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Elinympäristöjen jatkumoa
Maisemaa halkovilla jokireiteillä on aina ollut suuri merkitys ihmiselle. Asutus on levinnyt jokivarsia pitkin, joet ovat
tuoneet elantoa ja ne ovat toimineet kulkureitteinä. Jokireitit
ovat kuitenkin myös luonnontalouden ja monimuotoisuuden
kannalta hyvin arvokkaita. Jokireitti käsittää virtavesijatkumon, joka laajimmillaan ulottuu latvavesiltä aina mereen
aukeavaan jokisuistoon saakka. Laajempiin jokireittijatkumoihin sisältyy hyvin erikokoisia ja ominaisuuksiltaan erilaisia virtavesiä - noroja, puroja, erikokoisia jokia, lampia ja
pieniä järviä. Keski-Pohjanmaan merkittävimpiä jokireittejä
ovat Perhonjoki ja Lestijoki sivuhaaroineen. Lestijoki on
suojeltu koskiensuojelulailla ja se kuuluu Natura 2000 ohjelmaan.
Paikalliset maaperätekijät ja maaston muodot vaikuttavat
virtavesistön rakenteeseen ja veden laatuun, kuten humuspitoisuuteen, happamuuteen ja ravinteisuuteen. KeskiPohjanmaalle luonteenomaisia ovat turvemaiden virtavedet,
joita luonnehtii korkea humuspitoisuus ja niukkaravinteisuus.
Virtavesien kooltaan ja virtaamaltaan erilaisissa uomissa,
suistoissa, luusuoissa ja ranta-alueilla on hyvin monenlaisia
elinympäristöjä ja näihin olosuhteisiin sopeutunutta eliöstöä.
Luonteenomaista lajistoa ovat vesikasveihin ja kiviin kiinnittyneet pohjalevät. Sorapohjilla viihtyvät uposlehtiset
kasvit. Hitaasti virtaavien suvantojen jokiosuuksilla kasvillisuus muistuttaa järvien rantakasvillisuutta. Virtavesien

sammallajisto ja pohjaeläimistö on runsainta ja monimuotoisinta koskipaikoissa. Suurten jokien suistoalueet ovat linnuston ja kalaston kannalta tärkeitä.

Tilan parantaminen yhteinen haaste
Luonnontilaiset jokireitit ovat olleet tärkeitä nahkiaisen ja
lohikalojen nousureittejä ja lisääntymis- ja kasvualueita.
Keski-Pohjanmaan virtavesiä on aikoinaan perattu uittoa
varten ja tulvaherkkiä jokia on pengerretty, perattu ja padottu. Suurin osa puroista ja pienistä virtavesistä on perattu
metsien ja peltojen kuivattamista varten. Rakentaminen ja
kuivatus ovat estäneet vaelluskalojen nousun jokiin ja luontaisen liikkumisen. Lestijoessa elää kuitenkin edelleen uhanalaisen meritaimenen alkuperäinen kanta. Keski-Pohjanmaalla on meneillään useita virtavesikunnostushankkeita,
joilla pyritään parantamaan kalojen elinmahdollisuuksia ja
vähentämään säännöstelystä aiheutuvia haittoja.
Virtavesien tilaa on heikentänyt myös valuma-alueen maankäytön, kuten maa- ja metsätalouden, turpeenoton, turkistuotannon, asutuksen ja teollisuuden aiheuttama kuormitus.
Keski-Pohjanmaalla esiintyvien happamien sulfaattimaiden
kuivatus aiheuttaa vesien happamoitumista ja metallikuormitusta. Virtavesien tilan parantaminen vaatii yhteistä ponnistelua vesiensuojelun tehostamiseksi ja pienvesien turvaamiseksi. Vesien ekologisen tilan parantamiseksi on laadittu alueellinen vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma, joista saa tietoa ELY-keskuksesta.

