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Monimuotoisuutta edustavimmillaan
Varsinais-Suomessa tutut paikannimet, kuten Tammikot ja
Tammimäet sekä monet niini-alkuiset nimet voivat paljastaa
paikalla esiintyneen jalopuumetsän. Jalopuiden luonteenomaisuudesta alueella kertoo myös, että tammi on valittu
Varsinais-Suomen maakuntakasviksi ja tammi, lehmus sekä
pähkinäpensas Varsinais-Suomen eri kuntien nimikkokasveiksi. Jalopuulehdot jaetaan vallitsevan jalopuulajin mukaan lehmus-, tammi-, saarni-, vaahtera-, vuorijalava-, kynäjalava- tai pähkinäpensaslehtoihin. Usein jalopuulehdoissa
kasvaa kahta tai kolmeakin jalopuuta. Sekapuina on yleisesti
koivuja, haapaa, raitaa ja tervaleppää, ja usein myös kuusta.

sekä selkärangattomille eläimille. Luonnontilaisessa jalopuumetsikössä esiintyy eri-ikäisiä jalopuita, myös vanhoja
ylispuita, sekä lahoja maa- ja pystypuita. Jalopuiden karike
on sekoittunut kivennäismaahan kuohkeaksi mullaksi, jossa
viihtyy monilukuinen hajottajaeliöstö. Jalopuulehtojen kerroksellisessa ja vaihtelevassa ympäristössä viihtyy runsas ja
monipuolinen linnusto, kuten pikkusieppo, mustapääkerttu
sekä monet kolopesijät ja pähkinälehtojen erikoisuus pähkinähakki. Varsinaisten jalopuiden lisäksi jalopuulehtojen
kasveja ja eläimiä on valittu Varsinais-Suomen kuntien
nimikkolajeiksi.

Jalopuulehdot kaipaavat huomiota

Varhaiskevät jalopuulehdossa on hehkeä. Valoisa metsänpohja hehkuu kukkivien kelta-, valko- ja sinivuokkojen sekä
kevätesikoiden, käenrieskojen, mukulaleinikkien, imiköiden,
kiurunkannusten ja kevätlinnunherneiden väriloistossa. Kesällä kasvillisuus on varjoisan lehvästön alla yksipuolisempaa ja vaihtelee lehdon kosteuden ja ravinteisuuden mukaan.
Kuivahkoja lehtoja peittävät kielot ja lehtoheinät, tuoreita
maita taas vuohenputki, sinivuokko, imikkä ja lehto-orvokki. Kosteissa lehdoissa viihtyvät saniaiset sekä mesiangervo
ja muut lehdon suurruohot. Lehtopensaita on runsaasti.

Jalopuulehtoja esiintyy vain maan eteläosissa, eniten Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Jalopuulehtoja on ollut
nykyistä enemmän, mutta viljavien maiden raivaaminen
pelloiksi ja niityiksi on vähentänyt niiden alaa. Kuusta suosiva metsänhoito sekä puuston ikärakenteen muutokset ovat
muuttaneet jalopuulehtojen luonnontilaa. Jalopuulehtojen
säilymistä edistää se, että ne sisältyvät luonnonsuojelulain
suojeltuihin luontotyyppeihin. Pienialaisina ja ympäristöstään selvästi erottuvina ne sisältyvät myös metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin.

Jalopuulehdot ovat Suomen luonnon monimuotoisimpia
elinympäristöjä. Pitkäikäisyytensä, runkonsa ja kuorensa
rakenteen ja valuvesiensä koostumuksen sekä lahovaiheidensa ansiosta jalopuut tarjoavat monipuolisia elinympäristöjä monille harvinaisille sieni- jäkälä- ja sammallajeille

Jalopuulehdot ovat METSO-ohjelman mukaisia metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeitä ympäristöjä, joita ohjelman avulla pyritään säilyttämään. Maanomistajat saavat
lisää tietoa lehtojen suojeluvaihtoehdoista ja luonnonhoidosta alueensa METSO-yhdyshenkilöltä metsäkeskuksessa tai
ELY-keskuksessa sekä sivulta www.metsonpolku.fi.

