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Erityisiä lettojen joukossa
Matalat ja mutkarunkoiset koivujonot peräpohjalaisella aapasuolla voivat paljastaa erityislaatuisen luontotyypin, koivuleton, esiintymisen. Raatteen, kämmeköiden tai lettorikon kukkiessa näky on silmiä hivelevä. Letot ovat rehevintä suokasvillisuuttamme, jota luonnehtii turpeen ja suoveden ravinteisuus ja vähäinen happamuus. Letoilla kasvaakin vaatelias ja
monimuotoinen kasvilajisto. Suoveden runsas rauta- ja fosforipitoisuus ovat vielä koivulettojen erityinen ekologinen
ominaisuus, joka tuo niiden kasvillisuuteen omat erityispiirteensä.

Koivulettojen raate- ja järvikortekasvustot ja koivun vesat
ja alaoksat ovat poroille mieluista kesäravintoa. Erityisesti
laajat ja vetiset koivulettosuot ovat tärkeitä pesimisympäristöjä monilukuiselle linnustolle, kuten kahlaajille ja vesilinnuille.

Koivulettojen esiintyminen on keskittynyt Tornion- ja Kemijoen alajuoksun ympäristöön (niin sanottuun Lapin kolmioon) sekä Pelkosenniemeltä Sodankylän kautta Kittilään ja
Kolariin ulottuvalle vyöhykkeelle. Etelämpää ne ovat lähes
hävinneet. Pääosin niitä esiintyy emäksisen eli kalkkipitoisen
kallioperän alueilla. Peräpohjolan koivuletot ovat yleensä
upottavan märkiä, eli rimpisiä. Lapin kolmiossa taas vallitsevampia ovat hieman kuivemmat, välipintaiset koivuletot.

Kannetaan yhdessä vastuu

Hieskoivut kasvavat suota mutkitellen halkovilla kapeilla ja
matalilla jänteillä, seurana voi olla pohjanpajua ja katajaa.
Joskus koivuja on vähän tai ne puuttuvat. Koivulettojen tyyppilajeja ovat myös lettorikko, lettotähtimö sekä röyhy- ja
liereäsara. Välipintaisella koivuletolla sammalkerros on
yleensä yhtenäinen, mutta rimpisillä aukkoinen. Luonteenomaisia sammalia ovat esimerkiksi kultasammal, heterahkasammal, lettokuirisammal sekä kiilto- ja pohjansirppisammal.

Useat Keski-Lapin letot ja muut rehevät suot ovat ennen
olleet suoniittyinä ja tärkeä osa karjataloutta. Koivuletollakin liikkuessa voi löytää tästä merkkinä vanhoja ladonpohjia.

Koivulettojen luonnontila on heikentynyt ihmistoiminnan
vuoksi. Erityisen voimakkaasti muutokset näkyvät Lapin
kolmion alueella, jossa koivuletot ovat olleet alun perin
monimuotoisimmillaan. Välipintaiset koivuletot ovat kokeneet suurimmat muutokset, pohjoisemmat rimpiset koivuletot ovat säästyneet paremmin. Vähenemistä ovat aiheuttaneet ennen muuta pellonraivaus ja metsäojitus, mutta myös
turpeenotto ja vesirakentaminen. Myös maankäyttö kauempana suon valuma-alueella voi vaikuttaa suolle tulevien
pinta- ja pohjavesien virtauksiin ja aiheuttaa kuivahtamista
ja karuuntumista. Kaikessa maankäytössä tulisikin ehkäistä
koivulettojen vähenemistä ja tilan heikkenemistä. Erityisesti
rimpiset koivuletot ovat nimenomaan Suomelle luonteenomaista suokasvillisuutta, joten meillä on myös kansainvälinen vastuu koivulettojen turvaamisessa.

