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Pohjois-Savon erikoisuus

Liiallista rehevyyttä voidaan torjua

Ihminen on asuttanut ja viljellyt luontaisesti runsasravinteisten järvien seutuja jo vuosisatoja. Ihmisen vaikutuksen
vuoksi niitä ei löydy enää täysin luonnontilaisina. Näitä
järviä esiintyy savikkoalueilla ja runsasravinteisen kallio- ja
maaperän alueilla. Eniten niitä on Etelä- ja Lounais-Suomessa. Niitä esiintyy kuitenkin myös Pohjois-Savossa erityisesti Iisalmen vesistöreitillä, mikä tekee seudusta JärviSuomessa erityisen. Valtaosa Pohjois-Savon runsasravinteisista järvistä on kooltaan vain muutamia neliökilometrejä,
kuten Iisalmen Kirmanjärvet ja Kiuruveden Osmanginjärvi,
mutta joukkoon mahtuu myös suurjärviksi lukeutuvia, kuten
Onkivesi.

Luontaisesti runsasravinteisten järvien rannat ovat usein
rakennettuja ja maankäyttö, kuten maa- ja metsätalous, ojitukset, turvetuotanto, asutus ja teollisuus, on aiheuttanut
ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Muutokset vesistössä
ilmenevät veden samentumisena, pohjien liettymisenä, happikatoina, runsastuneina sinileväkukintoina ja kalaston särkivaltaistumisena. Näiden järvien kasvillisuus on luontaisesti monilajista, mutta voimakkaan rehevöitymisen myötä
ilmaversois- ja kelluslehtinen kasvillisuus runsastuu uposkasvillisuuden kustannuksella ja lajimäärä vähenee. Linnustokin taantuu, mikäli vesi- ja ranta-alueet umpeutuvat.

Runsasravinteisten järvien vesi on tyypillisesti savisameaa,
osassa on kuitenkin myös selvää humusvaikutusta. Järvet
ovat tyypillisesti myös matalia. Luonteenomaisinta kasvilajistoa ovat ilmaversoiset, kuten järviruoko, järvikaisla, rantapalpakko, ratamosarpio ja pystykeiholehti sekä kelluslehtiset, kuten ulpukka, lumme, siimapalpakko ja uistinvita.
Myös uposkasvillisuutta, esimerkiksi vitoja voi olla runsaasti, mikäli vesi on riittävän kirkasta. Veden sameuden ja
pohjien pehmeyden takia pohjalehtisiä kasveja on sen sijaan
luontaisestikin vähän. Runsasravinteisissa ja sameissa vesissä viihtyviä kaloja ovat muun muassa kuha, särki, säyne,
lahna ja ruutana. Lintuharrastajille nämä järvet ovat usein
todellisia lintuparatiiseja.

Järvien tilaa voidaan parantaa yhteisillä ponnisteluilla vesiin
tulevan kuormituksen vähentämiseksi, turvaamalla vielä
rakentamattomia rantoja sekä kunnostushankkeilla, joista
monet Pohjois-Savossakin kohdistuvat runsasravinteisille
järville. Kuormitusta onkin saatu vähennettyä, mutta erityisesti maatalouden kuormituksen vähentäminen vaatii yhä
tehokkaampia toimia. Järvikunnostus on pitkäjänteistä toimintaa, sillä järvien toipuminen on usein hidasta, koska
pohjasedimenttiin varastoituneet ravinteet saattavat ylläpitää
rehevöitymiskehitystä. Rehevöityneen järven kunnostuksesta ja hoidosta saa tietoa mm. Suomen ympäristökeskuksessa
tuotetusta oppaasta: Sarvilinna, A. & Sammalkorpi, I. 2010.
Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito. Ympäristöopas
2010. Suomen ympäristökeskus.

