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Rysk småborre 
Agrimonia pilosa 
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Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa riittämätön, 
heikkenevä  

 
 
Luonnehdinta 
Idänverijuuri on monivuotinen, kookas, jopa yli metrin mit-
taiseksi kasvava monivartinen ruoho. Lehdyköitä on 3–4 pa-
ria, ne ovat suonia pitkin karvaiset ja niiden suippo tyvi on 
ehytlaitainen. Pienet, kalpeankeltaiset kukat muodostavat 
verson latvaan pitkän, hoikan tertun heinä–elokuussa. Idän-
verijuuren syysväritys on loistavan punainen. Yleisemmän 
maarianverijuuren (Agrimonia eupatoria) kukat ovat kirk-
kaankeltaiset, lehdet kauttaaltaan karvaiset ja lehdyköiden 
tyvi hammaslaitainen. Pähkylät ovat koukkupiikkisen kuk-
kapohjuksen sisällä. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Idänverijuuri on perinteisen maatalouskulttuurin seuralais-
kasvi. Se kasvaa niityillä, hakamailla, valoisissa metsänreu-
noissa ja tienvarsilla. Siemenet tarvitsevat itääkseen rikkou-
tunutta maanpintaa ja varsinkin taimien kasvuun lähdölle 
riittävä valon saanti on tärkeää. Idänverijuuri saattaa epäsuo-
tuisissa oloissa sinnitellä kymmeniä vuosia tuottamatta jäl-
keläisiä. Suomessa, levinneisyysalueensa länsirajalla, idän-
verijuuri esiintyy suppealla alueella Etelä-Hämeessä.

Nykytila ja uhkatekijät 
Idänverijuuri on taantunut perinteisen karjanhoidon loputtua 
sen kasvupaikoilla. Sitä uhkaavat kasvupaikkojen umpeutu-
minen ja metsittyminen sekä kilpailu korkeammassa kasvil-
lisuudessa paremmin selviävien lajien kanssa. Tienvar-
siesiintymien uhkana ovat muun muassa tienlevennykset. 
Useita esiintymiä on viime vuosina hoidettu puustoa ja pen-
saikkoa raivaamalla. Hoidon ansiosta esiintymät ovat säily-
neet vakaina. Lajin huono siemenellinen uudistuminen on 
kuitenkin estänyt joidenkin taantuneiden populaatioiden el-
pymisen. Noin puolet idänverijuuren kasvupaikoista on Na-
tura 2000 -alueilla. Kasvitieteellisessä puutarhassa kasvate-
tuista yksilöistä lisättyjä taimia on tiedotustarkoituksessa 
siirretty Isojärven kansallispuistoon kahden torpan pihapii-
reihin, joissa ne viihtyvät hyvin. 
 
Hoitosuositukset 
kasvupaikka on pidettävä avoimena pensaikkoa raivaamalla 
ja niittämällä tai laiduntamalla. Kasvin uudistuminen edel-
lyttää maanpinnan paljastamista. Metsänkäsittelyssä idänve-
rijuuren esiintymä otetaan huomioon siten, ettei kasvupai-
kalla varastoida puita eikä kasvupaikan yli ajeta. 
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