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Pohjansorsimo 
Hänggräs 
Arctophila fulva 

 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN) EU:n lajikoodi: 1942 

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa riittämätön, 
paraneva  

 
Luonnehdinta 
Pohjansorsimo on monivuotinen, 60–100 cm korkea, juura-
kollinen heinä. Sillä on useimmista heinäkasveista poiketen 
kaksirivinen lehtiasento, joten se on tunnistettavissa kukki-
mattomanakin. Toinen hyvä maastotuntomerkki on vaalean-
vihreä väritys. Pohjansorsimo kukkii heinä-elokuussa. Iso 
röyhy on kärkiosasta nuokkuva ja sen pitkäperäiset tähkylät 
ovat monikukkaiset. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Pohjansorsimo kasvaa tulvaisilla jokirannoilla ja merenran-
noilla jokisuissa lieju-, muta- ja hiekkapohjalla. Laji tuottaa 
huonosti siemeniä ja leviää kasvullisesti juurakonkappalei-
den avulla. Heikkona kilpailijana se vaatii avoimia rantoja, 
joita ylläpitävät maan kohoaminen, jäiden liikkuminen, ke-
vättulvat ja laidunnus. Meillä esiintyvä kasvi on nimetty 
muunnokseksi pendulina, pikkupohjansorsimo ja se on Perä-
meren alueella kotoperäinen. Suomessa sillä on kaksi esiin-
tymisaluetta, toinen Tornionjoen varrella ja toinen Limin-
ganlahdella Oulun seudulla. 
 

Nykytila ja uhkatekijät 
Pohjansorsimon kanta on romahtanut Liminganlahdella 
viime vuosikymmeninä. Tornionjoelta lajin epäiltiin hävin-
neen, kunnes se löydettiin uudelleen kahdelta paikalta. Poh-
jansorsimon suurimpana uhkana on rantojen umpeenkasvu 
vesien rehevöitymisen sekä laidunnuksen ja niiton vähenty-
misen seurauksena. Myös eroosio, liettyminen ja huono sie-
menellinen lisääntyminen uhkaavat sitä. Tunnetut kasvupai-
kat ovat suojeltuja. Tornionjoella kanta on säilynyt elinvoi-
maisena laidunnuksen ansiosta. Liminganlahdella 
pohjansorsimon kanta on saatu hieman elpymään kasvupaik-
kojen aktiivisen hoidon avulla 2010-luvulla. 
 
Hoitosuositukset 
Liminganlahden populaatioiden turvaamiseksi käynnistettiin 
Temmesjoen luontaisen jokisuistodynamiikan palautus 
vuonna 2019. Myös järviruoko-, sara-, sinikaisla- ja luikka-
kasvillisuuden niitto ja maanpinnan rikkominen pohjansor-
simokasvustojen ympäriltä auttaa ylläpitämään kasvustoja. 
Tornionjoella tulee jatkaa laidunnusta. 
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