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ESIPUHE

Jouko Siira, Liminganlahden ja 
Hailuodon tutkija ja ystävä
Dosentti Jouko Siira syntyi Oulussa 1.2.1935 ja kuoli vaikean sairauden murtamana 
20.12.2005. Jouko Siira kirjoitti ylioppilaaksi Oulun lyseosta 1954, suoritti filosofian 
kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa pääaineenaan eläintiede 1959 ja väitteli 
Oulun yliopistossa kasvitieteessä 1970. Vastaperustettuun Oulun yliopistoon eläin-
tieteen assistentiksi hänet valittiin 1959.

Jouko Siira toimi Oulun yliopistossa aluksi eläintieteen, sittemmin kasvitieteen 
assistenttina ja myöhemmin kasvitieteen vs. apulaisprofessorina sekä nuoren Joen-
suun korkeakoulun biologian, erityisesti kasvitieteen apulaisprofessorina. Vuonna 
1984 hänestä tuli Perämeren tutkimusaseman asemanhoitaja. Jouko Siira oli nuoren 
Oulun yliopiston tutkimuksen ja opetuksen pioneereja, joka toi akateemisen toimin-
nan liekkiä Ouluun opiskeluaikaisestaan Alma Materista, Helsingin yliopistosta.

Oli erinomaista, että Oulun yliopisto sai juuri Jouko Siiran opettajaksi ja tutkijaksi. 
Hän oli myös laaja-alainen kenttäbiologi, joka hallitsi sekä kasvi- että eläintiedettä. 
Oulun seudun luonto ja nimenomaan Liminganlahden alue oli hänen merkittävä 
toimiensa ja elämän piiri.

Jouko Siira oli Hailuodon Marjaniemessä toimineen Perämeren tutkimusaseman 
asemanhoitajana omimmassa tehtäväkentässään Liminganlahden–Hailuodon erikoi-
sen ja monimuotoisen luonnon keskellä. Hänen tarmonsa riitti laajan ja monipuolisen 
Perämeren rannikon tutkimuksen käynnistämiseen ja toteuttamiseen. 

Jouko Siira ei ollut pelkästään akateemisen perustutkimus tekijä, vaan myös sovel-
tavan tutkimuksen tekijä ja erityisesti tärkeätä hänelle oli luonnonsuojelututkimus. 
Hän myös piti huolta tutkimusten tulosten kirjoittamisesta populaarissa muodossa. 
Jouko Siira oli ahkera, tarkka ja sitkeä luonnontutkija, jossa oli myös löytöretkeilijän 
geenejä. Tutkijan, opettajan, aktiivisen luonnonsuojelija ja luonnonystävän roolissa 
hän oli malli ja esimerkki monelle nuoremmalle luonnonystävälle.

Jäätyään eläkkeelle vuonna 2000 Jouko Siira työskenteli edelleen aktiivisesti jul-
kaisten muun muassa Liminganlahden ja sen ympäristön linnustotietoja ja ekologiaa. 
Myös väitöskirjassa aloittamiaan kasviekologisia tutkimuksia hän jatkoi ja laajensi 
luonnonsuojelun ja soveltavan ekologian suuntaan sekä maantieteellisesti pohjoi-
seen aina Lokan altaalle asti. Joukon osuus oli suuri työssä, joka johti Liminganlah-
den hoitosuunnitelmien laadintaan ja osittaiseen suojeluun. Hän toimi aktiivisesti 
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin hallituksessa ja Lakeuden Luonto ry:ssä 
sekä useissa luottamustehtävissä. 

Liminganlahti – maankohoamisen, 
suolan ja rantavoimien tulosta
Maankuoren vapauduttua mannerjäästä noin 10 000 vuotta se alkoi kohota ja palau-
tua jääkautta edeltäneeseen tilaan. Nykyisin maa kohoaa Liminganlahden pohjukassa 
noin 82 cm ja lahden suulla noin 92 cm sadassa vuodessa. Tasaisesta korkokuvasta 
johtuen maankohoaminen on näkyvä tekijä Perämeren pohjukan maisemassa. Alueel-
la rannikoiden maatumista edistävät joet, jotka virratessaan savi- ja hiekkaperäisten 
maiden halki kuluttavat uomaansa ja kantavat maa-aineksia mukanaan Limingan-
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lahteen. Jokien perkaus ja metsänojitus ovat todennäköisesti edistäneet maatumista 
lisääntyneen aineskuormituksen myötä.

Liminganlahti on Perämeren suurin lahti ja Suomen arvokkain lintuvesi. Linnusto, 
rikas kasvillisuus, maankohoaminen ja rantavoimat tekevät siitä kansainvälisesti 
arvokkaan kosteikkoalueen, joka on ehkä merkittävin kansainvälisen kosteikkoso-
pimuksen Ramsar – sopimuksen Suomen kohteista. Alue kuuluu myös kansalliseen 
lintuvesiohjelmaan ja on mukana Suomen Natura 2000 -ohjelmassa.

Laakealla Liminganlahdella maankohoamisen vaikutus on voimakas ja rannat 
ovat jatkuvassa muutostilassa. Maankohoamisen lisäksi aallot, tuulet ja jäät muok-
kaavat maisemaa. Perämeren rannikolle tyypilliset matalikot, rantaniityt, ruovikot, 
rantalietteet, hietikot ja pikkuluodot muodostavat laajan ja monipuolisen kokonai-
suuden Liminganlahdella. Alueen rantojen kasvillisuus on selkeästi vyöhykkeistä, 
josta voidaan erottaa mm. vihviläniittyjä, suolamaalaikkuja, ruovikoita ja rantapen-
saikkoja. Vaikka Liminganlahden murtoveden suolapitoisuus on keskimäärin vain 
1.5 promillea, kymmenesosa valtamerten suolapitoisuudesta, suolalla on merkittavä 
ekologinen rooli. Liminganlahden kasvistoon kuuluu useita Ruijanesikko-ryhmän 
lajeja sekä Suomelle kotoperäisiä lajeja, kuten pohjanlahdenlauha. Pohjansorsimon 
ainoa kasvupaikka Suomessa on Liminganlahdella.

Liminganlahden rannoilla elää myös runsas ja monipuolinen linnusto. Alueella 
pesii yli 100 lintulajia. Vuosittain alueella voidaan havaita 280 eri lintulajia läpi-
muuttavat linnut mukaan laskien. Alueelta on tavattu 31 lintudirektiivin liitteen I 
lajia ja alueella pesii kymmenkunta uhanalaista lajia. Liminganlahti on tärkeä muut-
toaikainen levähdysalue. Tällöin siellä levähtää satoja tuhansia lintuja. Keskikesällä 
alueelle kerääntyy sulkasatoaan viettäviä vesilintuja. Se on myös hanhien tärkein 
levähdyspaikka.

Liminganlahden rannoilla on myös useita maakunnallisesti arvokkaita perinne-
maisemia. Laidunnuksen loppuminen on johtanut monin paikoin rantojen umpeen-
kasvuun ja ruovikoitumiseen, mutta hoitotoimien avulla tilannetta on saatu paran-
nettua. Rantaniittyjen ojitus, vesien rehevöityminen, rakentaminen ja metsästys ai-
heuttavat silti yhä ongelmia monille kasvi- ja eläinlajeille. Suojelutoimien tavoitteena 
Liminganlahdella ja Hailuodossa on turvata erityisesti uhanalaisten ja harvinaisten 
lintu- ja kasvilajien tärkeimmät elinympäristöt. 

Tähän julkaisuun on koottu Jouko Siiran pohjansorsimoa ja rönsysorsimoa käsit-
televät tutkimukset. Monista syistä johtuen projekti oli niin vitkas, ettei Jouko Siira 
itse ole enää näkemässä valmista julkaisua. Tutkimustuloksille on kuitenkin edelleen 
käyttöä Liminganlahden ja sen lajiston suojelutyössä. Tämän julkaisun viimeistelivät 
Paula Aspelund ja Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksessa.

Helsingissä 2. helmikuuta 2011

Tapio Lindholm

Lisää Liminganlahdesta:
Hämeenaho R., Markkola, J. Ohtonen. A., Ojanen, M., Pessa. J. ja Siira J. 1993: Limin-
ganlahti. Pohjoinen. 163 ss.
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Rönsysorsimo  
(Puccinellia phryganodes) 
Suomessa vuosina 1926–2000
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1 Johdanto

Rönsysorsimo (Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merr.) on arktinen meren-
ranta-heinä, jolla on Perämeren rannikolla erillisalue (Hultén & Fries 1986). Erikoisen 
levinneisyytensä takia lajia luetaan ruijanesikkoryhmään (Primula sibicaryhmä) (esim. 
Erlandsson 1939, Ericson & Wallentinus 1979). Suomessa laji on löydetty ensimmäi-
sen kerran vuonna 1926 Siikajoen Tauvosta (Lemberg). Rönsysorsimon levintää ja 
Suomen kasvupaikkoja on tutkittu Oulun yliopiston biologian laitoksella, etenkin 
Perämeren tutkimusasemalla, 1960-luvulta lähtien (Siira & Haapala 1969, Siira & Me-
rilä 1985, Markkola ym. 1996, Siira & Merilä 1977 ja Siira 1997). Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskus on tukenut levinneisyyden ja ekologia selvitystä vuosina 1989, 1996 
ja 1997. Tässä työssä esitetään saatavilla olevat tiedot rönsysorsimon esiintymisestä 
Suomessa vuosina 1926–2000 ja tarkastellaan lajin kasvupaikkatekijöitä. Rönsysorsi-
mo on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) lajiksi (Rassi ym. 2010).

Rönsysorsimo kasvaa päälevinneisyysalueellaan Jäämeren piirissä niittyrannoilla 
muodostaen maarannan alimman kasvillisuusvyöhykkeen. Se on halofyytti. Suomes-
sa kasvupaikat ovat murtovesirantojen suolamailla. Rönsysorsimo on monivuotinen, 
rönsyilevä ja matalia maltomaisen tiheitä kasvustoja muodostava heinä. Se kukkii 
Suomessa verraten harvoin ja tällöinkin heteiden ponnet jäävät avautumatta. Se on 
heikko kilpailija ja häviää nopeasti voimakkaampien lajien tieltä.
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2 Aineisto ja menetelmät

Levinneisyys
Rönsysorsimon levinneisyystiedot perustuvat kirjallisuuteen, museokokoelmatietoi-
hin ja kenttätutkimuksiin.

Kasvillisuus
Kasvillisuuskuvauksien näyteala on yksi neliömetri, jolla peittävyys on esitetty käyt-
täen asteikkoa: +, 0,5, 1…10, 20…100 %. Rannan kasvillisuutta on kuvattu vaakituilta 
linjoilta, jotka on sidottu Oulun ja Raahen vedenkorkeustietoihin. Putkilokasvien 
nimistö on Hämet-Ahti ym. (1998) ja Tutin ym. (1964–1980) mukainen ja sammalien 
nimistö Ulvinen ym. (2002) mukainen. Puccinellia distans subsp. borealis on tekstissä 
Puccinellia borealis ja Potentilla anserina subsp. egedii on Potentilla egedii.

Maaperä
Kivennäismaan raekoko on määrätty kuivaseulonnalla ja areometrimenetelmällä. 
Vesipitoisuus on saatu kuivattamalla näytettä lämpökaapissa 60 °C:n lämpötilassa 
vähintään 24 tuntia, kunnes näyte on kuivunut. Orgaanisen aineksen pitoisuus on 
määritetty hehkuttamalla kuivattua näytettä 550 °C:n lämpötilassa 4 tuntia.

Happamuus, sähkönjohtokyky ja hapetus-pelkistyspotentiaali (redoks-potentiaali) 
on mitattu tuoreen maan vesimuutoksesta (1 tilavuusosa maata ja 4 tilavuusosaa 
vettä). Uutosaika on 12 tuntia ja lämpötila 25 °C. Sähkönjohtokyvyn yksikkö µS cm-1 
tai mS cm-1. Mittaukset on tehty Oulun yliopiston Perämeren tutkimusasemalla.

Kemiallisissa analyyseissä uutosnesteenä on ollut tislattu vesi ja 1 molaarinen, 
hapan (pH 4,6) ammoniumasetaatti (AAAc). Uutossuhde on 1 tilavuusosa tuoretta 
maata ja 9 tilavuusosaa nestettä. Uutosaika on 12 tuntia. Vain vesiuutteista on määri-
tetty ammoniumtyppi (NH4-N) ja nitraattityppi) NO3-N) sekä kloridi (Cl) ja sulfaatti 
(SO4). Muissa analyyseissä uutosneste on AAAc ja vesi. Nämä ovat: natrium (Na), 
kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), rauta (Fe), alumiini (Al), mangaani (Mn) 
ja fosfaattifosfori (PO4-P). Analyysimenetelmät ovat yleisesti käytettyjä. Analyysit on 
tehty Oulun yliopiston biologian laitoksella ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-
kuksen laboratoriossa.

Näiden lisäksi on analysoitu kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuuksia. Nä-
mä määritykset on tehty Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen asemalla.
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3 Rönsysorsimon levinneisyys Suomessa

Tiedossa olevat rönsysorsimon kasvupaikat Suomessa on esitetty kuvassa 1. Tiedot 
esitetään vuosijaksoittain. Kasvupaikkoja tunnetaan kaikkiaan 17. Esiintymiä oli 
eniten 1960-luvulla (9 kpl), mutta viime vuosina tietoja on vain viidestä.

3.1 
Entiset kasvupaikat
Katsauksessa esiintymän nimen perässä oleva numero viittaa sijaintiin kuvassa 1.

Hailuoto, Kutukari (nro 2)
Uno Widlund löysi Kutukarista rönsysorsimon vuonna 1929 (Widlund 1950). Alueella 
oli laajoja suolamaita, joilla kasvoivat mm. suolayrtti (Salicornia europaea), suolavihvilä 
(Juncus gerardii), luotosorsimo (Puccinellia borealis), merisuolake (Triglochin maritima) 
ja suolasolmukki (Spergularia salina).

Vuonna 1935 tilanne oli Widlundin mukaan ennallaan. Myöhemmin alue on kui-
tenkin ruovikoitunut ja pensoittunut ja rönsysorsimo on kadonnut. Esimerkiksi Vir-
tanen (1961) ei rönsysorsimoa löytänyt.

Hailuoto, Ryöpäs (nro 3)
Esiintymä on Uno Widlundin löytämä vuonna 1935 (Widlund 1950). Rönsysorsimo 
kasvoi täällä usean neliökilometrin laajuisina kasvustoina samankaltaisella paikalla 
kuin Kutukarissakin. Alue oli laidunnettu. Virtanen (1961) ei löytänyt täältä enää 
rönsysorsimoita. Nykyään alue on osin raivattu pelloksi ja osin se on luhtaniittyä tai 
ruovikkoa. Rönsysorsimolle sopivia kasvupaikkoja ei ole.

Hailuoto, Väntelänkari (nro 4) 
Ensimmäinen rönsysorsimotieto on vuodelta 1948 (Haapala 1950) ja seuraavat vuo-
silta 1958 (Virtanen 1961) ja 1961 (S. Rissanen, OULU). On todennäköistä, että sorsi-
mo on kasvanut täällä aikaisemminkin, sillä alueella on ollut ainakin jo vuosisadan 
alussa suolamaita (Leiviskä 1908). Vuonna 1966 rönsysorsimoa kasvoi suolalaikuilla 
0,2 km2:n alueella 52–101 cm mpy (Siira & Haapala 1969 (kuva 2). Lähinnä merta 
oleva esiintymä oli vesirajasta 80:n päässä. Kasvustoja oli siten sekä litoraalissa että 
epilitotoraalissa. Laajimman yhtenäisen kasvuston koko oli 20 m2. Parhaimmilla 
paikoilla mattomaisen tiheä rönsysorsimokasvusto oli 15–25 cm:n korkuista. Rönsy-
jen pituus oli 20–44 cm. Näin reheviä kasvustoja ei tiedetä olleen missään muualla. 
Perämeren rannikolla, eikä täälläkään enää muutaman vuoden kuluttua. Alue on 
entistä laidunaluetta, mutta vuonna 1966 sitä ei enää laidunnettu. Ranta oli aukea ja 
matalakasvuinen (kuva 2). Järviruokokasvustoja oli vähän.

Laidunnuksen loputtua suolaikut vähitellen kutistuivat ja rönsysorsimot katosi-
vat. Vuonna 1973 oli jäljellä pari litoraalista ja yksi epilitoraalinen esiintymä. Vuonna 
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Kuva 1. Rönsysorsimon tunnetut esiintymät Suomessa vuosina 1926–2000. Sulkeissa oleva luku 
on ensimmäinen löytövuosi ko. paikalta. 
1. Siikajoki, Tauvo (1926); 2. Hailuoto, Kutukari (1929); 3. Hailuoto, Ryöpäs (1929); 4. Hailuoto, 
Väntelänkari (1948); 5. Lumijoki, Kari (1966); 6. Oulunsalo, Pajuniemi (1966); 7. Oulunsalo, Hylky-
kari (1966); 8. Haukipudas, Kraaseli (1966); 9. Oulu, Kempeleenlahti (1967); 10. Hailuoto, Isomata-
la (1967); 11. Lohtaja, Marinkainen (1969); 12. Hailuoto, Tömppä I (1975); 13. Hailuoto, Tömppä II 
(1984); 14. Lumijoki, Karinpää (1986); 15. Hailuoto, Väliteonkarit (1989); 16. Siikajoki, Karinkanta, 
Lehtoranta (1989); 17. Siikajoki, Karinkanta, Keskilahti (1999); 18. Lumijoki, Lamunkari, istutettu 
1996–97. 
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1979 epilitoraalisen suolamaa-alueen koko oli noin 5 ha. Vuonna 1979 litoraalisia 
esiintymiä ei enää ollut ja epilitoraalinenkin alue oli supistunut. Sen poikki kuvattu 
linja on esitetty liitteessä 1. Vuonna 1983 suolamaa-alue oli edelleen kutistunut ja 
rönsysorsimon huonokuntoisten kasvustojen pinta-ala oli 2,5 m2. Vuonna 1989 löytyi 
vielä 18,5 m2:n alueelta kahdeksan pientä kasvustoa, joiden pinta-ala oli yhteensä 
2,13 m2. Koko suolamaa-alueen koko oli nyt vain 0,5 ha. Vuonna 1994 oli vielä kaksi 
pientä kasvustoa. Seuraavana vuonna rönsysorsimo oli Väntelänkarilta kadonnut.

Lumijoki, Kari (nro 5) 
Karin laajalta niittyalueelta löytyi vuonna 1966 yhdeltä suolalaikulta kolme pientä 
(2–3 dm2) rönsysorsimokasvustoa (Siira & Haapala 1969). Lajia ei ole täältä tavattu 
vuonna 1975 eikä sen jälkeen.

Oulunsalo, Pajuniemi (nro 6)
Laajalla laidunmaalla oli 1960-luvulla runsaasti suolalaikkuja. Vuonna 1966 suola-
laikuilla kasvoi useiden neliökilometrien alalla rönsysorsimoita (Siira & Haapala 
1969). Esiintymät olivat 330–450 m:n päässä vesirajasta. Laidunnuksen loputtua lai-
kut hävisivät, niin että vuonna 1978 kasvitonta alaa oli vain muutama neliömetri, ja 
rönsysorsimo oli täysin kadonnut. Samalla laidunmaalla kasvoi aikaisemmin myös 
ruskokaislaa (Blysmus rufus) (Siira 1983).

Oulunsalo, Hylkykari (nro 7)
Rantaniityn suolalaikuilla oli vuonna 1966 15 rönsysorsimokasvustoa, joista suurin oli 
9 dm2:n kokoinen (Siira & Haapala 1969). Laiduntaminen loppui täälläkin 1960-luvun 
alkupuolella ja lisäksi kesämökin rakentaminen tuhosi muutamia kasvustoja. Vuonna 
1978 ja sen jälkeen lajia ei ole täällä tavattu.

Kuva 2. Hailuodon Väntelänkarin suolamaakasvillisuutta vuonna 1966. Potinlahti näkyy taustalla. 1 = kasviton 
alue, 2 = rönsysorsimo (Puccinellia phryganodes), 3 = suolasolmukki (Spergularia salina), suolavihvilä ( Juncus gerar-
dii). Kuva: Jouko Siira.
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Haukipudas, Kraaseli (nro 8)
Saari oli kauan laitumena. Luoteisrannalla oli ja on osin vieläkin matalakasvuista 
merenrantaniittyä ja vähenevässä määrässä myös suolalaikkuja. Vuonna 1966 täältä 
löytyi yksi rönsysorsimokasvusto (12 dm2) (Siira & Haapala 1969). Lajia ei löydetty 
täältä vuonna 1978 eikä myöskään myöhemmin.

Oulu, Kempeleenlahti (nro 9)
Vuonna 1967 löytyi läheltä entistä Kirjastoseuran taloa kahdelta suolalaikulta neljä 
pientä (1–5 dm2) rönsysorsimokasvustoa (Siira & Haapala 1969). Esiintymät olivat 
300 m:n päässä vesirajasta ja 70–80 cm mpy. Laiduntaminen loppui 1960-luvun alussa 
ja laikut kasvittuivat vähitellen. Lajia ei löydetty enää vuonna 1978 eikä sen jälkeen.

Lohtaja, Marinkainen (nro 11)
Pekka Keränen löysi vuonna 1969 rönsysorsimoita 17:lta suolalaikulta Niemenjoen 
suun pohjoispuolelta. Vuonna 1983 täältä löytyi enää vain yhdeltä laikulta neljä huo-
nokuntoista 1–2 dm2:n laajuista kasvustoa (Siira & Merilä 1985). Vuosina 1988–89 ei 
löytynyt ainuttakaan rönsysorsimokasvustoa, vaikka suolalaikkuja kirjattiin kaikki-
aan 94, joilla kasvoi mm. suolayrtti (Markkola ym. 1996).

Hailuoto, Tömppä I (nro 12)
Vuonna 1974 Jouko Siira ja Veli Saari löysivät peltoraiviolla olevalta suolalaikulta 
pienen rönsysorsimokasvuston (Kaakinen & Saari 1977). Sama kasvusto löytyi myös 
seuraavana kesänä (Eino Merilä). Aluetta niitettiin epäsäännöllisesti 1980-luvun puo-
liväliin saakka, jolloin se otettiin peltoviljelyyn. Esiintymä on tuhoutunut.

Lumijoki, Karinpää (nro 14)
Esiintymä löytyi vuonna 1986 (Marko Hyvärinen ja Juha Riihimäki). Rönsysorsimoa 
kasvoi vain yhdellä suolalaikulla. Kesällä 1989 kasvuston koko oli 4 m2. Laikku oli 
suolavihvilävyöhykkeen yläosassa 60–70 cm mpy ja vesirajasta 240 m:n päässä. Rön-
sysorsimo oli lyhytrönsyistä ja huonokuntoista. Suolavihvilävyöhykkeen merenpuo-
lella oli 170 m leveä järviruokovyöhyke, joten rönsysorsimolla ei ollut mahdollisuutta 
levittäytyä lähemmäksi vesirajaa. pieni kasvusto oli elossa vielä vuonna 1991, muttei 
enää vuonna 1996.

Siikajoki, Karinkanta, Lehtoranta (nro 16)
Anna-Maija Mäkirinta ja Tauno Ulvinen löysivät vuonna 1989 rönsysorsimon Savi-
ojan suun itäpuolelta ojan venevalkamalaajennuksen kaivuumaalta. Hyväkuntoisen, 
joskin lyhytrönsyisen kasvuston koko oli 15 dm2. Vuonna 1996 esiintymää ei löydetty.

3.2  

Nykyiset (vuoden 2000 tilanne) kasvupaikat

Siikajoki, Tauvo (nro 1)
Bertel Lemberg löysi vuonna 1926 rönsysorsimon Suomen ensimmäisen kasvupai-
kan Siikajoen Tauvon Ulkonokan hietikolta (Lindberg 1929, Krogerus 1932, Lemberg 
1935). Vuonna 1967 täällä oli 12 pientä kasvustoa (Siira & Haapala 1969). Tämän jäl-
keen laji oli kauan kadoksissa monista etsiskelyistä huolimatta (esim. Siira & Ojanen 
1976). Vihdoin 02.08.1993 Jari Särkkä löysi esiintymän uudelleen Ulkonokan koillis-
päästä n. 200 m vesirajasta (OULU). Vuonna 1994 hän löysi täältä 0,25 ha:n alueelta 
22 pientä kasvustoa ja lisäksi alueen pohjoispuolelta 17 pientä kasvustoa (pinta-ala 
yhteensä noin 9 m2) (OULU, ark., kirj. ilm.). Vuonna 1996 alueen itäosassa oli ainakin 
17 pientä rönsysorsimokasvustoa (Siira & Merilä 1997). Viime vuosina rönsysorsimo 



14  Suomen ympäristö  6 | 2011

on laajentanut kasvualuettaan ja kasvustojen määrä on kasvanut (vuonna 1999 noin 
50 kpl), mutta ne olivat edelleen pieniä 1-100 dm2:n kokoisia. Vuonna 2001 sorsimo 
oli levittäytynyt tunnetuista kasvupaikoista 1,5 km:n päähän Munahiedalle, josta 
Kari Koivula löysi kaksi pientä kasvustoa (yhteensä 0,5 m2). Vuonna 2001 erikokoisia 
kasvustoja oli yli 100 kpl (Marika Niemelä).

Ei tiedetä onko rönsysorsimo säilynyt täällä koko ajan vuodesta 1926 lähtien, vai 
onko se tullut paikalle uudelleen. Esimerkiksi Hailuodon Isomatalalta peräisin ole-
va uusi saapuminen ei ole lainkaan mahdotonta. Ulkonokan hietikon pinta-ala on 
nykyään >3 km2. Vuoden 1878 

kartassa se oli hyvin pieni mutta 1900-luvun alussa jo 0,5 km:n levyinen (Leiviskä 
1905), joten se on pääosin syntynyt 1800-luvulla. Todennäköisesti rönsysorsimo on 
kasvanut täällä jo ennen vuotta 1926.

Ulkonokan laajalla hietikolla on runsaasti suolakkokasvillisuutta. Sitä ulottuu 
vesirajasta yli 1700 m:n päähän. Alue on suola-aavikkomainen (Siira & Ojanen 1976). 
Tasaisuutta rikkovat pienet dyynit. Sukkulenttisten halofyyttien, kuten suolasol-
mukin (Spergularia salina), suolayrtin (Salicornia europaea) ja meriratamon (Plantago 
maritima), osuus kasvipeitteestä on suurempi kuin muilla alueilla.

Hailuoto, Isomatala (nro 10)
Terttu Vartiainen löysi rönsysorsimon Isomatalan saarelta jo vuonna 1967. Vuonna 
1973 paikalla oli useita esiintymiä (Eino Merilä). Vuonna 1978 erikokoisia kasvustoja 
oli peräti 15 ha:n alalla (Siira & Merilä 1985). Kasvustoja oli vesirajan tienoilta 519 
m päähän ja 114 cm:n tasolle mpy. Laajimmat esiintymät olivat 140–220 m päässä 
vesirajasta ja 16–64 cm:n korkeustasolla. Rannan yleisilme on tasaisuus, mutta se on 
jäiden ja veden eroosion vaikutuksesta epätasainen.

Huomattavan osan läntisistä kasvustoista oli vuonna 1989 vallannut ruovikko tai 
merisara kosteilla paikoilla ja luhtakastikka ja suolavihvilä kuivahkoilla paikoilla. 
Toisaalta rönsysorsimo oli levittäytynyt merestä paljastuneelle maalle ja kaakkoisran-
nalle oli ilmaantunut kasvustoja rantaosuudelle, jolla niitä ei aikaisemmin ole ollut 
(kuva 3). Rönsysorsimokasvustoja oli 7,1 ha:n alueella (Markkola ym. 1996).

Vuonna 1996 kasvustoja oli noin 6 ha:n alueella. Ranninmaiset kasvustot olivat 40 
m:n päässä keskivesirajasta ja kauimmaiset tästä 190 m:n päässä. Yksittäinen kas-
vusto pienellä suolalaikulla oli 320 m:n päässä vesirajasta. Esiintymät olivat 2–49 cm 
keskivesitason yläpuolella (Siira & Merilä 1997).

Vuonna 1997 esiintymisalue oli edellisvuodesta laajentunut rannan suunnassa 
pohjoiseen ja hieman myös eteläsuuntaan (kuva 4). Etäisimmät olivat 200 m:n päässä 
vesirajasta. Rönsysorsimokasvustoja oli Isomatalan itä- ja etelärannan alueella lähes 
1,5 km:n matkalla, noin 12 ha:n alueella, ei kuitenkaan yhtenäisesti.

Vuonna 1999 kolmea pohjoisinta kasvustoa ei löydetty, mutta lounaisella rannalla 
oli uusia kasvustoja. Rönsysorsimoa oli lähes 12 ha:n alueella. Kaakkoisrannalla 
kasvustoja oli 67–167 m leveällä vyöhykkeellä. Vuonna 2000 ei havaittu oleellisia 
muutoksia.

Hailuoto, Väliteonkarit (nro 15)
Isomatalan eteläpuolella on useita pieniä kivikkoisia kareja, joilla kivien välissä on 
hiekkaa ja paikoin hienompaakin ainesta. vuonna 1989 löytyi yhdeltä karilta n. 9 
dm2:n laajuinen rönsysorsimökasvusto (Markkola ym. 1996). Esiintymä oli n.1 km:n 
päässä Isomatalan lähimmästä rönsysorsimokasvustosta. Kyseistä karia oli tutkittu 
vuosina 1985–1988 (J. Markkola), jolloin lajia ei tavattu, joten se oli vastikään tullut 
karille.

Kesällä 1996 löydettiin kuudelta karilta yhteensä 20 pientä rönsysorsimokasvustoa 
(Siira & Merilä 1997). Niiden pinta-ala oli yhteensä 5,82 m2.



15Suomen ympäristö  6 | 2011

Kuva 3. Hailuodon eteläosa, Isomatalan itärantaa kesällä 1988.

Kuva 4. Isomatalan, Väliteonkarin ja 
Tömpän rönsysorsimon esiintymät vuonna 
1997 (Siira 1997).
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Vuonna 1997 tutkittiin Isomatalan ja Ulkoriisin välillä olevat (jälkimäiset mukaan 
lukien) pienet saaret. Näitä oli 38 kpl, joista yhdeksältä löytyi rönsysorsimoita. Tutki-
musalue oli laajempi kuin edellisenä vuonna. Edellisvuonna löydetyistä esiintymissä 
kasvustot olivat yleensä laajentuneet. Kasvustojen pinta-ala oli nyt 19 m2.

Vuonna 1999 rönsysorsimoita kasvoi 13 karilla. Pinta-ala oli 52 m2.

Hailuoto, Tömppä (nro 13)
Vuonna 1984 rönsysorsimoita kasvoi litoraalin suolamaalla n. 9 aarin alueella (J. Mark-
kola). Kasvustojen pinta-ala oli n.90 m2. Alimmat kasvustot olivat aivan vesirajassa.

Vuonna 1987 rönsysorsimokasvustot olivat laajemmat kuin vuonna 1984. Toisaal-
ta järviruoko oli vallannut maanpuolen kasvustot paikoin jopa 1,5 m:n leveydeltä. 
Vuonna 1988 rönsysorsimoita kasvoi 30 aarin alalla. Hyväkuntoisia kasvustoja oli 
18 aarilla. Ruovikko oli vallannut suolalaikuista kolmanneksen (Markkola ym.1996)

Vuonna 1995 ruovikko oli levinnyt koko esiintymän alueelle, ja esiintymän yhteys 
rantaan oli ruovikon salpaama. Keskiosassa ruovikko oli harvaa ja siellä täällä oli 
kasvittomia laikkuja. Rönsysorsimoita kasvoi yhdellä laikulla vielä noin 120 m2:n 
alueella. 

Vuonna 1996 esiintymä oli jäänyt 80 m:n päähän vesirajasta. Se oli tiheän ruovikon 
ympäröimä. Ruovikon leveys merenpuolella oli 30 m ja korkeus 100–140 cm. Rönsy-
sorsimoita kasvoi vielä 120m2:n alalla.

Vuonna 1997 esiintymä oli supistunut edellisvuodesta. Lajia kasvoi ruovikon ym-
päröimällä suolalaikulla noin 100 m2:n alueella. Rönsysorsimon kasvustojen pinta-ala 
oli 40 m2. Tämän lisäksi ruovikon meren puolelta löytyi edellisvuoden istutuksista 
kaksi pientä kasvustoa.

Vuosina 1999 ja 2000 rönsysorsimokasvustojen pinta-ala oli 9 m2. Kasvitonta alaa 
oli vuonna 1999 jäljellä 10 m2 ja vuonna 2000 6 m2. Esiintymä todennäköisesti häviää 
muutamassa vuodessa, vaikka laikun ruovikko on useana kesänä niitetty.

Siikajoki, Karinkanta, Keskilahti (nro 17)
Vuonna 1999 Marika Niemelä löysi Karinkannasta mereen laskevan ojan suun pen-
kalta 1,0 ja 0,25 dm2:n laajuista kasvustoa, joiden väli oli 5 m (OULU). Kasvitonta 
alaa oli 25 m2. Penkalla kasvoivat mm. suolasolmukki ja järviruoko. Uhkatekijänä on 
järviruo´on levittäytyminen rönsysorsimokasvustoihin.

3.3  

Siirtoistutukset
Siirtoistutuskokeiluja on tehty Hailuodon Tömpässä sekä Lumijoen Lamunkarilla ja 
Karinpäässä. Istutukset tehtiin kesällä 1996 siirtämällä pääasiassa neliödesimetrin 
kokoisia kasvustoja Hailuodon Isomatalalta. Karinpäässä istutus ei tuottanut tulosta. 
Seuraavana kesänä, eikä myöhemminkään siellä ei ole tavattu eläviä rönsysorsimoita. 
Muissa kohteissa tulos on ollut parempi.

Hailuodon Tömppä (nro 13)
Tömpän alueella on rönsysorsimoa pyritty saamaan levittäytymään järviruokovyö-
hykkeen merenpuolelle rantaniitylle. Tätä varten rönsysorsimoita siirrettiin kesällä 
1996 merelle ulottuvalle linjalle ja sen läheisyyteen. Linjalle istutettiin neljä 0,5–1 
dm2:n kokoista kasvustoa ja linjan itäpuolelle 10–15 m:n päähän 50 rönsysorsimon 
juurellista versoa riviin 10 cm:n päähän toisistaan (Siira & Merilä 1997). Seuraavana 
vuonna löytyi vain kaksi pientä kasvustoa. Edellinen talvikausi oli rantakasvilli-
suudelle tuhoisa, ja kasvukauden koittaessa rantakasvillisuus oli paikoin kokonaan 
tuhoutunut, esimerkiksi nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla) ja meriasteri (Aster 
tripolium) olivat rannalta lähes täysin kadonneet.
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Kokeilua jatkettiin kesällä 1997 siirtämällä tänne kymmenen uutta istutuspaak-
kua. Tällöin kokeilualueella oli 12 kasvustoa, joiden peittävyys oli yhteensä 4,6 dm2. 
seuraavana vuonna tavattiin kahdeksan kasvustoa. Nämä olivat yleensä melko hyvä-
kuntoisia ja olivat laajentuneet. Pinta-ala oli 8,5 dm2. Vuonna 1999 löytyi 6 kasvustoa, 
joiden ala oli yhteensä 3 dm2. Seuraavana vuonna (2000) ei löytynyt yhtään kasvustoa. 
Suuri osa ranta-alueesta oli nyt rönsyröllin (Agrostis stolonifera) valtaama. Kasvilli-
suus oli kuitenkin aukkoista, eikä kasvittuminen voi olla perussyy rönsysorsimon 
katoamiseen.

Lumijoen Lamunkari (nro 18)
Lamunkari on laakea 50 cm merenpinnan yläpuolelle kohonnut hiekkainen ja kivik-
koinen kari. Saaren maaperä on runsaselektrolyyttinen ja se on tällainen heti merestä 
kohottuaan. Saaren ympäriltä puuttuvat Liminganlahden rannoilla yleiset helofyytti-
kasvustot. Päälajit ovat suolasolmukki ja rönsysorsimo. Kasvitonta alaa on runsaasti. 
Linjalle istutettiin 28.8.1996 rönsysorsimoita 20 paikkaan 0–42 cm keskivesitason 
yläpuolelle. Istutuskasvustojen koko oli 20–100 cm2.

Kun seuraavana vuonna istukkaiden menestyminen näytti huonolta niin samaa 
alkuperää (Hailuodon Isomatala) olevia istukkaita lisättiin seitsemään paikkaan, 
linjan välittömään läheisyyteen vesirajan yläpuolelle 60 m:n matkalle. Vuodesta 1998 
rönsysorsimoiden menestymistä on seurattu vuosittain.

Taulukko 1. Lamunkarin rönsysorsimon vuosien 1996–97 menestyminen. 
Kasvia on istutettu 27 paikkaan yhteensä 21 dm2:n alalle.

vuosi paikka n kasvusto n pinta-ala dm2

1996 - 97 27 27 21,0

1998 13 13 13,0

1999 16 20 28,1

2000 15 26 50,1

2001 15 29 74,4

Kasvupaikkojen määrä on supistunut, mutta kasvustojen määrä kasvanut. Uusiksi 
kasvustoiksi on luettu selvästi emokasvustosta erillään olevat esiintymät, käytännös-
sä 10–50 cm:n päässä olevat. Rönsysorsimo on siis kyennyt vegetatiivisesti leviämään. 
Vain saaren merenpuolen istutukset ovat menestyneet. Vuodesta 1998 vuoteen 2001 
kasvustojen pinta-ala on lähes kuusinkertaistunut.

3.4  

Seuralaislajisto
Rönsysorsimo on matalakasvuinen halofyytti, joka menestyy vain aukkoisessa niuk-
kakasvuisessa ympäristössä. Esiintymiä tavataan Perämeren rannikolla vain elekt-
rolyyttisimmillä paikoilla, pääasiassa primaarisilla suomailla. Parhailla paikoilla 
kasvustot ovat kuitenkin pieniä, alle puolen neliökilometrin kokoisia. Liitteessä 2 
on kuvattu rönsysorsimoita kasvavien suolalaikkujen kasvillisuutta yhden aarin 
suuruisilta näytealoilta. Lajiston perusteella erotetaan neljä tyyppiä. Laikkuja, joilla 
rönsysorsimo menestyy hyvin, esim. peittävyys on yli 40 %, kutsutaan Puccinellia 
phryganodes -laikuiksi. Muita nimitetään Salicornia europaea, Puccinellia borealis ja Ph-
ragmites australis -laikuiksi. Viimeksi mainittu tyyppi on näistä lyhytikäisin.

Rönsysorsimon yleisimmät seuralaiset ovat rönsyrölli (Agrostis stolonifera), suo-
lasolmukki (Spergularia salina) ja luotosorsimo (Puccinellia borealis). Neljän pää-
esiintymäalueen kasvillisuutta vuosina 1996–1999 on esitetty liitteessä 3. Yhdellä 
neliökilometrillä on ollut 1–9 putkilokasvilajia (keskiarvo 4,9; n = 96). Eri alueilla 
keskimääräinen lajimäärä on ollut 4,3–5,0 (Tömpässä pienin ja Isomatalalla suurin). 
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Kasvitonta alaa on ollut keskimäärin 41 %. Putkilokasvilajeja on ollut yhden neliö-
metrin ruuduilla vuosien 1996–99 aineistossa 24. Vähiten lajeja on Tömpän ruuduilla 
ja eniten Tauvon ja Isomatalan aineistossa.

Järviruovikon sisälle joutunut ja vähitellen ruovikon tukahduttama Tömpän esiin-
tymä poikkeaa muista. Lajimäärä on pieni ja järviruo´on ja suolavihvilän osuus on 
suuri. Tauvon alue on sen vastakohta, aukea ja laakea hietikko. Täällä rönsysorsimo-
kasvustot ovat pieniä ja kasvitonta alaa on enemmän kuin muissa kohteissa. Lajistossa 
on 6 muilta alueilta puuttuvaa lajia. Toisaalta täältä puuttuu kostean merenrannan 
lajistoa. Suolayrtti kasvaa rönsysorsimon esiintymissä enää vain Tauvossa.

Isomatalan ja karien (Väliteonkarit) rönsysorsimokasvustojen lajisto on lähellä 
vesirajaa olevien kasvustojen osalta melko samanlainen. Isomatalalla on esiintymiä 
myös ylempänä maarannalla, josta syystä lajistossa on myös tälle tasolle tyypillistä 
lajistoa, kuten suolavihvilä (Juncus gerardii), punanata (Festuca rubra) ja luhtakastikka 
(Calamagrostis stricta). Kareilla on merirannikin (Glaux maritima) osuus suurempi kuin 
muualla.



19Suomen ympäristö  6 | 2011

4 Ekologia

4.1  

Meriveden korkeus
Rönsysorsimon kaikki 1990-luvulla tiedossa olevat kasvupaikat ovat maarannalla. 
Isomatalalla kasvustoja on aivan vesirajasta lähtien, muualla ylempänä. Viime vuo-
sien ylimmät kasvustot ovat tasolla 42–49 cm mpy. Kasvukauden aikana vesi ulot-
tuu keskimäärin tasolle 65 cm, joten ylimmätkin kasvustot ovat kesällä meriveden 
vaikutuspiirissä.

Rönsysorsimoesiintymiä Perämeren rannikolla on aikaisemmin ollut myös maa-
rannan yläpuolella ainakin Oulussa, Oulunsalossa ja Hailuodossa. Kasvupaikat ovat 
olleet laidun- tai niittomailla olleilla suolalaikuilla. Laidunnuksen loputtua ja toisaalta 
maankohoamisen muutettua olosuhteita laikut ovat kasvittuneet ja rönsysorsimo 
kadonnut.

Perämeren vedenkorkeus vaihtelee paljon ja säännöttömästi. Sen määräävät ensi-
sijassa tuulet, ilmanpaine-erot ja virtailut Tanskan salmissa. Keväällä vesi on yleensä 
alhaalla ja kohoaa syksyä kohti. Alhaisimmillaan se on yleensä toukokuussa ja kor-
keimmillaan tammikuussa. Vuosien 1992–1999 aikana ääriarvot ovat olleet Oulussa 
+ 162 cm ja -101 cm.

Kasvukauden (toukokuu-syyskuu) aikana vaihtelu on pienempää kuin muina 
vuodenaikoina. Vuosina 1992–1999 ääriarvot olivat +125 cm ja -70 cm. Pitkäaikais-
keskiarvojen mukaan vedenpinta on keskivertotason yläpuolella toukokuussa vain 
5,0 vuorokautta, kesäkuussa 11,5, heinäkuussa 15,7, elokuussa 17,1 ja syyskuussa 
18,3 vuorokautta. Etenkin kesällä 1992 merivesi oli pitkään alhaalla, sillä 22.5–14.7. 
välisenä aikana vain kuutena päivänä vedenpinta oli keskivertotason yläpuolella. 
Tällaisissa olosuhteissa rannan vesitalous muuttuu ja haihtumisen ja hapettumisen 
johdosta myös kasvualustan kemiassa tapahtuu muutosta. Rönsysorsimo näyttää 
tulevan toimeen tällaisissakin olosuhteissa.

4.2 

Vesi ja jää
Vesi muovaa rantoja tehokkaasti, etenkin jään kanssa. Vesi kuluttaa, kuljettaa ja kasaa 
aineksia, jolloin muodostuu painanteita ja erilaisia kasaumia. Kivikkoiset karit ovat 
tästä hyvä esimerkki. Vaikutus on suuri, jos jäät lähtevät myrskyn voimasta liikkeelle 
ja työntyvät rannalle irrottaen ja pukaten edellään rantamaata. Tällöin koko kasvi-
peite saattaa paikallisesti tuhoutua. Alavillakin rannoilla topografia on epätasainen 
merivoimien vaikutuksesta, Tauvossa myös tuulen kuljettaman aineksen takia.
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4.3 

Maankohoaminen
Maankohoaminen muuttaa perusteellisesti rannan ekologisia olosuhteita. Maa on 
kohonnut tutkimuksen aikana noin 8 mm vuodessa (Taipale & Saaristo 1991). Laa-
keilla rannoilla tämä on merkinnyt rannan siirtymistä useita metrejä vuodessa. Jotta 
rönsysorsimo pystyisi seuraamaan pakenevaa vettä, merenpuolen olosuhteiden pitää 
olla sille sopivat, etenkään kilpailevaa kasvillisuutta saa olla vain vähän. Tällaiset 
olosuhteet ovat Hailuodon Isomatalalla ja Väliteonkareilla sekä Siikajoen Tauvossa. 
Myös Lumijoen Lamunkarilla, jonne rönsysorsimoita on istutettu, olosuhteet ovat 
sopivat. Sen sijaan Hailuodon Tömpässä rönsysorsimo taantuu voimakkaasti. Maan-
kohoamisen ja maankäytön muuttumisen, etenkin laidunnuksen loppumisen takia 
monet aikaisemmat esiintymät ovat hävinneet.

4.4 

Maaperä

Orgaaninen aines
Rönsysorsimon kasvualustassa on orgaanista ainesta yleensä vähän (pintamaassa 
keskimäärin 7,1 %). Tauvossa ja Lamunkarilla sitä on vähiten ja Isomatalalla eniten 
(liite 4). Isomatalalla, jossa rönsysorsimokasvustot ovat tiheimmät, pintamaan or-
gaaninen aines on pääasiassa peräisin rönsysorsimon juurista. Osa on muista kas-
veista tai meren tuomasta aineksesta. Väliteonkarit ovat melko vastikään merestä 
kohonneet. Orgaaninen aines on pääasiassa meren tuomaan materiaalia.

Kivennäismaa
Kivennäismaa on karkeaa hietaa – hienoa hiekkaa (d50 = 0,09-0,23 mm) (liite 5). Hienoa 
ainesta (<0,06 mm) on nykyisillä kasvupaikoilla (nrot 1–4), jotka ovat kaikki litoraa-
lisia, vähemmän kuin aikaisemmilla kasvupaikoilla (nrot 5–9), joista osa oli epilito-
raalisia. Hienon aineksen merkitys on oleellisen tärkeä suolalaikkujen syntymisessä 
ja säilymisessä kapillaarisen vedennousun ja toisaalta maan kosteana pysymisen 
kannalta. Nykyisistä paikoista Isomatalalla ja Tömpässä maaperä on hienoaineksi-
sempi kuin Tauvossa ja Lamunkarilla.

pH
Perämeren veden pH-arvot ovat 7,22–8,08 (Merentutkimuslaitos 1963). Veden hap-
pamuutta on mitattu maahan kaivettuihin kuoppiin kertyneestä ve-
destä Kempeleenlahden ja Tauvon linjoilta sekä Lamunkarilta. Meriveden pH oli 
mittausaikana Tauvossa 7,7 ja hietikolla tasopinnalla 6,1–7,2 ja kohoumissa 5,0–5,9. 
Lamunkarilla vesi oli happamampaa. Paikoilla, joilla rönsysorsimo on menestynyt 
pH oli 5,9–6,6 ja paikoilla, joilta se on kadonnut 3,2–3,7.

Rönsysorsimon Perämeren rannikon kasvupaikoilla pintamaan pH-arvojen 
vaihtelu on suurta pH 3,60–7,92 (keskiarvo 5,63). Pintamaa on keskimäärin hieman 
happamampi kuin kivennäismaa 10–20 cm syvällä (Liite 4.) Ero ei ole kuitenkaan 
merkitsevä. Eri havaintopaikkojen välillä on eroa (kuva 13). Tauvossa maaperä on 
keskimäärin lähes neutraalia. Isomatalalla maaperä on merkitsevästi happamampaa 
kuin Tauvossa (p = <0,0001) ja Kareilla (p = 0,005). Isomatalalla vaihtelu etenkin 
pintamaassa on ollut suurta. Rönsysorsimo sietää kasvualustassaan melko suurta 
pH:n vaihtelua.
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Isomatalalla 8.7.1999 mitattiin suolalaikuilta, joilla oli vettä 1–2 cm, pH-arvot 8,7; 
9,27 ja 10,0. Rönsysorsimon kasvupaikkojen pintamaan puristevedestä on vuonna 
1965 mitattu pH 3,65–6,6 (n = 8). Rehevimmän kasvuston pH oli 5,25.

Kasvualusta happamuudessa on paitsi aluekohtaisia eroja, myös kasvukauden 
aikaista vaihtelua. Maaperän pH-arvot korreloivat merkitsevästi redokspotentiaa-
liarvojen (p =<0,001) ja negatiivisesti sähkönjohtokykyarvojen (p = 0,009) kanssa. 
Tauvon maaperäprofiilissa pH-arvojen vertikaalinen vaihtelu on pientä verrattuna 
Isomatalan ja Lamunkarin profiileihin. Jälkimäisissähapetus-pelkistysreaktiot vai-
kuttavat pohjavesitason yläpuolella happamuuslukuihin.

Hapetus-pelkistyspotentiaali
Hapetus-pelkistyspotentiaalin arvot ovat pintamaassa (0,5 cm) aivan pintaa lukuun 
ottamatta merkitsevästi (p = 0,0164) alhaisemmat kuin kivennäismaassa 10–20 cm 
syvällä (liite 4). Tauvossa, jossa orgaanista ainesta on vähän, pintamaan arvot ovat 
merkitsevästi korkeammat kuin Isomatalalla. Kivennäismaan (10–20 cm) osalta Tauvo 
poikkeaa merkitsevästi Isomatalan, Karien ja Lamunkarin arvoista.

Hapetus-pelkistyspotentiaali korreloi negatiivisesti orgaanisen aineksen (p = 
0,0002) ja kosteuden (p = 0,0001) kanssa. Suolalaikuilla, jotka ovat rönsysorsimon 
kasvuympäristöä, on nähtävissä hapettuneen ruskeaksi värjäytyneen ohuen muu-
taman millimetrin paksuisen pintakerroksen alla musta anaerobinen kerros. Tämän 
alapuolella väri on harmaa.

Sähkönjohtokyky
Perämeren pintaveden (0–10 m) suolapitoisuus on vuosina 1962–1975 ollut rönsysor-
simon esiintymäalueella <3,25 ‰ Pietikäinen ym. (1978). Hailuodon Marjaniemessä 
ovat pintaveden suolapitoisuuden kuukausikeskiarvot olleet vuosina 1940–1950 tou-
kokuun ja lokakuun välisenä aikana 1,47–3,00 ‰ (keskiarvo 2,53) (Granquist 1954). 
Rannikon läheisyydessä vaihtelu on vielä isompaa, etenkin Liminganlahdella.

Meriveden alhaisesta suolapitoisuudesta riippumatta täällä on suolamaita ja niitä 
jopa syntyy primaariseti (Siira 1984). Tauvossa maaveden suolapitoisuus on hiekka-
dyynejä lukuun ottamatta litoraalissa korkeampi kuin merivedessä. Korkein mitta-
usarvo on 11,05 mS, mikä vastaa 7,5 ‰:n suolapitoisuutta. Lamunkarilla kuoppiin 
(30 cm) tihkuneen veden sähkönjohtokyky oli 16–28 mS, mikä vastaa 10–20 ‰:n 
suolapitoisuutta

Pintaan konsentroituvia elektrolyyttejä osoittavat myös maan vesiuutoksista teh-
dyt mittaukset (liite 4). Pintamaan kesään eri aikoina tehdyt mittaukset ovat 0,71–
14,45 mS (keskiarvo 2,8). Pintamaan suolapitoisuus on merkitsevästi suurempi kuin 
syvemmän maan (10–20 cm) pitoisuus (p = 0,0003).

4.5  

Kemialliset analyysit

Natrium
Na+ on meriveden runsain kationi. Myös rantamaissa sitä on eniten (liite 4). Pintamaan 
ja kivennäismaan (10–20 cm) pitoisuudessa ei ole merkitsevää eroa. Rönsysorsimon 
alustassa on natriumia ollut keskimäärin 1424 mg litrassa tuoretta maata (vaihtele-
vasti 458–4207). Isomatalan maaperässä on merkitsevästi enemmän natriumia kuin 
Tauvon maaperässä. Vesi uuttaa 75 % AAAc-liukoisesta natriumista.

Kalium
Pitoisuus on ollut 255mg/l tuoretta maata (vaihteluväli 98–814). Pintamaan ja kiven-
näismaan (10–20 cm) kaliumin pitoisuudessa ei ole ollut merkitsevää eroa (liite 4.) 
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Aineisto on Isomatalalta ja Tauvosta. Isomatalalla (274 mg/l) on ollut merkitsevästi 
(p = 0,0091) enemmän kaliumia kuin Tauvossa (137 mg/l tuoretta maata). Veteen on 
liuennut 29 % ammoniumasetaattiin uuttuvasta kaliumista.

Kalsium 
Myös kalsiumia oli Isomatalan kohteissa enemmän kuin Tauvon kohteissa. Isomata-
lan keskiarvo oli 622,1 mg/l (n = 11) ja Tauvon vastaava 200,2 mg/l (n = 11). Ero on 
merkitsevä (p = 0,0009). Näytekerrosten a ja b välillä ei ollut merkitsevää eroa (liite 
4). Edellä esitetyt tulokset ovat AAAc-uutteista. Samojen näytteiden vesiuutteista 
saatiin vain 28 % asetaattiuutteiden pitoisuuksista.

Magnesium
Magnesium pitoisuudet olivat hieman alhaisemmat kuin kalsiumin pitoisuudet (lii-
te 4). Pitoisuudessa ei ole vertikaalista eroa. Tauvon keskiarvo oli 151,0 (n = 11) ja 
Isomatalan keskiarvo 552,9 mg/l (n = 20). Ero on merkitsevä (p = 0,0001). Vesiliukoista 
magnesiumia oli vain 34 % AAAc:iin uuttuvasta määrästä (n = 11).

Rauta
Rauta on analysoitujen rantamaiden natriumin jälkeen runsain kationi (liite 4.) Rau-
dalle on ominaista pitoisuuden suuri vaihtelu. Hapetus-pelkistyspotentiaali selit-
tääkin 66 % ammoniumasetaattiuuttoisen (pH 4,6) raudan pitoisuuden vaihtelusta. 
Kuta alhaisempi on potentiaali, sitä suurempi on raudan pitoisuus (liukenevuus). 
Raudan hapetusasteiden vaikutus on maastossa nähtävillä. Pintamaan ruskea väri 
on ferriyhdisteiden värjäämä, mutta pinnan alapuolella oleva musta kerros on taas 
ferroyhdisteistä peräisin. Näytesyvyyksien pitoisuudessa ei ole merkitsevää eroa. 
Isomatalan maaperässä on rautaa keskimäärin paljon enemmän kuin Tauvossa, mutta 
suuren vaihtelun takia ero ei ole merkitsevä. Vesiuutteissa raudan pitoisuudeksi saa-
tiin vain 2 % happaman ammoniumasetaattiuutteen pitoisuudesta. Analyysit tehtiin 
samoista näytteistä (n = 22).

Alumiini 
Tauvon pintamaassa on alumiinia keskimäärin 19,0 (n = 11) ja Isomatalalla vastaa-
vasti 83,3 mg/l (n = 11) tuoretta maatas (liite 4). Ero on merkitsevä (p = <0,0001). 
Näytekerrosten a ja b välillä ei ole merkitsevää eroa. Maaperän happamuus vaikuttaa 
alumiinin analyysipitoisuuteen. pH selittää 41 % alumiini pitoisuuden vaihtelusta 
(uutosnesteenä AAAc). Kun selittäjäksi lisätään orgaanisen aineksen pitoisuus, niin 
selitysaste on 51 %.

Mangaani 
Pintamaan mangaanin pitoisuus oli Tauvossa keskimäärin 2,91 ja Isomatalalla 22,45 
mg/l tuoretta maata. Ero on merkitsevä (p = 0,0032). Näytekerrosten pitoisuudessa ei 
ollut merkitsevää eroa (liite 4). Redox-potentiaali selittää 41 % mangaanin pitoisuu-
den vaihtelusta. Alustan vesipitoisuuden selitysaste on 24 % ja orgaanisen aineksen 
vastaava 18 %. Nämä kolme tekijää selittävät yhdessä 64 % vaihtelusta. 

Kloridi ja sulfaatti
Analyysit ovat Isomatalan ja Tauvon kohteita (liite 4). Vesiliukoisen kloridin pitoi-
suus rönsysorsimokasvustojen pintamaassa oli keskimäärin 2,4 g/l tuoretta maata. 
Pitoisuudessa on ajallista ja paikallista vaihtelua. Isomatalalla pitoisuus oli keski-
määrin 3,85 (n = 11) ja Tauvossa 0,96 (n = 11 g/l maata. Ero on merkitsevä (p = 0,002). 
Vesiliukoista sulfaattia oli molemmissa kohteissa vähemmän kuin kloridia. Tauvon 
maaperän sulfaatin pitoisuus oli keskimäärin 0,17g/l ja Isomatalalla 1,01 g/l tuoretta 
maata. Ero on merkitsevä (p = 0,0176). Kloridin ja sulfaatin pitoisuussuhde oli Tauvos-
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sa 5,67 ja Isomatalalla 3,80. Suhdeluku korreloi pH-lukujen kanssa. Tauvon maaperä 
edustaa kloridityyppistä suolamaata, kun taas Isomatala on kloridi-sulfaattityyppiä.

Typpi
Kokonaistyppi - Pintamaassa on typpeä ollut keskimäärin 3,7 g/l tuoretta maata, kun 
kivennäismaan (10-20cm) vastaava pitoisuus on 0,47 g/l (liite 4). Ero on merkitsevä (p 
= 0,0001). Kokonaistypen määrään vaikuttaa etenkin orgaanisen aineksen pitoisuus. 
Näiden välinen korrelaatio (r = 0,79) on merkitsevä (p = <0,0001). Isomatalalla pin-
tamassa on eniten typpeä, merkitsevästi enemmän kuin Tauvossa ja Lamunkarilla. 
Syvemmällä (10–20 cm) on Väliteonkareilla typpeä enemmän kuin muissa kohteissa. 
Syynä on karien suurempi eloperäisen aineksen määrä.

Ammoniumtyppi 
Vesiliukoista ammoniumtyppeä on pintamaassa keskimäärin enemmän kuin sy-
vemmällä maassa (liite 4). Näin on etenkin Isomatalan kohteissa. Isomatalalla on 
merkitsevästi enemmän ammoniumtyppeä kuin Tauvon maissa (p = 0,005). Am-
moniumtyppeä on runsaasti orgaanista ainesta sisältävissä märissä maissa, joissa 
redokspotentiaali on alhainen. Pitoisuus korreloi merkitsevästi vesipitoisuuden (p = 
<0,0001) kanssa positiivisesti ja redokspotentiaalin kanssa negatiivisesti (p = <0,0001). 
Orgaanisen aineksen kanssa korrelaatio ei ole yhtä merkitsevä (p = 0,0021). Alustan 
vesipitoisuus yksin selittää 42 % ammoniumtypen pitoisuuden vaihtelusta. Vesipi-
toisuus ja redokspotentiaali yhdessä selittävät vaihtelusta 53 %. Lisättynä orgaanisen 
aineksen pitoisuudella selitysaste nousee vain 56 %.iin. Ammoniumtyppi on ranta-
maiden runsain epäorgaanisen typen muoto.

Nitraattityppi 
Maaperässä on nitraattityppeä vähemmän kuin ammoniumtyppeä (liite 4). Tauvon 
maaperässä on nitraattityppeä enemmän kuin Isomatalalla ja enemmän kuin am-
moniumtyppeä. Tauvon vähän orgaanista ainesta sisältävä ja karkeahko maaperä 
on eroon syynä.

4.6  

Fosfori

Kokonaisfosfori
Rönsysorsimon alustassa on suhteellisen paljon fosforia (Liite 4). Pintamaan P/N-
suhde on keskimäärin 0,39 ja kivennäismaan 1,43. Uutosnesteenä on ollut hapan 
ammoniumasetaatti. Veteen fosforia liukeni hyvin vähän, vain 0,8 % asetaattiin uut-
tuvasta määrästä. ( n = 11). Orgaanisen aineksen pitoisuudella on vaikutusta fos-
forin pitoisuuteen. Korrelaatio on merkitsevä (p = <0,0001). Orgaanisen aineksen 
pitoisuus selittää 35 % kokonaisfosforin pitoisuuden vaihtelusta. Niinpä Tauvossa, 
jossa eloperäistä ainesta on vähän, fosforin pitoisuus on merkitsevästi alhaisempi 
kuin Isomatalalla ja Kareilla. Myös pintamaan pitoisuus on alhaisempi kuin kiven-
näismaan (p = 0,0004).

Fosfaattifosfori 
Kokonaisfosforista on epäorgaanista fosforia pintamaassa keskimäärin 1,9 % ja ki-
vennäismaassa 0,9 % (liite 4). Isomatalalla pitoisuus on merkitsevästi (P = 0,0203) 
suurempi kuin Tauvossa. Isomatalalla on myös pintakerroksessa fosfaattifosforia 
enemmän kuin syvemmällä. Sen sijaan Tauvossa vertikaalinen ero on pieni.
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4.7  

Laiduntaminen ja niitto
Rantaniittyjä laidunnettiin yleisesti 1960-luvulle saakka. Karja rikkoi syömällä ja tal-
laamalla kasvipeitteen. Etenkin veräjän tienoille ja aidanvarsille syntyi kasvittomia 
alueita, joiden pintakerroksen elektrolyyttipitoisuus suureni haihtumisen ansiosta. 
Syntyneillä suolamailla menestyivät vain korkeaa suolapitoisuutta sietävät kasvit. 
Lähes kaikki rönsysorsimon entisistä Oulunsalon, Oulun, Haukiputaan ja Hailuodon 
esiintymistä ovat olleet laidunmailla. Laidunnuksen loputtua niittykasvillisuus on 
nopeasti vallannut suolalaikut, ja rönsysorsimo on kadonnut.

Nyt rönsysorsimon kasvualueita laiduntavat vain hanhet ja muut luonnoneläimet. 
Merihanhen laidunnus Isomatalalla ja Lamunkarilla on näkyvää. Linnut pitävät 
maarannan alaosan kasvillisuuden matalana ja hidastavat myös paljaiden aukkojen 
kasvittumista. Ne syövät rönsysorsimoitakin, mutta varmaan myös levittävät niitä. 
Laidunnus on valikoivaa, ja esim. merirannikki (Glaux maritima) näyttää tästä hyö-
tyvän.

Rantaniityt olivat tärkeitä rehun tuotantoalueita ja niitä niitettiin yleisesti aina 
1950-luvun lopulle saakka. Niitto on tärkeä maisemallisena tekijänä ja lajiston mo-
nipuolistajana. Maarannan yläosan suolalaikkujen säilymisessä sillä ei kuitenkaan 
ole keskeistä merkitystä. Se kyllä hidastaa laikkujen umpeenkasvua mutta ei yksin 
sitä estä. Sen sijaan maarannan keski- ja etenkin alaosassa (esim. Isomatalalla), jossa 
järviruovikko uhkaa tulla rönsyssorsimoa kasvaville suolaikuille, niitolla on suuri 
merkitys.
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5 Tulosten tarkastelu

5.1  

Kasvillisuus
Rönsysorsimo on arktinen merenrantakasvi, joka muodostaa niittysarjan alimman 
yhdyskunnan Puccinellietum phryganodis. Kasvillisuutta ovat kuvanneet Jäämeren ran-
noilta Petsamossa ja Norjan Ruijassa esim. Kalela (1939). Nordhagen (1954), Gillner 
(1955), Thannheiser (1974), Elven & Johansen (1983) ja Siira (1987), Huippuvuorilla 
esim. Hadac (1946), Hofmann (1969) ja Thannheiser & Hofmann (1977), Grönlannissa 
esim. Böcher (1963) ja Vestergaard (1978) ja Kanadassa esim. Thannheiser (1975) ja 
Kershaw (1976). Thannheiser (1975) erottaa Puccinellietum phryganodis - assosiaatiosta 
viisi subassosiaatiota ja kahdeksan varianttia.

Perämeren ja Jäämeren rönsysorsimoniityillä on lajistollista yhtäläisyyttä (liite 6). 
Näillä on 18 yhteistä lajia (Perämeren aineistossa on lajeja yhteensä 26 ja Jäämeren 
aineistossa 23). Lajisto on Perämerelläkin halofiilinen, 70 % lajistosta on halofyyttejä. 
Arktisia tai merenrantalajeja on Ruijassa enemmän kuin Perämerellä. Perämereltä 
puuttuvia lajeja on viisi. Näistäkin jäämerentähtimö (Stellaria humifusa) on löydetty 
Hailuodosta (Haapala 1950), vaikka on nyttemmin sieltä kadonnut. Perämerellä on 
sen sijaan eteläistä ja laajalle levinnyttä lajistoa, kuten järviruoko (Phragmites australis) 
ja sinikaisla (Schoenoplectus tabernaemontani).

Rönsysorsimo muodostaa parhailla kasvupaikoilla mattomaisen tiheitä kasvustoja, 
joissa ei muilla lajeilla ole paljon osuutta. Näin on myös Perämerellä. Jäämeren ranni-
kolla rönsysorsimon yleisimmät seuralaiset ovat Carex subspathacea, jäämerentähtimö 
(Stellaria humifusa) ja hentosuolake (Triglochin palustris). Perämerellä yleisimmät lajit 
ovat rönsyrölli (Agrostis stolonifera), suolasolmukki (Spergularia salina) ja luotosorsimo 
(Puccinellia borealis) Rönsysorsimokasvustoissa on Jäämeren rannoilla keskimäärin 
3,4 lajia neliömetrillä (Elven & Johansen 1983). Perämerellä vastaavalajimäärä on 4,9.

Perämeren rönsysorsimokasvustot voidaan sisällyttää Jäämereltä kuvattuun Pucci-
nellietum phryganodis- yhteisöön. Alueiden väliä on kuitenkin 600 km ja luonnollisesti 
on ekologisia eroja. Thannheiser (1975) onkin korostanut tätä ja erottanut Puccinellie-
tum phryganodis arcticumin ja Puccinellietum phryganodis subarcticumin. Jälkimmäinen 
tarkoittaa Perämeren yhdyskuntia, vaikka alue kuuluu boreaaliseen vyöhykkeeseen.

5.2 

Ekologia 

Kasvukausi
Jäämeren rannikon ilmasto-olot poikkeavat Perämeren olosuhteista. Toukokuun-
syyskuun välinen jakso on Perämerellä 2-4° lämpimämpi kuin Ruijan vuonojen peru-
koissa. Kasvukauden kriteerit vaihtelevat. Jos raja-arvoina pidetään 3° vuorokauden 
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keskilämpötilaa, niin Ruijan vuonoissa kasvukauden pituus on noin 140 päivää ja 6° 
mukaan kauden pituus on 110–120 päivää (Elven & Johansen 1982). Oulun seudulla 
5° raja-arvojen mukaan kasvukauden pituus on 150 päivää. Ero on selvä. Kesällä 
Jäämeren piirissäkin on melko lämmintä, sillä lämpimimmän kuukauden, heinä-
kuun, keskilämpötila on vuonoissa 12–14°, kun se Oulun seudulla on keskimäärin 
16°. Lämpimän sääjakson vallitessa maaperän lämpötilan maksimiarvot ovat samaa 
luokkaa kuin Perämeren rannoilla (Siira 1987). Kesällä vuonoissa sataa vähemmän 
kuin Perämerellä. Ruijassa rönsysorsimon pääalueilla vuonojen perukoissa ovat su-
baridiset olosuhteet, kuten Perämerelläkin.

Vedenkorkeus
Jäämeren rannikolla merivesi huuhtoo kaksi kertaa vuorokaudessa rönsysorsimon 
kasvustoja. Sen sijaan Perämerellä vedenkorkeuden vaihtelu on epäsäännöllistä, 
vaikka on suurta. Välistä on kasvukaudella pitkiä aikoja, jolloin vesi on keskivesitason 
alapuolella. Etenkin alkukesällä vesi on alhaalla ja kasvustot pitkähköjä aikoja kuivil-
la. Toukokuussa vain 17 % ajasta (5 vuorokautta) vesi on keskivesitason yläpuolella 
ja 20 cm:n yläpuolella vain 3,2 % (22 tuntia). Syksyä kohti vedenpinta kohoaa, mutta 
elokuussakin keskimäärin 41 % ajasta vedenpinta on keskivesitason alapuolella (ks. 
Lisitzin 1959). Kun vielä haihtuminen on voimakasta, kesät ovat keskimäärin suba-
ridisia, niin rönsysorsimo joutuu Perämerellä kasvamaan kuivemmissa olosuhteissa 
kuin Jäämerellä. Epilitoraalisilla suolalaikuilla olosuhteiden vaihtelu on vieläkin 
äärevämpää: ajoittain laikkuja peittää sade- ja ympäristöstä valunut vesi ja ajoittain 
on pitkällinen kuiva kausi, jolloin maa kuivuu ja lisäksi haihtumisen johdosta elekt-
rolyyttipitoisuus kohoaa vielä suuremmaksi kuin litoraalisilla laikuilla.

Suolapitoisuus
Perämeren suolapitoisuus on vain kymmenesosa valtameren suolapitoisuudesta. 
Valtamerien rannoilla maaperän suolapitoisuus on suurin lähellä vesirajaa, Jääme-
ren niittyrannoilla rönsysorsimokasvustoissa. Vähäsuolaisen Perämeren rannoilla 
suolapitoisuus on yleensä suurin maarannan keski- ja yläosassa. Tämä on haihtu-
misen aikaansaama, sillä etenkin alkukesä on vähäsateinen. Suolalaikkujen syntyyn 
ovat vaikuttaneet ratkaisevasti kasvipeitteen rikkoutuminen etenkin laidunnuksen 
seurauksena. Tällöin rönsysorsimolle sopivat kasvupaikat ovat syntyneet sekundaa-
risesti. Perämerellä on kuitenkin primaarisestikin syntyviä suolamaita (Siira 1984). 
Tällöin olosuhteet muistuttavat merien marskirantoja. Tällaisia rantoja on Hailuodon 
Isomatalalla, Siikajoen Tauvossa ja Lumijoen Lamunkarilla. Tämä on poikkeuksellista 
vähäsuolaisen vesialueen piirissä. Syynä täytyy olla maa-kallioperä. Liminganlahti-
Hailuoto on Muhoksen savi-hiekkakivikerrostuman päällä. Kerrostuman vedessä on 
runsaasti elektrolyyttejä, jotka kuivan sään vallitessa kyllin hienorakeisessa maape-
rässä nousevat kapillaarisesti pintaan (Siira 1971).

pH ja elektrolyyttien laatu
Merivesi on hieman emäksinen, Perämerenkin. Jäämeren rönsysorsimokasvustojen 
veden pH on 7,04 ja maaperässä pintamaassa pH 6,62–7,02 ja kivennäismaassa pH 
6,64-7,89 (Siira 1987). Perämeren alueella maaperän happamuudessa on paljon suu-
rempi vaihtelu: pintamaassa pH 3,60–7,92 ja syvemmällä pH 3,80–7,58. Meriveden 
suolasta on natriumkloridin osuus noin 86 %. Tämä selittää merenrantojen korkeat 
pH-arvot. Perämeren rantaniittyjen maaperässä on paikoin sulfaattejakin runsaas-
ti. Puhutaankin kahdesta päätyypistä, kloridi- ja sulfaattimaista. Happamuusluvut 
osoittavat Cl/SO4- suhdetta. Jos pintamaa on lähes neutraali ja Cl/SO4-suhde on noin 
10, niin kyseessä on kloridimaa, jos happamuus on keskimäärin noin pH 5 ja Cl/So4 
= noin 1, niin puhutaan sulfaatti-kloridimaasta ja pH on <3,5 ja Cl/SO4 = noin 0,3, 
niin on kyseessä kloridi-sulfaattimaa (Siira 1985). Merivedessä on vähän rikkiä, mutta 
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Perämeren rannikon maaperässä sitä on paikoin runsaasti, etenkin litorinakauden 
kerrostumissa (Aarnio 1922, Kivinen 1944, Puronkoski 1958, Siira 1971, 1985, Palko 
1994). Myös Muhoksen muodostumassa on rikkiä (esim. Siira 1971). Anaerobisissa 
olosuhteissa rikki on suureksi osaksi sulfideina. Tällainen maa on väriltään yleensä 
musta. Joutuessaan aerobisiin olosuhteisiin väri vaalenee ja sulfidit hapettuvat sul-
faateiksi ja ns. happamat kationit (alumiini, rauta ja mangaani) muodostavat maassa 
olevan veden kanssa hydroksideja ja tässä hydrolyysireaktiossa vapautuu protoneja 
(vetyioneja). Seurauksena on voimakas happamoituminen. Paikoin on syntynyt sul-
faattityypin suolalaikkuja, joilta halofyytit puuttuvat.

Maarannalla happamuusluvut vaihtelevat vaakasuunnassa, pystysuunnassa ja 
myös ajallisesti. hapetus/pelkistys-tilanne vaikuttaa pH-arvoihin. Sääolot määräävät 
hapettuneen ja hapettoman tilanteen keston. Suolalaikut ovat usein painanteissa ja 
kun sen maaperä on huonosti vettä läpäisevä esim. natriumin suuren pitoisuuden 
takia, niin ne ovat vedenviipymäpaikkoja. Näiden kasvillisuuden tuhon syy on toden-
näköisesti hapettomuus elektrolyyttipitoisuuden kohoamisen ja happamoitumisen 
ohella.

5.3  

Rönsysorsimo Perämerellä
Rönsysorsimo ei tuota siemeniä ja leviää vain rönsyjensä avulla (Sörensen 1963). 
Helposti katkeilevat pintarönsyt voivat kulkeutua tuulen, veden tai eläinten mukana. 
Leviämiskyvystä on osoituksena esimerkiksi Hailuodon esiintymät. Saari on kohon-
nut merestä enintään 2000 vuotta sitten. Lajin levinneisyysalue on kuitenkin pysynyt 
suppeana. Sen ekologinen amplitudi on suppea ja leviämiskyky rajallinen. Rönsysor-
simo ei ole pystynyt valtaamaan läheskään kaikkia sille potentiaalisia kasvupaikkoja.

Miten rönsysorsimo on päässyt Perämeren alueelle? Ruijanesikko-ryhmän, johon 
rönsysorsimokin kuuluu, levinnän selitykseksi on esitetty kolme teoriaa:

1. Klassinen teoria. Laji on tullut muinaisen Perämeren piiriin myöhäisjääkau-
della, jolloin tämä oli lähellä Vienanmerta. Rannan siirtyessä länteen rönsy-
sorsimo on tullut sen mukana ja vähitellen saavuttanut nykyiset kasvupaik-
kansa. (Fries 1865)

2. Lintuteoria. Laji on tullut Ancylus-järvivaiheen jälkeen lintujen tuomana. 
(Havas 1961)

3. Reliktiteoria. Nykyiset esiintymät ovat rippeitä aikaisemmasta laajasta, 
kenties koko Fennoskandian merenrantojen kiertävästä levinneisyysalueesta. 
Rönsysorsimo on säilynyt vain sille parhaiten soveltuvilla paikoilla Oulun 
tienoilla. (Siira 1983)

Rönsysorsimon tunnettu historia Perämerellä on lyhyt, vuodesta 1926 alkava. Mikäli 
tämä on koko totuus, niin laji on aika uusi tulokas Suomen kasvistoon. On kuitenkin 
todennäköistä, että se on kasvanut täällä ennen vuotta 1926, sillä matala, useimmiten 
kukkimaton heinä jää helposti havaitsematta, jollei siihen arvaa kiinnittää erityistä 
huomiota.

Perämerellä kanta on viime vuosikymmeninä ollut vaihteleva. Esiintymiä on tullut 
ja mennyt. Vanhimmalla esiintymisalueella Siikajoen Tauvossa se on ollut vuosikym-
meniä kateissa. Ehkä se on tullut sinne uudelleen muualta? Hailuodon Väntelänka-
rilla tunnettu historia on vuodesta 1948 vuoteen 1994. Hailuodon Isomatalalla se on 
kasvanut ainakin vuodesta 1967 lähtien ja sen edustan kareilla vuodesta 1989 lähtien. 
Muista paikoista ei ole pitkäaikaisia havaintoja. Mahdollisesti samankaltaista kannan 
vaihtelevuutta on ollut aikaisemminkin. Kenties laji on saattanut välistä kokonaan 
kadotakin ja tulla kaukolevintänä takaisin esim. arktisten muuttolintujen tuomana. 
Kaipaa selitystä, onko rönsyn kappaleen kulkeutuminen esim. hanhen höyhenpeit-
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teessä, nokassa tms. pitkiä matkoja mahdollista. Kirjallisuudessa on hyvin vähän 
tietoja lintujen ektozoisesta levityksestä (Kuusisto 1932, Müller 1955).

Rönsysorsimo sietää melko korkeaa suolapitoisuutta, mutta kasvaa myös melko 
vähäsuolaisellakin alustalla kunhan vain muu kasvillisuus pysyy aukkoisena ja kil-
pailu kasvutilasta vähäisenä. On täysin mahdollista, että laji on selvinnyt Itämeren 
makeavesivaiheen yli, sillä ilmasto on tällöin kuiva ja elektrolyyttien pintamaahan 
rikastumista entisistä merisedimenteistä lienee tapahtunut. Onhan nykyäänkin melko 
makeavetisen Liminganlahden alueella suolamaita. Peruskalliota nuoremmilla jotu-
nikautisilla kerrostumilla, joita on ainakin Oulun seudulla (Muhoksen muodostuma) 
ja Porin seudulla, on merkitystä, sillä näissä sedimenteissä on runsaasti elektrolyyt-
tejä. Näiden alueiden lisäksi myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on suolamaita, jopa 
epilitoraalissakin (Siira 1985). On mahdollista, että Pohjanlahden rannikolla etelästä 
pohjoiseen on tullut rönsysorsimolle aikaisemmin nykyistä paremmat kasvuedelly-
tykset. Ilmastossa ym. tapahtuneet muutokset ovat karsineet kasvupaikkoja niin, että 
rönsysorsimoa kasvaa enää vain Hailuodon-Siikajoen alueella.

Oulun seudullakin esiintymät ovat viimeisen 30 vuoden kuluessa vähentyneet, esi-
merkiksi kaikki epilitoraaliset kasvupaikat ovat hävinneet. Syynä on näiden alueiden 
laiduntamisen ja niittämisen loppuminen 1960-luvulla. Myös 1990-luvun kesät ovat 
olleet yleensä pitkäaikaisia keskiarvoja sateisempia. Näistä syistä monet suolamaat 
ovat kasvittuneet ja mm. rönsysorsimo hävinnyt. Laikkujen merenpuolen kasvillisuu-
den runsastunminen on estänyt rönsysorsimon luontaisen leviämisen merta kohti. 
Etenkin järviruoko on voimistunut laiduntamisen loputtua. Maankohoaminen luo 
uusia kasvupaikkoja, mutta toisaalta muuttaa kasvuolosuhteita, joista jotkut lajit 
hyötyvät, mutta toiset taas kärsivät.

Rönsysorsimo on Perämerellä uhanalainen laji. Sen menestyminen on tällä hetkellä 
ensisijassa Hailuodon Isomatalan ja sen edustan karien ja Siikajoen Tauvon varas-
sa. Myös Lumijoen Lamunkarille siirtoistutus näyttää viiden vuoden havaintojen 
perusteella onnistuneen. Nämä ovat kaikki alueita, joissa maaperä on jo meressä 
kohotessaan runsaselektrolyyttinen ja niukkakasvinen ja tarjoaa kasvuedellytykset 
rönsysorsimolle. Maankohoaminen muuttaa olosuhteita. Perämeren laakeilla rannoil-
la olosuhteet ovat hyvin dynaamiset, eikä merestä kohoava uusi rantamaa saa aina 
samanlaista kasvillisuutta kuin rannalla oli ennen. Rönsysorsimoalueella tapahtuu 
suuria muutoksia: Hailuoto liittyy mantereeseen ja Liminganlahti (Lamunkari) ja 
Merikylänlahti (Tauvo) umpeutuvat. Toivottavasti rönsysorsimon leviäminen jatkuu 
Isomatalan edustan kareille ja syntyy muuallekin sopivia ympäristöjä. Perämeren 
alueella on suolakkokasvillisuus vähenemässä. Viime vuosisadalla on Oulun seu-
dulla hävinnyt jäämerentähtimö (Stellaria humifusa) ja ruskokaisla (Blysmus rufus) 
sekä monet harvinaistuneet, etenkin suolayrtti (Salicornia europaea) ja ruijanesikko 
(Primula nutans var. jokelae).
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6 Tiivistelmä

Rönsysorsimo on arktinen merenrantakasvi, jolla on Perämerellä erillisalue. Työssä 
esitetään rönsysorsimon tunnetut kasvupaikat Suomessa vuosina 1926–2000. Esiin-
tymät ovat Perämeren rannikolla Haukiputaan ja Lohtajan välisellä alueella. Esiin-
tymiä tunnetaan 1960-luvulta eniten, yhdeksän paikkaa kuuden kunnan alueella. 
Esiintymät ovat vähentyneet, niin että 1990-luvulla niitä oli enää viisi kahden kunnan 
(Hailuoto ja Siikajoki) alueella.

Rönsysorsimo muodostaa jäämeren suojaisilla rannoilla alimman niittykasvil-
lisuusvyöhykkeen. Perämerellä esiintymät ovat tai ovat olleet maarannan eri kor-
keustasoilla alaosasta yläosaan ja jopa epilitoraalissakin. 1990-luvulla epilitoraalisia 
kasvustoja ei löydetty ja litoraalisssakin ne keskittyivät maanrannan ala- ja keski-
osaan. Laidunnuksen loppumisen seurauksena korkeimmalla olevat esiintymät ovat 
hävinneet. Muita syitä on huono leviämiskyky (vain rönsyjen kappaleista), huono 
kilpailun sieto ja maankohoaminen.

Rönsysorsimon nykyiset esiintymät ovat pääasiassa lähellä vesirajaa, kuten Jää-
merelläkin, primaarisilla suolamailla. Perämerellä rönsysorsimon kasvupaikat ovat 
lämpimämpiä ja kuivempia kuin Jäämeren rannikolla. Se tulee toimeen myös melko 
happamassa maaperässä, vaikka kasvaa pääalueella neutraalissa merisuolaisessa 
ympäristössä. Perämerellä kasvualusta on kloridi-tai sulfaatti-kloridimaa.

Rönsysorsimon siirtoistutuskokeilut Lumijoen Lamunkarille näyttävät onnistu-
neen. Rönsysorsimokasvustot ovat laajentuneet ja lähietäisyydelle on syntynyt myös 
uusia kasvustoja. Maaperä on sulfaatti-kloridityyppiä ja se on primaarista suola-
maata. Tämän mukaan istutuksia voidaan menestyksellisesti tehdä lähellä vesirajaa 
oleville suolalaikuille.
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Liite 3. Rönsysorsimokasvustojen lajisto vuosina 1996–1999.

1x 1 m2 n

Karit
% /m2

Isomatala Tauvo Tömppä

20 33 45 15

Puccinellia phryganodes 29 33 14 74

Agrostis stolonifera 25 19 13 1

Triglochin palustris 1 + + 2

Odontites litoralis + + + -

Puccinellia borealis + 1 1 -

Spergularia salina 6 3 1 -

Glaux maritima 12 2 - -

Potentilla anserina 1 2 - -

Elocharis uniglumis + + - -

Atriplex prostrata + + - -

Deschampsia bottnica + + - -

Carex paleacea - .5 + -

Plantago maritima - + 1 -

Festuca rubra - + + -

Calamogrostis stricta - + + +

Juncus gerardii - 2 2 7

Phragmites australis - + - 20

Carex mackenziei - - + +

Salicornia europaea - - + -

Triglochin maritimum - - + -

Juncus ranarius - - + -

Parnassia palustris - - + -

Polygonum arenastrum - - + -

Polygonum aviculare - - + -

kasviton 21 31 68 2
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Liite 4. Rönsysorsimon kasvualustan kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Ainepitoisuudet mg 
l-1 tuoretta maata. A = pintamaa (0,5 cm) ja b =10–20 cm.
Uutosnesteenä on vesi (pH, sähkönjohtokyky µS, hapetus-pelkistyspotentiaali E, Cl, S04-N) ja 
muissa hapan I M –ammoniumasetaattiliuos. Aineisto on Siikajoen Tauvosta, Hailuodon Isomaalta, 
Kareilta ja Tömpästä sekä Lumijoen Lamunkareilta. Näytteet on haettu elo-syyskuussa 1996, 1999 
ja 2000.

syvyys k-arvo hajonta minimi maksimi n

vesip. % a 24,8 21,4 1,2 83,5 37

b 12,6 7,2 0,4 30,0 21

org. Aine % a 7,1 12,1 0,2 52,4 34

b 1,4 2,7 0,3 12,8 22

Ph a 5,63 0,84 3,60 7,9 61

b 5,72 0,75 3,80 7,6 54

µS cm -1 a 2762 2631 171,0 14450 61

b 2762 2631 171,0 14450 61

EmV a 99 135 -260 362 42

b 147 66 -68 254 38

kok.N a 4915 4433 370 15897 17

b 526 347 133 1499 25

NH4-N a 2,5 3,21 0,0 11,67 32

b 0,77 0,53 0,15 1,89 10

NO3-N a 1,58 1,01 0,55 4,03 10

b 0,57 0,51 0,12 1,83 10

kok.P a 1461 1155 267 4524 26

b 676 273 160 1173 33

PO4-P a 27,24 42,68 0,0 221,90 32

b 6,22 12,95 0,0 45,23 19

Cl a 2403 2058 440 9300 22

SO4 a 591 862 77 4100 22

Na a 1375,30 930,5 457,9 4207,5 22

b 1545,8, 804,3 758,9 2871,0 9

K a 213,90 108,4 97,6 22,4 22

b 255,20 213,8 103,5 813,9 9

Ca a 578,90 591,5 163,7 1957,7 22

b 622,70 305,4 356,6 1098,3 9

Mg a 412,90 358,3 100,2 1291,5 22

b 404,10 128,4 172,8 569,5 9

Fe a 999,50 2237,9 61,9 10620,2 22

b 658 690,3 271,3 1446,3 9

Al a 51,10 39,6 15,0 154,0 22

b 58,90 16,9 42,0 86,0 9

Mn a 15,0 22,0 1,0 83,0 22

b 16,9 15,40 4,0 45,0 9
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Liite 5. Rönsysorsimon kasvualustan kivennäismaan raekoko. Maalajitteiden luvut ovat prosentti-
lukukuja.

 
sora
 

hiekka  hieta  hiesu
 

savi
 

d50
mm

<0,06 
%

n
 karkea hieno karkea hieno

Isomatala 7 10 21 50 18     0,096 12 11

Tömppä 3 9 19 58 12     0,092 11 1

Lamunkari 9 21 28 39 4     0,151 3 4

Tauvo 4 2 14 77 3     0,101 2 17

 L-joki, Kari 2 5 19 51 20 2 1 0,140 23 1

O-salo, 
Pajuniemi

2 13 35 30 9 9 2 0,205 20 4

O-salo, 
Hylkkykari

2 4 20 52 16 5 1 0,122 22 4

H-luoto, 
Väntel.

<1 2 11 50 24 12 1 0,088 37 4

Oulu, 
Kempeleenl.

<1 3 23 44 24 5 1 0,089 30 1
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Liite 6. Rönsysorsimokasvustojen lajisto Jäämeren rannikolla (Ruija, Norja) ja Perämeren rannikolla 
(Suomi). Nro 1–2 Ruija ja nro:t 3–5 Perämeri. Nro 1 Elven & Johansen (1983), nrot:t 2–3 Siira & Haapala 
(1969), nro 4 Siira & Merilä (1985) ja nro 5 tämä tutkimus. Näytealojen koko on 1 m2. Luvut I–VI ovat frek-
venssiarvoja, I: 1–10 %, II: 11–20 %, III: 21–40 %, IV: 41–60 %, V: 61–80 % ja VI: 81–100 %. Keskimääräiset 
peittävyysluvut ovat: ± 56 %. Halofyytit on osoitettu *-merkillä. Lajiryhmä a: molemmille alueille yhteiset 
lajit, ryhmä b: vain Ruijassa ja c: vain Perämerellä tavatut lajit.

Nro 1 2 3 4 5

m2  n 144 52 41 60 113

a)

*Puccinellia phryganodes V 56 V 56 VI 49 VI 44 VI 30

*Triglochin palustris III 2 III 1 III 1 I + II 1

Agrostis stolonifera III 3 II 1 IV 3 III 5 VI 15

*Puccinellia borealis II 3 I 2 VI 8 III 1 III 1

*Plantago maritima I 3 I 1 II 2 II 1 III 1

*Potentilla egedii I 1 I 1 I + I 1 III 1

Festuca rubra I 4 I 1 I + I + I +

*Juncus ranarius I 2 I 1 I + - - I +

*Carex glareosa I 2 I 1 I + I + - -

*Carex mackenziei I 3 I 1 I + - - I +

*Spergula salina I 6 - - IV 1 IV 2 IV 2

*Salicornia europaea I 1 - - III 3 II 6 II +

*Glaux maritima I 1 - - I 1 I 1 III 3

*Atriplex prostrata I 1 - - I + I + I +

*Triglochin maritima I 2 - - I + - - I +

*Aster tripolium I 10 - - - - I + - -

*Eleocharis uniglumis I 4 I 1 - - - - I +

*Juncus gerardii - - I 1 III 10 IV 6 III 2

b) 

*Carex subspathacea II 8 II 6 - - - - - -

*Stellaria humifusa II 11 II 6 - - - - - -

*Carex salina I 9 I 1 - - - - - -

*Cochlearia fenestrata I 1 I 1 - - - - - -

*Puccinellia maritima I 18 - - - - - - - -

c)

Phragmites australis - - - - I + I + I 3

Calamagrostis stricta - - - - I + I + II +

*Carex paleacea - - - - I + - - I +

*Odontites litoralis - - - - - - I + I +

Polygonum aviculare coll. - - - - - - - - I +

Parnassia palustris - - - - - - - - I +

Deschampsia bottnica - - - - - - - - I +



38  Suomen ympäristö  6 | 2011



39Suomen ympäristö  6 | 2011

Pohjansorsimo  
(Arctophila fulva var. pendulina) 
Liminganlahdella 1900-luvulla
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1 Johdanto

Pohjansorsimo (Arctophila fulva (Trin.) N.J.Andersson var. pendulina (Laest.) Holmb.) 
on Suomessa erittäin uhanalainen laji (Rassi ym. 2010). Sen kasvupaikat ovat vuosien 
kuluessa vähentyneet. Suomessa on kaksi erillistä esiintymisaluetta, toinen Tornio-
joen alajuoksulla ja toinen Liminganlahdella (Hultén & Fries 1986). Kasvi näytti ko-
konaan kadonneen Torniojoelta (Väre 1991), mutta on vuonna 2002 jälleen löydetty 
Ylitorniolta (Helena Moilanen (H), A.-P. Huhta (Oulu, 2002). Liminganlahdella poh-
jansorsimo kasvaa Limingan ja Oulunsalon kuntien alueella. Pohjansorsimon löysi 
Torniojoelta vuonna 1833 Lars Levi Laestadius ja Liminganlahdelta vuonna 1900 
M.E. Huumonen (OULU). Löytöpaikkatiedot Liminganlahdelta vuosilta 1900–1992 
on koottu katsaukseksi (Siira 1992, 1994). Tunnettu kasvualue oli laajin 1960-luvulla, 
minkä jälkeen se on supistunut.

Oulun lääninhallituksen ympäristösuojelutoimiston ja Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskuksen (nyk. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen) toimeksiannosta olen kartoittanut pohjansorsimon esiintymät vuosina 1992–1994 
ja 1996–1998 ja kerännyt aineistoa lajin ekologiasta sekä kokeillut hoitotoimien vai-
kutusta (Siira 1992, 1993, 1996, 1997, 1999). Työ on tehty Oulun yliopiston Perämeren 
tutkimusasemalla. Tutkimusta on jatkettu myös vuonna 1999.
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2 Yleistä

Pohjansorsimo on sirkumboreaalinen ala- ja keskiarktisten alueiden heinäkasvi. Levin-
neisyysalue on laaja ja epäyhtenäinen, ja niinpä lajin sisäinen muuntelu on huomattavaa. 
Arctophila-suvusta on kuvattu yli kymmenen lajia, joita tässä noudatetun käsityksen mu-
kaan pidetään lajin Arctophila fulva (Trin.) N.J. Anderson sisäisinä yksiköinä. Perämeren 
piirissä kasvavan rodun nimi on var. pendulina (Laest.) Holmberg. Pohjansorsimo on ensi 
sijassa jokivarsien kasvi, mutta sitä tavataan myös järvenlahtien ja vähäsuolaisten meren-
lahtien rannoilla, varsinkin jokisuistoissa.

Lars Levi Laestadius löysi oudon heinäkasvin Torniojoen saaresta Ylitorniolta ja kuvasi 
löytönsä vuonna 1833 tieteelle uutena lajina Glyceria pendulina. Laji oli kuitenkin kuvattu 
Siperiassa ja kaksi vuotta aikaisemmin nimellä Poa fulva Trin. Myöhemmin pohjansorsi-
mo on sijoitettu omaan sukuunsa Arctophila. Ruotsissa pohjansorsimo tunnetaan paitsi 
Torniojoen varresta niin myös eräiltä Torniojokeen laskevien järvien rannoilta ja Luulajan 
eteläpuolelta Aleåjoen suusta (Kalela 1958, Ericson & Wallentinus 1978, Aronsson ym. 
1995, Gärdenfors 2000). Ruotsissa on tunnettu noin 25 kasvupaikkaa ja myös uudempia 
havaintoja on, mutta alue on ollut huonosti tutkittu (Aronsson ym.1995). Norjasta on 
tunnettu vain yksi pohjansorsimon kasvupaikka Kaukokeinojen varrelta (Elven & Jo-
hansen 1980). Jäämeren rannikon lähimmät esiintymät ovat Venäjällä Kuolan niemimaan 
itäosassa Ponoissa (Kalela 1958). Sikäläiset pohjansorsimot on kuvattu omaksi rodukseen 
var. lapponica (F. Nyl.) Holmberg.

Pohjansorsimo kuuluu ruijanesikko (Primula sibirica (nutans)) -lajiryhmään (Fries 1865, 
Ericson & Wallentinus 
1978). Ryhmään lue-
taan Jäämeren piirissä 
tavattavat lajit, joilla 
on Itämeren alueella 
erillisesiintymiä, joil-
lakin lajeilla pohjan-
sorsimon tapaan vain 
Perämeren alueella. 
Arctophila fulva var. 
pendulina on Peräme-
ren alueelle endeemi-
nen (Holmberg 1928).

Kuva 1. Pohjansorsimo 
(Arctophila fulva var. pendulina).
Kuva: Marko Hyvärinen 
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3 Liminganlahti

Liminganlahti on Perämeren suurin lahti (64°50´- 65°00´N – 25°24´E). Pinta-ala on noin 95 km2 ja keskisy-
vyys 2,5 m. Yhden metrin syvyys on pohjukassa keskivesirajasta 1–2 km:n päässä. Lahden pohjukkaan 
laskevat Temmesjoki ja Liminganjoki, jotka muodostavat yhteisen suiston, ja Lumijoki. Melkein 70 % 
rannoista on pehmeäpohjaisia niittyrantoja, joilla kasvimassan tuotanto on suurta. Laajat aukeat niityt 
ovat perinnebiotooppeja, niiton ja laidunnuksen aikaansaamisia ja ylläpitämiä.

Pohjukan pehmeillä rannoilla on vesirannalta lähtien runsas kasvillisuus (kuva 3): uloinna vedessä on 
järvikaisla-hapsiluikkavyöhyke ja vesirajan vaiheilla yhtenäinen rantaluikkasinikaislavyöhyke. Tämän 
yläpuolella on paikoin laaja järviruokovyöhyke. Seuraavana ja myös saarekemaisten järviruokokasvus-
tojen välissä on sarakasvustoja. Näiden yläpuolella on vähenevässä määrin suolavihviläniittyjä ja luhta-
rölliniittyjä. Nykyjään laiduntamisen ja niiton vähennettyä on rantaniittyjen ilme muuttunut. Järviruoko 
ja kiiltopaju ovat saaneet paikoin ylivallan ja koko ranta metsään saakka voi olla näiden muodostamaa 

ryteikköä. Kasvil-
lisuus on maan-
kohoamisen joh-
dosta muutenkin 
jatkuvassa muu-
tostilassa.

Kuva 2. Pohjansorsimon 
(Arctophila fulva var. pendulina) 
esiintymät Liminganlahden 
alueella.
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Kuva 3. Liminganlahden pohjansorsimokasvustojen TWINSPAN-dendrogrammi. Kasvustotyypit 
ovat: Eleocharis acicularis (hapsiluikka), Eleocharis acicularis – Eleocharis palustris (hapsiluikka-ranta-
luikka), Eleocharis palustris (rantaluikka), Hippuris (vesikuusi) ja Carex (vesisara).
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4 Menetelmät

Kasvillisuus. Kasvillisuuskuvaukset on tehty 1 m2:n suuruisilta ruuduilta. peittä-
vyys on arvioitu asteikossa +, 1, 2…10, 15, 20, 30…100 %. Lajin kasvuedellytyksiä on 
arvioitu verson korkeuden, versotiheyden ja peittävyyden perusteella. Yhteisöjen 
tyypittelyssä on käytetty TWINSPAN-menetelmää. 

Veden ominaisuudet. Maastossa mitattiin pH, sähkönjohtokyky, hapetuspelkistys-
potentiaali ja happipitoisuus Ysi/Grant-mittarilla. Laboratoriomääritykset aloitettiin 
näytteenottopäivänä. Vedestä mitattiin pH, happi, väri, kiintoaine, orgaaninen hiili, 
kemiallinen hapenkulutus, natrium, kalsium, magnesium, mangaani, kokonais- ja 
fosfaattifosfori sekä kokonais-, ammonium- ja nitraattityyppi. Menetelmät ovat stan-
dardiohjeistojen mukaiset. Analyysit tehtiin Perämeren tutkimusasemalla, lukuun 
ottamatta kokonais- ja nitraattityppeä sekä orgaanista hiiltä, jotka määritettiin silloi-
sen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa.

Maa-analyysit. Maasta on analysoitu vesipitoisuus, orgaanisen aineksen määrä, 
kivennäismaan raekoko ja kemiallisia parametreja. Määritykset on tehty kahdesta 
näytesyvyydestä: orgaanista ainesta sisältävästä pintamaasta (0–5 cm) ja kivennäis-
maasta 10–20 cm:n syvältä. Uutosnesteenä käytettiin tislattua vettä, ammoniumase-
taattia ja kaliumkloridia. 

Vesiuutoksista (tilavuussuhde 1:5) mitattiin pH, sähkönjohtokyky ja hapetuspel-
kistyspotentiaali. Uutosaika oli 12 h. Muissa määrityksissä uutosnesteenä oli hapan 
(pH 4,6) 1 M-ammoniumasetaatti (hAAc), neutraali (pH 7,0) 1 M-ammoniumasetaatti 
(nAAc), tislattu vesi ja 1 M-kaliumkloridi (KCl). Uutossuhde oli 1 tilavuusosaa tuo-
retta maata ja 10 tilavuusosaa uutosnestettä. Uutosaika oli 12 tuntia.

Kationit (Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Al, Zn, Cu ja Ni) on määritelty atomiabsorptios-
pektrofotometrisesti asetyleeniliekkimenetelmällä. Ammonium (NH4

+) määritettiin 
KCl-uutoksista indofenolisini-menetelmällä spektrofotometrisesti. Liukoisen fosfaat-
tifosforin (PO4-P) määrityksessä sovellettiin vesikemiallista standardimenetelmää. 
lisäksi on tehty kokonaistypen ja -fosforin määrityksiä.

Liitteen 1 taulukossa on esitetty eri uutosnesteiden suhteellinen tehokkuus. Suu-
rimmalle pitoisuudelle on annettu luku 100, johon muita verrataan. Näytteet ovat 
kaikki pohjansorsimokasvustoista. Tämän mukaan hapan ammoniumasetaatti on 
useimpien aineiden osalta paras uutosneste. Poikkeuksena on natrium, jota näyttää 
selvästi irronneen eniten neutraaliin ammoniumasetaattiin ja ammoniumtyppi, jolle 
kaliumkloridi on vettä parempi uutosneste.

Kenttämittauksista ja maaperän laboratoriotöistä on suurimman osan tehnyt FM 
Olli-Pekka Siira. Kokonaistypen ja -fosforin määritykset on tehty Metsäntutkimus-
laitoksen Muhoksen tutkimusasemalla. Tuloksista esitetään keskiarvo, hajonta sekä 
maksimi ja minimi. Tulosten tarkastelussa on käytetty t-testiä, varianssi- ja regres-
sioanalyysiä.
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5 Pohjansorsimo Liminganlahdella

5.1 

Tiedot vuosilta 1900–1957 
Pohjansorsimo on tunnettu Liminganlahdelta jo yli sata vuotta. M.E. Huumonen 
löysi sen Temmesjoen varresta rautatiesillan yläpuolelta 15.7.1900 (OULU). Seuraa-
vat tiedot ovat vuodelta 1903. Nämä ovat Kylänpään ja Lumijoen esiintymiä lukuun 
ottamatta Temmesjoen alueelta. Ensimmäiset löytöpaikat on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Pohjansorsimon ensimmäiset löytöpaikat 
Liminganlahdella. Karttapohja on Leiviskän (1905).

1. Liminka, Temmesjoen varsi
15.7.1900 M. E. Huumonen (Oulu; Huumonen 1904) 
07.1910 M. E. Huumonen (H, OULU)
26.7.1910 M. E. Huumonen (Huumonen 1913a) 
27.7.1911 M.E. Huumonen (OULU)
Temmesjoen suupuolessa hieman rautatiesillan yläpuolelle saakka 
(M. E. Huumonen 1913b)
3.6.1921 H. Waris (TUR) 
7.7.1930 U. Saxén (H, OULU)
9.7.1930 B. Malmio (H)
20.7.1947 H. Luther (H)
18.7.1952 S. Sundqvist (H, OULU)

2. Liminka, Temmeslahden eteläranta 
3.7.1903 Leiviskä (1908: 13–14)
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3. Oulunsalo, Kylänpää 
8.7.1903 I. Leiviskä (TUR; Leiviskä 1908: 35)

4. Liminka, Temmesjoen varsi lähellä Liminganjoen haarakohtaa 
19.7.1942 R. Tuomikoski (H) 

4a. Lumijoki, Lumijoen varsi, Pietin talon ranta 
1923–1933 R. Jakkula

5.2 

Tiedot vuosilta 1957–1965
Olen retkeillyt paljon Liminganlahden alueella vuonna 1957 ja sen jälkeen. Pohjan-
sorsimo on löytynyt uusilta paikoilta sekä Liminganlahden rannoilta että jokivarsilta, 
mutta toisaalta vanhoja esiintymiä on kadonnut. Esiintymien sijainti (esiintymät 3 ja 
6–19) on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Pohjansorsimo Limingan-
lahdella vuosina 1957–1965.

3. Liminka, Temmesjokivarsi. Pohjansorsimoa kasvoi vuonna 1957 10 m2:n alalla 
Tupoksentien sillan alla ja sen alavirran puolella. Huumosen löytöpaikalta lajia en 
löytänyt. Esiintymästä tuli botanistien hyvin suosima keräyskohde. Esimerkiksi Paa-
vo Jokela on tallentanut runsaasti näytteitä vuosina 1958–1965 (H, OULU, TUR ym.) 
Muita museonäytteitä:

1958 (V. Oinonen H; L. Heikkinen H, OULU; U. Illikainen OULU) 
1961 (R. Kalliola H)
1963 (A. Turunen OULU)
1965 (I. Krause TUR)

6. Liminka, Alatemmes, Temmesjokivarsi (17.7.1957). Pohjansorsimoa kasvoi viiden 
neliökilometrin alalla valtatie 4:sta erkanevan vanhan tien alkupään kohdalla joen 
rantalietteellä.
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7. Liminka, Temmesjoen suuhaara Suursaaren ja Kalastuskentän välillä. Pohjansor-
simoa kasvoi 2 x 4 m:n alueella tulvan tuomalla lietteellä (19.7.1957). E. Krokforsin 
näyte vuodelta 1963 (H) on ilmeisesti samalta paikalta. Kesällä 1964 kasvuston koko 
oli 3 x 10 m.

8. Liminka, Limingajoen alajuoksu. Pohjansorsimokasvustoja oli kesällä 1957 run-
saasti jokisuusta Temmesjoen yhdyshaaraan (Naistenväylä) saakka. Sillan kohdalla 
oli 50 m:n matkalla vesirajassa lähes puhdas kahden metrin levyinen kasvusto ja 
tästä 40 m ylävirran suuntaan 20 m:n matkalla 2–4 m:n levyinen kasvusto. Jokihaaran 
yläpuolelta löytyi vain muutama verso Pyhtilän talon kohdalta.

9. Liminka, Liminganjokisuu. Matalassa rantavedessä oli useita hyväkuntoisia poh-
jasorsimokasvustoja, joista suurimman koko oli 30 x 40 m. Näyte: 17.7.1957 (J. Siira 
OULU)

10. ja 11. Liminka, Temmesjoen ja Liminganjoen välinen alue. Useita pohjansorsimo-
kasvustoja oli kesällä 1957 Uudessa väylässä (10) sekä Riitasaaren ja Suurussaaren 
rannassa (11). Riitasaaresta on näyte 20.7.1957 (J. Siira H).

12. Liminka, Temmeslahden pohjoisranta. Merenrannassa oli pienehköjä pohjansor-
simokasvustoja vuosina 1957–1965. Näyte: 3.7.1958 (N. Tarén TUR).

13. ja 14. Rusilan kanavan suun tienoo. Täällä oli useita pienehköjä kasvustoja vuosina 
1957–1965. Kokoelma- ja arkistotiedot: 3.7.1958 (N. Tarén ja Y. Mäkinen TUR), 8.6.1961 
(I. Rautiainen OULU, ark.) ja 25.5.1963 (E. Lindgren OULU, ark.).

15. Oulunsalo, Järvenpään lahdeke. Pieni kasvusto vuosina 1957–1960.

16. Oulunsalo, Peräojan (Letonväylän) suu. 
19.8.1957 (J. Siira OULU).

17. Oulunsalo, Leton lahdeke. Pieniä kasvustoja vuosina 1957–1965.

18. Oulunsalo, Purnunnokka-Peuhu. Pohjansorsimoa kasvoi vuonna 1965 noin 10 
m2:n alalla hiekkasärkän takaisessa allikossa, josta oli yhteys mereen.

5.3 

Tiedot 1970-luvulta
1960-luvun loppupuolella tehdyt Temmesjoen ja Lumijoen suun sekä Virkkulan 
veneväylän ruoppaukset vaikuttivat suuresti maisemaan ja myös pohjansorsimon 
kasvupaikkoihin. Entisen leveän Temmeslahden tilalle tuli ruopattu uoma ja entiset 
suuhaarat kuivuivat. Pohjansorsimon esiintymien sijainti (esiintymät 3 ja 9–20) on 
esitetty kuvassa 6.

3. Temmesjokivarren pohjansorsimon esiintymät vähenivät. 1970-luvulla oli jäljellä 
vain pieni esiintymä Tupoksentien sillan kohdalla.

9. Liminganjokisuun entiset laajat kasvustot olivat taantuneet.

10. Uuden väylän suussa oli useita kasvustoja.

11. Uuden Pikku-Riitasaaren rannassa oli useita erikokoisia kasvustoja.
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12. Temmesjokisuun ruoppausvalleille ilmestyi pian ruoppauksen jälkeen pohjansor-
simokasvustoja, joista suurimmat olivat 2–3 aarin kokoisia.

13.–16. Esiintymät olivat voimakkaasti supistuneet ja kasvustot vähentyneet.

19. Liminka, Virkkula (Hyrynranta). Esiintymä laajeni, sillä venevalkaman ruop-
pauspenkalle muodostui useita pohjansorsimokasvustoja. Talletettu näyte. 1977 (E. 
Tikkanen ja T. Ulvinen, OULU).

20. Lumijoki, Lumijokisuu. Pieni pohjansorsimokasvusto löytyi kesällä 1978.

5.4 

Tiedot 1980-luvulta
Yleinen piirre on esiintymien väheneminen. Pohjansorsimo on kadonnut vanhim-
malta tunnetulta kasvupaikalta Temmesjoen varresta (3). Lajia ei löydetty myöskään 
Liminganjoen (9) ja Lumijoen (20) suistoista. Virkkulan esiintymä (19) on supistunut 
ja Oulunsalon puolella oli vain muutama pieni kasvusto jäljellä (15 ja 6). Pohjansor-
simon kasvustoja tavattiin kuitenkin vielä Limingan, Oulunsaloen ja Oulunsalon 
ranta-alueilla. Museo ja kirjallisuustiedot:

12. Temmesjokisuu. 3.7.1980. (S. Neuvonen, OULU)

16. Letonväylänsuu. 1985 (Väre 1991).

19. Virkkulan ranta. 23.8.1982. (J. Suominen, H).

Kuva 6. Pohjansorsimo Limingan-
lahdella 1970-luvulla.
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5.5 

Tiedot 1990-luvulta
1990-luvulle tultaessa pohjansorsimon kasvualue oli edelleen supistunut. Nume-
roiduista esiintymistä olivat kesällä 1992 jäljellä vain esiintymät 10, 11, 12, 14 ja 19 
(kuva 7). Näistäkin esiintymä 10 hävisi vuoteen 1996 mennessä. Pohjansorsimoa 
kasvoi enää vain Limingassa Temmesjoen suun molemmin puolin ja Oulunsalossa. 
Esiintymät ovat keskittyneet yhä enemmän Temmesjoen suistoon (64°51´- 64°52´N 
ja 25°20´-25°22´E). Pääalue on joen eteläpuolella.

Kuva 7. Pohjansorsimon esiintymät 
Liminganlahdella vuonna 1992.

Kasvustojen pinta-alat vuosina 1992–1999 
Pohjansorsimon esiintyminen pinta-ala supistui vuodesta 1992 vuoteen 1994 n. 20 %, 
mutta on sen jälkeen laajentunut (taulukko 2). Vuosina 1998 ja 1999 kokonaispinta-
ala on ollut yli 4700 m2. Vuoden 1999 pinta-ala on 2,2-kertainen vuoden 1994 alaan 
nähden. Limingan esiintymät, etenkin ydinalueella Temmesjoen eteläpuolella ovat 
laajentuneet, vaikka kokoesiintymisalue on täällä supistunut. Oulunsalon alueella 
kehitys on ollut erilainen. Pinta-ala suureni vuodesta 1992 vuoteen 1994, mutta on 
sen jälkeen pienentynyt. Alkuvuosien kasvu on ilmeisesti niiton ansiota, mutta myö-
hempi supistuminen on myrskyn tuoman kasvimassan ja maankohoamisen syytä. 
Säätekijöiden ja veden korkeuden vaikutusta kasvustojen pinta-alaan tarkastellaan 
myöhemmin kappaleessa 9.4.

Taulukko 1. Pohjansorsimokasvustojen pinta-alojen yhdistelmä vuosina 1992–1999. Temmesjoki 
P = Temmesjoen pohjoispuolen esiintymät ja Temmesjoki S = Temmesjoen eteläpuolen esiintymät.

vuosi

m2

1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999

Kempele 330 291 401 308 148 83 114

Liminka 0

Temmesjoki P 165 172 136 206 313 281 427

Temmesjoki S 2273 1878 1606 2282 2932 4342 4327

Liminganlahti yht. 2760 2362 2142 2796 3393 4706 4731
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6 Pohjansorsimon esiintymien seuranta

Pohjansorsimo esiintymien koon vuosittaista vaihtelua on seurattu Liminganlahdella 
vuosina 1992–1999. Esiintymien sijainnit vuonna 1999 on esitetty kuvissa 7–9. Nu-
merolla merkityissä kohteissa on usein monta kasvustoa, jotka yksilöidään tekstissä. 
Tutkimuksen aikana ovat kokonaan kadonneet esiintymät 2, 4, 8, 28 ja 29. Välillä 
kadonneita mutta uudelleen elpyneitä on esiintymä 15, johon on luettu myös aivan 
uusiakin lähellä sijaitsevia kasvustoja. Vuonna 1993 tuhoutuneen esiintymän 13 tie-
noille on myöhemmin ilmestynyt pohjansorsimokasvustoja, mutta koska alueella 
kasvaa useita lähekkäisiä laikkuja, ei kasvustoa ole voitu tarkalleen paikallistaa. 
Tienoon kasvustot on kaikki luettu esiintymäksi 12. Esiintymä 31 on uusi vuodelta 
1995. Yksittäisten kasvustojen rajaaminen ja vuosittainen vertailu on monessa tapauk-
sessa ollut vaikea, sillä kasvustoja on yhdistynyt ja toisaalta aikaisemmin yhtenäiset 
kasvustot ovat pirstoutuneet useaksi pieneksi.

Seuraavassa tarkastelussa esiintymät on ryhmitelty kolmeen ryhmään: Oulun-
salon, Temmesjoen pohjoispuolen (Liminka) ja Temmesjoen eteläpuolen (Liminka) 
esiintymiin. Esiintymien numeroinnit viittaavat Siiran alkuperäiseen karttaan ja sen 
numerointiin (kuva 8). Siiran vuonna 1999 laatiman kartan tietoja ei pystytty siir-
tämään nykytilannetta vastaavaksi muun muassa maankohoamisen seurauksena 
muuttuneen rantaviivan vuoksi.

6.1 

Oulunsalo
Kaikki pohjansorsimon kasvupaikat olivat rantaluikka- ja saravyöhykkeessä ja niissä 
olevissa painanteissa. Avovedestä kasvustoja ei löydetty. 

1. Paikalla on ollut kolme luontaista pohjansorsimoesiintymää (a–c) ja lisäksi näiden 
merenpuoleiselle alueelle on vuosina 1993, 1996 ja 1997 istutettu pohjansorsimoita. 
Pinta-alat (m2) ovat eri vuosina olleet seuraavat:

vuosi m2 (1 a) m2 (1 b) m2 (1 c)

1992 108 100 3

1993 132 30 4

1994 184 51 5

1995 >100 - 10

1996 198 - 9

1997 30 - 15

1998 40 - 18

1999 61 - 18
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Kuva 8. Pohjansorsimon tunnetut esiintymät vuonna 1999. (Kuvan muotoili uudestaan alkupe-
räisen piirroksen pohjalta Pirjo Appelgren)
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1 a. Kasvuston koon muuttumista on seurattu vuodesta 1992 alkaen. Suotuisa kehi-
tys, jota oli jatkunut ainakin seurannan alkamisesta lähtien, pysähtyi vuonna 1997. 
Kasvuston laajeneminen oli suureksi osaksi niiton ansiota. Vuonna 1997 kasvustosta 
oli jäljellä vain 30 m2. Muu osa esiintymästä oli veden tuoman ruoko- ja kaislapatjan 
peitossa. Osasyynä oli edellisenä kesänä tehty laaja niitto, jolloin kasvimassan tuloa 
jarruttavia ruokokasvustoja ei enää ollut. Seuraavina vuosina pohjansorsimokasvusto 
on jälleen laajentunut.

1 b. Vuonna 1992 oli edellisen maanpuolella vesisaraniityllä ruovikkoon rajoittuvana 
laaja 100 m2 pohjansorsimokasvusto. Seuraavana vuonna esiintymän koko oli supis-
tunut kolmannekseen. Vuonna 1994 esiintymä oli ehkä niiton ansiosta laajentunut, 
mutta seuraavana vuonna se oli pettynyt paksun kaislamaton alle. Kesällä 1995 eikä 
sen jälkeen täältä ole enää löydetty pohjansorsimoita.

1 c. Edellisen pohjoispuolella vuonna 1992 ollut 3 m2:n kasvusto oli vuonna 1997 
laajentunut 15 m2 suuruiseksi. Monena vuotena tehty niitto on varmaan parantanut 
pohjansorsimon elinmahdollisuuksia.

2. Esiintymän 1 lounaispuolella oli vuonna 1992 15 m2 laajuinen kasvusto. Se peittyi 
meren tuoman kaisla- ja rytitöryn alle, eikä sitä vuonna 1993 löydetty, eikä paikalta 
ole myöhemminkään tavattu pohjansorsimoita.

3. Paikalla oli vuonna 1992 kaksi lähekkäistä pohjansorsimokasvustoa. Piisamit tuho-
sivat vähitellen näistä toisen ja toinen hautautui myrskyn tuoman pääasiassa kaislaa 
ja rytiä sisältävän maton alle. Vuonna 1995 paikalta ei löydetty kasvustoja lainkaan. 
Vuonna 1997 pohjansorsimoa oli tiheän ruovikon reunassa 15 m2 alueella. Tiheässä 
ruovikossa versojen korkeus oli 76–101 cm (med. 93 cm). 

Kasvuston pinta-ala (m2) on muuttunut seuraavasti:

vuosi m2 (3 a) m2 (3 b)

1992 36 20

1993 44 3

1994 45 2

1995 -  -

1997 15  -

1998 25  -

1999 17  -

4. Vuonna 1992 matalassa painanteessa kasvoi pohjansorsimoita 40 m2 alueella. Kah-
tena seuraavana vuonna kasvusto laajeni: vuonna 1993 50 m2 ja vuonna 1994 65 m2 
suuruiseksi. Vuonna 1995 kasvusto oli peittänyt rytipatjan alle.

5. Limingan rajalta pohjoiseen 20–100 m on rantaluikka- ja saraniityillä sekä pai-
nanteissa ollut tutkimusaikana enimmillään viisi kasvustoa. Vuonna 1992 pohjan-
sorsimoita oli 9 m2 alalla. Laajeneminen jatkui vuoteen 1996 saakka, jolloin poh-
jansorsimoita oli viidessä kasvustossa (a–e) eli 90 m2 alalla. Vuodesta 1992 lähtien 
harrastetulla niittämisellä lienee ollut merkitystä pohjansorsimon kasvuedellytysten 
parantamisessa. Vuonna 1998 tapahtui romahdus, kun jäät muovasivat painanteita 
uudelleen ja rytitörky peitti kasvustoja. Tällöin pohjansorsimoita oli jäljellä vain 
viiden neliömetrin verran. 
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Kasvustojen pinta-ala on kehittynyt (m2) vuosina 1991–1999 seuraavasti:
vuosi yht. m2 a b c d e

1991 20 20 + - - -

1992 9 9 + - - -

1993 8 8 - 10 4 -

1994 45 14 2 26 3 -

1995 33 11 ? n. 20 2 -

1996 92 24 20 30 8 10

1997 88 20 15 45 - 8

1998 5 4  - <1 - -

1999 18 4  - 14 - -

5 a. Niiton lisäksi pohjansorsimon kasvuston laajenemista on edistetty poistamalla 
luikkakasvustoa juurineen. Vuonna 1997 esiintymä oli suurimmillaan 24 m2. Vuonna 
1998 jäät olivat vieneet lähes koko kasvuston ja paikalla oli lähes kasviton allikko. 
Tässä kasvoi vuonna 1998 mm. vitoja (otalehtivita, hentovita ja ahvevita). Kesällä 
1997 kasvuston merenpuolelle istutettiin viiteen paikkaan pohjansorsimoita. Niiden 
säilyttämisestä ei seuraavana kesänä havaittu mitään merkkejä.

6.2 

Liminka, Temmesjoen pohjoispuoli
Pohjansorsimon kasvustoja oli sekä Temmesjoen varressa että rantaluikkaniityllä ja 
sen kosteissa painanteissa. 

6. Esiintymä on ollut tiedossa lähes 40 vuotta. Vuonna 1994 se peittyi myrskyn tuo-
man paksun kaislapeitteen alle eikä vuosina 1994 ja 1995 paikalta löydetty yhtään 
pohjansorsimon versoa. Mutta vuonna 1996 niitä oli 7 m2:n alalla noin 100 kpl. Versot 
tunkeutuivat osittain hajonneen kaislapeitteen läpi. On ilmeistä, että pohjansorsimo 
säilyi elossa välivuosinakin, vaikkei versoja tavattukaan. Vuoden 1997 elokuussa 
kasvia oli jo 10 m2:n alalla. Esiintymän koko vuosina 1994–1999 on ollut seuraava:
vuosi m2

1994 -

1995 -

1996 7

1997 10

1998 15

1999 11

7. Temmesjoen pohjoispuolella lahdekkeen pohjukassa rantaluikkaniityllä oleva pai-
nanne. Pohjansorsimoesiintymän koko on vaihdellut tutkimusvuosina seuraavasti:
vuosi m2

1992 45

1993 40

1994 30

1996 35

1997 50

1998 50

1999 27
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Alkuvuosina piisami harvensi kasvustoa. Sen pesä oli lähellä ruovikon reunassa. 
Myöhemmin esiintymä on laajentunut. Ympäristön kasvillisuutta on vuosittain nii-
tetty, ja kasvillisuutta on jonkin verran myös poistettu. Ehkä tästä syystä kasvusto 
on laajentunut vuodesta 1994 vuoteen 1997. Vuonna 1999 toimenpiteistä huolimat-
ta esiintymä on supistunut. Kasvillisuus on muuttunut vuosien kuluessa. Vuonna 
1992 rantaluikka oli ylivoimaisesti runsain laji. Seuraavana vuonna kiehkuraärviä 
oli suuresti runsastunut, ehkä piisamin ansiosta. Myöhemmin ärviä on taantunut ja 
rantaluikka, vesikuusi ja vesisara ovat päälajit.

8. Laajahko esiintymä 1980-luvulla. Vuonna 1992 paikalta löytyi vain kahdeksan 
pohjansorsimon versoa tiheästä vesisaraikosta. Seuraavina vuosina kasvia ei löydetty 
ollenkaan. Vuonna 2000 on Pirjo Rautiainen löytänyt kyseisen paikan merenpuolelta 
uuden kasvuston.

9. Temmesjoen suussa oleva esiintymä on osittain kaislavyöhykkeessä ja osittain 
painanteessa. Jäiden vaikutus on paikalla näkyvää. Tämän takia kaislakasvillisuus 
on tutkimusaikana lähes täysin tuhoutunut, mistä pohjansorsimo on hyötynyt. Esiin-
tymän koko on ollut seuraava:
vuosi m2

1992 100

1993 102

1994 81

1995 100

1996 118

1997 152

1998 150

1999 240

Vuonna 1994 jäät tuhosivat osan pohjansorsimokasvustosta, mutta sen jälkeen esiin-
tymä on laajentunut. Aluetta on vuosittain niitetty. Tällä saattaa olla osuutta laaje-
nemiseen.

9 a. Vuonna 1999 uusi esiintymä (20 m2) löytyi läheltä edellistä joen vesirajasta.

10. Tällä paikalla (a) oli 1980-luvun lopulla meren tuoma kaislakasa, joka tuhosi 
kasvillisuuden. Massa on vähitellen hajonnut ja painanne on vähitellen kasvittunut. 
Vuonna 1992 pohjansorsimoita löytyi 10 versoa. Vuonna 1993 versoja oli 47 kpl 2 m2 
alalla, ja seuraavana vuonna esiintymä oli 4 m2 laajuinen. kasvuston laajeneminen on 
ollut nopeaa. Vuonna 1998 sen lähelle noin 20 m päähän oli syntynyt uusi kasvusto 
(b). Pohjansorsimoesiintymän koko (m2) on muuttunut vuosien kuluessa seuraavasti:
vuosi m2 (10 a) m2 (10 b)

1992 <1 -

1993 2 -

1995 14 -

1996 10 -

1997 22 -

1998 30 6

1999 22 9
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11. Temmesjokivarressa lähellä lintutornia oleva kasvusto pysyi vuodesta 1992 vuo-
teen 1994 noin 20 m2 suuruisena, mutta sen jälkeen se on laajentunut. Laajenemista on 
edesauttanut niittäminen, jota on harjoitettu vuodesta 1992 lähtien. Myös esiintymän 
sisällä on suurikokoisia seuralaiskasveja poistettu. Pohjansorsimoesiintymä ulottuu 
vedestä 11 m matkan järvikortekasvustoon. Yläosassa se on kasvillisuuden käsitte-
lystä huolimatta hiipumassa, mutta sen sijaan vesirajassa voimistumassa. Vuonna 
1997 jokivedessä pohjansorsimoa kasvoi 40 m2 alalla, ja lisäksi vesirajan yläpuolella 
harvakseen 36 m2 alalla. Vuonna 1999 vedessä ja märällä rannalla kasvavaa hyväkun-
toista kasvustoa oli 55 m2 verran. Pohjansorsimoita oli rannan suuntaisesti 11 m:n 
matkalla. versotiheys oli 48–880 kpl/m2. Pinta-alat ovat olleet eri vuosina seuraavat:
vuosi m2

1992 20

1993 20

1994 21

1995 22

1996 30

1997 60

1998 70

1999 80

31. Temmesjokeen laskevan, vuonna 1994 kaivetun ojan kaivuumaalta löytyi vuonna 
1995 uusi esiintymä (a). Sen koko oli vuonna 1996 4 m2 ja vuonna 1997 8 m2. Esiintymä 
on vesisaraniityllä. Niittäminen ei näytä auttaneen kasvustoa. Pohjansorsimoiden 
peittävyys ja versojen korkeus olivat kesällä 1997 pienempiä kuin edellisenä vuonna. 
Kasvuston ulottuminen veteen saattaa auttaa sen säilymistä.

Vuonna 1998 uoman toiselta puolelta löytyi uusi esiintymä (b) rantavedestä ja 
saraikosta. Kasvuston pinta-ala (m2) eri vuosina on ollut seuraava:
vuosi m2 (31 a) m2 (31 b)

1995 3 -

1996 4 -

1997 8 -

1998 3 10

1999 3 15

6.3 

Liminka, Temmesjoen eteläpuoli
Suurin osa pohjansorsimon esiintymistä Liminganlahdella oli Temmesjokisuussa 
Uusi-Riitasaaren edustalla. 

12. Temmesjoensuussa jään ja veden eroosio on ollut näkyvää. Kasvustojen laajuus 
on vaihdellut vuosittain. Kasvustojen koko (m2) tutkimusvuosina on ollut seuraava:
vuosi m2 (12 a) m2 (12 b) m2 (12 c) m2 (12 d) m2(12 e) m2 (12 f)

1992 100 120 - - - -

1993 60 40 - - - -

1994 50 4 - - - -

1995 65 42 - - - -

1996 145 53 - - - -

1997 164 170 6 7 8 -

1998 330 (a-b) 12 15 30 15

1999 300 (a-c) 20 60 20
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Vuonna 1994 jäiden vaikutus oli tutkimusjakson suurin. Tämän jälkeen kasvustot 
ovat laajentuneet vuosi vuodelta. Pohjansorsimon kannalta etenkin vuosi 1998 on 
ollut hyvä. Vuonna 1997 löytyivät uudet kasvustot c, d ja e. Kasvustot a ja b olivat 
vuonna 1998 kasvaneet yhteen ja tähän oli liittynyt vuonna 1999 myös kasvusto c. 
Kasvustot c–f ovat syntyneet pääkasvuston merenpuolelle tuhoutuneen ns. meri-
kämpän kivikasaperustan joenpuolelle.

Lisäksi kasvustoja on ollut vuodesta 1977 lähtien isojen kasvustojen (a ja b) joen 
puolella pienen väylän varrella. Vuonna 1997 näiden (24 + 15 + 8 + 28 m2) pinta-ala 
oli 75 m2. Vuonna 1998 kasvustojen koko oli yhteensä 185 m2 (36 + 50 + 42 + 57 m2) 
ja vuonna 1999 yhteensä 150 m2.

Vuonna 1997 esiintymän 12 kokonaispinta-ala oli 430 m2, vuonna 1998 587 m2 ja 
vuonna 1999 550 m2. Vuonna 1999 osa kasvustosta oli meren tuoman kaisla- ja rytika-
san peitossa. Esiintymät olivat yleensä hyväkuntoisia ja jokaisessa oli myös kukkivia 
versoja. 

13. Vuonna 1992 hapsiluikkavyöhykkeessä oli n. 140 m2 laajuinen kasvusto. Tätä ei 
löytynyt seuraavana vuonna. Myöhemmin näillä tienoilla on ollut useita kasvustoja, 
mutta ympäristön muuttumisen takia näitä ei ole pystytty tarkasti vuosittain paikal-
listamaan, vaan ne on liitetty esiintymä 13:een. 

14. Esiintymän koko eri vuosina on ollut seuraava:
Vuosi m2

1992 70

1993 50 + 17

1994 24 (1–3 m2:n suuruisia kasvustoja)

1995 45 + 40 (useita pieniä kasvustoja)

1996 62 + 45

1997 80 + 119

1998 120 + 150

1999 100 + 150

Pohjansorsimokasvustojen koko on vaihdellut paljon eri vuosina. Talven 1993/1994 
seurauksena kasvustot tuhoutuvat lähes täysin. Vuoden 1994 jälkeen niiden pinta-
alat ovat jälleen kasvaneet. Vuodesta 1996 lähtien kasvustot olivat hyväkuntoisia ja 
yleisesti kukkivia.

15. Esiintymää on seurattu vuodesta 1992 lähtien. Vuodet 1993 ja 1994 olivat poh-
jansorsimon kannalta huonoja, sillä veden ja jään yhteisvaikutus turmeli kasvustot. 
Tämän jälkeen kasvustot ovat laajentuneet (m2):
vuosi m2 (15 a) m2 (15 b) m2 (15 c) m2 (15 d)

1992 45 - - -

1993 - - - -

1994 - - - -

1995 18 - - -

1996 84 15 - -

1997 97 20 10 5

1998 187 22 16 10

1999 160 14 33 57
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15 a. Kasvusto oli vuonna 1992 lähes puolen aarin kokoinen, mutta tuhoutui seuraa-
vana vuonna. Vuonna 1995 oli kolme pientä kasvustoa (12, 4 ja 2 m2). Vuonna 1998 
kasvusto oli laajin. Vuonna 1999 osa siitä oli meren tuoman töryn peitossa.

15 b. Vuonna 1996 pohjansorsimoita kasvoi 15 m2 alueella lähellä edellistä paikkaa 
järviruokokasvuston ja joen välisellä järvikortevaltaisella niityllä joesta 8 m:n päässä. 
Vuonna 1997 esiintymä oli laajentunut 20 m2, mutta on sen jälkeen supistunut.

15 d. Uusi esiintymä joen vesirajassa vuodelta 1997. Vuonna 1999 pohjansorsimoa 
kasvoi rannassa 13 m matkalla.

16 a. Vuonna 1992 Liminganlahden laajin pohjansorsimoesiintymä, joka seuraavana 
vuotena kutistui ja sitten hävisi kokonaan, mutta myöhemmin jälleen elpyi:
vuosi m2

1992 420 (400 + 20)

1993 116 (81 + 35)

1994 -

1995 72 (10 pientä kasvustoa)

1996 196 (useita kasvustoja)

1997 264 (150 + 90 + 15 + 9)

1998 336 (204 + 120 + 12)

1999 177 (146 + 12 + 19)

Vuonna 1998 kasvustojen pinta-ala oli yli 300 m2. Seuraavana vuonna pinta-ala oli 
supistunut lähes puoleen. Syynä on meren tuoma kaisla- ja rytipatja.

16 b. Vuonna 1997 matalassa vedessä hapsiluikka- ja rantaluikkavyöhykkeessä oli 
useita pieniä pohjansorsimokasvustoja, joiden pinta-ala oli yhteensä 61 m2 (16 + 6 + 
6 + 2 + 16 + 15 m2). Vuonna 1998 kasvia oli 83 m2 ja vuonna 1999 157 m2 alalla. Kas-
vustojen laajeneminen on ollut nopeaa.

17 a. Ruoppauspenkan lievealueen allikko, 30 m poikkiväylästä länteen. Esiintymä 
on tunnettu vuodesta 1992 lähtien:
vuosi m2

1992 3 (80 versoa)

1993 6 + yksittäisiä versoja 35 
m2:n alueella

1994 -

1995 4

1996 10

1997 30

1998 65

1999 56

17 b. Vuonna 1997 hapsiluikkavyöhykkeessä oli 7 m2 laajuinen lähes puhdas pohjan-
sorsimokasvusto. peittävyys oli 60–70 % ja versojen korkeus 45–66 cm. Vuonna 1998 
kasvuston koko oli 11m2 ja vuonna 1999 16 m2.

18. Temmesjoesta Riitasaaren puolelle johtavan väylän varsi. Väylän länsirannalla on 
ollut pohjansorsimokasvusto ja eri vuosina 1–5 kpl (a-e). Vuonna 1999 myös itäran-
nalla oli kaksi pientä kasvustoa (f ja g). Pohjansorsimon kasvualaa supistavat etenkin 
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rantaluikka, rönsyrölli, vesisara ja järviruoko. tästä syystä esiintymien ympäristöä on 
vuosittain niitetty. Pinta-alat (m2) ovat olleet seuraavat:
 

vuosi m2 yht. a b c d e f g

1992 80 - 80 - - - - -

1993 60 20 40 - - - - -

1994 95 10 80 5 - - - -

1995 95 10 80 5 4 - - -

1996 85 20 60 5 7 - - -

1997 96 8 80 8 25 - - -

1998 222 35 142 2 35 8 - -

1999 280 27 182 1 50 20 5 2

18 a. Esiintymä on rantaluikka-rönsyröllivyöhykkeessä. vuonna 1997 paikalla oli 
runsaasti veden tuomaa kaisla- ym. törkyä ja joen tulvajäät olivat myös muokanneet 
rantaa. Tästä syystä kasvusto oli kutistunut.

18 b. Laajin esiintymistä peittyi osittain meren tuomalla ryönällä vuosina 1994 ja 
1996. Vuonna 1996 aikaisemmasta kasvustosta oli meritöryn peitossa yli 20 m2, jon-
ka läpi pohjansorsimon versot tunkeutuivat paikoitellen. Tämän takia esiintymä oli 
hajanainen, kuten seuraavanakin vuotena, vaikka pinta-ala oli laajentunut. Vuosina 
1998 ja 1999 esiintymä oli paljon aikaisempaa suurempi. Pohjansorsimon peittävyys 
on ollut edelleen melko alhainen, näytealoilla 5–50 %.

18 c. Väylän suulla on vuodesta 1994 lähtien ollut pieni kasvusto, joka ilmeisesti niiton 
ansiosta oli vuonna 1997 laajempi kuin aikaisemmin. Vuonna 1998 se oli kaislamatoin 
peittämä.

18 d. Väylän edustalla oli vuonna 1995 pieni kasvusto, jonka keskusta oli jäitten tuo-
malla kohoumalla. Ilmeisesti myös esiintymän alku on jäitten tuoma. vuonna 1997 
kasvusto oli laajentunut kuusinkertaiseksi. Vuonna 1999 pinta-ala oli 50 m2.

18 e. Uusi esiintymä vuodelta 1998. Paikka on 17 m edellisestä merelle päin. Kasvus-
tossa ei ollut kukkaversoja, vegetatiiviset versot olivat 80–96 cm korkuisia. Seuraa-
vana kesänä oli jo kukkiviakin versoja.

19. Väylän suun eteläpuolella oli vuonna 1992 harvakseltaan pohjansorsimoita 25 
m2:n alalla. Vuonna 1993 esiintymän koko oli 7 m2 ja seuraavana vuonna 3 m2, mutta 
vuonna 1999 160 m2. Kasvustojen pinta-alat (m2) ovat olleet vuosittain seuraavat:
vuosi m2 yht. a b c d e

1992 25 - 25 - - -

1993 7 - 7 - - -

1994 3 - 3 - - -

1995 7 3 4 - - -

1996 16 6 4 6 - -

1997 86 16 50 20 - -

1998 100 10 60 30 - -

1999 165 20 70 50 20 5
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20. Vanhan väylän suussa poukaman perukassa pohjansorsimoesiintymien koot ovat 
vuosien kuluessa muuttuneet, sillä vuonna 1992 pinta-ala oli 7 m2 mutta vuonna 
1998 180 m2. 1994 kasvia ei löydetty paikalta lainkaan. Esiintymän koon vuosittainen 
vaihtelu on ollut seuraava:
vuosi m2

1992 7

1993 10

1994 -

1996 54

1997 60

1998 180

1999 125

21.–25. Vanhan väylän poukaman suulla on koko seurannan ajan ollut useita pohjan-
sorsimokasvustoja. Nämä ovat olleet erikokoisia ja peittävyydeltään erilaisia. Vuonna 
1999 oli lähes 20 laikkumaista kasvustoa. Näitä ei ole eri vuosina voitu yksilöidysti 
tunnistaa. Yhteenlasketut pinta-alat ovat vuosittain olleet seuraavat:
vuosi m2

1992 378

1993 550

1994 174

1996 308

1997 728

1998 760

1999 734

Vuosi 1994 oli pohjansorsimon kannalta huonoin vuosi, mutta sen jälkeen kasvustot 
ovat laajentuneet ja lisääntyneet merkittävästi.

32. Rantaluikkavyöhykkeessä kasvoi vuonna 1996 pohjansorsimoita 37 m2 laajuisella 
alueella. Vuosina 1992–1994 tällä paikalla ei ollut kasvustoja. Vuonna 1997 kahden 
kasvuston pinta-ala oli yhteensä 28 m2. Vuonna 1998 pohjansorsimoita oli 50 m2 ja 
vuonna 1999 67 m2 alalla. Viime vuosina kasvustot ovat selvästi laajentuneet.

26.–27. Vanhan väylän eteläisen suuhaaran suulla rantaluikka- ja hapsiluikkavyö-
hykkeessä on ollut jokaisena tutkimusvuotena runsaasti pohjansorsimoita. Pinta-alat 
ovat olleet eri vuosina seuraavat:
vuosi m2

1992 900

1993 880

1994 1180

1996 1150

1997 729

1998 1444

1999 1325

Täällä ei ole ollut havaittavissa samanlaista jäitten tuhoavaa vaikutusta kuin me-
renpuolen esiintymissä, sillä vuonna 1994 esiintymä oli laaja. On mahdollista, että 
myrsky on tuonut tänne suupuolen kasvustoja. Vuonna 1997 pinta-ala oli aikaisem-
masta pienentynyt. Rannimmaisissa kasvustoissa supistumisen syynä on vesisaran 
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ja rantaluikan voimistunut ylivalta. Vuonna 1998 esiintymä oli laajempi kuin muina 
tutkimusvuosina. Vuonna 1999 osa kasvustoista oli kaislamaton peittämiä ja toisaalta 
saravyöhykkeessä pohjansorsimon versojenmäärä oli selvästi edellisvuotta pienempi. 
Esiintymä on siirtynyt merelle päin.

30. Virkkulan venevalkaman ruoppauspenkka. Esiintymä on esimerkiksi muuttuvas-
ta kasvillisuudesta ja myös esimerkiksi pohjansorsimokasvustosta, jota on niittämällä 
hoidettu. Ruoppauspenkalla ja sen lievealueella oli 1970-luvulla usean aarin kokoisia 
pohjansorsimokasvustoja. Muun kasvillisuuden voimistuessa pohjansorsimo taantui. 
Vuonna 1991 täällä oli vain parikymmentä versoa 3 m2 alueella, eikä vuonna 1992 lajia 
havaittu lainkaan. Seuraavana vuonna löytyi 95 versoa 5 m2 alalta mutta vuonna 1999 
kasvusto oli 24 m2 laajuinen. Pohjansorsimokasvuston koko eri vuosina:
vuosi m2

1991 3

1992 -

1993 5

1994 15

1996 10

1997 12

1998 21

1999 24

Vuonna 1996 laikku oli pienentynyt edellisvuodesta, mutta sen leviäminen veteen 
oli saatu onnistumaan. Vesirajassa oleva kasvusto oli elinvoimaisemman näköinen 
kuin aikaisemmin. Esiintymän koko on vuosi vuodelta suurentunut vedessä olevan 
kasvuston osalta mutta muualla se on taantunut.

Vuonna 1997 esiintymän välittömään läheisyyteen on tehty lintujen tarkkailukatos, 
josta pohjansorsimokasvusto on hyvin nähtävillä. Ainakaan toistaiseksi esiintymä ei 
ole kärsinyt luontoturismista.
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7 Pohjansorsimokasvustot

7.1 

Lajisto
Pohjansorsimo kasvaa Liminganlahdella vesirannan yläosassa ja maarannan ala-
osan painanteissa. Se kiinnittyy alustaansa löyhemmin kuin kaislat, järviruoko ja 
vesisara. Niinpä kasvustoja on vain suojaisilla rannoilla. Pääosa kasvupaikoista on 
hapsiluikka- ja rantaluikkavyöhykkeissä. Taantuvia kasvustoja on myös sara- ja jär-
viruokovyöhykkeissä. Liminganlahden kasvillisuudesta ja sen vyöhykkeisyydestä 
ks. Siira (1970).

Pohjansorsimon seuralaislajisto on esitetty liitteessä 2. Aineisto koostuu vuosina 
1992–1999 Liminganlahdella tehdyistä näytealakuvauksista. Aineistossa on 62 put-
kilokasvitaksonia ja yksi sammallaji. Rantaluikka on yleisin ja runsain seuralainen. 
Sen yleisyysfrekvenssi on 74 % ja keskimääräinen peittävyys 10 %. Muita lajeja, 
joiden frekvenssi on yli 30 %, ovat rönsyrölli, ratamosarpio, vesisara ja vesikuusi. 
Frekvenssiryhmään 20–30 % kuuluvat rentukka, terttualpi, sinikaisla ja järviruoko.

Kasvupaikat ovat pääasiassa 0–30 cm keskivesitason alapuolella. Jokitöyräät ja 
paikalliset muut epätasaisuudet ovat poikkeuksia. Varsinaisia vesikasvilajeja on 34, 
usein vedessä kasvavia on 16 lajia ja muita rannan lajeja 12. Elomuodoittain vesi-
kasvilajit jakautuvat seuraavasti: ilmaversoisia 13, uposlehtisiä 12, pohjalehtisiä 6, 
kelluslehtisiä 2 ja irtokeijujia 1 (liite 1). Pohjansorsimon seuralaislajiston kasvupaikan 
ravinteisuuden vaatimustasosta on tietoja 39 lajista. Näistä runsasravinteisia vesiä (e 
ja m–e) suosivia on lajistosta 36 %, melko runsasravinteisia vesiä suosivia (m ja o–m) 
33 %, niukkaravinteisten vesien lajeja 5 % ja ravinteisuudesta riippumattomia lajeja 
26 %. Lähes yksinomaan murtovedessä kasvavia lajeja on 7 (upossarpio, merihaura, 
sinikaisla, rannikkovesikuusi, merisara, suolasara ja vihnesara). Pääasiassa murtove-
den lajistoa ovat uposvesitähti, hentovita, kalvasärviä ja hentosätkin. Muukin lajisto 
sietää ainakin osan kasvukautta laimeaa (3–5 ‰) murtovettä.

Lajisto koostuu pohjoisista ja eteläisistä sekä kotoperäisistä lajeista. Pohjansorsimo 
on Perämeren ja upossarpio Itämeren kotoperäinen laji. Pohjoista ainesta ovat ruija-
nesikkoryhmän lajit: vihersara, suolasara ja merisara. Myös pohjansorsimo kuuluu 
tähän ryhmään. Seuralaislajisto on lueteltu liitteessä 2. 

7.2 

Yhteisöt
Pohjansorsimon kasvillisuusaineisto on ryhmitetty TWINSPAN-menetelmällä. Ai-
emmassa kuvassa 3 on esitetty ordinaatio kolmella tasolla. Ensimmäisessä jaossa 
näytealat jakautuvat pääasiassa pohjalehtisten kasvien luonnehtimiin hapsiluikka-
vyöhykkeen ja ilmaversoisten hallitsemiin rantaluikka- ja saravyöhykkeen kasvustoi-
hin. Toisessa jaossa hapsiluikka-vyöhykkeessä erottuvat rönsyröllin ja ratamosarpion 
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luonnehtima matalan veden alue ja toisaalta pohjalehtisten ja uposlehtisten kasvien 
syvempi alue sekä rantaluikkavyöhykkeessä vesikuusta, merisaraa ym. kasvavat 
allikot ja painanteet. Kolmas jako osoittaa topografian ym. aiheuttamaa kasvustojen 
kirjavuutta. Esim. jokipenkalla pohjansorsimon seuralaisina on konnanvihvilä ja luh-
takastikka. Pohjansorsimon kasvustot on ryhmitelty edellisen perusteella hapsiluik-
ka-, hapsiluikka-rantaluikka-, rantaluikka-, vesikuusi- ja vesisarakasvustoihin (liite 3).

Pohjansorsimo-hapsiluikkakasvustot (Arctophila-Eleocharis acicularis)
Temmesjoen suussa ja etenkin sen eteläpuolella on selvärajaisen rantaluikkavyö-
hykkeen ulkopuolella pohjansorsimokasvustoja. Osa näistä on selvärajaisia tiiviitä 
saarekkeita. Paikoin on myös hajakasvustoja. Suurin kasvusto on ollut yli 400 m2 
laajuinen. Yleisimmät seuralaiset ovat hapsiluikka, äimäruoho, keiholehti ja uppo-
sirppisammal. Tämän tyypin kasvustot ovat elinvoimaisimmat ja niillä on kuvatuista 
tyypeistä parhaat ennusteet säilyä ja myös laajeta.

Pohjansorsimo-hapsiluikka-rantaluikkakasvustot (Arctophila-Eleocharis)
Suistoalueella on pohjansorsimokasvustoja hapsiluikkavyöhykkeen yläosassa en-
nen selvärajaista rantaluikkavyöhykettä. kasvustot ovat yleensä hyväkuntoisia. 
Pohjansorsimon keskimääräinen peittävyys on kuitenkin pienempi ja seuralajiston 
peittävyyden osuus suurempi kuin edellisessä tyypissä. Vettä on vähemmän kuin 
edellisessä tyypissä. Seuralaislajistossa on upos- ja pohjalehtisten lisäksi myös il-
maversoisia lajeja, joista yleisimmät ovat rantaluikka, rönsyrölli ja ratamosarpio. 
Jäitten kasaamilla töyräillä ja uomien partailla on ylemmän rannan lajistoa, kuten 
luhtakastikka ja konnanvihvilä.

Pohjansorsimo -rantaluikkakasvustot (Arctophila-Eleocharis palustris)
Rantaluikkavyöhykkeen alaosassa aivan sen ulkoreunassa on paikoin verraten hyvä-
kuntoisia pohjansorsimokasvustoja. Monilla on yhteys avoveteen, joten kasvullinen 
leviäminen veteen päin on mahdollista. yleisimmät seuralaiset ovat rantaluikka, 
ratamosarpio, rönsyrölli, järvikorte ja ruokohelpi.

Pohjansorsimo-vesikuusikasvustot (Arctophila-Hippuris)
Rantaluikkavyöhykkeen allikoissa on paikoin pohjansorsimokasvustoja. Vesikuusi 
merisara, tähkäalpi, ja sinikaisla ovat tyyppilajeja. Paikoin on myös upos- ja pohjaleh-
tisiä vesikasveja. Tutkimusjakson aikana osa kasvustoista on rappeutunut. Maanko-
hoamisen johdosta vesi vähenee ja allikoihin leviää ympäristön kasvillisuus. Vesisara, 
järviruoko ja muut rantaniityn lajit valtaavat ne ja pohjansorsimon on väistyttävä. 
TWINSPAN-jaottelussa (kuva 3) erottuu kaksi alatyyppiä: vesikuusi-ratamosarpio 
ja vesikuusi-vesisara.
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8 Ekologia

8.1 

Lämpötila ja sademäärä
Ilman lämpötilan vuosikeskiarvo on tutkimusvuosina 1992–1999 ollut Oulun lento-
asemalla (5 km Temmesjoen suusta pohjoiseen) 2,65 °C. Tutkimusjakson vuosikeski-
arvot ja kasvukausien (touko-syyskuu) keskiarvot on esitetty taulukossa 5. Pohjan-
sorsimo kasvaa Liminganlahdella lämpimämmän ilmaston alueella kuin missään 
muualla Euroopassa tai Aasiassa.

Taulukko 2. Ilman lämpötilan keskiarvoja (°C) ja sademäärä (mm) Oulun lentoasemalla (Oulunsa-
lo) vuosina 1992–1999.

Vuosi 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1992-99 1961-90

Lämpötila (°C)

kasvukausi 12,2 10,9 11,9 12,1 11,5 12,8 11,6 12,0 11,9 11,8

koko vuosi 3,2 2,6 2,4 3,0 2,4 2,8 2 2,7 2,7 2

Sademäärä (mm)

kasvukausi 370 173 173 229 123 223 298 256 281 243

koko vuosi 592 356 370 464 338 427 535 498 448 432

Kasvukauden keskilämpötilan perusteella tutkimusvuodet ovat olleet keskimäärin 
pitkäaikaisen keskiarvon mukaisia. Vuosien välinen vaihtelu on melkoinen. Kesä 
1997 oli peräti yhden asteen pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpi, mutta kesä 1993 
puolestaan lähes yhtä paljon keskimääräistä viileämpi.

Tutkimusjakson vuosisademäärä on ollut keskimäärin 4 % pitkäaikaista keskiarvoa 
suurempi. Vuosien välinen vaihtelu on ollut suuri: 356–592 mm. Kasvukauden aikana 
sataa keskimäärin 56 % koko vuoden sademäärästä. Tutkimusjakson kesät ovat olleet 
keskimäärin 16 % sateisempi kuin pitkäaikainen keskiarvo. Vuoden 1996 kesä on 
ollut vähäsateisin ja vuoden 1992 kesä taas sateisin. Näiden äärikesien sademäärien 
erotus on yhtä suuri kuin kasvukauden pitkäaikainen keskiarvo. Sademäärän vuosien 
välinen vaihtelu on ollut suurta.

Lämpötilalla ja sademäärällä on maakasvillisuudelle keskeinen merkitys. Sade-
määrän ekologinen vaikutus on riippuvainen haihtumisen voimakkuudesta. Sa-
demäärä ja lämpötilan yhteisvaikutusta voidaan kuvata esimerkiksi de Martonnen 
luvuilla (taulukko 3). Liminganlahdella on kasvukauden aikana keskimäärin suba-
ridinen ilmasto. Eri vuosina olosuhteet ovat melko erilaiset. Kesä vuonna 1998 oli 
subhumidinen, vuonna 1992 mantereisen ja humidisen väliltä ja muina tutkimusvuo-
sina subaridinen. Kesä 1996 oli aridein. Kuivina kesinä haihtuminen on voimakasta, 
ja jos merivesi on vielä samanaikaisesti alhaalla, niin tällä on suuri vaikutus vesi- ja 
rantakasvillisuuteen.
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Taulukko 3. Oulun lentoaseman (Oulunsalo) lämpötila- ja sademäärämittauksista (Ilmatieteen 
laitos) lasketut de Martonnen luvut. Kuukauden arvo = 12 x sademäärä mm: (lämpötila °C + 10). 
Selitykset:< 30 = subaridinen, 30–34 = kontinentaalinen, 35–39 = kontinentaalinen-humidinen, 
40–49 = subhumidinen, 50–59 = humidinen ja >60 superhumidinen (Hesselman 1932, Ångström 
1959).

Vuosi 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1992-99 1961-90

Toukokuu 26,0 4,3 10,6 30,9 20,6 15,6 30,4 23,2 20,2 20,6

Kesäkuu 19,7 21,2 29,2 26,9 11,6 16,0 34,8 17,4 19,2 22,0

Heinäkuu 46,4 20,2 7,5 28,9 23,2 23,1 41,1 42,9 29,2 26,3

Elokuu 60,3 34,4 17,5 19,3 8,2 19,5 96,0 36,3 36,4 32,9

Syyskuu 47,2 16,1 32,4 18,3 5,4 44,7 11,8 16,0 24,0 31,3

Keskiarvo 39,9 19,2 19,4 24,9 13,8 23,8 42,8 27,2 25,8 26,6

Lämpötilamittauksia
Temmesjoen veden lämpötilaa on mitattu näytepaikka 11:n lähellä vuosina 1992–1998. 
Toukokuussa vesi oli viileää, alle 5-asteista. Kesäkuun-syyskuun välisen ajan kes-
kilämpötila oli 13,0 °C (ääriarvot 3,6–20,8 °C; n = 26). Luvut kuvastavat täten koko 
jokisuun kasvustojen veden lämpötilaa. Merialueella mittauksia on tehty esiintymien 
5 ja 6 välillä 50–100 cm. (vedenkorkeudesta riippuen) syvyisestä vedestä. Mittaukset 
on tehty samana päivänä kuin edellä esitetyt jokiveden mittaukset. Kesäkuun ja 
syyskuun lämpötilan keskiarvo oli 13,6 °C (vaihteluväli 4,8–22,4; n =26). Merivesi on 
hieman lämpimämpää kuin jokivesi. Lähempänä rantaa pohjansorsimon kasvupai-
koilla vesi on ollut vielä lämpimämpää.

8.2 

Vedenkorkeus
Meriveden korkeus vaihtelee paljon ja säännöllisesti. Siihen vaikuttavat ensisijaisesti 
tuulet, ilmanpaine-erot ja virtailu Tanskan salmissa. Tutkimusvuosien 1992–1999 
aikana meriveden korkeus Oulussa on ollut keskimäärin 1,60±20,4 cm teoreettista 
keskiveden tasoa ylempänä. Vuosien välinen vaihtelu on melko suuri, ja ääriarvot 
ovat -14,4 ja +8,4 cm. Vuonna 1996 vesi on ollut keskimäärin alempana ja vuonna 
1995 ylempänä kuin muina tutkimusvuosina. Ääriarvot ovat olleet + 162 cm ja – 101 
cm. Molemmat havainnot ovat vuodelta 1992: maksimi 19.12. ja minimi 12.10. Kasvu-
kauden (touko-syyskuu) kuukausikeskiarvot ovat esitetty alla olevassa taulukossa 4.

Taulukko 4. Meriveden korkeuden touko-syyskuun kuukausikeskiarvot Oulussa vuosina 1992–
1999 (Merentutkimuslaitos).

Vuosi 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1992-99

Toukokuu 6,0 -27,7 -24,2 -12,0 -20,5 -8,6 -15,8 -18,9 -15,21

Kesäkuu -20,8 -5,0 17,7 -7,1 -0,1 -17,3 -10,0 -7,8 -6,29

Heinäkuu -3,2 8,5 -6,6 4,0 10,7 -24,1 14,6 4,6 1,08

Elokuu 17,0 5,9 -14,4 -7,4 -12,1 -17,3 15,2 -8,3 -2,59

Syyskuu 4,0 -14,9 -5,7 -21,5 -34,7 20,4 2,1 -9,0 -7,43

Keskiarvo 0,74 -6,64 -6,63 -8,81 -11,32 -9,38 1,23 -7,89 -6,09

Keväällä vesi on yleensä alhaalla ja kohoaa syksyä kohti. Alhaisimmillaan se on 
toukokuussa (ka -14,6 cm) ja korkeimmillaan tammikuussa (ka +13,6 cm). Myöhäis-
syksyllä tai talvella jään ja veden yhteisvaikutus saattaa sopivalla tuulella muovata 
tehokkaasti rantoja. 
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Kasvukauden aikana (toukokuu-syyskuu) vedenpinta on ollut keskimäärin tasolla 
-6,1 cm. Eri vuosien välinen vaihtelu on ollut -11,3 cm:n (1996) ja +9,4 cm:n (1997) vä-
lillä. Päiväkohtaiset ääriarvot olivat -70 cm ja +125 cm. Kesällä vaihtelu on pienempää 
kuin muina vuodenaikoina. Kesäkuussa vaihtelu on vähäisintä (tutkimusvuosina 
keskimäärin 80 cm) ja lokakuussa suurinta (149 cm). Pitkäaikaiskeskiarvojen mukaan 
vedenpinta on -20 cm:n tason alapuolella toukokuussa 14,1 vuorokautta, kesäkuussa 
4,8, heinäkuussa vain 1,8 mutta elokuussa 2,2 ja syyskuussa 3,6 vuorokautta.

Pohjansorsimo kasvaa Liminganlahdella keskivertotasoon verrattuna 0–30 cm 
syvässä vedessä. Kaikki kasvustot saattavat jäädä alkukesällä joksikin aikaa kuiville 
– vain syvimmissä painanteissa vesi voi säilyä. Samaan aikaan vallitsee myös kesän 
kuivin sääjakso, jolloin vesirannan yläosassa vallitsevat aika tavalla maanrannan 
olosuhteet.

Kasvukauden alhaisesta vedenkorkeudesta on esimerkkinä vuosi 1992, jolloin 
22.5.–14.7. välisenä aikana (53 pv) vain kuutena päivänä vedenpinta oli keskivesi-
tason yläpuolella. Vedenkorkeuden vaihteli -55 cm:n ja +15 cm:n välillä (keskiarvo 
-18 cm). Rantaveden kasvit, ensisijassa vidat, merihaura ja vesisammalet kärsivät 
kuivuudesta. Pitkään kuivilla olleella vesirannalla kasvillisuus elpyi vasta loppu-
kesällä. Sen sijaan ilmaversoinen pohjansorsimo näytti selviytyneen hyvin alhaisesta 
vedenkorkeudesta, sillä vesialueella oli kesällä 1992 selvästi enemmän ja isompia 
kasvustoja kuin edellisenä kesänä.

8.3 

Jää ja vesi

Merivesi
Vesi ja jää ovat tehokas rantaa muovaava yhdistelmä. Jäät saattavat liikkuessaan run-
noa rantoja. Jäät voivat työntää isoja jopa kuution suuruisia järkäleitä edellään, jolloin 
jää jäljelle kasviton ojamainen kiven kulku-ura. Jäiden vaikutus on suuri etenkin sel-
laisilla myrskyillä, kun rantavedet ovat ennättäneet jäätyä pohjaa myöten. Vesi nostaa 
pohjaan jäätyneen jääkentän ja työntää sen rannalle mukanaan pohjakasvillisuutta 
ja lietettä. Seuraavana keväänä jäiden sulaessa saattaa rantaluikkavyöhykkeessäkin 
paljastua kasvittomia alueita. 

Tutkimusvuosien aikana jäiden vaikutus on ollut näkyvä. Pohjansorsimo on kär-
sinyt veden ja jään yhteistyöstä etenkin vuosina 1993 ja 1994. Joulukuun lopulla 1992 
oli voimakas myrsky, vesi nousi enimmillään 162 cm keskivesitasosta, jäät irtosivat 
pohjamaineen ja ajautuivat muualle. Pohjansorsimon kasvustoja tuhoutui tämän ja 
muiden myrskyjen seurauksena joko kokonaan tai osittain. Nettotuhoksi arvioitiin 
400 m2 (Siira 1993). Myös jäiden tuomia uusia kasvustoja on todettu (esimerkiksi 
kasvusto 18 d).

Vesi kuljettaa ja kasaa kasvijätteitä. Etenkin kaislaa ja järviruokoa saattaa kasautua 
pohjansorsimokasvustoihin niin paksu kerros, että kasvusto kärsii merkittävästi, jois-
sakin tapauksissa jopa koko kasvusto on tuhoutunut. Patja on ollut paikoin yli puoli 
metriä paksu. vuonna 1995 olivat peittyneet esiintymistä 2, 3 ja 17 täysin ja osa 18:sta. 
Kesällä 1996 näiden reunamilla oli kuitenkin joitakin pohjansorsimoita. Vuonna 1997 
Oulunsalon laajin esiintymä 1 a oli puolestaan suureksi osaksi peittynyt. Kasvimassa 
hajoaa vuosien kuluessa ja paikoin pohjansorsimokasvusto kehittyy uudelleen joko 
alle jääneistä versoista tai ulkopuolelta tulleista leviäimistä. Tällaisesta ovat esimerk-
kinä esiintymät 6 ja 10, joissa merkittäviä meritöryn kasaumia pohjansorsimokasvus-
toissa on ollut etenkin vuosina 1994, 1996, 1997, 1998 ja 1999.
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Jokivesi
Joet kuljettavat kiintoainetta ja etenkin tulvan aikana syövät uomaansa ja voivat 
muotoilla uusia lasku-uomia varsinkin suistoon. Ne tuovat myös ravinteita ja muita 
aineksia. Temmesjoen suistoon on syntynyt lukuisia uusia uomia. Pohjansorsimon 
kannalta uomilla on merkitystä, sillä kasvustot näyttävät keskittyvät väylien suihin ja 
edustoille. Välialueilla niitä on vähän. Liminganjoen suun laajat kasvustot katosivat 
pian sen jälkeen, kun joen pääjuoksu suunnattiin Temmesjokeen. Virtaavalla vedellä, 
sedimentaatiolla ja eroosiolla näyttää olevan pohjansorsimolle merkitystä. Temmesjo-
en suistossa olevien kasvustojen lisäksi nykyään tunnetaan vain Oulunsalon hiipuvat 
esiintymät ja Virkkula, jossa kasvusto on myös vesiväylänsuussa.

Maankohoaminen
Maankohoaminen muuttaa primaarisesti kasvupaikkatekijöitä. Jokien tuomat lietteet 
lisäävät maatumista. Maatuminen on Liminganlahden perukassa ollut 1900-luvun 
lopulla noin 1 cm vuodessa. Vaakasuunnassa tämä on merkinnyt rannan siirtymistä 
jopa 18,2 m vuodessa (Siira & Pessa 1992). Rannan siirtymistä 1900-luvun loppu-
puoliskolla on esitetty alla kuvassa 9. Pohjansorsimo on vesirannan kasvi. Kasvustot 
muuttuvat sekakasvustoksi ja vähitellen laji katoaa. Se ei kunnolla menesty vesiran-
nan yläosan lajien puserruksessa. Jotta pohjansorsimo säilyisi rannan lajistossa, sen on 
siirryttävä sukkession mukana vettä kohti. Avoveden yksilöt ovat hyvässä asemassa, 
mutta tiheään rantaluikkavyöhykkeeseen jääneet kasvit ovat vaikeuksissa. Vielä vai-
keampaa on saravyöhykkeen pohjansorsimoilla. Painanteissa ne sinnittelevät jonkin 
aikaa, mutta veden ehtyessä sarat ja järviruoko saavat ylivallan ja pohjansorsimon 

on väistyttävä. Sukkession 
osuudeksi pohjansorsimo-
kasvustojen tuhoutumisessa 
edellisvuodesta on vuonna 
1993 arvioitu 100 m2. Maan-
kohoamisen hidastuessa 
myös sen merkitys vähenee.

Kuva 9. Rantaviivan siirtyminen vuosien 1947–1988 välillä peruskarttojen mukaan. Muutokseen 
on vaikuttanut maankohoamisen ja sedimentaation lisäksi Temmesjoen ruoppaus.
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8.4  

Eläimet
Liminganlahdella on vahva vesilintukanta. Ainakin merihanhet syövät pohjansorsi-
mon versoja. Laji kuuluu myös lumihanhen ravintokasveihin ja sillä on hyvä ravinto-
arvo (Gadallah & Jeffries 1995). Liminganlahdella lintujen vaikutus pohjansorsimoon 
on vähäinen. Sen sijaan nisäkkäistä piisamilla on ollut suurempi vaikutus. Piisami 
rakensi pesänsä esiintymien 3 ja 7 viereen. Seurauksena oli vuonna 1993 kasvuston 
pienentyminen 20 m2:llä edellisvuodesta. Piisamikanta on myöhemmin alentunut 
eikä vastaavaa tuhoa ole tämän jälkeen havaittu. Hirvi laiduntaa myös rantaniityillä 
ja rantavedessä. Se syö pohjansorsimoita, mutta katkoo vain versojen latvoja. Tästä 
ei ole ollut merkittävää haittaa kasvustoille.

8.5  

Veden laatu
Pohjansorsimon kasvuympäristön veden laatu on tutkittu vuosien 1985–1998 välisenä 
aikana Temmesjoen suusta ja Liminganlahden pohjukasta Temmesjoen pohjoispuo-
lella. Temmejoen tutkimuspaikka on esiintymä 11:n kohdalla ja kuvastaa täten Tem-
mesjoen varressa olevien kasvustojen vesiympäristöä. Toinen tutkimuskohde on Tem-
mesjoen suun ja Oulunsalon esiintymien puolivälissä ja kuvastaa näihin esiintymiin 
tulevan veden laatua. Mittaussarjat ovat ympärivuotisia. Yksittäisiä mittaussarjoja 
on tehty myös muualla Liminganlahdella pohjansorsimon kasvupaikoilla. Tuloksia 
on esitetty liitteessä 4.

Suolapitoisuus / sähkönjohtokyky
Pohjansorsimon kasvuympäristön suolapitoisuutta ja sen kasvukaudenaikaista vaih-
telua on tutkittu Temmesjokisuussa, Temmesjoen pohjoispuolella ranta-alueella ja 
Oulunsalon Letossa. Suolapitoisuutta on selvitetty sähkönjohtokyvyn mittausten 
avulla. Vastaavuus on suunnilleen seuraava: 1700µS = 1 ‰, 3300 µS = 2 ‰, ja 5000 
µS = 3 ‰.

Temmesjoensuussa aivan pohjansorsimokasvuston kohdalla on veden sähkön-
johtokyky ollut keskimäärin 350 µS (25°25). Kesällä (toukokuusta syyskuuhun) on 
keskiarvo 343 µS, vaihteluväli on 116–2220 µS (n = 136) alhaisin arvo on keväällä 
ja suurin kesällä voimakkaan etelätuulen vallitessa, jolloin murtovettä pakkauttaa 
jokeen ja jolloin lisäksi joen oma virtaus on pieni.

 Toinen mittaussarja on 1,5 km Temmesjoen pohjoispuolelta Liminganlahden ran-
tavedestä alle 1 m syvyisestä vedestä. Näytteiden keskiarvo on 1904 µS ja vaihtelu-
väli 123–5070 µS (n = 107). Touko- ja syyskuussa veden sähkönjohtokyky on ollut 
keskimäärin 2057 µS.

Vaihtelu on suurta: alhaisin arvo toukokuussa on 127 µS ja suurin heinäkuussa 
4748 µS. Joen ja murtoveden virtaukset vaikuttavat veden suolapitoisuuteen. Nämä 
tulokset kuvastavat ensisijassa Oulunsalon esiintymiä huuhtovan veden suolapitoi-
suutta. Pohjansorsimon kasvupaikalla elektrolyyttipitoisuus on hellekaudella meri-
veden ollessa alhaalla haihtumisen takia korkeampi, kuin mitä esitetyt mittausarvot 
osoittavat.

 Kolmas kasvukauden kattava mittaussarja on Oulunsalon letosta kesiltä 1965 ja 
1966, jolloin siellä oli pohjansorsimokasvustoja. Kasvukauden aikana veden lukema 
oli 470–2740 µS. Keskiarvo oli 1667 µS (n = 14). Avoveden keskimääräinen arvo oli 
1004 µS. Täten allikon (pohjansorsimokasvusto) vesi oli keskimäärin suolaisempaa 
kuin rannan avovesi.

Lyhytaikaisia mittaussarjoja on vuosilta 1993, 1994 ja 1995 (liite 5). Liitteessä 6 on 
esitetty pohjansorsimon esiintymäkohtaisia mittauksia vuosina 1993 ja 1994. Mitta-
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ukset on tehty molempina vuosina elokuun-syyskuun vaihteessa. Tulokset osoittavat 
selkeästi, että niissä on vuosien välistä vaihtelua ja toiseksi, että keskivertotasolla 
ja sen yläpuolella olevien kasvustojen vesi on elektrolyyttisempää kuin vesirannan 
kasvustojen vesi. Vedenkorkeuden ja ilmastotekijöiden vaikutusta veden elektro-
lyyttipitoisuuteen on selvitetty kesän 1966 aineiston (liite 7) ja vuosina 1993–1995 
elokuussa tehtyjen mittausten perusteella.

Kasvukauden tarkastelussa jätetään toukokuu pois, sillä silloin ovat vielä keväiset 
olosuhteet ja sulamisvesien vaikutus on tuntuva. Leton aineiston (n = 17) tarkaste-
lussa on otettu johtokyvyn selittäjäksi mittauspäivän meriveden korkeus ja läm-
pötila ja mittauspäivien välisen ajan sademäärä. Nämä selittävät 57 % vaihtelusta. 
Vedenkorkeus on paras selittäjä, selitysaste 0,54. Saadaan malli: µS = 2039 – 24,7 x 
Vk (vedenkorkeus cm).

Kuukausitasolla (liite 7, touko-syyskuu) selitysasteet ovat edellistä suuremmat: 
vedenkorkeus 0,97, lämpötila 0,59, sademäärä 0,15 ja de Martonnen luvut 0,43. Tulos 
osoittaa, että vedenkorkeuden, sademäärän ja de Martonnen lukuarvojen kasvaessa 
veden sähkönjohtokyky alenee ja lämpötilan noustessa taas kohoaa. Vedenkorkeuden 
ja lämpötilan perusteella ennustettavuus on seuraavaa:

µS = 1888 – 37,8 x Vk + 0,58 T, R2 = 0,97, Vk = meriveden korkeuden kuukausikeski-
arvo (cm) ja T = kuukauden keskilämpötila °C.

Vuosina 1993–1995 elokuun ja syyskuun vaihteessa tehtyjen mittausten vertailu teh-
dään elokuussa vallinneiden olosuhteiden mukaan (liite 8). Tulosten mukaan Limin-
ganlahden ranta-allikoiden veden suolaisuuteen vaikuttavat etenkin meriveden kor-
keus ja ilman lämpötila. Sademäärän vaikutus on pienempi. Meriveden korkeuden 
mukaan ennuste veden sähkönjohtokyvystä on seuraava:

µS = 581 – 61,4 x Vk, R2 = 1,00, p = 0,0187, Vk = meriveden korkeus (cm).

Tulokset osoittavat yhtäpitävästi, että mitä enemmän merivesi on keskivesitason 
alapuolella ja mitä aridisemmat olosuhteet vallitsevat, niin sitä korkeampi on kasvu-
alustan elektrolyyttipitoisuus. Vedenkorkeudella on tarkastelluista tekijöistä suurin 
vaikutus ja lämpötilalla seuraavaksi suurin. Martonnen lukujen selitysaste on kaikissa 
tarkasteluissa tapauksissa ollut pienempi kuin lämpötilan selitysaste. Edellisen mu-
kaan tutkimusvuosien kesät ranta luikka- ja saravyöhykkeen pohjansorsimokasvus-
tojen alustan elektrolyyttipitoisuuden perusteella ovat olleet suuruusjärjestyksessä 
seuraavat: 1996 (korkein pitoisuus), -95, -97, -94, -93, -99, -98 ja -92 (alhaisin pitoisuus). 
Eri kuukausina selittäjien arvot ovat erilaisia. Jos esimerkiksi syyskuu jätetään pois, 
niin vuosi 1997 olisi poikkeuksellisen lämpimänä kesänä selvästi ensimmäinen.

pH
Mittaussarjat ovat samoilta paikoilta kuin sähkönjohtokyvyn mittauksetkin. Jokivesi 
on happamampaa kuin murtovesi. Temmesjoen suussa happamuus on vaihdellut 
rajoissa pH 4,9–8,l ja Liminganlahden pohjukassa rajoissa pH 5,8–9,0 (liite 4). Ke-
sällä vaihtelu on hieman vähäisempää: joessa pH 5,5–7,9 (ka 6,87; n = 61) ja meressä 
pH6,4–0,0 (ka 7,44; n = 61). Leton matalassa allikossa vaihtelu on ollut kesällä pH 
6,6–8,0. Eniten vaihtelua aiheuttavat murtoveden ja jokiveden korkeuden vaihtelu, 
sateet (happamoittavat) ja voimakas primaarituotanto, jonka seurauksena rantaveden 
pH saattaa kohota yli 9:n. Leton vuoden 1966 kesäkuun-syyskuun aineistossa seli-
tysasteet ovat seuraavat: sademäärä 0,32, meriveden korkeus 0,26 ja ilman lämpötila 
0,021. Vedenkorkeuden ja sademäärän perusteella allikon happamuuden ennuste 
on seuraava:
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pH = 7,58 – 0,008 Vk – 0,010P, R2 = 0,42. Vk = vedenkorkeus (cm), P = sademäärä
pH = 7,38 – 0,02 Vk, R2 = 0,79 Vk = vedenkorkeus (cm)

Pohjansorsimokasvustoista tehtyjä mittaustuloksia vuosilta 1993–1995 on esitetty 
liitteissä 5 ja 6. Happamuusluvuissa on vuosien välistä ja myös alueellista vaih-
telua. Rantaveden pH-arvot olivat keskimäärin korkeammat kuin rantaluikka- ja 
saravyöhykkeen arvot. Myös vuoden 1994 mittauksissa vettä oli joissakin kohteissa 
kuoppaa kaivamatta, mutta useimmiten oli tehtävä pieni syvennys. Yhdistelmä mit-
tauksista ja ympäristötekijöistä on taulukossa 12. Aineiston mukaan vedenkorkeus 
ja lämpötila vaikuttavat tarkastelluista tekijöistä eniten allikoiden veden happamuu-
teen. Vedenkorkeuden mukaan saadaan regressioyhtälö: 

pH = 7,01 + 0,006 x Vk, R2 = 0,98. Vk = meriveden korkeus elokuussa (cm)

Koko kasvukauden aineistossa vedenkorkeuden ja sademäärän nousulla on happa-
muutta vaikuttava vaikutus mutta lämpötilan kohoamisella taas vähentävä vaikutus. 
Elokuun aineistojen vertailussa tilanne oli päinvastainen: lämpötilalla happamuutta 
lisäävä mutta muilla tekijöillä alentava vaikutus. Tämä on ymmärrettävissä, sillä 
loppukesällä allikon veden ollessa vähissä lämpötilan nousu lisää haihtumista, minkä 
seurauksena pH yleensä alenee.

Väri
Mittaukset on esitetty taulukossa 8. Veden väri on Temmesjoen suussa keskimäärin 
322 mg-1Pt (suodattamattomat näytteet). kesällä vedet ovat keskimääräistä ruskeam-
pia (354 mg I-1 Pt, n = 57). Ääriarvot ovat 83–583. Merialueella vesi on kirkkaampaa. 
Pohjukassa vuoden keskiarvo on 174 ja kesällä keskimäärin 152 mg I-1 Pt vaihtelun 
ollessa 35–486 mg I-1Pt (n =52). Temmesjoen väriarvot paljon korkeampi kuin esim. 
Torniojoen ja monen muun pohjansorsimojen väriarvot.

Kiintoaine
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 8. Temmesjoen suupuolen vedessä on kiintoai-
netta ollut keskimäärin 15,8 mg I-1 (n = 122). Kesällä pitoisuus oli korkeampi, 18,5 mg 
I-1. Ääriarvot ovat olleet 2-118 (n = 58). Suuren vaihtelun aiheuttivat etenkin jokiveden 
virtailun ja meriveden korkeuden suuri vaihtelu.

Merialueella kiintoaineen pitoisuus on ollut korkeampi sekä vuoden keskiarvon 
(22,1 mg I-1, n = 99) että kasvukauden keskiarvon mukaan (16,2 mg I-1, n = 54) kuin 
joessa. Myös meressä vaihtelu oli suurta. Vaihtelua aiheuttaa myös aallokon pohjasta 
nostama aines.

Vaihtelu oli tutkituissa kohteissa erilaista: joessa kevättulvan jälkeen vaihtelu ta-
saantui toukokuussa mutta suureni taas syksyä kohti virtaamaan voimistuessa – me-
ressä taas keväinen vaihtelu kesti touko-kesäkuuhun ja pieneni sitten syksyä kohti.

Liminganlahden vesistöalueella huuhtoutuu kiintoainetta keskimäärin 109 kg 
hehtaarilta vuodessa (Siira 1984). Sitä tulee mereen vuodessa yli 13 000 tonnia. kiin-
toaineesta on 75 % orgaanista ainesta. Sedimentaation ohella paikallinen biomassa 
lisää maatumista.

Happi
Temmesjoen suussa jokiveden hapenpitoisuus on ollut vuositasolla hieman alhai-
sempi kuin Liminganlahden pohjukan veden pitoisuus (liite 4). Talvella happea on 
vähiten, alhaisin mittausarvo 0,10 mg I-1. Kasvukauden aikana pohjukassa on happea 
ollut 6,34–12,68 mg I-1 (ka 9,81, n = 43) ja jokisuussa 6,56-11,46 mg I-1 (ka 9,07, n = 51). 
Tällainen vesi on huuhdellut pohjansorsimokasvustoja. Rantaluikka-saravyöhyk-
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keessä happea on ajoittain vähän, vuoden 1993 mittauksissa keskimäärin vain 4,1 
mgI-1 (liite 5). 

Pohjansorsimon kasvuympäristön hapenpitoisuuteen vaikuttavat etenkin mur-
toveden ja jokiveden hapenpitoisuus, vedenpinnan korkeus, maaperä ja biologiset 
toiminnot (hajotus, hengitys, fotosynteesi). Matalissa painanteissa, jotka ovat laajasta 
vesialueesta eristettyjä, saattaa veden ja maaperän hapenpitoisuus aleta mikrobitoi-
minnan seurauksena lähes olemattomaksi. Maaperässä on muutaman millimetrin 
paksuinen hapekas kerros, jonka alla on musta anaerobinen kerros. Tällöin pohjan-
sorsimona juuret kärsivät hapettomuudesta. Tämä näkyy maastossa harvenneina ja 
matalina kasvustoina. Paikoilla, joihin myrsky on kasannut kaislaa, ym. biomassaa, 
saattaa kestää vuosia ennen kuin paikka täysin kasvittuu.

Hapen pitoisuudella ja pH-arvoilla on riippuvuutta. Mittaussarjassa vuodelta 1993 
on hapella ja pH-arvoilla positiivinen korrelaatio. Mittaukset tehtiin iltapäivällä 31.08. 
ja 03.09., jolloin fotosynteesi on voimakasta. Saatiin yhtälö: 

Happi (mg I-1) = 6,79 x pH – 36,79, R2 = 0,62

Tämä on sopusoinnussa fotosynteesin perusyhtälön kanssa, jonka mukaan prosessi 
tuottaa happea.

Vuonna 1993 avovedessä (hapsiluikkavyöhyke ja vesiuomat) mitattiin pH 6,38–7,57 
(keskiarvo 6,78) ja vuonna 1994 pH 6,47–7,89 (keskiarvo 6,92). Luvut ovat rantavedelle 
ominaisia. Ylempänä rannalla rantaluikka-saravyöhykkeessä tilanne oli toinen. Ke-
sällä ominaisia. Kesällä 1994 vesi oli loppukesällä hapan, merkittävästi happamampi 
kuin paikoilla edellisenä vuonna.

Fosfori
Jokivedessä on fosforia enemmän kuin pohjukan rantavedessä (liite 4). Jokiveden 
fosforin pitoisuus on korkein talvella, etenkin fosfaattifosforia on tällöin paljon. Jäi-
den lähtö ja kevättulva näkyvät veden pitoisuutta laimentavana. Fosfaattifosforin, 
kasveille käyttökelpoisen fosforin, määrä on ollut kesälläkin korkea, 50µg I-1. Syys-
lokakuussa pitoisuus on alhaisempi kuin kesällä. Syynä ovat syyssateet ja hajoamis-
toiminnan hidastuminen.

Meressä Temmesjoen pohjoispuolen matalassa vedessä on fosforia runsaasti jou-
lukuun ja huhtikuun välisenä aikana. Avovesikauden pitoisuus on toukokuussa. 
Kesäkuukausina, etenkin heinäkuussa, fosfaattifosforia on vähän. Voimakas perus-
tuotanto sitoo tehokkaasti käyttökelpoisen fosforin. Kasvukaudella fosfaattifosforia 
on ollut keskimäärin 8,6 µg I-1, alle 10 % talvikauden keskiarvosta.

Typpi
Jokivedessä on kokonaistyppeä olut keskimäärin 1,3 mg I-1 (liite 4). Tästä on ollut 
puolet kasveille käyttökelpoista ammonium- ja nitraattityppeä. talvella pitoisuus on 
ollut korkein ja kesällä alhaisin. Kasvukauden aikana typpeä on ollut keskimäärin 286 
µg I-1, josta kasveille kelpoista on ollut 32 %. Jokivedessä oli kasveille käyttökelpois-
ta ammonium- ja nitraattityppeä talvella enemmän kuin kesällä. Näiden määrä oli 
pienimmillään kesäkuussa. Syksyä kohti pitoisuudet taas suurenivat. kesällä nitraat-
tityppeä on ollut keskimäärin 189 ja ammoniumtyppeä 97 µg I-1. Talvella arvot olivat 
tähän nähden ammoniumin osalta viisinkertaiset ja nitraatin osalta kaksinkertaiset.

Meressä pohjukan rantavedessä on typpeä vähemmän kuin jokivedessä, keski-
määrin 0,74 mg I-1 (liite 4). Tästä on ammoniumin- ja nitraattityppeä ollut 34 %. 
Joulukuussa huhtikuuhun pitoisuudet ovat korkeat mutta avoveden aikana alhai-
semmat. Kasvukauden aikana kokonaistypen pitoisuus on ollut 630 µg I-1. Tästä on 
nitraattityppeä ollut 46 µg I-1 (7 % kokonaistypestä) ja ammoniumtyppeä 58 µg I-1 (9 
% kokonaistypestä).
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8.6 

Maaperän laatu
Maaperän analyysien tulokset on esitetty liitteissä 9 ja 10.

8.6.1 

Kivennäismaan raekoko ja orgaanisen aineksen määrä

Liminganlahden pohjukan maaperä on lajittunutta hietaa. Se on jokien tuomaa ai-
nesta, jossa saveksen osuus on pieni. Temmesjoen suiston näytteistä neljä on karkeaa 
hietaa ja yksi hienoa hietaa (liite 9). Myös muut tutkitut näytteet (n = 11) ovat olleet 
hienoa hietaa tai karkeaa hietaa. Näytteet ovat olleet Oulunsaloen paikoista (n = 
4), Temmesjoen eteläpuolelta (n = 4) ja Temmesjoen pohjoispuolelta (n = 3). Näissä 
hiesu- ja savilajitteen osuus on ollut keskimäärin hieman suurempi kuin taulukossa 
13 esitetyissä näytteissä (3–24 %, keskiarvo 13 %).

Pintamaan (0–10 cm) eloperäisen aineksen pitoisuus on 3–14 % (liite 10). Pinnan 
alla 10–20 cm syvällä orgaanista ainesta on 1,5–3 %. Pohjansorsimon juuriston pääosa 
on 5–15 cm syvällä maassa. poikkeuksena on Temmesjoen varressa kahtena kesänä 
tavattu vedessä kelluva osakasvusto.

8.6.2 

Mittaukset vesiuutoksesta

pH
Maaperästä mitatut pH-arvot ovat olleet 6,29–7,00 (liite 10). Mittaukset ovat kahdelta 
vuodelta, mutta vain muutaman päivän ajalta. Täten ne kuvaavat alueellista vaihtelu 
mutta eivät kasvukauden sisäistä vaihtelua. Näytteet on otettu lähes keskivesitason 
aikana. Tällöin ei ollut havaittavissa maaperän happamoitumista, jota vesimittaukset 
vuonna 1994 osoittavat (liite 6) alhaalla olevan vedenpinnan vallitessa. happamuus-
luvut ovat litoraalin suursaravyöhykkeelle ominaisia (Siira 1970).

Hapetus-pelkistyspotentiaali
Hapetus-pelkistyspotentiaalin (redox-potentiaalin) lukemat ovat olleet negatiivisia 
jokaisessa mittauksessa (liite 10). Tämä osoittaa veden kyllästämään tai lähes kylläs-
tämään maan olleen loppukesällä lähes kokonaan pelkistyneessä tilassa.

Sähkönjohtokyky
Vesiuutteesta mitatut arvot ovat 175–720 µS cm-1 (liite 10). Luvut vastaavat suunnilleen 
vesiliukoisten elektrolyyttien pitoisuutta 470–2160 mg I-1 tuoretta maata.

8.6.3 

Kemialliset analyysit

Typpi
Analyysit ovat 0–20 cm syvältä juuriston syvyydeltä ja kivennäismaasta (liite 9). Pel-
kästään runsaasti orgaanista ainesta sisältävästä pintakerroksesta ei ole analyysejä. 
Kokonaistyppeä on b-kerroksessa ollut 324 mg I-1 tuoretta maata. Samoissa näytteissä 
on ammoniumtyppeä ollut 1–7 mg I-1. Aivan pintamaassa, jossa orgaanista ainesta 
on runsaasti, typpeä on enemmän kuin analysoiduissa näytteissä. Nitraattityppeä 
ei ole analysoitu, mutta sen pitoisuus tällaisissa lähes anaerobisissa maissa lienee 
hyvin pieni.
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Fosfori
Kokonaisfosforia on b-kerroksen näytteissä ollut keskimäärin 414 mg I-1:ssa tuoretta 
maata (liite 10). Liukoista fosforia on ollut pintamaassa 19–35 mg ja kivennäismaassa 
5-27 mg I-1 (uutosnesteenä hapan AAc). Vesiliukoista fosforia on ollut vain 3 % ase-
taatin uuttuvasta määrästä.

Kloridi ja sulfaatti
Kloridia ja sulfaattia on analysoitu vain pintamaan vesiuutoksista. Nämä ovat me-
riveden ja myös rantamaiden runsaimmat anionit. Kloridia on ollut enemmän kuin 
sulfaattia (liite 10).

Natrium ja kalium
Natriumia on pintamaassa ollut merkitsevästi vähemmän kuin syvemmällä. Neut-
raali ammoniumasetaatti on ollut tehokkain uuttaja. Pitoisuudet ovat olleet rajoissa 
82–582 mg I-1 (liite 10). Kalium pitoisuudet (66–220 mg I-1) ovat olleet natriumia pie-
nemmät.

Kalsium ja magnesium
Kalsiumia on ollut kasvualustassa merkittävästi enemmän kuin magnesiumia (liite 
10). Kalsiumin pitoisuudet ovat olleet 377–1265 mg I-1 ja magnesiumin pitoisuudet 
54–342 mg I-1 tuoretta maata.

Rauta
Rautaa on uuttunut ylivoimaisesti eniten happamaan ammoniumasetaattiin. raudan 
pitoisuudet ovat suuremmat kuin muiden analysoitujen kationien. Raudan runsaus ja 
sen hapetusasteet ovat maastossa visuaalisesti todettavissa. Etenkin keväällä, jolloin 
vesi on alhaalla, rantamaan pinta on ferrihydroksidin ruskeaksi värjäämä. Toisaalta 
märkä pinnan alapuolella oleva anaerobisessa oleva maa on musta ferroyhdisteiden 
värjäämä. Raudan pitoisuudet ovat olleet 1,65–7,06 g I-1 tuoretta maata (liite 10).

Alumiini ja mangaani
Alumiinia on mitattu 111–1335 mg I-1 maata (liite 10). Rantamaissa on alumiinia lähes 
yhtä paljon kuin natriumia. Alumiinilla on raudan ja mangaanin kanssa merkitystä 
mm. maan happamoitumistapahtumassa. Maassa on mangaania paljon vähemmän 
kuin alumiinia. Aineistossa pitoisuudet ovat 29–156 mg I-1 maata.

Sinkki, kupari ja nikkeli
Näistä aineista sinkkiä on ollut eniten ja kuparia vähiten. Pintamaassa pitoisuudet 
ovat olleet suuremmat kuin syvemmällä. Sinkkiä on ollut 2–20 mg I-1 mutta kuparia 
vain <0,01–1 mg I-1maata (liite 10).

8.6.4 

Ihmisen vaikutus

Jokien perkaukset, ruoppaukset ja veneväylien kaivamiset ovat vaikuttaneet poh-
jansorsimon kasvupaikkoihin niitä tuhoavasti mutta myös lisäävästi. Temmesjoen-
Liminganjoen alajuoksun saneerauksen seurauksena 1960-luvulla suiston virtaus-
olosuhteet muuttuivat. Virtaus ohjattiin Temmesjokeen ja muissa uomissa virtaus 
vastaavasti väheni, ja sen myötä myös eroosio ja sedimentaatio vähenivät. Pohjan-
sorsimo katosi Liminganjoesta ja sen edustalta sekä Suurussaaren ja Kalatuskentän 
väylästä (peruskartan Uudesta Liminganjoesta).

Toisaalta pohjansorsimo levisi nopeasti Temmesjoen suuta ruopattaessa joen mo-
lemmille puolille nousseille lietepenkoille. Tänne muodostui monien aarienkokoisia 
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kasvustoja, laajimmat Liminganlahdelta tapaamani esiintymät. Vielä 1980-luvun 
alussa täällä oli melko laajoja kasvustoja mutta ne ovat sen jälkeen voimakkaasti 
supistuneet. Myös Lumijoen suistossa pohjansorsimo löytyi ruoppauksen jälkeen.

Virkkulan veneväylän kaivuumaalle kehittyi myös nopeasti parin aarin laajuinen 
pohjansorsimokasvusto ja lisäksi useita pieniä esiintymiä. Nämä ovat vähitellen ku-
tistuneet niin, että vuonna 1991 lajia löytyi vain parin neliökilometrin alalta, mutta 
myöhemmin kasvusto on hieman laajentunut.

Vuonna 1993 kaivettiin Selkämaasta leveä oja Temmesjokeen lintutornista noin 
puolen kilometrin päähän. Ojan penkalta löytyi kesällä 1995 pieni pohjansorsimokas-
vusto ja tämän lisäksi myös esimerkiksi vesihilpeä (Catabrosa aquatica) ja sammakon-
leinikkiä (Ranunculus reptabundus). Paikalla oli ennen ruovikkoa, eikä siinä kasvanut 
näitä lajeja. Vuonna 1997 ojan toiselta puolelta löytyi myös pohjansorsimokasvusto. 
Myöhemmin ensin löytynyt esiintymä ja vesihilpi ovat hävinneet paikalta.

Rantaniittyjen laiduntamisen ja rehunkorjuun vähenemisellä ei ole sanottavaa 
merkitystä pohjansorsimon kasvualueen supistumiseen. Näiden rantojen laidunta-
misesta ei ole lainkaan tietoa ja niitä on niitettykin vain hyvin vähän ja satunnaisesti.
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9 Havaintoja pohjansorsimokasvustoista

Pohjansorsimo näyttää leviävän Liminganlahdella vain suvuttomasti. Kasvi kyllä 
kukkii joinakin vuosina yleisesti ja siemeniäkin muodostuu, mutta siemenet eivät 
näytä olevan itämiskykyisiä, eikä siementaimia ole lainkaan löydetty.

9.1  

Kukinta
Pohjansorsimo kukkii kesä-heinäkuussa. Se on kukkinut vuosina 1996–1999 lähes 
joka esiintymässä. Sen sijaan vuosina 1992–1994 kukkivia versoja oli joka vuosi vain 
Oulunsalon esiintymissä (1–5) ja joissakin Limingan Temmesjoen pohjoispuolen 
kasvustoissa. Temmesjoen eteläpuolella kukintaa oli tällöin vain vuonna 1994, esiin-
tymässä 18, joka on aivan lähellä Temmesjoen pääuomaa. Myöskään vuonna 1991 
täältä ei löytynyt kukkivia yksilöitä. Sen sijaan aikaisimmilta vuosilta on havaintoja 
runsaasta kukinnasta. Syytä kukkimisen paikalliseen ja ajalliseen erilaisuuteen ei 
tiedetä. Eroosiolla on ainakin vaikutusta, sillä paikoilla, missä jäät ja aallot ovat myl-
länneet kasvustoja, kukinta puuttui seuraavana kesänä tai oli hyvin vähäistä. Jäiden 
vaikutus kasvustoihin oli näkyvä etenkin vuosina 1992, 1993 ja 1995.

9.2  

Versojen tiheys
Pohjansorsimon peittävyys on ollut näyteruuduilla 1–90 % (keskiarvo 39 %, n = 240).

Oulunsalon ja Temmesjoen pohjoispuolen kohteissa pohjansorsimon peittävyys 
on ollut pienempi kuin Temmesjoen eteläpuolella. Oulunsalon ja Temmesjoen poh-
joispuolen (Liminka) näytealoilla peittävyydet ovat olleet keskimäärin 35 % mutta 
Temmesjoen eteläpuolella 67 %. Syynä on erilainen kasvuympäristö. Temmesjoen 
eteläpuolen esiintymät olivat pääasiassa hapsiluikkavyöhykkeessä, parhaissa tapa-
uksissa lähes puhtaita yhden lajin kasvustoja. Sen sijaan Temmesjoen pohjoispuolella 
pohjansorsimo kasvoi rantaluikka- ja saravyöhykkeessä, joissa kilpailu kasvutilasta 
bioottisesti voimakkaiden lajien, kuten vesisaran, järviruo’on ja rantaluikan, kanssa 
on kova.

Versotiheys on ollut 8–1408 kpl m2 (keskiarvo 351, n = 84). Rantaluikka- ja sara-
vyöhykkeissä pohjansorsimoiden versotiheys on ollut 8–880 versoa neliökilometrillä. 
Keskiarvo on 260 kpl m2 (n = 25). Hapsiluikkavyöhykkeessä tiheys on ollut suurempi, 
usein yli 1000 kpl m2. Versotiheys oli pienin vanhojen kasvustojen keskustassa ja 
reunoilla, siis kasvuston vanhimmassa ja nuorimmassa osassa. 
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9.3 

Versojen korkeus
Kukkaversojen korkeus on aineistossa 10–119 cm (keskiarvo 67 cm) ja kasvullisten 
versojen korkeus loppukesällä 18–117 cm (keskiarvo 60 cm) (taulukko 5). Ero on 
merkitsevä (p = 0,007).

Taulukko 5. Pohjansorsimon versojen korkeus Liminganlahdella. Mittaukset on tehty 
elo-syyskuussa.

Vuosi

Kukkaverso cm Kasvullinen verso cm

k-arvo min max n k-arvo min max n

1994 65 32 105 45 46 21 99 98

1996 63 30 116 160 67 22 117 239

1997 67 32 101 88 57 34 96 71

1998 69 22 115 79 59 18 103 57

1999 69 10 119 109 65 35 117 74

yht. 66 10 119 481 61 18 117 539

Versojen korkeudessa on vuosien välistä vaihtelua. Kasvullisten versojen osalta vaih-
telu on ollut erittäin merkitsevää (p = <0,0001) ja kukkaversojen osalta merkitsevää 
(p = 0,024). Kasvulliset versot ovat olleet korkeimmat vuosina 1996 ja 1999, merkitse-
västi kookkaammat kuin muina vuosina. Sen sijaan vuonna 1994 pohjansorsimo oli 
merkitsevästi matalampaa kuin muina vuosina. Kasvullisten versojen osalta vuodet 
ryhmittyvät kolmeen ryhmään: parhaimmat kasvuvuodet olivat 1996 ja 1999, seu-
raavaksi parhaat 1998, 1997 ja 1993 sekä huonoin 1994.

Kukkaversojen osalta vuosien välinen ero ei ole yhtä suuri kuin kasvullisten ver-
sojen osalta. Kukkaversot olivat pisimpiä vuonna 1999, merkitsevästi pitempiä kuin 
vuosina 1993, 1994 ja 1996. Kukkaversojen korkeus on keskimäärin suurentunut 
vuodesta 1994 vuoteen 1999.

Kasvupaikalla on vaikutusta kasvuun. Korkeassa saraikossa tai ruovikossa kasva-
essaan pohjansorsimon versot ovat olleet yleensä pitempiä kuin avoimemmilla pai-
koilla. Esimerkiksi esiintymän 15a rantaluikkakasvustossa pohjansorsimon versojen 
korkeus oli vuonna 1998 keskimäärin 63 cm (46–70 cm) ja vesisaravaltaisella niityllä 95 
cm (89–115 cm). Järviruokokasvustosta on esimerkkinä paikka 3, jossa pohjansorsimo 
oli vuonna 1996 keskimäärin 97 cm (68–117 cm) korkuista, mutta viereisellä alueella 
50 cm (31–59 cm) korkuista. Kuitenkin hapsiluikkavyöhykeessäkin on ollut parhailla 
paikoilla 100 cm korkeita kukkivia versoja. 

Kasvustojen keskustassa kloonin vanhimmassa osassa, ja toisaalta aivan reunassa 
kasvuston nuorimmassa osassa, versot ovat olleet matalampia kuin näiden välialu-
eella. Tästä on esimerkkinä esiintymä 17 a vuonna 1998: kasvuston keskustassa versot 
olivat keskimäärin 46 cm (25–68 cm) korkeita, mutta sen ympärillä korkeus oli 79 cm 
(65–97 cm). Versot olivat matalia myös huonokuntoisissa kasvustoissa, jotka olivat 
syystä tai toisesta hiipuvia tai sitten aivan uusia.

9.4  

Sään ja vedenkorkeuden vaikutus 
pohjansorsimon kasvustoihin

Versot
Versojen korkeuden vuosien välisen vaihtelun aiheuttavat monet ekologiset tekijät. 
Seuraavassa tarkastellaan ilmastollisten tekijöiden ja vedenkorkeuden vaikutusta. 
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kukkaversoja ja kasvullisia versoja tarkastellaan erikseen. Pohjansorsimo kukkii ke-
säkuussa, joten kukkaversojen pituuskasvu tapahtuu alkukesällä, mutta kasvullisten 
versojen pituuskasvu jatkuu pitempään. Versot on mitattu elo-syyskuussa. Näiden 
pituuden riippuvuutta lämpötilasta, meriveden korkeudesta, sademäärästä, humi-
disuudesta (de Martonnen luvut) ja humidisuuden ja vedenkorkeuden summasta on 
tarkasteltu korrelaatioanalyysillä. Kertoimet kasvukauden aikana kuukausittain tou-
kokuusta syyskuuhun on esitetty kuvassa 12. Toukokuussa vesi on yleensä alhaalla, 
tutkimusvuosina keskimäärin -15 cm:n tasolla. Veden korkeudella ja humidisuudella 
on versokorkeuteen positiivinen vaikutus. Sen sijaan lämpötilalla ei näytä olevan 
toukokuussa samansuuntaista merkitystä. Kesäkuussa lämpötilalla on positiivinen 
vaikutus, mutta muilla negatiivinen vaikutus. Etenkin kukkaversojen osalta lämpö-
tilan merkitys korostuu. Vedenpinnan ollessa alhaalla kasvuympäristö myös lämpiää 
hyvin. Kesäkuu on aridein kuukausi. Pohjansorsimon kanalta keskimääräistä humi-
dimmat olosuhteet ovat edulliset.

Kaikkien tarkasteltavien tekijöiden kertoimet ovat kukkaversojen osalta heinä-
kuussa positiivisia. Ilman humidisuudella on suurin vaikutus. Kukkaversojen pi-
tuuskasvu päättyy heinäkuussa, minkä jälkeen lämpötilan merkitys vähenee. Sen 
sijaan kukkimattomat versot jatkavat kasvuaan, ja lämpötilalla on niille suurempi 
merkitys koko kasvukauden ajan. Heinä-elokuussa vedenpinta on yleensä lähellä 
keskiveden tasoa ja ilma on lämmin. Kasvulliset versot hyötyvät vedenpinnan nou-
susta ja kosteasta ja viileästä säästä. Toukokuun jälkeen kasvukauden vesi on keski-
määrin alhaisin syyskuussa. Niinpä lämpötilalla on positiivinen ja muilla tekijöillä 
negatiivinen vaikutus. 

Versojen korkeuteen vaikuttavina tekijöinä on monimuuttujaregressioanalyysillä 
tarkasteltu ilman lämpötilan, sademäärän ja meriveden korkeuden vaikutusta. Kas-
vukauden (touko-syyskuun) aikana näiden kolmen selitysaste on 0,73 kukkaversojen 
ja 0,38 kasvullisten versojen korkeudesta. Lämpötilan ja vedenkorkeuden selitysaste 
on 0,35 ja 0,20. Versotyyppien erilaisuus selittynee kukkaversojen lyhemmällä kasvu-
ajalla. Kuukausikohtaisessa analyysissa paras versokorkeuden ennuste on molem-
missa tyypeissä heinäkuun olosuhteet. mallit ovat seuraavat: 

Kukkaverso cm = 0,13 x S - 0,21 x T – 0,06 x V cm + 61,5 cm R2 = 0,96
Kasvullinen verso cm  = 0,23 x S – 3,62 x T + 0,21 V cm + 102,6 cm R2 = 0,88

S = heinäkuun sademäärä, T = heinäkuun keskilämpötila (° C), V = meriveden kor-
keuden keskiarvo heinäkuussa (cm)

Mallissa vedenkorkeudella on pienin merkitys. Lämpötilan ja sademäärän selitysaste 
on kukkaversojen osalta 0,92 ja kasvullisten versojen osalta 0,72.

Kasvustojen pinta-ala
Pohjansorsimon kasvustojen pinta-ala on vaihdellut tutkimusvuosien kuluessa. Se 
on supistunut vuodesta 1992 vuoteen 1994, mutta on sen jälkeen laajentunut tutki-
musjakson loppuun saakka (taulukko 2). Pinta-alat on mitattu kasvukauden loppu-
puolella elo-syyskuussa.

Säätekijöiden vaikutusta pinta-alan vaihteluun on tutkittu korrelaatio- ja moni-
muuttujaregressioanalyysilla. Koko kasvukauden aikana eri kuukausien olosuhteet 
kompensoivat toisiaan ja siitä syystä lämpötila, sademäärä ja vedenkorkeus selittävät 
vain 38 % pinta-alojen muutoksesta. Toukokuussa sademäärällä on positiivinen (r 
= 0,7) ja lämpötilalla negatiivinen (r = -0,5) korrelaatio. Näiden selitysaste on 51 %. 
Kun vedenkorkeus otetaan mukaan, niin selittävyys on 58 %. Kesäkuussa lämpötilan 
vaikutus pinta-alaan on positiivinen ja vedenkorkeuden vaikutus taas negatiivinen, 
kuten verson kasvuunkin (selitysaste 42 %). Heinäkuussa kaikki tarkastellut muut-



78  Suomen ympäristö  6 | 2011

tujat ovat positiivisia, siis vedenpinnan nousullakin vaikuttaa olevan lievä edullinen 
vaikutus. Lämpötilan, sademäärän ja vedenkorkeuden selitysaste on 63 %. Elokuun 
sääoloilla on vähäinen selittävä merkitys (selitysaste 15 %). Sen sijaan syyskuun 
olosuhteilla on suurempi vaikutus. Sadetta lukuun ottamatta tekijät ovat positiivi-
sia. Lämpötila ja sademäärä selittävät 64 % muutoksesta ja vedenkorkeus mukaan 
lukien selitysaste on 91 %. Toukokuun ja syyskuun mallit ovat seuraavat, kun P = 
pinta-ala (m2), T = keskilämpötila (°C), S = sademäärä (mm) ja V = vedenkorkeuden 
keskiarvo(cm):

Toukokuu: P = -168 x T + 68 x S – 38 x V + 2068 R2 = 0,58
Syyskuu : P = 432 x T – 48 x S – 51 x V + 1662 R 2 = 0,91
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10 Hoitokokeilut

Pohjansorsimo leviää vegetatiivisesti laajentamalla kasvustojaan. Se voi levitä esi-
merkiksi jäiden tai veden irrottamien kasvien mutta myös katkenneiden versojen 
avulla. Tämä todistettiin koeolosuhteissa, sillä katkaistuihin versoihin kehittyi juuria, 
ja näistä verson kappaleista uusia kasveja.

10.1 

Niitto
Oulunsaloen ja Limingan Temmesjoen pohjoispuolen esiintymien ympäristöä on nii-
tetty vuosien 1992–1998 aikana 2–4 kertaa kesässä. Lisäksi Temmesjoen eteläpuolella 
on kolmen esiintymän alueella niitetty kerran kesässä. Oulunsaloen kohteissa toisen 
niittokerran ovat vuosina 1993–1997 tehneet Suomen Partiolaiset ry., kuten myös Tem-
mesjoen suun pohjoispuolella vuonna 1998. Pohjansorsimon kasvustojen kohdalla 
niitettiin käytävänomaisesti märimpiä painanteita seuraillen rantaan saakka. Tällöin 
korkeita järviruoko- ja sarakasvustoja jätettiin pidättämään korkean veden tuomaa 
ruoko- ym. törkyä. Paikallisesti ruovikkoja on niitetty laajemmaltikin.

Niitolla on ollut selvä edullinen vaikutus etenkin Temmesjoen pohjoispuolen 
kohteissa, jossa pohjansorsimokasvustot kesällä 1997 olivat selvästi laajimmat koko 
vuodesta 1992 alkaneen seurannan aikana. Myös osassa Oulunsaloen kohteita oli 
niiton myönteinen vaikutus ilmeinen. Sen sijaan Oulunsaloen laajin pohjansorsimon 
esiintymä on kärsinyt meren tuomasta ruokotörystä. Tätä on varmaan edesauttanut 
esiintymän merenpuolen liian aukeaksi kesällä 1996 niitetty alue.

10.2 

Siirtoistutukset
Rantaniitty. Tavoitteena on ollut saada pohjansorsimo levittäytymään Oulunsalon 
niittyrannalla lähemmäksi vesirajaa, jossa kilpailu elintilasta järviruo’on ja sarojen 
kanssa ei ole yhtä kova kuin nykyisillä kasvupaikoilla. Lisäksi rannan alaosaan ei 
kasaannu veden tuomia törkykasoja.

Siirto avoveteen. Kesällä 1992 pohjansorsimoita siirrettiin Oulunsalossa Nenästä 
kaivetun väylän varteen avoimelle paikalle. Seuraavana kesänä, eikä myöhemmin-
kään, paikalta ole tavattu yhtään pohjansorsimoa. Toinen istutusalue oli vuonna 
1997 Lumijoen puolella oleva Pirttinokka, jonne pohjansorsimoita istutettiin kolmeen 
paikkaan hiekkapohjaisen pienen poukaman suulle vesirajaan kivien suojaan. Yhdes-
sä paikassa oli seuraavana kesänä muutama elävä verso, muttei enää kesällä 1999.

Siirto allikoihin. Kesällä 1993 pohjansorsimoita siirrettiin kolmeen allikkoon 
esiintymästä 1 c meren puolelle, noin 40 m:n päähän. Seuraavana vuonna yhdessä 
allikossa kasvoi 11 versoa, joiden korkeus oli 35–47 cm. myöhempinä vuosina näitä ei 
ole löydetty. Kasveja tuotiin kahteen allikkoon myös Liminka/Oulunsalo-rajapaalun 
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meren puolelle. Seuraavana kesänä, eikä myöhemminkään, näissä kohteissa ei ole 
ollut pohjansorsimoita.

Oulunsalossa esiintymän 1 a meren puolelle pohjansorsimoita istutettiin vuonna 
1996 kuuteen kosteaan painanteeseen. Näistä kolmessa maanpuoleisimmassa oli 
vuonna 1997 eläviä kasveja. Kokeilua täydennettiin kahdella siirtoistutuksella vuonna 
1997. Istutusalue on niittoalueella, jossa väylänomaisesti väljennettiin kasvillisuutta 
esiintymän 1 edustalla. Kesällä 1999 vain sisimmässä istutuskohteessa oli eläviä 
pohjansorsimoita, yhteensä 16 kasvullista versoa, joiden korkeudet olivat 51–56 cm. 
Kolmas istutusalue oli esiintymä 5a:n edustan niittoväylä. Tänne istutettiin kesällä 
1997 viiteen paikkaan 65 m:n matkalla pohjansorsimoita. Seuraavana vuonna ei 
tavattu yhtään elävää istukasta.

Siirto jokirantaan. Kaksi istutuspaikkaa tuotiin keväällä 1994 Liminganjoen ran-
taan Sunilan sillan alapuolelle. Syyskesällä toisessa oli vihreitä versoja. Seuraavana 
vuonna paikalta ei löytynyt eläviä pohjansorsimoita. Istutuspaikka oli vesirajassa, 
jossa oli verraten runsas puusto harmaaleppiä ja hieskoivuja. Pohjansorsimon lehdet 
olivat kapeita ja versot lyhyitä. Puiden varjostus saattoi olla syy huonoon menestymi-
seen. Syksyllä 1998 pohjansorsimoita istutettiin Liminganjokeen lähelle Sunilan siltaa 
laskevan ojan suupuolelle. Seuraavana kesänä täällä ei ollut yhtään elävää istukasta. 
Temmesjoen rantaan Tupoksentien sillan alapuolelle istutettiin vuonna 1997 viiteen 
kohteeseen pohjansorsimoita lähelle paikkaa, jossa kasvia oli aikaisemmin ollut. 
Seuraavana vuonna paikalla ei ollut yhtään elävää pohjansorsimon versoa.

Temmesjoensuulla siirrettiin pohjansorsimoita 30.7.1998 vesirajaan lähelle lintu-
tornia ja esiintymää 9. Seuraavana kesänä oli lintutornin luona viisi versoa ja toisessa 
paikassa 14 versoa. Versojen pituudet olivat 28–44 cm.

Siirto puutarhaan. Pohjansorsimoita siirrettiin vuonna 1992 Oulun yliopiston kas-
vitieteelliseen puutarhaan kahteen tekolampeen. Vuonna 1994 toisessa kohteessa oli 
eläviä kasveja, mutta ei enää seuraavana vuonna. Vuonna 1997 istutuskoe uusittiin.

Pohjansorsimon kasvustot ovat hyvin dynaamisia. Ulkoiset olosuhteet määräävät 
pääasiassa esiintymien laajuuden. Hoitotoimilla tähän voitaneen vaikuttaa. Tähänas-
tisilla kokeiluilla ei ole kuitenkaan saavutettu toivottuja tuloksia.
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11 Tulosten tarkastelu

11.1 

Levinneisyysalue
Pohjansorsimo on sirkumpolaarinen ala-keskiarktisten alueiden laji, jolla on Itämeren 
piirissä erillisalue. Laji on jääkauden jälkeen päässyt Itämeren alueelle ja on erilais-
tunut täällä omaksi roduksi var. pendulina (Holmberg 1928). Jos kaikki Perämeren 
alueen populaatiot ovat todella samaa rotua, niin erilaistuminen lienee tapahtunut 
kauan sitten jollakin tietyllä alueella, josta se on levittäytynyt eri puolille nykyisen 
Perämeren aluetta. Ehkäpä suvullinen lisääntyminen oli silloin mahdollista. Huumo-
nen (1913a) on esittänyt, että pohjansorsimo on mahdollisesti tullut Perämerelle kahta 
tietä: Liminkaan Vienanmeren, Sotkamon ja Oulujärven kautta ja Tornion tienoille 
Kuusamon ja Sallan kautta. Kalela (1958) pitää tätä myös mahdollisena. Jos näin on 
tapahtunut, niin erilaistuminen omaksi roduksi on tapahtunut muinoisen Peräme-
ren piirissä ja sieltä levinnyt muualle jokivarsille ja vähäsuolaisille merialueillekin. 
Myöhäisjääkauden kylmä ja mantereinen ilmasto on varmaan suosinut lajia mutta sen 
sijaan myöhemmät ilmastokaudet ovat olleet sille vähemmän suotuisia ja esiintymät 
ovat vähentyneet.

Pohjansorsimon levinneisyysalue on pääasiassa pohjoisella napavyöhykkeellä. 
Lähes koko alueella heinäkuun keskilämpötila on alle tai lähellä +10 °C. Sen sijaan 
Oulun seudulla heinäkuun keskilämpötila on ollut 16,0 °C ja toukokuun-syyskuun 
aikana keskimäärin 11,8 °C. Liminganlahdella olosuhteet ovat täten paljon lämpi-
mämmät ja terminen kasvukausi on paljon pitempi kuin lajin päälevinneisyysalueel-
la. Suuri osa alueesta on ikiroudassa, jonka pinta sulaa kesällä, Kanadan koillisosassa 
0,5–1 m (Ovenden 1986). Liminganlahdellakin vallitsevat talviset olosuhteet yli kuusi 
kuukautta ja maaperä jäätyy myös täällä. Pohjansorsimon levinneisyysalue on epäyh-
tenäinen ja niinpä myös lajista on erotettu rotuja. Variaatio pendulina näyttää jotenkin 
sopeutuneen Perämeren melko leutoihin kesiin. 

Kasvukauden alkupuoli on sentään täälläkin melko viileä. Ilmaston lämpeneminen 
yhdessä seurannaisvaikutusten kanssa on kuitenkin uhka pohjansorsimolle.

11.2 

Lisääntyminen
Pohjansorsimo ei Liminganlahdella ainakaan vuosien 1998 ja 1999 aineiston perusteel-
la tuota itämiskykyisiä siemeniä. (Laine 2001). Siementaimia ei ole myöskään löydetty. 
Tosin on mahdollista, että se on aikaisemmin pystynyt lisääntymään siemenistä. 
Välittömästi Temmesjokisuun ruoppauksen ja Virkkulan veneuoman syventämisen 
jälkeen 1960-luvun puolivälissä syntyneet laajat pohjansorsimokasvustot ja vuonna 
1995 tavattu uusi esiintymä 31 edellisvuonna kaivetun ojan penkalla voi viitata siihen, 
että maassa on kenties siemenpankki. Kuitenkaan Temmesjokivarren sedimenteistä 
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ei ole löytynyt pohjansorsimon siemeniä (Laine 2001). Ehkä kasvustot ovat saaneet 
alkunsa veden tuomista leviäimistä. Pohjansorsimon nopeasta kasvuston laajene-
misesta on muualtakin näyttöä. Kolmas mahdollisuus on, että maassa on säilynyt 
huomaamattomina eläviä pohjansorsimon versoja, jotka olosuhteiden paratessa ovat 
nopeasti kasvaneet ja levittäytyneet. Ainakaan esiintymän 31 osalta tämä ei tunnu 
todennäköiseltä.

Pohjansorsimo leviää ainakin nykyään vain kasvullisesti, laajentamalla kasvusto-
aan tai sitten yksittäisistä maa- ja ehkä myös ilmaversoista tai vaikkapa osakasvustois-
ta, joita vesi ja jää tai eläimet ovat irrottaneet. Tällainen leviäminen ei ole tehokasta, 
sillä pohjansorsimon esiintymät ovat 1900-luvulla vähentyneet ja vuosituhannen 
vaihteessa Suomessa ei tiedetä lajia kasvavan muualla kuin Liminganlahdella ja 
sielläkin kasvualue on supistunut. Kasvuolosuhteet ovat lajin kannalta huonontu-
neet. Lisäksi maankohoamisen hidastumisen myötä uutta kasvualuetta tulee entistä 
vähemmän ja kilpailu kiristynee. Vuosituhannen vaihteen jälkeen pohjansorsimo 
on löydetty kesällä 2002 uudelleen Torniojoelta (H. Moilanen (H)), joten sen tilanne 
näyttää hieman valoisammalta.

11.3 

Kasvupaikat
Pohjansorsimo kasvaa nykyään Liminganlahdella Temmesjoen-Liminganjoen suis-
tossa jokivarressa, rantaniityllä ja uomien edustalla matalassa vedessä. Myös lahden 
pohjukassa rantaniityllä Oulunsalon kunnan alueella on kasvustoja. Torniojoen tulva-
rannoilla laji on kasvanut suistossa Pelloon asti ja lisäksi lähellä jokea olevalla Pellon 
Ratasjärven rannalla (Väre 1991). Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä pohjansorsimo 
kasvaa jokivarsilla sekä meren tai järven rannoilla (Jeffries 1977, Gafurov & Skulkin 
1987, Ovenden & Brassard 1989). Pohjansorsimo on ensisijaisesti jokivarsien tulva-
maitten ja tundralampien laji.

Pohjansorsimon kasvustot ovat Liminganlahdella pääasiassa vesirannan hapsi-
luikka- ja rantaluikkavyöhykkeissä ja maarannan alaosan painanteissa. Taantuvia 
kasvustoja on myös sara- ja järviruokovyöhykkeissä. Maankohoamisen takia pohjan-
sorsimon on seurattava pakenevaa vettä. Kasvillisuuden perusteella on erotettu viisi 
kasvustotyyppiä: hapsiluikka-, hapsiluikka-rantaluikka-, rantaluikka- ja vesikuusi-
ratamosarpio- sekä vesikuusi-vesisaratyypit. nämä sijoittuvat alenevan vedensyvyy-
den mukaan ja kuvastavat myös osaltaan sukkession kulkua.

Liminganlahdella pohjansorsimon yleisimmät seuralaiskasvit ovat rantaluikka, 
rönsyrölli, ratamosarpio, vesisara ja vesikuusi. Myös Leiviskä (1908) mainitsee Li-
minganlahdella pohjanssorsimon kasvaneen rantaluikkavyöhykkeessä, sen ulko-
puolella ja myös saravyöhykkeessä. Torniojoen suistossa se on kasvanut saarekkeina 
rantaluikkavyöhykkeen ulkopuolella ja rantaluikkavyöhykkeessä, jossa seuralaisena 
mainitaan lisäksi järvikorte (Leiviskä 1908). Torniojoen varressa pohjansorsimo on 
kasvanut etenkin järvikortteen seurassa ja Hietaniemen suvannossa tulvahiedalla 
seuralaisinaan peltokorte, helpi ja viiltosara (Kalela 1958). Liminganlahdella poh-
jansorsimo ei menesty pitkään voimakkaiden lajien, kuten rantaluikan, vesisaran ja 
järviruo’on seurassa. Pohjansorsimon on muuallakin todettu heikoksi kilpailijaksi 
ja kuuluvan vesijättömaiden pioneerilajistoon (Ovenden 1986, McKendrick 1987). 
Pohjansorsimo ja vesisara olivat Kanadan luoteisrannikolla maanjäristyksen jälkeen 
kivennäismaaksi paljastuneille kosteille paikoille ensimmäisiksi tulleet kasvit (Her-
nandez 1973).

Liminganlahdella pohjansorsimon esiintymät ovat keskivesitasosta mitattuna 0–30 
cm syvässä vedessä. Kasvukauden aikana vesi on ollut keskimäärin tasolla -6,1 cm. 
vedenkorkeuden vaihtelu on säännötöntä. Kevättulvan vaikutus tuntuu jokialueella 
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mutta ei merialueella – paitsi veden laadussa. Kesällä vedenpinta voi olla pitkään 
paljon keskivesitason alapuolella. Kaikki kasvustot, paitsi syvimmissä painanteissa 
olevat, saattavat jäädä joksikin aikaa kuiville. Samaan aikaan on myös yleensä kuiva 
jopa subaridinen sääjakso. Tällöin maaperän elektrolyyttipitoisuus kohoaa ja myös 
maaperä saattaa happamoitua. Pohjansorsimo näyttää kestävän kuivilla olon. Myös 
sen pääalueella etenkin jokien tulvamailla suuri osa kasvupaikoista jää kesällä kui-
ville.

11.4 

Vedenlaatu ja kasvualusta
Liminganlahdella pohjansorsimon kasvupaikkojen veden suolapitoisuus on vaihdel-
lut paljon sekä alueellisesti että vuodenaikaisesti. Pohjansorsimo on glykofyytti. Sen 
solunesteen elektrolyyttipitoisuus on alhainen ja pysyy lähes samana koko kasvu-
kauden päinvastoin kuin halofyyteillä, joilla pitoisuus kohoaa kasvukauden kuluessa 
(Siira 1970). Liminganlahdella pohjansorsimo sietää kuitenkin hyvin 1 %:n suolaista 
vettä ja lyhytaikaisesti ainakin loppukesällä jopa 5 %:n suolaisuutta. Pohjansorsimo 
kasvaa murtovedessä muuallakin, esimerkiksi Kanadan luonteisrannikolla (Jeffries 
1977).

Meriveden korkeuden vaihtelulla ja myös säätekijöillä on suuri vaikutus keski-
vertotason molemmin puolin olevien kasvillisuusvyöhykkeiden veden ja maaperän 
suolapitoisuuteen ja happamuuteen. Veden ollessa alhaalla ja hellekauden vallitessa 
maa kuivuu ja syrjäyttää veden. Maan tumma väri vaalenee ja maa hapettuu. Hap-
pamat kationit (alumiini, rauta ja mangaani) muuttuvat hapettuneeseen muotoon ja 
reagoidessaan veden kanssa tuottavat vetyioneja. Seurauksena vesi happamoituu.

Pohjansorsimo kasvaa Liminganlahdella yleensä neutraalissa vedessä mutta tulee 
kyllä toimeen lievästi happamassakin vedessä. Mittaukset osoittavat, että kasvupai-
koilla vedenlaadun vaihtelu on suurta ja pohjansorsimo sietää ainakin kasvukauden 
loppupuolella hapanta kasvualustaa.

Liminganlahdella veden ravinnepitoisuudet ovat korkeat. Kasvukauden koko-
naistypen että kokonaisfosforin osalta sekä Temmesjokisuu että Liminganlahden 
pohjukka ovat eutrofisia Forsberg & Rydingin (1980) esittämien raja-arvojen perus-
teella. Lepistön (1999) kokonaisfosforin raja-arvojen perusteella (kesä-heinäkuu) sekä 
jokisuu että pohjukka ovat lähes eutrofisia ja koko kasvukauden perusteella eutrofisia. 
Kokonaisravinteiden suhde kok-N/kok-P on ollut kasvukauden aikana jokisuussa 
10,5 ja pohjukassa 10,4. Täten fosfori on ollut hyvin lievästi minimiravinteen asemassa 
(raja-arvo 10). Mineraaliravinteiden suhteen NH4-N+NO3- 1978). N / PO4-P raja-arvo 
on 5 (Forsberg ym. 1978). Kasvukauden aikana suhdeluku on ollut jokisuussa 6,0 ja 
pohjukassa 6,5. Fosfori on ollut minimiravinne. Pohjansorsimo näyttää täten sietävän 
melko ravinteista vettä elinympäristössään. kuitenkin ravinteiden lisäämästä yleises-
tä rehevöitymisestä se kärsii.
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12 Tiivistelmä

Pohjansorsimo kuuluu pohjoiseen ruijanesikko-lajiryhmään, jolla on erillisesiintymä 
Itämeren piirissä, joillakin kuten pohjansorsimolla vain Perämeren alueella. Peräme-
ren kanta on eriytynyt omaksi rodukseen. Nykyisin tiedossa olevat pohjansorsimon 
ainoat Suomen esiintymät ovat Liminganlahdella ja Torniojoen varrella. täälläkin 
kasvualue on supistunut. Pohjansorsimon tiedetään kasvaneen Liminganlahdella 
vuodesta 1900 lähtien. Työssä esitetään kooste tunnetuista Liminganlahden kasvu-
paikoista vuoteen 1999 saakka. Vuosina 1992–1999 esiintymät on kartoitettu. Samalla 
on kerätty aineistoa kasvillisuudesta ja kasvupaikkatekijöistä.

Pohjansorsimon esiintyminen Liminganlahdella on dynaamista. kasvustojen koko, 
versojen korkeus, tiheys, kukkiminen jne. vaihtelevat vuosittain. Ulkoiset olosuhteet 
(rantavoimat, lämpötila ym.) ja lajien välinen kilpailu määräävät lajin menestymisen, 
johon hoitotoimilla voidaan jonkin verran vaikuttaa. Vuodet 1997–1999 ovat olleet 
pohjansorsimon kannalta hyviä vuosia. Esiintymien pinta-ala 4700 m2 vuonna 1999 
oli suurin koko vuodesta 1992 alkaneen tutkimuksen aikana, mutta toisaalta esiin-
tymisalue oli suppein.

Liminganlahden pohjansorsimon kasvupaikoille ovat ominaisia ekologisten te-
kijöiden voimakas vaihtelu. Vedenkorkeus, suolapitoisuus, lämpötila, maaperän 
vesipitoisuus, happamuus jne. vaihtelevat kasvukauden kuluessa. Lisäksi maan-
kohoaminen muuttaa olosuhteita ja vesi ja jää runnovat rantoja ja tuovat maata ja 
kasvimassaa ylemmäksi rantaa.

Pohjansorsimo on matalan veden kasvi. Se on glykofyytti, mutta sietää Limingan-
lahdella ainakin loppukesällä jopa 5 %:n suolapitoisuutta. Se kasvaa täällä melko ra-
vinteisessa ympäristössä. Suurin osa pohjansorsimon kasvustoista on jokien tai ojien 
suoranaisessa vaikutuspiirissä joko niiden penkoilla tai suistossa. Vain Oulunsalon 
esiintymät ovat matkan päässä joista. Täälläkin ne ovat joki- ja ojavesien vaikutus-
piirissä. Pohjansorsimo kiinnittyy alustaansa löyhemmin kuin kaislat ja järviruoko. 
Niinpä sen kasvustoja on vain suojaisilla rannoilla. Elinvoimaisimmat kasvustot ovat 
Temmesjoen suun eteläpuolella Riitasaaren edustalla. Täällä se kasvaa avovedessä 
hapsiluikka-vyöhykkeessä. Muualla esiintymät ovat rantaluikka- ja saravyöhyk-
keessä. Pohjansorsimo ei menesty pitkään voimakkaiden lajien, kuten rantaluikan, 
vesisaran ja järviruo’on seurassa.

Pohjansorsimoa tavattiin 1960-luvulla lähes koko lahden pohjukan alueella, 
Temmesjoen-Liminganjoen suistossa ja lisäksi Temmesjoen varrella. Nyt esiinty-
mät keskittyvät pääasiassa Temmesjoen suun molemmille puolille. Syynä on ollut 
Temmesjoen suun perkaus ja siitä johtunut suiston vesiväylien, esimerkiksi Limin-
ganjoen, virtauksen merkittävä väheneminen. Toinen merkittävä tekijä on rantojen 
rehevöityminen. myös jäiden työnnöt ja veden tuoma kasvimassa tuhoaa kasvustoja. 
Maankohoamisen vaikutuksesta ekologiset olosuhteet muuttuvat ja toiset lajit valtaa-
vat pohjansorsimon kasvupaikat mutta toisaalta syntyy myös uusia kasvupaikkoja. 
Maankohoamisen ja kasvillisuuden rehevöitymisen takia yhteys mereen on monin 
paikoin katkennut ja siitä on seurannut kasvualueen voimakas supistuminen. Jäi-



85Suomen ympäristö  6 | 2011

den vaikutuksesta kasvustoja on tuhoutunut (etenkin vuosina 1993 ja 1994). Aluksi 
tilanne näytti tuhoisalta mutta pian jäljet korjautuivat ja kasvustoja tuli lisää ja pinta-
ala suurenivat. Ne saavuttivat tuhoa edeltävän koon parissa-kolmessa vuodessa ja 
laajenivat myöhemmin lisää. 

Merivesi tuo rannoille vuosittain runsaasti eloperäistä ainesta, Liminganlahdella 
etenkin kaislaa, järviruokoa ja ahvenvitaa. Tämä saattaa korkean veden aikana peittää 
rantakasvillisuutta jopa yli puolen metrin paksuisen maton alle. Tällaista tuhoa on 
ollut pohjansorsimon kasvupaikoilla lähes vuosittain, eniten vuosina 1995 ja 1997. 
Myöhemmin kasvimassan kylliksi hajottua on useille paikoille tullut uudelleen poh-
jansorsimokasvusto joko alle jääneistä versoista tai ulkopuolelta tulleista leviämistä 
lähteneenä.

Pohjansorsimon elinmahdollisuuksia on koetettu parantaa niittämällä kasvustojen 
ympäristöä, mutta kasvillisuutta poistamalla ja siirtoistutuksilla. Siemenpankkiyritys 
epäonnistui, sillä vuosina 1998 ja 1999 kerätyt siemenet eivät olleet itämiskykyisiä. 
Hoitotoimikokeilut eivät ole yleensä onnistuneet. Parhaiten ovat onnistuneet istutuk-
set Temmesjoen suussa. Tavoitteena on ollut saada mm. Oulunsalon vesirajasta etäälle 
jääneitä kasvustoja lähemmäksi merta niiton ja istutusten avulla. Kokeilussa ei onnis-
tuttu. Tärkeää olisi saada Temmesjoen-Liminganjoen suiston suuhaarat avatuiksi ja 
nykyistä enemmän virtausta Temmesjoesta. Tästä ennallistamisesta pohjansorsimo 
todennäköisesti hyötyisi.
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Liite 1. Suhteelliset ainepitoisuudet (%) tuoreen maan eri uutoksissa Pohjansorsimon kasvupai-
koilla. Uutosnesteet: hAAc hapan (pH 4,6) 1 M ammoniumasetaatti, nAAc = neutraali (pH 7,0) 1 
M ammoniumasetaatti, = tislattu vesi, KCI = 1 M kaliumkloridi. 

n
hAAc
25

nAAc
13

H2O
5

KCI
17

Na 71 100 51 -

K 98 100 12 -

Ca 100 85 3 -

Mg 100 73 7 -

Fe 100 1 1 -

Mn 100 19 - -

Zn 100 4 - -

Ni 100 25 - -

Po4-P 100 - 3

NH4-N - - 41 100
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Liite 2. Pohjansorsimon seuralaislajit ja niiden peittävyyden keskiarvot (P %) ja frekvenssiarvot (F 
%) Liminganlahdella sekä elomuodot (Em) ja vaateliaisuustaso (Vt). Elomuodot: IK = irtokeijujat, U 
= uposlehtiset, P = pohjalehtiset, K = kelluslehtiset, I = ilmaversoiset ja VR = usein vedessä kasva-
vat rantakasvit. Vaateeliaisuustaso: e = runsasravinteisuuden suosija, m = suosii melko runsasra-
vinteista vettä, o= niukkaravinteisuuden suosija ja i = ravinteisuudesta riippumaton laji. Nimistö on 
Hämet-Ahti ym. (1998) ja Ulvinen ym. (2002) mukaan. Elomuodot ja vaateliaisuutaso on Tyystjärvi-
Muurosen (1985) mukaan, paitsi Arctophila tämän tutkimuksen mukaan. 

Tieteellinen nimi / suomenkielinen nimi P % F % n Em Vt

Arctophila fulva var. pendulina / pohjansorsimo 38,5 100 214 I m

Eleocharis palustris / rantaluikka 9,9 73,8 158 I o-m

Agrostis stolonifera / rönsyrölli 4,5 41,1 88 VR

Alisma plantago-aguatica / ratamosarpio 0,8 38,8 83 I m

Carex aquatilis / vesisara 4,7 33,6 72 VR m

Hippuris vulgaris / lamparevesikuusi 4,3 30,4 65 I i

Caltha palustris / rentukka 0,5 26,2 56 VR m

Lysimachia thyrsiflora / terttualpi 0,9 25,7 55 I i

Schoenoplectus tabernaemontani / sinikaisla 1,1 24,3 52 I

Phragmites australis / järviruoko 2 20,1 43 I i

Cicuta virosa / myrkkykeiso 0,1 19,2 41 VR m

Equisetum fluviatile / järvikorte 0,7 18,7 40 I i

Subularia aquatica / äimäruoho 1 16,8 36 P o

Carex mackenziei / merisara 1,5 15,4 33 VR

Eleocharis acicularis / hapsiluikka 0,6 14 30 P i

Sparganium emersum / rantapalpakko 0,3 13,1 28 I,K e

Sagittaria sagittifolia (x natans) / keiholehti 0,2 11,2 24 K, I e

Hippuris x lanceolata / rannikkovesikuusi 1,1 10,7 2 I

Calla palustris / suovehka 0,2 10,3 22 VR i

Phalaris arundinacea / helpi 0,3 7,9 17 VR m-e

Potamogeton perfoliatus / ahvenvita 0,1 7,5 16 U i

Drepanocladus sordidus / upossirppisammal 0,8 6,5 14

Myriophyllum verticillatum / kiehkuraärviä 0,1 6,5 14 U e

Ranunculus reptans / rantaleinikki 0,2 6,5 14 P o-m

Galium palustre / rantamatara 0,1 6,1 13 VR

Pedicularis palustris / luhtakuusio 0,1 6,1 13

Trigochin palustre / hentosuolake 0,1 6,1 13

Lythrum salicaria / rantakukka 0,2 5,6 12 VR m

Schoenoplectus lacustris / järvikaisla 0,1 3,7 8 I i

Ranunculus confervoides / hentosätkin 0,0 2,3 5 U m

Juncus bufonius / konnanvihvilä 0,0 1,9 4

Peucedanum palustre / suoputki 0,0 1,9 4

Potamogeton berchtoldii / pikkuvita 0,0 1,9 4 U m-e

Bidens radiatus / säderusokki 0,0 1,4 3 VR m-e

Calamagrostis stricta / luhtakastikka 0,0 1,4 3

Callitriche hermaphroditica / uposvesitähti 0,0 1,4 3 U e

Carex paleacea / vihnesara 0,4 1,4 3 VR

Elatine hydropiper / katkeravesirikko 0,0 1,4 3 P m

Epilobium palustre / suohorsma 0,0 1,4 3

Galium trifidum / pikkumatara 0,0 1,4 3 VR

Limosella aquatica / mutayrtti 0,0 1,4 3 P m

Ranunculus sceleratus / konnanleinikki 0,0 1,4 3 Vr e
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Butomus umbellatus / sarjarimpi 0,0 0,9 2 I e

Callitriche cophocarpa / isovesitähti 0,0 0,9 2

Carex nigra ssp. Juncella / tupassara 0,0 0,9 2

Filipendula ulmaria / mesiangervo 0,0 0,9 2

Myriophyllum sibiricum / kalvasärviä 0,0 0,9 2 U e

Salix triandra / jokipaju 0,0 0,9 2

Alisma wahlenbergii / upossarpio 0,0 0,5 I U

Carex halophila / suolasara 0,0 0,5 I VR

Galeopsis bifida / peltopillike 0,0 0,5 I

Glyceria fluitans / ojasorsimo 0,0 0,5 I K m-e

Isoëtes echinospora / vaalealahnaruoho 0,0 0,5 I P o

Potamogeton friesii / otalehtivita 0,0 0,5 I U e

Potamogeton natans / uistinvita 0,0 0,5 I K i

Potamogeton pusillus / hentovita 0,0 0,5 I U m-e

Potentilla palustris / kurjenjalka 0,0 0,5 I VR i

Ranunculus peltatus / isosätkin 0,0 0,5 I U

Rorippa palustris / rantanenätti 0,0 0,5 I VR m-e

Salix phylicifolia / kiiltopapu 0,0 0,5 I

Sonchus arvensis var. Maritimus / merivalvatti 0,0 0,5 I

Sparganium natans / pikkupalpakko 0,0 0,5 I U o-m

Utricularia intermedia / rimpivesiherne 0,0 0,5 I U o-m

Zannichellia palustris var. repens / merihaura 0,0 0,5 I U
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Liite 3. Pohjansorsimon kasvustotyypit Liminganlahdella A-Aa = Arctophila-Eleoharis acicularis 
(pohjansorsimo-hapsiluikkakasvustot), A-E = Arctophila- Eleoharis (pohjansorsimo-hapsiluikka-
rantaluikkakasvustot), A-Ep = Arctophila- Eleoharis palustris (pohjansorsimo-rantaluikkakasvus-
tot), A-H = Arctophila-Hippuris (pohjansorsimo-vesikuusikasvustot) ja A-C = Arctophila-Carex 
(pohjansorsimo-vesisarakasvustot).

A-C A-H A-Ep A-E A-Ea

näytealat (kpl) 22 60 51 58 23

Carex halophila - + - - -

Carex mackenziei 4,1 3,7 + - -

Carex paleacea - 1,3 - - -

Hippuris x lanceolata 8,4 + + 0,5 -

Hippuris vulgaris 1,1 14,2 0,9 - -

Lysimachia thyrsiflora 2,6 2 0,5 - -

Potamogeton friesii + - - - -

Potamogeton pusillus 0,5 - - - -

Schoenoplectus tabernaemontani 1,2 2,2 0,6 1 -

Caltha palustris 1,6 0,5 0,7 + -

Carex aquatilis 15,8 5,6 6,2 + +

Carex juncella + - + - -

Phragmites australis 9,1 3,4 + + -

Trigochin palustris + + - + -

Cicuta virosa + + + + -

Eleocharis palustris 12,9 13,1 17,8 2,5 +

Pedicularis palustris + + + + -

Equisetum fluviatilis + + 2,9 + +

Filipendula ulmaria - - + - -

Galeopsis bifida - - + - -

Glyceria fluitans - - + - -

Isoëtes echinospora - - + - -

Phalaris arundinacea - - 1,3 + -

Potamogeton natans - - + - -

Ranunculus peltatus - - + - -

Ranunculus sceleratus - - + - -

Rorippa palustris - - + - -

Salix triandra - - + - -

Sparganium minimum - - + - -

Utricularia intermedia - - + - -

Alisma plantago-aguatica - + 2,4 0,5 0,5

Bides radiata - - + + -

Epilobium palustris - + + + -

Galium palustre - + + + -

Agrostis stolonifera + 1,3 9,7 6,4 0,6

Arctophila fulva 23,7 30,9 28,5 52,5 58,3

Myriophyllum verticillatum - + + + +

Galium trifidum - - + + -

Lythrum salicaria - - + - 1,9

Peucedanum palustre - - + + -

Sparganium emersum - + 0,5 + 1,4

Calla palustris - - + + +

Elatine hydropiper - - + + -
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Limosella aquatica - - + + -

Alisma wahlenbergii - - - - +

Butomus umbellatus - - - + -

Calamagrostis stricta - - + + -

Callitriche cophocarpa - - - + -

Callitriche hermaphroditica - - - + -

Drepanocladus sordidus - - - + 7,1

Eleocharis acicularis - - + + 4

Juncus bufonius - - + + -

Myriophyllum exalbescens + - - + -

Potamogeton berchtoldii - - - - +

Potamogeton perfoliatus + - + + 0,9

Potentilla palustris - - - + 0

Ranunculus reptans - - + 0,5 +

Ranunculus confervoides - - - + +

Sagittaria sagittifolia - - + 0,5 0,9

Salix phylicifolia - - - + -

Schoenoplectus lacustris - + + + -

Sonchus arvensis - - - + -

Subularia aquatica - - - 2,3 3,8

Zannichellia palustris - - - + -
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Liite 4. Pohjansorsimon elinympäristön vesianalyysejä vuosina 1985–1998. Temmesjoki: jokisuu näytepaikka nro 
11:n kohdalla. Pohjukka: Liminganlahden rantavesi (noin 1 m syvä) näytepaikkojen nro 5 ja 6 välillä.

Temmesjoki Pohjukka

k-arvo haj min max n k-arvo haj. min max n

s-johtokyky µS cm-1 350 383 51 2220 136 1904 1330 123 5070 107

pH 6,72 0,58 4,89 8,05 135 7,19 0,66 5,18 9,00 107

happi mg I-1 8,83 1,99 0,48 12,51 127 9,07 2,86 0,10 15,68 97

väri mg Pt I-1 3,22 110 43 5,83 114 174 114 35 571 89

kiintoaine mg I-1 15,8 21,9 2 180 122 22,1 29,3 1,6 165 99

org.hiili mg I-1 12,6 4,0 5,3 22,9 54 10,6 4,3 0,5 24,7 50

kok.P µg I-1 114 67 6 367 123 71 62 14 369 98

PO4 -P µg I-1 80 59 5 308 127 32 44 0,3 249 98

kok.N µg I-1 1076 628 14 3551 132 743 536 53 3867 103

NH4-N µg I-1 271 283 2 1637 127 117 157 0 677 99

NH3-N µg I-1 270 143 3 670 133 138 218 0,2 1800 103

Na mg I-1 38,3 49,9 5 280 29 314,3 216,2 41,1 716 29

K mg I-1 4,8 3,9 1,6 19,7 31 38,3 30,6 4,2 108,5 15

Ca mg I-1 14,4 7,2 3,0 30,8 31 26,2 8,6 12,5 36,1 15

Mg mg I-1 8,4 6,1 2,0 37,8 32 46,3 28 10,6 96,2 15

Mn mg I-1 0,27 0,21 < 0,01 0,91 32 0,16 0,18 < 0,01 0,50 15

Liite 5. Pohjansorsimokasvustojen veden pH-, sähkönjohtokyky- (µS cm-1) ja hapenpitoisuus- (O2 
mg I-1) mittauksia vuosina 1993, 1994 ja 1995. Kohteet a ovat hapsiluikkavyöhykkeestä ja kohteet b 
rantaluikka- ja saravyöhykkeestä. Mittaukset esiintymistä 1-30 (kuva 8).

1993

keskiarvo min max n

a pH 6,78 6,38 7,57 62

µS 213 126 726 62

O2 10,7 0,33 12,75 26

b pH 6,2 6,04 6,7 14

µS 1827 1534 3210 14

O2 4,1 0,39 8,83 15

1994

a pH 6,92 6,47 789 21

µS 1448 760 2580 12

b pH 4,26 3,34 5,48 57

µS 6522 2990 8660 46

1995

a + b pH 6,98 6,07 8,25 88

µS 1058 236 1910 88

O2 6,0 0,5 13,4 87
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Liite 6. Pohjansorsimon kasvupaikkojen veden pH- ja sähkönjohtokykymittauksia (µS 
cm-125 °C) vuosina 1993 ja 1994. Luvut ovat keskiarvoja. Paikkojen numerointi on 
sama kuin kuvassa 3. Paikat 1–7 ovat rantaluikka- ja saravyöhykkeestä (1–5 Oulunsalos-
ta ja 6–7 Limingasta). Paikat 9–30 ovat hapsiluikkavyöhykkeestä. Mittaukset on tehty 
elo-syyskuun vaihteessa. 

paikka 

1993 1994

pH µS n pH µS n

1 6,70 1896 1 4,13 7421 13

1c 4,59 5030 1

3 6,38 2350 11 4,10 6297 3

4 6,61 2490 1 4,12 7664 5

5 6,39 3210 1 5,19 3980 3

5a 5,55 1838 1 4,42 3390 3

5b 4,51 4095 5

6 6,04 2205 7

7 6,35 1544 2 4,18 3630 1

9 6,55 516 6 6,58 1316 3

10 6,61 281 8

11 6,99 141 10 6,67 1033 2

12 7,24 137 4 6,70 1357 3

13 6,88 151 5

14 6,98 138 5

16 7,56 182 4

18 7,82 920 1

18a 6,76 760 1

19 7,89 1074 1

22 7,25 2580 1

26-28 7,38 243 10 6,82 1570 3

29 7,57 126 1

30 6,82 1570 5

1-7 6,20 1827 14 4,41 5188 34

9-30 6,78 213 53 6,92 1428 20
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Liite 7. Pohjansorsimokasvuston veden sähkönjohtokyky ja pH Oulunsalon Letossa (kuva 5, paik-
ka 17) ja vastaavat ilman lämpötilan (T, °C), sademäärän (P, mm) ja de Martonnen lukujen (M) sekä 
meriveden korkeuden (Vk, cm) kuukausiarvot Oulunsalossa kesällä 1966.

µS pH n T P M Vk

toukokuu 1080 7,23 3 7,2 34,7 28,7 -10,2

kesäkuu 2014 7,45 9 15,8 23,6 14,1 -3,2

heinäkuu 1540 7,27 4 16,2 94,8 47,2 10,8

elokuu 1287 6,97 3 13,2 55,3 29,9 13,3

syyskuu 1125 7,00 1 6,8 50,9 39,2 21

Liite 8. Rantaveden sähkönjohtokyky- ja pH-mittauksia pohjansorsimon kasvupaikoilla Limingassa 
ja Oulunsalossa elokuussa vuosina 1993–1995 ja elokuun ilman lämpötilan keskiarvot (°C) ja sade-
määrät (mm) sekä de Martonnen luvut (M) ja meriveden korkeuden (cm) keskiarvot (Vk) ja näiden 
summat (M + Vk). 

µS pH

vuosi ka ± haj ka ± haj n T P M Vk M + Vk

1993 213 ± 128 7,05 ± 0,38 64 13,1 66 34,4 5,87 40,3

1994 1448 ± 578 6,92 ± 0,42 21 14,7 36 17,5 -14,35 3,2

1995 1058 ± 565 6,98 ± 0,50 88 14,2 39 19,5 -7,42 11,9

Liite 9. Pohjansorsimon kasvupaikkojen maaperän raesuuruus. Näytteet 1–5 ovat Temmesjoen 
suistosta. Näyte 6 on Temmesjoen pohjoispuolelta hapsiluikkavyöhykkeestä (Siira 1971, Table 13).

Näyte savi 

hiesu hieta hiekka d50

hieno karkea hieno karkea hieno karkea

1 1 2 3 28 62 3 1 KHt

2 <1 <1 1 35 62 1 <1 KHt

3 <1 <1 6 37 55 2 <1 KHt

4 <1 <1 1 38 61 <1 <1 KHt

5 <1 <1 3 43 54 <1 <1 KHt

6 <1 <1 1 52 47 <1 <1 HHt
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Liite 10. Pohjansorsimon kasvupaikkojen maaperän ainepitoisuuksia (mg I-1tuoretta 
maata). a = pintamaa (0,5 cm). B = 10–20 cm, c = 0-20 cm. Uutosnesteenä on vesi (pH, 
sähkönjohtokyky µS, redokspotentiaali Eh, CI ja SO4), I M kaliumkloridiliuos (NH4-N) 
ja muissa hapan (pH 4,6) ammoniumasetaattiliuos. Näytteet on haettu elo-syyskuussa 
1996, 1997, 1999, ja 2000 Oulunsalon ja Limingan esiintymistä.

k-arvo hajonta minimi maksimi n
vesipit % a 43,4 6,6 26,7 52,9 10

b 30,5 7,8 21,8 45,2 18
c 36,1 11,0 22,8 51,7 5

org.aine % a 7,2 4,2 3 13,6 5
b 1,9 0,6 1,4 3,0 5

pH a 6,62 1,14 6,40 6,75 7
b 6,63 0,22 6,29 7,0 16
c 6,54 0,16 6,32 6,78 6

µS cm-1 a 334 193 182 623 7
b 358 142 175 720 16
c 328 98 204 490 6

E mV a -122 23 -152 -88 7
b -94 28 -137 -48 16
c -122 24 -145 -80 6

kok.N b 324 132 248 555 5
NH4-N b 2,89 2,10 0,98 7,36 12

c 3,64 1,52 2,62 6,30 5
kok.P b 414 50 374 499 5
PO4-P a 27,83 6,59 19,28 34,70 5

b 12,70 9,01 4,52 27 10
CI a 154 18,2 130,0 180,0 5
SO4 a 130,4 65,2 79,0 240,0 5
Na a 191,5 73,3 82,0 304,3 10

b 323,3 113,7 207,0 582,0 10
K a 110,1 44,4 66,3 219,6 10

b 111,8 29,2 74,6 158,9 10
c 87,0 20,4 64,0 107,6 5

Ca a 726,2 285,2 442,1 1265,0 10
b 641,0 170,7 376,9 935,3 10
c 1107,1 105,0 949,7 1223,9 5

Mg a 182,4 84,0 53,5 297,3 10
b 251,6 38,1 199,2 301,0 10
c 280,3 66,1 191,2 341,8 5

Fe a 3839 1871 2159 7063 10
b 3453 1406 1652 5937 10
c 4789 1500 2595 6251 5

Al a 584,4 320,5 289,0 1334,9 10
b 365,7 308,0 111,0 869,9 10

Mn a 70,0 29,4 37,6 126,0 10
b 49,5 17,1 29,4 84,0 10
c 99,2 35,3 67,3 156,4 5

Zn a 15,43 2,67 12,94 19,71 5
b 6,14 3,11 2,02 10,11 5

Cu a 0,46 0,65 <0,01 1,39 5
b <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 5

Ni a 3,74 1,22 2,74 5,78 5
b 0,83 0,31 0,47 1,38 10
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Jouko Siira teki elämäntyönsä tutkien Perämeren rantojen luontoa. 

Tässä julkaisussa esitetään hänen kahta Perämeren uhanalaista kasvi-

harvinaisuutta, rönsysorsimoa (Puccinellia phryganodes) ja pohjansor-

simoa (Arctophila fulva var. pendulina), koskevat tutkimuksensa. Mo-

lemmat kasvit kuuluvat levinneisyyshistoriansa puolesta erikoiseen 

’Ruijanesikko’ -ryhmään, jonka lajien pääesiintymisalue on pohjoisen 

Jäämeren rannoilla ja joilla on erillisesiintymä Perämerellä. Molemmat 

sorsimot ovat heinäkasveja, mutta ulkomuodoltaan hyvin erilaisia. 

Rönsysorsimo on pieni, vain muutaman senttimetrin korkuinen hei-

nä, kun taas pohjansorsimo voi kasvaa metrin mittaiseksi. Ulkoisista 

eroista huolimatta näiden rantakasvien olemassaoloa uhkaavat samat 

tekijät: rantojen rehevöityminen ja umpeenkasvu laidunnuksen loput-

tua, jokien perkaaminen, ruoppaaminen ja rakentaminen. Julkaisussa 

käsitellään lajien esiintymishistoria Perämerellä 1900-luvulta lähtien, 

esiintymispaikkojen ekologiaa, maaperäkemiaa ja sääoloja, sekä mah-

dollisia hoitotoimia, joiden avulla lajit voidaan säilyttää osana Peräme-

ren arvokasta luontoa.
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