna har, sasom vantat, blivit kvar efter flera 
behandlingar. 

Under sommaren 1980 visade det sig allt tydligare, att 
den vaxtart, som man vill eliminera, kan ersattas med arter 
som ar svarare att bekampa. Sa har varit fallet med helofyt
bestanden i flera av forsokssjoarna, medan flytbladsbestanden 
har bevarats nastan oforandrade. Samtidigt som helofyterna 
smaningom har glesnat, har de ovriga arterna i bestandet, 
oftast flytbladsvaxter, klarat sig bra trots slatterbehand
lingen. Ersattande arter ar framforallt flytbladsvaxter, 
av dem vanligast gul nackros och gaddnate (Potamogeton 
natans). Dessa har tom. forokat sig efter slit~ern. ~vriga 
ersattande arter ar laga luftbladsvaxter (som aven hor till 
gruppen helofyter) och, i synnerhet i gruntvatten, submersa 
vaxter. Aven vattenmossor och flytande klumpar av gronalger 
.har funnits. 

Ersattningsfenomenet av de behandlade bestanden kraver fort
satt experimentverksamhet och uppfoljning, for att foljande 
fragor skall kunna klarlaggas: 

- lonar det sig att klippa sadana vattenvaxtbestand, som 
ar blandbestand av helofyter, flytbladsvaxter och submersa 
vaxter 

- hur stort maste vattendjupet vara for att bestandet inte 
skall ersattas med submersa vaxter (flytbladsvaxterna 
verkar inte ha nagot avgorande vattendjup) 

- hur manga ganger maste flytbladsvaxterna klippas, for att 
aven de skall kunna elimineras 

- pa vilket satt kan de suhmersa vaxterna hekarnpas, ifall 
slatter inte tlr lamp1igt 
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lonar det sig att forsoka eliminer submersa vaxter, emedan 
faran dd foreligger, att situationen forvarras, eller kan 
man acceptera de submersa vaxterna i stallet for helofy
terna. 

Uppfoljningen av slattern av vattenvaxter kommer att fortga 
sommaren 198l.Verksamheten koncentreras pa de sjoar, sam har 
varit denlangsta tiden med i programmet, fastan en ~el av 
dem skulle bli obehandlade. Slattern av flytbladsvaxter 
kommer att fa speciell uppmarksamhet, likasa bestandens 
ersattningsfenomen samt i Oijarvi sjo (Kuivaniemi) experimen
ten for utredning av slattertidpunktens betydelse. I man 
av mojlighet utvigas uppfoljningen till att innefatta nya 
vaxtarter samt resultaten vid olika vattendjup. 
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