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Rönsysorsimo 
Arktiskt saltgräs 
Puccinellia phryganodes 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen 
(CR) EU:n lajikoodi: 1971 

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

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa huono, vakaa  

 
Luonnehdinta 
Rönsysorsimo on runsaasti rönsyilevä, monivuotinen matala 
heinä. Juurehtivien, usein punertavien rönsyjen lehdet ovat 
lyhyet ja rihmamaiset. Kasvi lisääntyy kasvullisesti ja kukkii 
hyvin harvoin. Rönsysorsimo muistuttaa kookkaampaa ja le-
veälehtisempää rönsyrölliä (Agrostis stolonifera). 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Rönsysorsimo kasvaa alavilla ja matalakasvuisilla meren-
rantaniityillä, paljailla lietemailla, hiekkadyynien välisissä 
painanteissa ja suolamaalaikuilla. Lajilla on vain muutama 
nykyinen kasvupaikka Perämeren rannalla Oulun seudulla. 
Valtaosa lajin kannasta on yhdessä esiintymässä. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Monet rönsysorsimon kasvupaikoista ovat hävinneet tai ka-
ventuneet ruovikoitumisen takia. Syinä ruovikoitumiseen 
ovat rantalaidunnuksen loppuminen ja Itämeren rehevöity-
minen. Myös pelloksi raivaus ja rakentaminen ovat hävittä-
neet joitakin esiintymiä. Umpeenkasvun lisäksi lajia uhkaa 
Hailuodon pengertien rakentaminen, mikä voi muuttaa ve-
den virtauksia. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vedenkor-
keuden ja jääolosuhteiden muutokset voivat olla uhka tule-
vaisuudessa. Suuret vuotuiset vaihtelut hankaloittavat lajin 
nykytilan arvioimista. Jäljellä olevat esiintymät on suojeltu. 
Niitä tulee seurata hoitotarpeen arvioimiseksi.

 
 
Hoitosuositukset 
Osaa rönsysorsimon kasvupaikoista on hoidettu ruovikkoa 
niittämällä, mutta niitto on ollut osin tehotonta. Lajin säily-
minen ja leviäminen edellyttää tehostettuja hoitotoimia, eri-
tyisesti korkean kasvillisuuden niittoa ja niittotähteen pois-
vientiä sekä laiduntamista tai maanpinnan rikkomista. Kas-
vin siirtoistutuksia ja palauttamista entisille 
kasvupaikoilleen kokeiltiin ESCAPE Life -hankkeessa 
2010-luvulla. Kolmen vuoden jälkeen osa istutetuista ver-
soryhmistä oli hengissä, mutta lajin vakiintuminen siirtopai-
koille on epävarmaa. 
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