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1. JOHDANTO
Suomusjärven ja Kiikalan rajalla, valtaosin kuitenkin Suomusjärven puolella sijaitsevan
Varesjärven pinta-ala on 159 hehtaaria. Järvi on Kiskonjoen vesistöalueen latvajärvi,
joka laskee Varesjokea pitkin Aneriojärveen. Varesjärvi kuuluu myös laajempaan Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueeseen. Tämä puolestaan on valittu maa- ja metsätalousministeriön asettaman suojelutyöryhmän mietinnössä (Komiteamietintö 1977), ympäristöministeriön asettaman vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietinnössä (1992) ja
pohjoismaisen ministerineuvoston raportissa (1990) erityissuojelua vaativaksi vesistöksi.
Varesjärvi on kauttaaltaan melko matala, enimmäkseen alle 1,5 m syvä. Vain järven
itäpuoliskossa on laajempi yli 1,5 m syvä alue. Täältä, Mäkisaaren pohjoisrannan vierestä, löytyy järven syvin kohta, jossa veden syvyys on 3,5 metriä, mutta tämä "syvänne" on hyvin pienialainen (liite 4).
Varesjärvi on laskettu vuonna 1946, jolloin kasvukauden aikainen vedenpinta laski
noin 0,9 m. Peltoa järven valuma-alueella on sangen vähän, vain 4 %, mutta lomaasuntoja noin 100 ja jonkin verran maaseudun pysyvää haja-asutusta. Tällöin järveen
tuleva ulkoinen ravinnekuormitus on pääosin peräisin loma-asutuksesta ja metsätaloudesta. Varesjärvi onkin runsaan loma-asutuksen takia tärkeä virkistyskohde. Virkistyskäytön esteinä ovat kuitenkin järven mataluus, monin paikoin umpeenkasvu, pohjanlaatu ja metsä- ja suoalueilta kulkeutuva humusaines.
Vallitsevassa tilanteessa Varesjärvellä onkin havaittu selvää rehevöitymiskehitystä.
Varsinkin uposkasvillisuuden on havaittu viime vuosina valtaavan entistä enemmän
vesialaa, mikä haittaa järven virkistyskäyttöä. Runsas vesikasvillisuus myös kuluttaa
talvella happea hajotessaan ja saattaa aiheuttaa happivajausta sekä ravinteiden liukenemista järven pohjakerrostumista.
Varesjärven tilanteen parantamiseksi järvelle on kaavailtu jo pitkään vedenpinnan nostoa ja vuonna 2003 Lounais-Suomen ympäristökeskus laati järvelle kunnostussuunnitelman (LOS-2003-V-15–335), jossa toimenpiteinä olivat vedenpinnan vakioimiseksi
rakennettava pohjapato, lasku-uoman ja luusuan perkaus ja ilmaversoisten kasvien niitto. Pohjapatohankkeen lupa-asiat kaatuivat kuitenkin alkukesästä 2005 Vaasan hallintooikeuden kielteiseen päätökseen. Tässä tilanteessa järven kunnostuskeinoiksi jäävät
lähinnä valuma-alueilla tapahtuvat toimet sekä liiallisen ja virkistyskäyttöä haittaavan
vesikasvillisuuden poistotoimet.
Tämän kasvillisuuskartoituksen tarkoituksena oli selvittää järven vesikasvillisuus ennen järvellä tehtäviä vesikasvien poistotoimia. Kasvillisuusselvitykseen kuului kasvilajiston määrittäminen, vyöhykkeittäisen kasvillisuuskartan laatiminen ja kasvillisuuden
määrän arviointi poisto-operaatioita ajatellen. Lisäksi järven tilan ja kasvillisuuden
poiston seurannan takia järvelle perustettiin pysyviä kasvillisuuslinjoja.
Kartoituksen on Biota BD Oy:lle laatinut FM Arto Kalpa.
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT
Varesjärven kasvillisuuskartoituksen maastotyöpäiviä kertyi 2 ja työt tehtiin 1.8 ja 2.8
2005 välisenä aikana. Järveltä määritettiin kasvilajistoa järven ympäri soutaen. Järven
matalalle luusuan puoleiselle lahdelle ei ollut kuitenkaan mahdollista soutaa ja sauvominenkin oli hankalaa, joten tämän umpeenkasvaneen lahden tutkiminen jätettiin ilmakuvatarkastelun varaan. Rantakasvillisuus rajattiin selvityksen ulkopuolelle.
Veden pinnan alla kasvavien uposlehtisten vesikasvien ja pohjaruohojen esille saamisessa ja määrittämisessä käytettiin apuna rautaharavaa. Rautaharavalla ulottuu kurkottamaan vesikasveja noin 1,5 metrin syvyyteen, mikä riittää hyvin Varesjärven matalilla
ja runsaskasvisilla alueilla.
Maastossa tehtiin alustava vyöhykkeittäinen kasvillisuuskartta, jota myöhemmin tarkistettiin ja paranneltiin järveltä vuonna 2002 otettujen ilmakuvien avulla. Ilmakuvista on
apua korkeiden ilmaversoisten ja kelluslehtisten vesikasvien muodostamien vyöhykkeiden rajaamisessa, mutta uposkasvillisuutta niistä ei pysty havainnoimaan. Täten
upos- ja pohjaruohokasvillisuuden osalta kasvillisuuskartta on laadittu pelkästään
maastohavaintojen perusteella.
Vesikasvilajien ja kasvillisuusvyöhykkeiden määrittämisen jälkeen järvelle perustettiin
7 kasvillisuuslinjaa seurantaa varten. Linjat, jotka merkittiin maastoon kummastakin
päästään merkkikepein, ovat pääsääntöisesti 100 m pitkiä (ks. tarkemmin liite 2). Linjoilla edettiin ulapalta rantaan ja niiltä määritettiin kasvillisuus ja arvioitiin eri kasvilajien peittävyysprosentit 2 kertaa 2 metrin ruudulta. Ruutujen väliseksi etäisyydeksi valittiin linjasta riippuen joko 20 tai 25 metriä. Linjojen alku- ja loppupäiden kohdalla
merkittiin ylös myös niiden koordinaatit GPS-paikantimen avulla.
Lisäksi järveltä otettiin valokuvia ja tehtiin havaintoja lähivaluma-alueiden toiminnoista kuten metsänhakkuista ja maanviljelystä.
3. VARESJÄRVEN
3.1

KASVILLISUUS

Kasvillisuuden pääpiirteet

Vesikasvillisuutta tavataan melko hyvin kehittyneinä vyöhykkeinä Varesjärven eri osissa. Täysin kasvittomia rantoja on hyvin harvoissa paikoissa. Näitä ovat Mäkisaaren
pohjoisrannan syvännekohta ja itärannan ulkoneva kallioniemeke. Laajoja kasvittomia
avovesialueita on vielä järven itäpuoliskon ja länsipuoliskon keskellä. Sen sijaan järven
puoliskot yhdistävä kapeampi ja matalampi keskialue on lähes kauttaaltaan vesikasvillisuuden, lähinnä ruskoärviän ja ulpukan vallassa. Järven länsipuoliskon avovesialan
kohdallakin vettä on syvyyskartan (liite 4) mukaan vain alle 1,5 m. Tämä alue on toistaiseksi kuitenkin pysynyt vielä kasvittomana, mutta syvyys ei erityisemmin ole kasvillisuuden muodostumisen esteenä vaan muut tekijät (esim. suojaton, tuulinen ulappaalue, pohjan laatu ym.).
Järven itäpuoliskolla puolestaan yli 1,5 metrin syvyyden voi olettaa olevan kasvillisuuden esiintymistä rajoittava tekijä ja mainittu syvyyskäyrä yhtyykin melko pitkälti rantoja kiertävän vesikasvivyöhykkeen ulkorajaan (vrt. liitteet 3 ja 4).
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Pitkälle umpeenkasvanutta ja maatunutta aluetta edustaa puolestaan järven luusuan
alue, jonne kulku soutaen tai edes sauvoen osoittautui melko hankalaksi. Kasvillisuudessa umpeenkasvua ilmentävät täällä mm. laajat osmankäämikasvustot.

Kuva 1: Järviruokoa Varesjärvessä

3.2

Ilmaversoiskasvillisuus

Ilmaversoista valtalajin aseman saavuttaa Varesjärvellä ainakin järviruoko (Phragmites
australis). Laji reunustaa varsinkin järven itäpuoliskon rantoja sisimmässä
kasvillisuusvyöhykkeessä. Sen sijaan järven länsipuoliskolla järviruo'on määrä ja
asema on selvästi vähäisempi. Täällä tai ainakin järven luusuan alueella valtalajin
aseman saavuttaa leveäosmankäämi (Typha latifolia). Paikoin osmankäämikasvustojen
seassa tavataan eri puolilla järveä vähäisessä määrin myös kapeaosmankäämiä (Typha
angustifolia).
Ilmaversoisista valtalajeihin voi lukea vielä viiltosaran, joka Varesjärvellä kasvaa
monin paikoin selvästi vedessä ja kuuluu siten täällä vesikasvillisuuteen eikä
pelkästään rantaluhtien tai muiden rantojen lajistoon. Viiltosaran muodostamat
kasvustot saattavat yltää peittävyydessään jopa järviruo'on tasolle ja jopa ylittää sen
koko järveä tarkastellen.
Järvikorte (Equisetum fluviatile) sen sijaan ei yllä järven valtalajien joukkoon, sillä sen
kasvustot ovat enimmäkseen melko harvoja eivätkä kiinnitä erityisemmin huomiota.
Sitä kasvaa kuitenkin järven eri puolilla muun kasvillisuuden seassa. Seoslajiksi on
laskettava myös rantapalpakko (Sparganium emersum). Järvikaisla (Schoenoplectus
lacustris) esiintyy järvellä puolestaan vain muutamana hyvin pienenä kasvustona.
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Kelluslehtinen kasvillisuus

Kelluslehtisistä vesikasveista selvä valtalaji on ulpukka (Nuphar lutea). Sen peittävyys
järven vesialasta näyttäisi suuremmalta kuin edellä mainittujen ilmaversoisten
valtalajien, järviruo'on tai viiltosaran. Muiden kelluslehtisten peittävyys onkin sitten
paljon vähäisempi, eivätkä ne saavuta valtalajin asemaa.
Pohjanlummetta (Nymphaea alba ssp. candida) tavataan Varesjärvellä useammalla
kohtaa, mutta ei laajempina kenttinä. Vesitatarta (Persicaria amphibia) tavataan vain
järven itärannalta, Pöytäkankaan harjun ääreltä. Uistinvita (Potamogeton natans)
kasvaa järven eri puolilla seoslajina, eikä muodosta missään puhtaita ja
huomiotaherättävän laajoja kasvustoja. Kaitapalpakko (Sparganium angustifolium)
ja/tai siimapalpakko (Sparganium gramineum) kasvavat myös kelluslehtisvyöhykkeen
seoslajina järven itäpuoliskon eri osissa.

Kuva 2: Kelluslehtisiä

3.4

Uposlehtinen kasvillisuus

Uposlehtisiä kasvilajeja järveltä löytyi putkilokasveista kolme: ruskoärviä
(Myriophyllum alterniflorum), ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) ja heinävita
(Potamogeton gramineus). Näistä varsinkin ruskoärviän kasvustot ovat hyvin laajoja
eri puolilla järveä ja se saattaakin olla järven peittävin vesikasvilaji. Se on vallannut
nykyisellään jokseenkin kokonaan järven keskiosan kapeamman ja matalan vesialueen,
mutta sitä tavataan miltei ympäri järven. Vain järven itärannan eteläpuoliskossa sen
kasvustot näyttisivät hieman harvenevan ja katkeilevan (liite 3). Laji on siten järven
ehdoton valtalaji.
Ahvenvita voidaan puolestaan lukea valtalajistoon vain juuri ja juuri, sillä sitä tavataan
merkittävässä määrin vain järven itäpuoliskossa. Mökkiläisten havaintojen mukaan
6
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ruskoärviä on lisääntynyt huomattavasti vasta aivan viime vuosina ja samalla ehkä
syrjäyttänyt jossain määrin ahvenvitakasvustoja. Järven kolmatta putkilokasveihin
kuuluvaa uposkasvilajia, heinävitaa tavattiin vain muutamista kohdista ja pieniä
kasvustoja.
Edellisten lisäksi Varesjärveltä löytyi näkinpartaisleviin kuuluvaa järvisilopartaa
(Nitella flexilis), joka on myös uposlajeihin ryhmiteltävä vesikasvi. Tämä
näkinpartainen tuli esiin vasta, kun kasvillisuutta tutkittiin tarkemmin linjoilta. Laji
havaittiin kolmella linjalla seitsämästä ja järven eri puolilta. Se ei näytä sijoittuvan
aivan tiheämpikasvuisiin lahdenperukoihin vaan näyttää viihtyvän paremminkin
avoveden äärellä ja saattaa olla nyt havaittua hieman yleisempikin järvellä.
3.5

Pohjaversoinen kasvillisuus

Pohjaversoisia lajeja Varesjärvellä ovat nuottaruoho (Lobelia dortmanna) ja
rantaleinikki (Ranunculus reptans). Nuottaruoho muodostaa jonkinasteista harvaa
kasvustoa järven itärannalla. Täällä Pöytäkankaan harjun viererssä järven pohja
vaikuttaa hiekkapohjaiselta tai vähemmän liettyneeltä kuin muualla ja tarjoaa siten
kasvualustaa lajille. Valtaljistoon nuottaruoho ei kuitenkaan kuulu. Rantaleinikki on
puolestaan havaittu vain lajina jostain järven vähäkasvisen rantaviivan kohdasta.
3.6

Muut elomuodot ja eliölajit

Järven matalista ja suojaisista lahdenperukoista löytyi irtokeijujiin luettavaa
isovesihernettä (Utricularia vulgaris). Sitä kasvaa etenkin Vareksenpään suojaisella
lahdella. Suuria massoja laji ei kuitenkaan Varesjärvellä muodosta.
Vesisammalia (bryidejä) Varesjärveltä löytyi myös eräin paikoin. Mitään
massakasvustoja nämäkään eivät muodosta. Lisäksi järven länsirannalta löytyi linjalta 7
sienieläimiin (Porifera) kuuluvaa järvisientä (Spongilla lacustris), joka vihreänä ja
liikkumattomana muistuttaa kasvikunnan edustajia (ks. esim. www.ymparisto.fi/KeskiSuomen ympäristökeskus ja kuukauden laji 1.11 2004).
Edellä kuvattujen lajien ja elomuotojen perusteella järvessä on eräitä vitajärven
tunnusmerkkejä esim. korkea pH eli yli 7 ja uposkasvilajien runsaus. Toisaalta
uposkasvilajien valikoima on väärä ja vaateliaita uposkasveja saisi olla selvästi
enemmän. Esim. tylppälehtivita (Potamogeton obtusifolius), pikkuvita ja kiehkuraärviä
(Myriophyllum verticillatum) puuttuvat. Myös irtokellujat, kuten pikkulimaska (Lemna
minor) puuttuvat ja irtokeijujista tavataan vain hieman isovesihernettä ja esim.
karvalehti (Ceratophyllum demersum) puuttuu. Toisaalta vitajärvistä puuttuvat
pohjaruohot, kuten nuottaruoho kokonaan, kun taas Varesjärvellä se kasvaa itärannalla.
Lisäksi Vitajärvi-alue sijoittuu Suomessa lähelle saaristoaluetta, jossa on nuoria
äskettäin merestä kurotuneita pikkujärviä (Toivonen 1981). Varesjärvi lienee siten
järvityypiltään jokin välimuotoinen järvi.
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4. VESIKASVILLISUUS JÄRVEN TILAN ILMENTÄJÄNÄ
Vesikasvillisuus Varesjärvellä on hyvin runsasta nykyään. Runsas kasvillisuus ilmentää
vielä toistaiseksi ensijaisesti järven mataluutta eikä niinkään korkeaa
ravinnepitoisuutta. Toisaalta runsas kasvimassa alkaa talvella hajotessaan ja happea
kuluttaessaan entistäänkin heikentää tilannetta, kun samalla järven pohjasedimenteistä
alkaa vapautua lisäravinteita veteen.
Järven nykyisissä vesikasvilajeissa ei ole kovin montaa runsasravinteisuuden eli
eutrofian ilmentäjää. Näistä selvimmät ovat molemmat osmankäämilajit, mutta nämä
ovat vallassa lähinnä matalassa luusuassa ja ilmentävät paremminkin tämän kohdan
umpeenkasvua. Runsaat, pääasiassa ulpukan muodostamat kelluslehtiskasvustot
kertovat pohjan lietteisyydestä ja pehmeydestä ja järven mataluudesta eivätkä niinkään
suuresta ravinnepitoisuudesta.
Suurella osaa Varesjärveä massakasvustoja muodostava ruskoärviä on taas
paremminkin niukkaravinteisuuden edustaja, joka saattaa taantua vesitön
rehevöitymisen seurauksena (esim. Toivonen 1984). Varesjärvellä ruskoärviän
voimakkaaseen kasvuun ja havaittuun runsastumiseen saattaa olla merkitystä esim.
poikkeuksellisen kuiva kesä vuonna 2003, jolloin vedenpinnat järvissä olivat kesän
loppupuolella yleisesti matalalla tasolla. Ärviät ovat voineet hyötyä tästä tilanteesta ja
valloittaa uusia alueita. Näiden tilanteiden välttämiseksi olisi ollut tärkeää saada
Varesjärvelle edes lievä vedenpinnan nosto tai vesipinnan vakiointi pohjapatorakentein.
Monet runsasravinteisuutta osoittavat lajit Varesjärveltä puuttuvat kokonaan. Näitä
puuttuvia on mm. pikkulimaska, joka on hyvä päästölähteiden paljastaja. Myöskään
tylppälehtivitaa ei järvellä tavattu. Sen sijaan järvellä tavattiin niukkaravinteisuuden
edustajista nuottaruohoa, joka ei kuitenkaan pysty kasvamaan kuin järven itärannalla,
jossa Pöytakankaan harjun juurella on hiekkapohjaa ja kirkkaita lähdevesiä.
Näkösyvyys Varesjärvellä oli kasvillisuuskartoituksen aikaan 1,3 m järven
itäpuoliskon syvemmällä alueella ja vesi hieman humuksen tummahkonruskeaksi
värjäämää.
5. KASVILLISUUS , VARESJÄRVEN

KUNNOSTUS JA TILAN PARANTAMINEN

Teoriassa varma keino Varesjärven kuntoon saattamisessa olisi järven vedenpinnan
palauttaminen noin 60 vuoden takaiseen tilaan. Mitään auttavia niittojakaan ei välttämättä tarvittaisi, vaan nykyinen kasvillisuus taantuisi ja häviäisi pois ja kasvillisuuden
vyöhykkeisyys muodostuisi uuden vesirajan mukaan. Käytännössä näin radikaaliin
ratkaisuun ei voida mennä, sillä siitä olisi haittaa jo useimmille mökkikiinteistöillekin.
Vedenpinnan nostolla on monissa tapauksissa saatu aikaan toivottua parannusta aikaan.
Näin tapahtui esim. Euran Koskeljärvellä, jossa vedenpintaa nostettiin 30 cm (Sydänoja, Kirkkala, Lampolahti ja Kalpa 2004). Täällä mm. vedenlaatu parani ja kasvillisuus koki suuria muutoksia ja samoin havaittiin monia muutoksia myös muussa vesiluonnon eliöstössä.
Koska Varesjärvellä lieväkään vedenpinnan vakiointi ei ole nykytilassa mahdollista,
8

VARESJÄRVEN KASVILLISUUSKARTOITUS

BIOTA 2005

jäljelle jäävät keinot järven kunnostamisessa ovat lähinnä valuma-alueelta tulevan ulkoisen kuormituksen vähentäminen nollaan ja kasvillisuuden poisto järvestä.

Kuva 3: Varesjärven länsirantaa

Ilmaversoisia ja näistä lähinnä järviruokoa voidaan järven rannoilta poistaa monin paikoin missä vain tuuheita kasvustoja esiintyy. Aivan kaavamaisesti ei kannata kaikkia
poistaa, sillä esim. peltojen lähellä, ojien edustoilla ja hakkupalstojen kohdalla ilmaversoiskasvustoilla voi olla merkitystä maalta tulevien ravinteiden kerääjinä ja suodattajina. Myös saroja ja osmankäämejä voi olla niitettävien joukossa. Jos niitetään vain kerran kesässä, paras ajankohta on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Jos niitetään kaksi kertaa, ensimmäinen niitto suoritetaan kesäkuun lopulla ja seuraava heinäkuun lopulla. Seuraavana vuonna riittää yksi niittokerta ja kolmantena vuonna niitetään
vielä tarvittaessa.
Joskus jo kertaniitto ensimmäisenä kesänä on saanut järviruo'on häviämään, jos leikkuu
on tapahtunut tasaisesti ja selvästi vedenpinnan alta eikä vesi ole tämän jälkeen laskenut vaan pikemminkin noussut (mm. ruovikkoprojektin koordinaattori Iiro Ikonen
suull. tieto). Myöhään syksyllä tapahtuva niitto on hyödytöntä, koska ravinteet ovat
ehtineet siirtyä juuristoon. Pelkkä talviniitto ei siten vähennä ruovikoita, mutta se saattaa helpottaa seuraavan kesän niittoa. Talvella kerättävästä ruo'osta saadaan hyvää materiaalia esim. ruokokaton tekemiseen.
Uposkasvillisuuden valtaama ala Varesjärvellä on selvästi suurempi kuin ilmaversoisten ja siten uposkasvillisuuden poistolla olisi vielä suurempi merkitys järven virkistyskäytön kannalta kuin ilmaversoisten poistolla. Uposkasveja ei voi kuitenkaan niittää
järvestä kuten ilmaversoisia vaan ne pitäisi saada kokonaisina ylös, sillä ne pystyvät
lisääntymään pienistä palasistakin. Täten uposkasveja tulee järvestä poistaa keräävillä
ja nuottaavilla menetelmillä. Myös uposkasvit tulee poistaa järvestä kesällä, sillä myöhään syksyllä tapahtuvasta poistosta kuten ei edellä kerrotusta ilmaversoistenkaan nii9
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tosta ole enää hyötyä.
Monien uposkasvien poistoa on pidetty vaikeana toteuttaa niiden voimakkaan uusiutumiskyvyn takia (vrt. esim. Sarvala 2005 sekä Kääriäinen ja Rajala 2005). Etenkin vesiruttoa (Elodea canadensis) ja karvalehteä on pidetty tässä suhteessa hankalina lajeina.
Ruskoärviä ei välttämättä ole tässä suhteessa yhtä vaikea tapaus. Tässä mielessä tuloksia ruskoärviän poistosta jäädään mielenkiinnolla odottamaan. Työ on tehtävä kuitenkin
oikeaan aikaan, oikealla menetelmällä ja varmasti useampana vuonna peräkkäin. Koko
järveä ei kannata ajatella uposkasveista täysin puhdistettavaksi. Parhaiten uposkasvien
keräämiseen sopivaa alueetta näyttää löytyvän järven kapealta ja matalalta keskiosalta.
Myös esim. järven länsipuoliskon pohjoisrannalla on laajat kasvustot ärviää.
Kelluslehtisiä lajeja, lähinnä ulpukkaa, olisi varminta poistaa järvestä juurakoita syksyllä ruoppaamalla. Jos tähän ei kuitenkaan voida ryhtyä, kelluslehtisiä ulpukoita ja
lumpeita tulisi niittää pari kertaa kesässä ainakin kolmen vuoden ajan ja ehkä pitempäänkin ennen kuin tulosta alkaa näkyä. Kelluslehtistä kasvillisuutta voidaan poistaa
ainakin järven länsipuoliskon etelärannan mökkien edustoilta ja pitkin järven länsirantaa.
Järvelle perustettujen kasvillisuuslinjojen avulla tilanteen kehittymistä ja hoitokeinojen
onnistumista voidaan seurata vaikka vuosittain tai esim. muutaman vuoden välein hoitotoimien jälkeen. Linjoilta voidaan laskea eri lajien peittävyyksien muutoksia tai jos
hoitotoimet ovat onnistuneet esim. vain kasvittomien koealojen lukumääriä.
6. YHTEENVETO
Varesjärven runsas kasvillisuus ilmentää vain kohtalaista ravinteisuustasoa,
mesotrofiaa. Kasvillisuuden suuri määrä johtuu siten ensisijaisesti järven mataluudesta.
Tilanne voi aikaa myöten kuitenkin entisestään huonontua, jollei mitään tehdä asian
hyväksi.
Ilmaversoisista valtalajin asemaan Varesjärvellä voi lukea järviruo'on lisäksi viiltosaran, joka kasvaa järven rannoilla selvänä vesikasvina eikä vain rantalajina. Osmankäämit saavuttavat valtalajin aseman vain paikallisemmin, sillä niitä tavataan laajoina
kasvustoina lähinnä vain järven länsipuoliskon umpeenkasvavalla luusuan alueella.
Kelluslehtisistä vesikasvilajeista järvellä on vallassa ulpukka ja sitä tavataan monin
paikoin laajoina kasvustoina järven eri osissa, mutta etenkin järven kokonaisuudessaan
matalammassa länsipuoliskossa. Uposkasvit ja niistä etenkin ruskoärviä on järven ehdoton valtalaji, sillä sen peitossa oleva alue näyttää olevan järviruo'on ja ulpukankin
peittämää alaa suurempi. Ruskoärviä on vasta viime vuosina runsastunut lähes räjähdysmäisesti ja haittaa siten suuresti järven virkistyskäyttöä. Toinen uposkasvilaji, jonka
voi arvioida saavuttavan valtalajin aseman, on ahvenvita. Laji asettuu kuitenkin valtalajien viimeiseksi.
Pohjaruohoista Varesjärvellä tavataan lähinnä vain nuottaruohoa, jota kasvaa järven
itärannan harjualueen vieressä hiekkapohjalla ja lähdevesien läheisyydessä. Muista
elomuodoista järvellä tavattiin hieman isovesihernettä (irtokeijuja) ja vesisammalia.
Sen sijaan irtokellujat, kuten pikkulimaska järveltä puuttuvat.
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Koska Varesjärven vedenpinnan tason nostaminen ei nykytilanteessa tule kyseeseen
järven kunnostuksessa, ennalta ehkäiseviksi hoitokeinoiksi jäävät valuma-alueella tapahtuvat toimet ja jälkihoidoksi vesikasvillisuuden poistotoimet. Poistettavaa kasvillisuutta esiintyy järven eri puolilla sekä ilmaversoisissa, kelluslehtisissä että uposlehtisissä vesikasveissa. Varsinkin uposkasvien poisto järvellä on haasteellista. Raportissa on
edellä osoitettu parhaat kohteet ja menetelmät eri lajien ja elomuotojen käsittelemiseksi
järvellä. Lisäksi järvelle perustettujen kasvillisuuslinjojen avulla hoitotoimien onnistumista voidaan tarvittaessa seurata.
7. KIITOKSET
Varesjärven hoitoyhdistyksen äskettäin valittu uusi puheenjohtaja Kari Porttila oli oppaana ja soutuapuna järvellä maastopäivinä. Apu oli tarpeen etenkin kasvillisuuslinjoja
perustettaessa ja määritettäessä.
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LIITTEET
Liite 1. Varesjärvellä tavatut vesikasvit
Ilmaversoiset:
Järviruoko (Phragmites australis)
Järvikorte (Equisetum fluviatile)
Järvikaisla (Schoenoplectus lacustris)
Leveäosmankäämi (Typha latifolia)
Kapeaosmankäämi (Typha angustifolia)
Rantapalpakko (Sparganium emersum)
Viiltosara (Carex acuta)
Kelluslehtiset:
Ulpukka (Nuphar lutea)
Pohjanlumme (Nymphaea alba ssp. candida)
Vesitatar (Persicaria amphibia)
Uistinvita (Potamogeton natans)
Kaitapalpakko (Sparganium angustifolium) ja/tai
Siimapalpakko (Sparganium gramineum)
Uposlehtiset:
Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus)
Heinävita (Potamogeton gramineus)
Ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum)
Pohjaversoiset:
Nuottaruoho (Lobelia dortmanna)
Rantaleinikki (Ranunculus reptans)
Irtokeijujat:
Isovesiherne (Utricularia vulgaris)
Näkinpartaislevät:
Järvisiloparta (Nitella flexilis)
Vesisammalet:
Ei lajilleen määritystä
Muuta eliöstöä:
Järvisieni (Spongilla lacustris)
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Liite 2. Varesjärven kasvillisuuslinjat
Linja 1 (pituus 100 m, 2 x 2 m ruudut ulapalta mantereelle 20 m välein, ulapan
puoleisen pään koordinaatit 6706087:3318794 ja rannan puolella 6706087:3318901 ?):
Ruutu 1

ei kasvillisuutta, mutapohja

Ruutu 2

lumme 50 %
vesisammalet 5%

Ruutu 3

lumme 50 %
ruskoärviä 30 %
vesisammalet 5%

Ruutu 4

lumme 20 %
ulpukka 20 %
vesisammalet 3 %

Ruutu 5

ruskoärviä 35 %
lumme 1 %
vesisammalet 3 %

Ruutu 6 (5 m rantaan isketystä merkkikepistä)
leveäosmankäämi 10 %
ulpukka 5 %
lumme 5 %
ruskoärviä 5 %
järvikorte 2 %
heinävita 1 %
Linja 2 (pituus 100 m, 2 x 2 m ruudut ulapalta mantereelle 20 m välein, ulapan
puoleisen pään koordinaatit 6705569:3318408 ja rannan puolella 6705508:3318377):
Ruutu 1

ulpukka 75 %
järviruoko 15 %

Ruutu 2

ulpukka 75 %
järviruoko 20 %

Ruutu 3

ulpukka 35 %
järviruoko 15 %

Ruutu 4

järviruoko 15 %
ahvenvita 5 %
kaitapalpakko 5 %
lumme 1 %
Nitella 1 %
ruskoärviä 5 %
14
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Linja 3 (pituus 100 m, 2 x 2 m ruudut ulapalta mantereelle 20 m välein, ulapan
puoleisen pään koordinaatit 6704718:3318871 ja rannan puolella 6704617:3318873):
Ruutu 1 (veden syvyys ruudun kohdalla 1,2 m)
ruskoärviä 20 %
ulpukka 10 %
kaitapalpakko 5 %
vesiherne 2 %
Ruutu 2

uistinvita 20 %
kaitapalpakko 20 %
ruskoärviä 10 %

Ruutu 3

ruskoärviä 50 %
kaitapalpakko 15 %
uistinvita 3 %
ulpukka 2 %

Ruutu 4

kaitapalpakko 10 %
ruskoärviä 10 %
ulpukka 10 %
lumme 5 %

Ruutu 5

ulpukka 20 %
ruskoärviä 20 %
kaitapalpakko 5 %
lumme 5 %
vesiherne 1 %

Ruutu 6 (5 m rantaluhdan reunasta)
vain mutaa
Linja 4 (pituus vain 50 m, 2 x 2 m ruudut ulapalta mantereelle 25 m välein, ulapan
puoleisen pään koordinaatit 6705566:3318843 ja rannan puolella 6705623:3318846):
Ruutu 1

ahvenvita 5 %

Ruutu 2

nuottaruoho 3 %
vesiherne 1 %
Nitella 1 %

Ruutu 3

viiltosara 85 %
ulpukka 5 %
15
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järviruoko 5 %
järvikorte 2 %
ruskoärviä 1 %
Linja 5 (pituus 100 m, 2 x 2 m ruudut ulapalta mantereelle 25 m välein, ulapan
puoleisen pään koordinaatit 6705966:3317932 ja rannan puolella 6706054:3317900):
Ruutu 1

kaitapalpakko 10 %
ruskoärviä 5 %
ulpukka 2 %

Ruutu 2

ulpukka 75 %
kaitapalpakko 10 %
ruskoärviä 5 %

Ruutu 3

ruskoärviä 70 %
kaitapalpakko 15 %

Ruutu 4

ruskoärviä 70 %
ulpukka 50 %
kaitapalpakko 15 %

Ruutu 5

ulpukka 50 %
kaitapalpakko 15 %
ruskoärviä 3 %

Linja 6 (pituus 100 m, 2 x 2 m ruudut ulapalta mantereelle 25 m välein, ulapan
puoleisen pään koordinaatit 6705616:3317374 ja rannan puolella 6705718:3317346):
Ruutu 1

ulpukka 50 %
kaitapalpakko 15 %
Nitella 1 %

Ruutu 2

ulpukka 100 %
ruskoärviä 5 %

Ruutu 3

ruskoärviä 80 %
kaitapalpakko 5 %

Ruutu 4

ulpukka 50 %
ruskoärviä 10 %

Ruutu 5 (kivi pohjassa)
ulpukka 20 %
sarat 10 %
osmankäämit 3 %
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Linja 7 (pituus 100 m, 2 x 2 m ruudut ulapalta mantereelle 25 m välein, ulapan
puoleisen pään koordinaatit 6705169:3316742 ja rannan puolella 6705154:3316660):
Ruutu 1

ruskoärviä 5 %
järvisieni (0,5 %)

Ruutu 2

ulpukka 50 %

Ruutu 3

ulpukka 15 %

Ruutu 4

ulpukka 35 %

Ruutu 5 (merkinnät puuttuvat tai paikka kasviton ?)
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Liite 3. Kartat
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