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Kesäinen panoraama Alajärveltä. Kuva: Jean-Michel Fouquet

Alajärvellä isosorsimoa ja
Takajärvellä kanadanvesiruttoa
Suojeluyhdistyksen aktiivit tekivät Alajärvellä 12.7.2022 vieraslajikartoituksen. Aggressiivisesti leviävää isosorsimoa löydettiin nyt jo
peräti 44 paikasta. Löydökset on esitetty alla olevassa kartassa.
Kanadanvesiruttoa ei sen sijaan nyt Alajärveltä tavattu.
Takajärven puolella kanadanvesiruttoa on havaittu vuonna 2018
tehdyssä vesikasvikartoituksessa ja sen jälkeen muutamissa paikoissa.
Jokaisen kannattaa tarkkailla omia lähirantojaan. Vieraslajit kannattaa
poistaa mahdollisimman aikaisin, jotta leviäminen saadaan
pysäytettyä.
Suojeluyhdistyksen
nettisivulla
on
kuvia
ja
tunnistusohjeita näistä vieraslajeista. Jos on epävarma kasvista, voi
ottaa kuvan ja pyytää tunnistusapua yhdistyksen Facebookissa tai Isosorsimon erottaminen järviruo’osta
on haastavaa. Kuva: Olli Koponen
sähköpostilla.

Alajärven isosorsimolöydökset heinäkuussa 2022. Kuva: Kari Kohtala

Syystapaaminen sunnuntaina 11.9. Suvirannassa
Yhdistyksen perinteinen syystapaaminen järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 11.9. klo 11-13.
Tapaaminen pidetään Kanta-Hämeen Hengitys ry:n lomamökki Suvirannassa, Takajärven rannalla
(Suvirannantie 180, Hattula). Vapaan seurustelun ja kuulumistenvaihdon lisäksi Hengitysliitto
esittelee Suvirannan metsien suojelupäätöstä ja HAMK:n opiskelija Marco Orpana kertoo
opinnäytetyöstään, jossa hän on suunnitellut muutamiin Alajärven ojiin vesiensuojelurakenteita.
Tarjolla pullakahvit ja grillausta.

Kalastotutkimus Alajärvellä
Alajärvellä suoritetaan Kalatalouskeskuksen johdolla koeverkkokalastus alkaen 24.7. Mukana
talkoissa on Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistyksen ja Alajärven seudun kalastusseuran aktiiveja.
Koeverkkokalastuksessa lasketaan eri puolille järveä ns. koeverkkoja, joissa on 2 m pituisia osuuksia
eri silmävälillä, alkaen hyvin pienistä ja päätyen suuriin silmäkokoihin. Verkkoja lasketaan viikon
aikana 50 kpl eri syvyyksiin järveä ja kalat irrotetaan ja punnitaan lajeittain. Koeverkkokalastuksella
on tarkoitus lisätä ymmärrystä järven kalakannasta ja samalla saada lisätietoa kalaistutuspäätösten
pohjaksi.
Koeverkkokalastuksen saalista jaetaan halukkaille Tervaniemen rannassa kalastuspäivien päätteeksi,
alkuiltapäivästä 26-29.7. Asiasta tiedotetaan seuran Facebookissa tarkemmin.
Takajärvellä vastaava koeverkkokalastus on tarkoitus tehdä joko 2023 tai 2024.

Yhdistyksen kalenteri vuodelle 2023
Yhdistys on kerännyt jäsenten lähettämiä valokuvia Alajärveltä ja Takajärveltä vuoden 2023
seinäkalenteria varten. Kalenterin hinta 10 €/kpl ja jos haluaa sen toimitettavan postitse tulee lisäksi
postikulut 3,50 €/pussi (1 tai 2 kalenteria). Kalenteri saadaan myyntiin viimeistään syystapaamiseen.
Tarkoitus on toteuttaa kalenteri myös vuodelle 2024, joten toivomme edelleen kuvia järviltämme.
Kuvat voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen alajarvitakajarvi (ät) gmail.com.
Meillä on edelleen myynnissä myös yhdistyksen T-paitoja hintaan 15 €/kpl. Myös näitä on saatavilla
syystapaamisessa.

Jäseneksi liittyminen
Muistattehan maksaa seuran vuoden jäsenmaksun. Seuralla on nyt n. 120 jäsentä. Pyrkimyksemme
on saada lisää jäseniä mukaan työhömme, olethan aktiivinen seuran jäsenyyden markkinoinnissa.
Liittyäksesi jäseneksi lähetä nimi, postiosoite ja mahdollinen erillinen lomaosoite Takajärvellä tai
Alajärvellä sähköpostitse alajarvitakajarvi (ät) gmail.com. Tämän jälkeen maksa jäsenmaksu 20
€/henkilö yhdistyksen tilille FI62 5680 0020 3783 74. Viestikenttään ’Jäsenmaksu 2022’ ja jäsenen
nimi.
Ilmoitathan yhdistykselle ajantasaiset yhteystiedot, erityisesti sähköpostiosoite!
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