Vanajaveden rantojen riesa #1

isosorsimo
Erota isosorsimo muista kaislikon kasveista:
ISOSORSIMO

Isosorsimon röyhy on
laaja ja harva.

JÄRVIKAISLA

Järvikaislalla ei ole lehtiä.

JÄRVIKORTE

Järvikortteen varsi on
nivelikäs, lehdet pulloharjamaisesti.

JÄRVIRUOKO

Järviruo’on tähkä on tuuhea.

Jos tutun rantakasvillisuuden joukkoon ilmestyy tämän näköinen tunkeilija, on aika toimia!

Isosorsimo
(Glyceria maxima)
1-2,5 m korkea monivuotinen rantakasvi, joka on
tuotu Vanajavedelle 1800-luvulla

järviruokoja

Seitsemän syytä torjua

tiheä, heleän vihreä kasvusto

valtaa rannan

1. Aggressiivisesti levittäytyvä vieraslaji, joka ei kuulu
Suomen luontoon
2. Syrjäyttää alkuperäisiä rantakasveja. Muut rantakasvit eivät pysty kilpailemaan isosorsimoa vastaan
sen vahvan juurakon vuoksi. Valtaa rantoja tiheinä
ja laajoina kasvustoina.
3. Juurakon avulla se leviää sekä maalla että vedessä,
myös vastavirtaan.
4. Myös linnut voivat levittää isosorsimoa.
5. Muuttaa kalojen, rapujen ja vesilintujen elinympäristöjä
6. Haittaa virkistyskäyttöä
7. Veden päälle patjaksi kasvaneesta kasvustosta
lohkeaa lauttoja, jotka kulkeutuvat virran mukana
pitkiäkin matkoja. Lautat voivat olla vaaraksi vesiliikenteelle.

isosorsimoita

ulpukoita

nuoria taimia
Rannanomistajilla,
vesialueiden osakaskunnilla ja
suojeluyhdistyksillä on tärkeä rooli ja
vastuu isosorsimon torjunnassa.

Missä mennään nyt?
 Isosorsimo on vallannut valtaosan Vanajaveden


kapeikon sekä Hiiden– ja Puujoen rannoista.
Se on levinnyt/leviämässä mm. Alasjärvelle,
Katumajärvelle, Lehijärvelle, Mallinkaistenjärvelle
ja Toivanjoelle sekä Loimijoen alueelle ja eri puolille
Uuttamaata.

leviää lauttoina

Jos havaitset isosorsimoa rannassasi
 Kitke kasvit pois juurineen. Kasvinpaloja ei saa jäädä
veteen. Vedessä ne jatkavat kasvua ja levittäytyvät
laajemmalle alueelle.

 Isosorsimon siemenet eivät aina tuhoudu kompostissa. Siksi
tehokkainta on koota kasvimassa kasaksi ja kuivattaa ja
polttaa kasa. Vartioi tulta huolellisesti .

jatkaa kasvua pienestäkin juurenpalasta

 Pressukesannointi UV-valoa läpäisemättö-

 Niittäminen heikentää kasvustoa vain vähän, koska

 Isompien kasvustojen poisto edellyttää ruoppausta.

 Vesiluonnolle vaaratonta kemiallista torjuntaa ei tunneta.

mällä pressulla (esim. kestopeite 160 g/m ) auttaa kasvuston tukahduttamisessa.
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Ilmoita ruoppauksesta ELY-keskukseen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos ruoppausmassoja kertyy
vähintään 500 m3, ruoppaukselle pitää hakea vesilain
mukainen lupa AVIsta.

isosorsimon voima on juuristossa. Silti niitostakin voi olla
hieman apua isosorsimon torjunnassa.

Lisää tietoa
 www.vieraslajit.fi
 www.vanajavesi.fi/vanha-rantamaisema-ei-enaa-palaa/
 www.vanajavesi.fi/tietoa-isosorsimon-poistosta-hattulanlehijarvella/

