Tunnista ja torju jättipalsamit
talkoilla Lahdessa!
Jättipalsami on Suomessa haitallinen vieraskasvilaji, joka Lahden
seudullakin on vallannut isoja alueita. Lahden kaupunki järjestää
opastettuja luonnonhoitoretkiä, joissa kitketään jättipalsamia yhdessä.
Jättipalsami leviää nopeasti siemenistä isoille alueille ja estää muiden
kasvien kasvun. Pölyttäjät suosivat jättipalsamin kukkia ja vaarana onkin,
että muut kasvit jotka kukkivat samaan aikaan jäävät pölyttymättä ja
häviävät alueelta. Yksivuotisena kasvina jättipalsamin juuret eivät sido
maata ja vesistöjen äärellä maa-ainesta voi huuhtoutua vesiin, heikentää
veden laatu ja vaikeuttaa mm. kalojen lisääntymistä.
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Tunnista jättipalsami
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Jättipalsami lähtee kasvuun
toukokuussa ja se kukkii heinä syyskuussa. Kukka on valkoinen
tai punertava. Varsi punertava.
Korkeus 1 – 2 m. Viihtyy
erityisesti kosteilla paikoilla.
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Torju kitkemällä / niittämällä ennen kukintaa ja siementen
muodostumista. Tarkista torjuttu alue 2-3 kertaa kesän aikana.
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Osallistu kitkentätalkoisiin ja hävitä kasvi omalta tontiltasi.
Kuivata kitkentäjäte muovin päällä tai mädätä jätesäkissä ennen
kompostointia. Kasvijätteen voi toimittaa myös jätekeskukseen.
ÄLÄ VIE PUUTARHAJÄTETTÄ LUONTOON!
Puutarhajätteen mukana leviävät monet haitalliset lajit, kuten
jättiputki, jättipalsami, isot tattaret sekä espanjansiruetana. Myös
lehtokotilot viihtyvät puutarhajätteen seassa.
Elokuussa jättipalsamin siemenet ovat jo kypsyneet ja kasvia
koskettaessa se ”ampuu” siemenet monen metrin päähän.
Yhdessä kasvissa voi olla jopa 4000 siementä.
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Siemenet eivät elä maassa pitkään, joten tehokkaalla
kitkemisellä jättipalsamin voi hävittää jo yhdessä kesässä!
Tärkeintä on estää siementen kehittyminen ja maahan pääsy.

Lahden kaupunki järjestää opastettuja luonnonhoitoretkiä, joissa kitketään
jättipalsamia yhdessä. TULE MUKAAN ULKOILEMAAN JA
HÄVITTÄMÄÄN JÄTTIPALSAMI LUONNOSTA! PIDETÄÄN
HUOLTA YMPÄRISTÖSTÄ. Talkoisiin voi tulla mukaan viihtymään
vain hetkeksi tai viipyä useamman tunnin.

Lisätietoja talkoista,
ajankohdista ja paikoista:
Miia Korhonen 050 – 911 7782
miia.korhonen@luontoturva.com
www.luontoturva.fi

Tunnista ja torju jättipalsamit Lahdessa!
Mukkula, Vaskirannankatu, Merrasojan varsi
Keskiviikko 7.6. klo 17 – 20
Lauantai 10.6. klo 10 - 14
Keskiviikko 28.6. klo 10 - 14
Keskiviikko 2.8. klo 17 – 20
Kokoontuminen Ritamäen puistotie,
Vaskirannankadun lähellä. Talkoilla kitketään
jättipalsamia Merrasojan varrelta.

Kilpiäinen, Lehtiojantie, Merrasojan varsi
Maanantai 12.6. klo 17 – 20
Maanantai 3.7. klo 10 - 14
Lauantai 5.8. klo 10 – 14
Kokoontuminen Mastokadun ja Lehtiojantien
välissä olevalla kävelytiellä. Talkoilla kitketään
jättipalsamia Merrasojan varrelta.

Jalkaranta, Rautakankare
Keskiviikko 14.6.17 klo 17 - 20
Lauantai 17.6.17 klo 10 – 14
Keskiviikko 12.7.17 klo 10 - 14
Keskiviikko 9.8.17 klo 17 – 20
Kokoontuminen Ilveskadulla. Talkoilla kitketään
jättipalsamia Rautakankareenkadun ja Vesijärven väliseltä
alueelta.

Jalkaranta, Korpikankare
Maanantai 19.6.17 klo 17 – 20
Maanantai 10.7.17 klo 10 - 14
Lauantai 12.8.17 klo 10 - 14
Kokoontuminen Paasikadun päässä. Talkoilla kitketään

ma
12.6. klo 16
– 20
jättipalsamia
Korpikankareella
kävelytieltä Vesijärvelle
päin.
Korpikankareella
kävelytieltä
Vesijärvelle päin.
Jalkaranta, Tarjantien
viljelypalsta
Tiistai 13.6.17 klo 12 – 16
Torstai 6.7.17 klo 12 – 16
Kokoontuminen Tarjantien viljelypalstoilla. Talkoilla
kitketään jättipalsamia Laidunpolun ja Tarjantien
väliseltä alueelta.
Ota mukaan käsineet. Tukevat jalkineet, pitkälahkeiset
housut ja pitkähihainen paita voi olla tarpeen. Lisätietoa
talkoista Miia Korhonen 050-9117782

