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Jääkauden jälkeläisiä
Harjun laella mäntyjen lomassa mutkittelee kapea polku ja
ympärillä avautuvat upeat maisemat. Ei ole ihme, että harjumetsät ovat monille mieluisia retkeilykohteita. Harjumetsiä esiintyy mannerjäätikön sulamisvesien lajittelemilla ja
kasaamilla hiekka- ja soramuodostumilla. Niillä on erikoiset
valo-, lämpö- ja maaperäolosuhteet. Siksi niillä voi esiintyä
omaleimaisia luontotyyppejä ja lajistoa. Harjumetsät ovat
mäntyvaltaisia kankaita ja kuivia lehtoja, ja niihin luetaan
paiste- ja varjorinteet sekä niiden väliset lakialueet. Monimuotoisuuden kannalta erityisen merkittäviä ovat jyrkät
paisterinteet, joiden kasvi- ja hyönteislajisto on riippuvaista
runsaasta valosta, lämmöstä ja kivennäismaapaljastumista.
Harjumetsille ominaisia kasvilajeja ovat muun muassa kangasajuruoho, kissankäpälä, idänkeulankärki ja häränsilmä.
Myös Etelä-Karjalan maakuntakukka kangasvuokko viihtyy
hyvin valoisissa harjumänniköissä. Kangasvuokko on myös
Savitaipaleen kunnan nimikkolaji. Harjumetsiä esiintyy
koko maassa tunturialueita lukuun ottamatta. Merkittävimmät harjualueet sijaitsevat Salpausselkien alueella.

Luonnontila paranee hoitotoimin
Harjumetsien luonnontilan kannalta keskeisiä piirteitä ovat
puuston aukkoisuus, kivennäismaapaljastumat ja harjulajiston esiintyminen. Nykyisin harjujen luonnontila on voimakkaasti heikentynyt ja se näkyy omaleimaisen kasvillisuuden
ja eläimistön taantumisena. Metsäpalojen puuttuessa sammaleisuus lisääntyy ja orgaanista ainesta kertyy kivennäis-

maan päälle, mikä tukahduttaa harjukasvillisuutta ja voi
hävittää tyypillisen hyönteislajiston. Metsätaloudessa hakkuiden jälkeinen uudistusalojen heinittyminen ja tiheän taimikkovaiheen varjostus vaikuttavat haitallisesti kilpailukyvyltään heikkoon harjukasvillisuuteen. Heinittymistä lisää
myös rehevöittävä laskeuma. Kohtuullisen kokoiset uudistusalat ja varhennettu taimikonhoito sekä muut avoimuutta
lisäävät tekijät, muun muassa ajourat ja rajalinjat ovat toisaalta eduksi paahteisuutta vaativalle lajistolle. Harjumetsiä
hävittävät myös maa-aineksen otto ja rakentaminen.
Harjumetsiä voidaan hoitaa vähentämällä varjostavaa puustoa ja paljastamalla kivennäismaata. Hakkuutähteet tulisi
poistaa niiden rehevöittävän vaikutuksen vuoksi, ja myös
hakkuutähteiden polttamisesta olisi höytyä monille lajeille.
Harjumetsien heikentyneen tilan vuoksi monet harjujen
paahdelajit sinnittelevät nykyään niin sanotuissa uusympäristöissä, kuten sorakuopissa, ampuma-alueilla, tienpenkoilla
ja lentokentillä. Monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi
harjumetsien hoidolla parannetaan harjuille usein tärkeitä
maisema-, virkistys- ja kulttuuriarvoja.
Harjujen paahdeympäristöt ovat elinympäristöjä, joita säilytetään METSO-ohjelman keinoin. Maanomistaja, joka on
kiinnostunut suojelemaan edustavan harjumetsän tai haluaa
luonnonhoitotoimena kunnostaa esim. umpeenkasvaneen
paahderinteen, voi ottaa yhteyttä alueensa METSO-yhdyshenkilöön metsäkeskuksessa tai ELY-keskuksessa. Lisää
tietoa suojeluvaihtoehdoista ja luonnonhoidosta sivulta
www.metsonpolku.fi.

