
Kom med och bekämpa invasiva växtarter!

Vikuri - ett projekt för att bekämpa främmande, skadliga växtarter, startade år 2010 i västra och mellersta
Finland. Projektet pågår till och med år 2014 och dess främsta mål är:

· att öka kunskapen om främmande, skadliga växtarter och hur de bekämpas
· att bekämpa förekomster av förvildade bestånd av främmande växtarter

I projektet påbörjas bekämpningen av jättefloka, jättebalsamin, lupin och vresros. Dessa arter har
importerats till vårt land som prydnadsväxter. Bekämpningen gäller förvildade bestånd, men på begäran
har projektet också hjälpt markägare att komma igång med utrotningen av jätteflokor i privata trädgårdar.

Varför anses vissa växter vara skadliga?

Det vanligaste problemet med så kallade skadliga växter är att de förvildas i naturen och tränger undan
ursprungliga arter. Följden blir att naturmiljöerna förändras och förenklas, det vill säga den biologiska
mångfalden lider. Nedan presenteras de arter som har hunnit sprida sig mest i vårt område.

Lupinen sprider sig längs vägrenarna där den gör
tillvaron svår för många ängsarter. Lupinen gör
jordmånen mera kväverik. Många ängsblommor trivs
på vägrenar eftersom jordmånen är mager och de slås
regelbundet. Lupinerna är vackra, men delar helst inte
med sig av utrymmet.

Jätteflokan (jätteloka) trivs i olika slags miljöer och
sprider sig snabbt.  Dess enorma blad skuggar marken
så att inga andra växter trivs. Jätteflokans växtsaft ger i
kombination med solljus skador på huden, och utgör
alltså också en fara för människor. Ett bestånd av
jättefloka på fastigheten kan sänka dess ekonomiska
värde.

Jättebalsaminen erövrar stränder och lundområden
där den tränger undan den ursprungliga floran och
faunan. Den är en mycket dålig markbindare och
främjar därför erosion på åstränder och dikesrenar.
Den som vill odla jättebalsamin i trädgården bör tänka
på att inte placera den nära tomtgränsen eftersom de
mogna fröna slungas flera meter från moderplantan.
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Vresrosen erövrar snabbt en hel sandstrand och kör
inte bara bort badande människor utan också de flesta
av strandens naturliga växter och djur. Både den
naturliga mångfalden och platsens rekreations-
användning lider av det.  Vresrosen är mest skadlig vid
kusten, men den kan även börja sprida sig på vägslänter
likt lupinen.

Finns det främmande, skadliga arter i min hemtrakt?

Projektet har fått omkring 450 anmälningar om förekomster av främmande arter i västra Finland. Ungefär
330 av dem är jätteflokor. Förvildade jättebalsaminer och lupiner är båda mycket mera allmänna än
jätteflokan. Vid kusten och på flera holmar i skärgården finns också vresros.

Om du vill vara med och motarbeta spridningen av främmande, skadliga växtarter, men är osäker på hur du
ska  göra  eller  inte  vet  säkert  om  det  är  en  skadlig  art  du  har  spanat  in  –  ta  kontakt!  Ännu  inkommande
sommar (2014) finns det bekämpare ute på fältet som kan komma och kontrollera växtbeståndet eller
konkret instruera hur bekämpningen går till.

Kontaktuppgifter (t.o.m. 31.12.2014): Vikuri-projektet (www.miljo.fi/vikuri), planerare Lise-Lotte Flemming,
lise-lotte.flemming@ely-centralen.fi (0295 027784)

Vad kan jag göra?

Vi vill uppmuntra och utmana dej att delta i det här viktiga arbetet för naturens mångfald och byars
trivsel. Det finns mycket man kan göra, både som enskild och i grupp:

- Samla ihop ett sällskap och röj jättebalsaminer eller lupiner på talko.

- Flytta jättebalsaminerna längre in i trädgården, i stället för att odla dem alldeles invid tomtgränsen
därifrån de gärna sprider sig till naturen eller grannen.

- Rensa vägkanten utanför din tomt från förrymda lupiner innan de sprider sig ytterligare.

- Ersätt vresrosorna på skäritomten med någon annan ros som inte lika lätt sprids till andra holmar och
skär, eller plocka bort nyponen innan fåglarna äter dem.

- Plocka lupiner längs vägkanten och sätt i vas, och en bukett till så fort den förra har vissnat. Men tänk
på var du slänger de vissnade blommorna som kanske har utvecklat frön!

Varje insats är viktig och ju mindre bestånden är desto lättare är det att bekämpa dem. Det är dock några
saker man ska tänka på. Man måste alltid ha markägarens tillstånd för bekämpningsåtgärder. Man ska
också alltid tänka på hur man behandlar växtavfallet, så att det inte blir en spridningskälla.
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