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Järviruokoa	  on	  erityisesti	  järven	  keskiosan	  pohjoisrannan	  läheisyydessä	  ulottuen	  maksimissaan	  
noin	  15	  m:n	  päähän	  rannasta	  ja	  vedensyvyyteen	  noin	  2	  m.	  Kasvustojen	  hitaasta	  laajenemisesta	  on	  
havaintoja.	  

Järvikaislaa	  ei	  havaittu.	  

Järvikortetta	  oli	  monia	  muutaman	  aarin	  kokoisia	  esiintymiä	  eri	  puolella	  järveä	  sen	  matalissa	  osissa	  
ulottuen	  korkeintaan	  noin	  metrin	  syvyyteen.	  

Kapeaosmankäämiä	  oli	  muutamassa	  kohdin	  vähäisiä	  kasvustoja	  aivan	  rannassa.	  

Isosorsimoa	  ei	  havaittu.	  

Ulpukkaa	  esiintyy	  järvellä	  laajasti	  keskittyen	  sen	  matalampiin	  osiin	  ulottuen	  kuitenkin	  enimmillään	  
runsaan	  2	  m:n	  syvyyteen.	  Esiintymät	  ovat	  olleet	  pitkään	  samoilla	  alueilla	  ja	  niillä	  on	  havaittu	  vain	  
vähäistä	  laajenemista.	  	  	  	  

Lumpeita	  on	  lähes	  koko	  järven	  ympäri	  lähellä	  rantaviivaa	  kohdissa,	  joissa	  on	  matalaa	  mutapohjaa.	  
Esiintymät	  ovat	  suppeita,	  mutta	  selvästi	  laajenemaan	  päin.	  Yhdessä	  kohdassa	  oli	  muutamia	  
punertavia	  lumpeen	  kukkia.	  

Uistinvitaa	  oli	  matalassa	  vedessä	  (syvyys	  alle	  1	  m)	  yksi	  vähän	  laajempi	  esiintymä	  ja	  lisäksi	  pari	  
pientä	  esiintymää.	  	  

Siimapalpakkoa	  oli	  paikoittain	  melko	  runsaasti	  pitkät	  lehdet	  virtauksen	  mukana	  pinnassa	  kelluen.	  
Syvyysalue	  oli	  noin	  1	  –	  2,5	  metriä.	  	  

Kanadanvesiruttoa	  ei	  havaittu.	  

Ahvenvitaa	  oli	  pienehköjä	  esiintymiä	  siellä	  täällä	  syvyysalueella	  noin	  1	  –	  2	  m.	  	  

Ärviöitä	  oli	  runsaasti	  erityisesti	  pohjoispään	  matalassa	  (seisovassa)	  vedessä	  (syvyys	  alle	  0,5	  m)	  ja	  
kohtalaisesti	  myös	  eteläpään	  matalassa	  vedessä.	  Pohjoispään	  ärviöissä	  oli	  kiinni	  oudonnäköisiä	  
”hyytelömäisiä	  pusseja”.	  	  

Karvalehtiä	  ei	  havaittu.	  	  Vesisammaleet	  (ei	  ?)	  

Lammikkia	  ei	  todennäköisesti	  havaittu,	  vaikka	  sen	  lehtiä	  muistuttavia	  oli	  muutamissa	  kohdin,	  
mutta	  ne	  olivat	  todennäköisimmin	  pieniä	  ulpukan	  taimia.	  

Järvisätkintä	  havaittiin	  pienehköjä	  esiintymiä	  siellä	  täällä	  noin	  1	  –	  2	  m:n	  syvyydessä.	  Kukkia	  niissä	  
ei	  ollut	  kovin	  runsaasti.	  Kookkaita	  saroja	  (pullosara/vesisara?)	  oli	  paikoittain	  runsaasti	  matalassa	  
rantavedessä.	  Muita	  matalassa	  rantavedessä	  havaittuja	  kasveja	  olivat	  nuottaruoho,	  ratamosarpio,	  
terttualpi	  ja	  raate.	  


