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Erityinen ukonhattulehto
Kosteat lehdot ovat reheviä ja lehteviä suurten saniaisten tai
suurruohojen vallitsemia keitaita. Pohjois-Karjalassa niitä
on eniten maakunnan halkaisevalla vaarajaksolla. Suurin osa
eteläisen Suomen kosteista lehdoista on saniaislehtoja, jotka
voidaan jakaa isoalvejuuri-hiirenporras-, kotkansiipi- ja
myyränporraslehtoihin. Näistä harvinaisimpia myyränporraslehtoja tavataan vaarajakson kalkkivaikutteisilla alueilla
Keski-Karjalan, Kolin ja Juuan seuduilla.
Varjoisissa ja kosteissa puronvarsilehdoissa suurten saniaisten kerrokselliset lehtikimput saavat aikaan viidakkomaisen
tunnelman. Saniaisten lisäksi tavataan lehtoruohoja, kuten
lehtopähkämöä, velholehteä, lehtotähtimöä, mustakonnanmarjaa, lehtomataraa ja lehtopalsamia sekä heinistä korpinurmikkaa, korpisorsimoa ja koiranvehnää. Pensaista yleisiä
ovat paatsama, musta- ja punaherukka sekä koiranheisi.
Puuston muodostavat harmaaleppä, hieskoivu ja kuusi, paikoin on myös tervaleppää, haapaa, tuomea ja pihlajaa.
Kosteiden lehtojen toinen päätyyppi on suurruoholehdot. Ne
ovat aina runsasravinteisia ja korkearuohoisia. Etelä-Suomessa esiintyy yleisimmin käenkaali-mesiangervolehtoja.
Pohjois-Karjalassa tavataan myös pohjoisvaikutteisia metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervolehtoja. PohjoisKarjalan maakuntakukka, karjalanruusu viihtyy myös kosteissa lehdoissa.
Tyypillisestä suurruoholehdosta selvästi poikkeava suurruohoinen lehtotyyppi on ukonhattulehto. Ukonhattulehtoja
tavataan Suomessa vain Keski-Karjalan lehtokeskuksessa
Kiteen ja Tohmajärven seuduilla, ja ne liittyvät laajempiin
Sortavalan ukonhattulehtoihin. Ukonhattulehtojen tunnus-

kasvi, näyttävä kookaslehtinen siniviolettikukkainen lehtoukonhattu on Suomessa uhanalainen. Se on myös Tohmajärven kunnan nimikkokasvi.
Ukonhattulehdot ovat tyypillisimmillään rinteiden ja puronvarsien lehtipuuvaltaisia sekametsiä, joiden metsäkuvassa
näkyy vielä monin paikoin lehtojen valoisuutta lisännyt ja
kuusettumista hidastanut aikaisempi kaskeaminen, laidunnus
ja niitto. Lehtoukonhattua pölyttävät vain muutamat kimalaislajit, kuten siihen erikoistunut uhanalainen ukonhattukimalainen. Kosteissa lehdoissa elää useita muitakin vaateliaita ja uhanalaisia lehtolajeja, kuten vain Kiteellä tavattava ja
kunnan nimikkokasviksi valittu lehtoängelmä.

Vesitalouden turvaaminen tärkeää
Viljavien maiden raivaaminen pelloiksi ja niityiksi on vähentänyt kosteiden lehtojen alkuperäistä pinta-alaa. Kuusta
suosiva metsänhoito, ojitukset ja vesistörakentaminen ovat
heikentäneet tai hävittäneet kosteita lehtoja. Niiden tilaa
voidaan parantaa hoitotoimin, esimerkiksi kuusta harventamalla. Oleellista kosteiden lehtojen säilyttämisessä on niiden
luontaisen vesitalouden turvaaminen.
Pienialaiset ja ympäristöstään selvästi erottuvat lehdot ovat
metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Myös METSOohjelman tavoitteena on turvata metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeitä lehtoja. Lehdon monimuotoisuusarvoja
nostavat runsas lahopuusto, puuston vanhuus sekä paikoin
esiintyvät jalopuut. Maanomistajat saavat lisää tietoa lehtojen suojeluvaihtoehdoista ja luonnonhoidosta alueensa
METSO-yhdyshenkilöltä metsäkeskuksessa tai ELY-keskuksessa sekä sivulta www.metsonpolku.fi.

