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Vesienhoitoavustuksia jaettiin seitsemättä kertaa

Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 20 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle. Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta n. 86 000 euron
arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 160 000 euroa.
Avustuksia myönnettiin yhteensä 31 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta. Lukumääräisesti eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon tai muuhun
poistamiseen. Avustuksilla tuettiin myös mm. useamman laskeutusaltaan ja kosteikon
rakentamista, fosforia saostavan kemikaalin hankintaa ja jokiuoman raivaamista. Myös
vesistöjen tilan ja eliöstön seurantaa, kunnostussuunnittelua sekä rantojen virkistyskäytön kehittämistoimia oli avustettavien hankkeiden joukossa. Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille,
jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Yhteenveto myönnetyistä avustuksista löytyy osoitteesta: www.vanajavesi.fi.

Freshabit-hankkeessa kunnostetaan virkistysrakenteita ja valmistellaan
viimeisiä kunnostuksia

Sähköiset melontareitit ja vesiluontopolut valmistuivat sopivasti melontakauden alkuun.
Valitkaa mieleisenne tutustumiskohde osoitteesta www.vanajavesi.fi/virkisty

Hämeenlinnan Hattelmalanjärven lintutornille vievät pitkospuut on kunnostettu (kansikuva). Pälkäneen-Valkeakosken Tykölänjärven eteläosassa lintutornin ja pitkospuiden
korjaus on alkamassa, ja myöhemmin on tarkoitus kunnostaa ainakin Valkeakosken
Saarioisjärven ja Pälkäneen Kukkian lintutorneja.
Hausjärven Ansionjärven lintuvesikunnostuksiin saatiin vesilupa keväällä. Seuraavaksi
järvellä teetetään arkeologinen inventointi ja avovesiuomia päästään toivon mukaan kaivamaan tämän syksyn aikana. Vanajaveden lintuluotoja kunnostetaan mm. poistamalla
pienpuustoa ja tärkeimmille lintuluodoille laitetaan maihinnousua ohjaavia kylttejä. Kukkiaan laskevalla Rautajärven rannalle on tarkoitus rakentaa kosteikkoalue kunhan lupaprosessi valmistuu. Samassa yhteydessä Kukkian rannoille rakennetaan hankkeessa
suunnitellut laskeutusaltaat. Lisäksi tehdään loppukesällä vesikasvillisuuden niittoja.

Osallistu isosorsimon levinneisyyskartoitukseen 14.6. mennessä
Isosorsimo on aggressiivisesti leviävä rantojen vierasperäinen kasvi, joka ei kuulu Suomen luontoon. Elinvoimaisena kasvina ja hyvänä kilpailijana isosorsimo on leviämässä
yhä uusille järville myös Hämeessä. Kartoitamme isosorsimon levinneisyyttä Vanajaveden vesistöalueella. Mikäli olet tavannut isosorsimoa lähivesistössäsi, ole niin ystävällinen ja vastaa kyselyyn. Löydät kyselyn, tunnistusohjeet ja kohdealueen kartan osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/5820D0F82188046A Webropol-kysely on
avoinna 14.6.asti.

Freshabit-hankkeessa valmistunut pesimäsaareke Tykölänjärvellä on saanut uudet asukkaat
naurulokeista. Paikalliset lintuharrastajat laskivat saarekkeella olevan noin 70 munapesää.

Kartoitus on osa syyskuussa 2020 alkavaa Vanajavesikeskuksen ja HAMKin yhteistä
Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi –hanketta. Saatujen tietojen perusteella saadaan muodostettua tämänhetkinen tilanne isosorsimon levinneisyydestä. Hankkeessa
tietoja käytetään mm. arvioitaessa lajin torjuntamenetelmien käytännön mahdollisuuksia. Hankkeessa tutkitaan myös isosorsimon hyötykäyttömahdollisuuksia karjan rehun,
biokaasun, biohiilen ja bioetanolin valmistuksessa.

Kesän maastotöitä Teuronjoen ja Puujoen alueella
Teuronjoella ja Puujoella tehdään jokiuomien viistokaikuluotauksen maastotöitä. Lisäksi
patojen lähiympäristön lajihavaintoja inventoidaan kesän aikana. Teuron- ja Puujoen alueet ovat mukana useissa Vanajavesikeskuksen käynnistämissä hankkeissa.
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