Eva Lumio,
HYRIAn Luonto- ja
ympäristöalan
opiskelija

VÄHÄRUOKJÄRVEN
VESIKASVIEN
KARTOITUS 9/2018

VähäRuokjärvi sijaitsee Lohjalla, Sammatin kylässä, n 100 km
Helsingistä. Järven pinta-ala on 62 ha ja rantaviivaa on reilut 10 km.
Järvestä ei ole ennen tehty vastaavaa koko järven kattavaa
vesikasvikartoitusta.
Tässä esityksessä järvi on jaettu kahteen osaan ja kasvit numeroitu
kartalle suunnilleen niiden esiintymistiheyden mukaan 1-50. Kasveista
luettelo selityksineen/muistiinpanoineen on erillisinä taulukkoina.
Esittely etenee lännestä/järven vasemmalta reunalta vastapäivään
kiertäen rantaviivaa pitkin, kuten kartoituskin tehtiin aj. 6-8.9.2018.
Tämä kartoitus on tehty erillisenä raporttina ja tämä on sitä
täydentävänä ppt esitys.
Myös videokooste on tekeillä myöhemmin joka näytetään
yleisötapahtumassa Sammatin järvipäivillä elokuussa 2019.

Vähä-Ruokjärvi

Lähde: MML
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Raatekasvusto
Öljy/siitepölylautta?

Kari vedenalla jos ei vesi
huomattavan matalalla
noin 1:15 000 KUVA EI TARKASSA MITTAKAAVASSA KOSKA SOVITETTU TÄHÄN ESITYKSEN, Lähde: MML peruskartta

JÄRVEN LÄNSIOSA
• Lapintaipalon lahti:
Pohjukan tiheä ruovikko joka laajenee pikkuhiljaa järv ellepäin ja tämä on
hyvä asia tapauksessa, koska sen on tärkeä kuikkien ja joutsenten
v uosittainen pesimispaikka. Myös itäpuolen rannalla puut/pensaat
kaartuvat veden päälle ja osa oksista jäänyt v eden alle, antaen
suojapaikan kaloille. Kasv illisuus pohjukassa pääasiassa järv iruokoa, saroja,
kurjenjalkoja, rantakukkaa ja muutamia kapea osmankäämejä.

Lahden pohjukasta on v iime v uosina useasti poistettu kelluv alehtisiä
v esikasveja ranta-asukkaiden toimesta. Uistinv ita on melkein hävinnyt
kokonaan pohjukasta, mutta v astaavasti niitä on alkanut kasvamaan
keskemmällä lahtea, paikassa jossa niitä ei ole koskaan ennen kasvanut
(= 40 v uoden ajan historiatietoa, kiinteistön omistajana). Länsipuolen
rantaviiva on puhdistettu omistajiensa toimesta lähes kokonaan kaikista
v esikasveista (=ilmav ersoiset, rantakasvit, upos- ja kelluslehtiset).
Lapintaipalonlahden pohjukka
suoputki kukassa sarojen keskellä

Lapintaipalon lahden pohjukkaa

• Mustikkasaaren ympäristö:
Länsipuolella on kapea matala ruovikkoinen salmi jossa rehevää
kasv ustoa ja jonka pohjaa on v uosien aikana ruopattu keskeltä
reunoille, jolloin saatu samalla uutta kasvualustaa
rantakasveille/rannan ruovikko rehevöityy. Kelluslehtisiä ei näy
keskellä v äylää, eikä myöskään uposkasveja, reunoilla runsaammin.
Väylän syvyys noin 30 cm eli järv en veden pinta ei ollut
matalimmillaan (joinain v uosina niin matalalla, ettei saaren ympäri
ole päässyt ollenkaan v eneellä). Saaren puoleiset järv iruot ov at
noin 2/3 suurempia kuin v arjoisalla länsipuolen rannalla
Mustikkasaaren itäpuolen salmessa kasv anut menneinä v uosina
paljon uistiv itaa, lumpeita ja siimapalpakkoa, niitä ei nyt enää näy.

Mustikkasaaren
lännenpuoleinen salmi

• Tokesalmenmäen lahti
Varjoisan puolen rantakasvillisuus on vähäisempää metsän
varjostuksen vuoksi, mutta järvikortetta reilusti jota taas ei näy
muualla (jotka kaikki koko järvellä leikattu/niitetty poikki).
Lahdenpohjukan osalta tilanne on taas päinvastainen, jonne
valoa tulee pitkin päivää. Sen ruovikko erittäin syvää ja tiheää
ja rantakasvillisuus monipuolista, mukana myös leppää ja
koivua. Lahdelmassa ulpukoita, lumpeita, uistinvitaa,
siimapalpakkoa, ahvenvitaa, vesiruttoa? tähän varmistus ensi
kesänä!

Tokesalmenmäen syvässä, rehevässä pohjukassa
kasvaa monia eri lajeja, mm. korpialvejuurta tai sen
risteytymää metsäalvejuuren kanssa.
Ruovikko on tiheää, upottavaa rantapengertä, joka
muodostunut mättäistä ja puiden juurakoista.
Ruovikon kasveja pitäisi päästä tutkimaan myös
maalta käsin tarkemmin, se ensikesän projekti.

• Kuivaniemi:
Länsipuolen rantaviivan ruovikko vaihtuu äkisti saraikkoon,
vedessä jonkun verran ulpukoita. Niemenkärjen jälkeen,
itärannalla taas rehevää rantaviivaa jossa saroja ja
kortteita, sarja-alpia, kurjenjalkoja, uistinvitaa, ulpukoita,
siimapalpakkoa. Itäpuolen lahdella ruopattu joskus (vesi
matalaa jossain kohdissa) ja ruokoja katkottu. Ruovikko
runsasta ja sen edessä kellui veden pinnalla outoa
öljy/siitepöly/levämäistä lauttaa ? joka takertunut kasvien
varsiin myös kiinni. Siitä kuvat erikseen seuraavalla dialla.

Vanhaa ruopattua pohjaa pohjukan
edustalla, jonka ruovikossa levälautta

Kuivaniemen pohjukan ruovikon reunassa levää/lietettä/öljyä ?

• Holman saaren ympäristö:
Saaren etelänpuoleinen salmi ruopattu,
lumpeita ja ulpukoita hyvin vähän.
Saaren ympäri kasvaa tiheää ruovikkoa,
mutta mantereen puolella vai vähän
saraa. Ranta-asukkaiden toimesta
lienee poistettu, koska ranta näyttää
'asutulta'/ hyvin hoidetulta joltain osin,
päinvastoin kuin aiemmassa pohjukassa.
Kultamäen pohjukka taas hyvin rehevää
ruovikkoa.

Holman etelän puoleinen salmi

Holman saaren pohjoispuolen salmessa
myös vähemmän ulpukoita/ lumpeita
siihen nähden mitä joskus aikaisempina
vuosina on ollut. Mantereen puolella
myös yksi raatekasvusto. Rantaviivalla
lähinnä harvaa ruovikkoa ja vasta
ennen pitkänperänmäen pohjukkaa
alkaa sarat.

Holman pohjoisen puoleinen salmi

•

Pitkänperänmäenlahti

Pohjukassa on rehevä kasvusto, ei paljon ulpukoita/lumpeita,
jonkun verran ahvenvitaa, vähän palpakoita. Pohjukkaa
myös ruopattu joskus. Aukko/polku metsään päin, jossa on
joskus ollut veneen paikka, on kasvanut umpeen. Paljon
osmankäämejä, ranta-ja terttualpeja, raatetta,
keltakurjenmiekkoja, järviruokoa, saroja, kortteita,
rantakukkaa, kallaa, leppää, pajuja.

Varjoinen itäranta

Itäpuolen rantaviivalla v arjossa v ähän kasvustoa, rantapalpakoita ja
ulpukoita. Valoisimmilla kohdilla, niemen kärkeä kohden muutama
raatekasvusto ja enenmmän saroja ja ruov ikkoa.
Tummilla rantakallioilla kasvaa runsaita terttualpikasvustoja

Pitkänperänmäen lahden kasveja
Peltokortteita

Terttualpi kallion päällä

Lumpeen lehtiä

Osmankäämejä, keltakurjenmiekkoja,
saroja, jokileinikkejä, terttualpeja

Raate

Järven itäosa

Harvempi ruovikko

1 3
10/16
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11 14

5624
21 8 12

Tiheä ruovikko

korteikko/saraikko
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K
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laskuojan
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noin 1:15 000 KUVA EI TARKASSA MITTAKAAVASSA KOSKA SOVITETTU TÄHÄN ESITYKSEN, Lähde: MML peruskartta

JÄRVEN ITÄOSA
• Kultamäki
Holman saaren puolen pohjukassa tiheää ruovikkoa
jatkuen rantaa pitkin aina salmeen asti joka johtaa
Saukoon länsipuolen lahteen. Pohjukassa myös ulpukoita,
lumpeita ja palpakoita on runsaasti. Kultamäestä
eteenpäin, Ruokoniemen salmen ohi pääasiassa
järviruokoa pitkin rantaviivaa.
Saukoon länsipuolen lahden pohjukassa viihtyvät
osmankäämit ja keltakurjenmiekat, lepät ja pajut. Järven
suurin palpakkokasvusto löytyy pohjukasta, siitä kuvia lisää
seuraavalla dialla.

Palpakot ja osmankäämit

Saukoon pohjukan valtaisa palpakkokasvusto vasemmalla
puolella ja osmankäämit oikealla, varjon puolella. Rantaviivat
ja niiden kasvusto, samoin kuin kelluslehtisten kasvien
esiintyminen poikkeaa hyvin paljon toisistaan valon ja varjon
suhteessa.
Saukoon kallioiselle niemenkärjelle päin mentäessä näkyy
rannalla sarojen ja muiden kasvien seassa juolukkakasvustoa
(siitä lähikuva eri dialla), mitä ei muualla järven rannoilla ole
esiintynyt.

Varjon puolen >>
lepikkonen ranta,
ei paljon mitään
pohjakasvustoa,
muutama korte

• Saukoon ympäristö

Kallion niemen kärjestä näkee v eden pinnan muutokset
hienosti. Tiheä ruov ikko jatkuu Saukoon niemen jälkeen kohti
kapeaa salmea, jossa kelluslehtisiä on v uosien mittaa karsittu ja
roskakalaa nuotattu.

< Kallion jälkeen pieni saraikko ja sitten lähinnä puita jotka kaartuvat
v eden ylle, v arjostaen rantaviivan. Kaatuneita puunrunkoja upoksissa
osittain v eden alla, terttualpeja, rantakukkaa, lumpeita ja katkottuja
ruokoja. Ratamosarpioita yhdessä kohdassa jotka täysin kuiv uneet,
mistä syystä/edellisv uotisia? mutta yhtään vihreitä/ eläv iä ei näy.

• Saukoon/ laskuojan lahti
Kapean salmen jälkeen avautuu lahti josta
lähtee laskuoja IsoRuokjärveen. Koko lahtea
reunustaa pääosin järviruoko, yhdessä kohtaa
pelkkää saraikkoa ja yhtäkkiä raate ja taas
ruovikkoa. Täällä kasvaa järven isoimmat
raatekavustot, siitä tarkemmin seuraavalla
dialla.
Paikkapaikoin kelluslehtiä on useita, jossain
taas ei ollenkaan, asukkaat lienee peranneet.

Raatekasvusto jakaa korteikon ja saraikon

Isoimmat yhtenäiset
raatekasvustot
neljässä eri
kohdassa järveä,
koordinaatit kartalla.

Alla Saukoon
lahden kaksi
raatekasvustoa,
noin 7 x 3 ja 3 x 2 m.

Laskuoja IsoRuokjärveen alkaa
pohjukasta, siitä
kuvat seuraavalla
dialla

Noin 1: 200 Kuv a sovitettu tähän esitykseen

• Laskuojan(IsoRuokjärveen) ympäristö ja lahdelmat
Pohjukassa suuri ruovikko josta oja laskee Iso-Ruokjärveen peltojen poikki. Pohjukassa pohjassa näkyy myös ainoa
järvessä havaitsemani leväkasvusto. Myös itse ojan reunoilla, pellon reunaa pitkin kasvaa jättipalsameita, jotka
pääsevät siten leviämään siemenillään ojan vettä pitkin eteenpäin. Jättipalsami on virallisesti luokiteltu vieraslajiksi
joka olisi tulisi hävittää paikoista josta se pääsee hyvin leviämään muualle ympäristöön, kuten juuri tässä tapauksessa
ojan reunamilta.
Pellon reunamat viettävät voimakkaasti järveenpäin josta pääsee huuhtoutumaan erilaisia ravinteita. Runsas ruovikko
suodattaa/pudistaa jonkun verran, mutta yhdessä kohdassa sitä on aukko, josta pääsee veneellä rantautumaan
pellolle. Tämä aukko ollut aina, sillä lienee tarkoituksensa järvelle pääsyyn.

Kelluslehtisten kasvien varteen on veden alla kiinnittynyt humusta/levää tms. ja
näkyvyys pohjaan on heikko.

Laskuoja Iso-Ruokjärveen

Laskuojan vesi virtaa hitaasti

Laskuoja pajukon suojassa

• Ruokoniemi
Lahdella pieni saari jossa lokeilla joskus pesä. Pienen saaren
ympärillä näkyy enemmän ulpukoita, lumpeita ja
uistinvitaa. Vuosia sitten kalliolla oli talven jäljiltä
simpukankuoria piisamien jäljiltä, nyt ei taida niitäkään enää
järvellä asustella?
Niemen kärjen kohdalla myös muutamia kiviä/kari aikas
kaukana rannasta jonka läheisyydessä uposlehtisiä kasveja
(tätä karia ei ole karttaa merkittynä vaikka on aina ollut
vedenpinnan yläpuolella).
Pellot, ehkä entiset?/ kesannolla? viettävät järveen päin
Ruokoniemen kohdalla. Rannat hyvin tiivistä ruovikkoa
ympäriinsä. Autotie menee hyvin lähellä rantaviivaa
pohjukassa.
Karit Ruokoniemen edustalla, joita ei ole kartalla!

• Liukulahti
Lahti poikkeaa muista lahdista siinä että siihen on ruoppaamisen seurauksena on syntynyt saaria keskelle lahtea. Nämä
saaret ovat olleet olemassa ainakin jo parikymmentä vuotta ja niissä kasvaa reilusti lehtipuitakin. Rannalla, saarten
edustalla on raivattu ruovikkoa pois ja talikko näkyy edelleen pystyssä rannalla. Saaret ovat mielestäni kasvaneet vuosien
mittaan ja vedessä niiden ympärillä myös kasvaa reilusti uposkasveja: ulpukoita, uistinvitaa, lumpeita, palpakoita.

Liukulahden pohjukassa iso uimaranta, pohjaa ruopattu, jonka ruoppausjäljestä syntynyt saari,
jonka edustalla ei yhtään uposkasveja tai kelluslehtisiä, päinvastoin kuin muualla pohjukassa

VähäRuokjärven laskuojat
Järveen päin laskevia ojia on peruskartalla merkittynä kaksi: Lihavasta Liukulahteen ja
Kaiturilta Pitkänperänmäen pohjukkaan. Aiemmin (noin parikymmentä vuotta sitten)
myös Lapintaipalonlahteen tuli puro Pitkänperänmäelta. Myös Korpisuolta ennen ojitusta
valui vettä entiselle Lapintaipalon pohjukan niitylle ojille, josta se valui järveen. Sittemmin
metsän avohakkuiden jälkeen ovat ojat kuivunneet ja kaventuneet niin ettei vesi valu
enää järveen asti.
Samoin hieno luonnonvarainen lähde Lapintaipalon lahden ja tien välissä on hävinnyt
metsätyökoneiden käytön jälkeen.
Nyt loppusyksystä 2018 oli taas uudestaan tehty avohakkuut Lapintaipalonlahden ja sen
ympäri kiertävän tien puolin ja toisin. Näkymä oli lohduton ikimetsätyyppisen ympäristön
katoamisen jälkeen koko lahden pohjukasta (ranta-aluetta lukuunottamatta) joka jatkui
reilun sadanmetrin säteellä tiestä metsään päin.
Järvestä pois päin laskevasta ojasta IsoRuokjärveen, on kerätty tietoa (jatkuu vielä ensi
kesänä) sekä kuvia IsoRuokjärven rannalta käsin.

Kuvat muista laskuojista ja niiden koordinaatit
Aiemmat laskuojat ovat kuivuneet vuosien
mittaan, siitä seuraavalla dialla.

Lihavasta ja Laihasta tuleva laskuoja ei erotu ruovikon seasta

?
Saukoon lahdesta metsään laskee oja joka ei mene Enäjärvelle
asti? Ei erotu ruovikon läpi, eikä näy vanhemmilla kartoilla

Entinen Pitkänperänmäen
laskuoja näkyy vielä kartoilla, vaikka se ei jatku enää
järveen asti, vaan päättyy
rinteen pöheikköön.

<- Myös ojan pätkä Korpisuonmäen
suunnasta (josta ennen tuli laskuoja
Kaiturin suunnalta myös) tulee
sienikorin kohdalta tien ali järvelle
päin.
Ulostuloputki alla vasemmalla ja sen
oikealla näkymä putken jälkeen
järvelle päin syksyyn 2018 asti, kunnes
takana oleva metsä kaadettiin.

Lähde: MML n. 1 : 100

Luonnon lähteen
sijainti aikoinaan

Ojan ulostuloputki
järvellepäin

Loppuvuodesta 2018 kaadettiin vanhaa metsää
avohakkuilla suunnilleen punaiselta rajatulta alueelta

Laskuoja Vähäruokjärvestä peltojen poikki vas.
oikealle

IsoRuokjärvi ja sen
uimaranta +
näkymät järvelle
Ensikesänä tarkoitus
käydä katsomassa vielä
laskuojan virtaus ja
verrata sitä alkusyksyn
tilanteeseen

Kasviluettelo suunnilleen esiintyvyyden mukaan: eniten =1 vähiten= 50
Latinankielinen nimi

Suomalainen nimi

Nro/sijainti
järvellä

Esiintyvyys ym. muuta

Phragmites australis

Järviruoko

1

Suurimmalla alalla rantaviivaa

Nuphar lutea

Ulpukka

2

Kelluslehtisten valtalaji

Carex
rostrata/rhynchophysa/vesicaria

Pullosara/kaislasara/luhtasara

3

Lajit risteytyvät keskenään

Potamogeton natas

Uistinvita

4

Vähentynyt/ perattu vuosittain pois

Sparganium angustifolium/
gramineum

Kaita/siimapalpakko

5

Lajit risteytyvät keskenään

Sparganium emersum

Ranta/haarapalpakko

6

Lajit risteytyvät keskenään

Potentilla palustris

Kurjenjalka

7

Kukinnot jo kuivuneet

Lysimachia thrysiflora

Terttualpi

8

Lisääntyy juuriston avulla, lehdet kaksittain, keltainen kukinto varren puolessa välissä

Lysimachia vulgaris

Ranta-alpi

9

Lehtiä kolme samalla tasolla, keltainen kukinto latvassa

Crex lasicarpa

Jouhisara

10

Ohuin sara: 1-2mm lev. Kouruiset lehdet

Eguisetum fluv iatile

Järvikorte?

11

Kortteet niitetty jokapaikassa

Lythrum salicaria

rantakukka

12

Violetti pysty indifirentti lajike

Equisetum pratense

Lehtokorte

13

Pitkät haituvaiset, kääntyilevät 'oksat'

Sphagnum girgensohnii

Korpirahkasammal

14

Tokesalmen pohjukka erityisesti

Ranunculus lingua

Jokileinikki

15

Pitkänperänlahdelmassa erityisesti

Carex acuta

Viiltosara

16

Kuva, lehdet 4-10mm, varsi 30-100 cm, ristetyy muiden lehdet kääntyvät kuivuessaan

Latinankielinen nimi

Suomalainen nimi

nro

Esiintyvyys ym. muuta

Calamagrostis canescens

Viitakastikka/korpikastikka

17

Samantyyppiset

Peusedanum palustre

Suoputki

18

Erityisesti Lapintaipalon ja Tokesalmenmäen lahdissa

Calamagrostis stricta

Luhtakastikka

19

Voi risteytyä hieta- ja viitakastikan kanssa, 40- 80 cm pitkä

Equisetum sylvaticum

Metsäkorte

20

Tuuhea kuusimainen, paljon Pitkänperänpohjukassa

Nymhaea candida/alba

Pohjanlumme/ Isolumme

21

Kukinnot niin nupuillaan ettei varmuutta kumpi laji kyseessä

Typha angustifolia

Kapea osmankäämi

22

Kukinto on kaksiosainen: yläosassa sijaitsevat hedekukat ja alaosassa sijaitsevat emikukat
ovat selvästi toisistaan erillään

Typha latifolia

Leveä osmankäämi

23

Hedekukat sijaitsevat kukinnon yläosassa ja emikukat alaosassa. Hede- ja emikukat ovat
toisissaan kiinni.

Juncus effusus/conglomeratus

Röyhy/keräpäävihvilä

24

Laijit risteytyvät joskus keskenään, 120 cm pitkä, tiivis/runsas kukinto

Dryopteris carthusiana/christata

Metsäalvejuuri/Korpialvejuuri

25

Tokesalmenmäenlahti, vaikuttaa enemmän korpialvejuurelta, lajit voivat risteytyä

Iris pseudacorus

Keltakurjenmiekka

26

Ts. Iiris, rehevimmillä paikoilla

Glyceria fluitans

Ojasorsimo ?

27

Kts lähikuva

Calla palustris

Suovehka

28

Mustikkasaaren länsipuolella

Menyanthes trifoliata

Raate

29

Muutamia isoja kasvustoja

Scirpus sylvaticus

Korpikaisla

30

Röyhelämainen kukinto 50-100 cm varsi, pullosaramaiset lehdet

Athyrium filix femina

Hiirenporras

31

Tokesalmenmäen lahti

Gymnocarpium dryopteris

Metsäimarre

32

'Mini sananjalka'

Alisma plantago-aquatica

Ratamosarpio

33

Vehkamaiset lehdet, harottava valkoinen kukka, kuvassa kuivuneena, Saukoon niemi

Latinankielinen nimi

Suomalainen nimi

nro

Esiintyvyys ym. muuta

Clyceria
fluitans/striata/lithuanica

Ojasorsimo/viirusorsimo/korpisorsimo

34

Tähkylät jo pudonneet alkusyksystä, tunnistus epävarmaa

Phegopteris connectilis

Korpi-imarre

35

Tokesalmen pohjukka

Galium trifidum

Pikkumatara

36

Tähtimäinen vana, valk pien kukat

Milium effusum

Lehtotesma ?

37

Rannoilla muun ruovikon seassa?

Salix ...

pajuja

38

Eri lajeja siellätäällä järven rannoilla

Alnus incana

Harmaaleppä

39

Rannoilla sekä pieniä taimia saarekkeilla/mättäillä

Lycopus europaeus

Rantayrtti

40

Tokesalmen pohjukassa

Juncus filiformis

Jouhivihvilä

41

20-40cm korkea, kukinto 4-10 lyhytperäistä kukkaa (''harvakukinto' vrt. röyhyvihvilä)

Alnus glutinosa

Tervaleppä

42

Varjoisilla rantaosuuksilla isommat puut erityisesti ja mättäillä pienet

Potamogeton perfoliatus

Ahvenvita

43

Ei näy ollenkaan, jos ei sitten se 'vesirutto' ?

? laji

Levä x

44

Kts kuva, vain ja ainoastaan Iso-Ruokjärven laskuojan edustalla ruovikon edessä

Vaccinium uliginosum

Juolukka

45

Vain Saukoon länsipuolella,

Impatiens glandulifera

Jättibalsami

46

Laskuojan varrella Iso-Ruokjärveen päin

Schoenoplectus lacustris

Järvikaisla

47

Ei näkynyt???

? Carex atherodes

Vienasara/kaislasara?

48

Kysely laitettu laji.fi:n

? Carex serotina

Hernesara?

49

Lyhyt pieni tupasmainen

? Elodea canadensis

Vesirutto ?

50

Vain Mustikkasaaren eteläpuolella yhdessä kohtaa/syvässä vedessä

Epäselvät, ei varsinaiset vesikasvit, muut huomioitavat

Upos –ja kelluslehtiset kasvit
Vesiruttoa ? Musikkasaaren
eteläpuolla

Isolumme/pohjanlumme

Ulpukka/lumme pohjassa ?

Pohjassa ei näy ollenkaan
muita pohjaruusukkeellisia
Kortteet kaikki katkaistu, ei
voi tehdä lajin tunnistusta :(

Haarapalpakko/rantapalpakko

Siimapalpakko /kaitapalpakko

Lähikuvia kasveista

Kurjenjalka

Suoputki

Kaita/siimapalpakko

Röyhypäävihvilä
Terttualpi, kaksi
lehteä ja kukinto
keskellä vartta

Rantayrtti

Järviruoko

Järvikorte

Ranta-alpi,
kolme lehteä,
kukinto latvassa

Pajut kaartuvat veden ylle

Jokileinikki

Ranta/Haarapalpakko

Rantakukkaa
Juolukkaa ja saroja
Saukonniemen kallion kupeessa

Ratamosarpion
kuivuneet kukat,
kukkivina valkoiset

Raate,
kuivunut,
kukat
valkoiset

Lähikuvia kasveista joista ei varmuutta ?
+ hyvin tod.näkoinen vesirutto oli uposlehtisissä

Mikähän levä kyseessä?

Luhtakastikka/viitakastikka/hietakastikka ?

Ojasorsimo/viirusorsimo
/korpisorsimo ?

Vienan/kaisla -sara ?

