Ruohokorvet
Kuva: Hannu Nousiainen

esiintymisen. Runsas lahopuusto tuo lajistoon monia kääväkkäitä ja hyönteisiä.

Luonteenomainen vetisyys tärkeää
Luonnontilaiset ruohokorvet ovat harvinaistuneet EteläSuomessa. Suurin osa rehevistä ja viljavista korvista on
raivattu pelloksi tai ojitettu metsänkasvatusta varten. Ruohokorpia on kadonnut myös purojen perkausten, rakentamisen tai turpeenoton vuoksi ja hakkuut ovat usein muuttaneet
ruohokorven luontaista puustorakennetta. Myös maankäyttö
kauempana suon valuma-alueella voi muuttaa suon vesitaloutta ja aiheuttaa kuivahtamista ja kasvillisuusmuutoksia.
Ympäröivä metsänkäsittely tai rakentaminen muuttaa korvelle luonteenomaista kosteaa ja varjoisaa pienilmastoa ja
heikentää näihin olosuhteisiin sopeutuneen lajiston elinoloja.
Ruohokorpien turvaamisen tärkeys on tiedostettu. Luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina ne sisältyvät metsälain
tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, jotka
tulee ottaa huomioon metsätaloustoimien yhteydessä. Ruohokorpien turvaamista on kuitenkin tarpeen edelleen tehostaa niin metsätalouden kuin muunkin maankäytön yhteydessä. Ruohokorpia, kuten muitakin soiden luontotyyppejä
turvataan tehokkaimmin säilyttämällä ja ennallistamalla
ehjiä suoalueita reunaosineen ja vaihettumisvyöhykkeineen
sekä säilyttämällä soiden, pienvesien ja metsien muodostamia maisemakokonaisuuksia.

Reheviä korpisoita
Soiden reunoilta, puronvarrelta tai metsämaan notkelmasta
voi luonnossa kulkija vielä löytää yleisilmeeltään ryteikköisen ja vetisen, suurikokoisia ruohoja ja heiniä kasvavan
korpisuon, ruohokorven. Ruohokorvella kuusi on yleensä
valtapuu, mutta seassa kasvaa aina lehtipuita, kuten hieskoivua, harmaa- ja tervaleppää. Luonnonoloissa puusto on
vaihtelevan ikäistä ja kokoista ja lahopuita on paljon. Pensaat, kuten pajut ja paatsama lisäävät kasvillisuuden kerroksellista yleisilmettä.

Ruohokorvet ovat elinympäristöjä, joita voidaan EteläSuomessa suojella ja hoitaa METSO-ohjelman puitteissa.
Maanomistajat saavat lisää tietoa suojeluvaihtoehdoista ja
luonnonhoidosta alueensa METSO-yhdyshenkilöltä metsäkeskuksessa tai ELY-keskuksessa sekä sivulta
www.metsonpolku.fi.

Ruohokorpien aluskasvillisuus on rehevää ja monilajista.
Heinistä yleinen on korpikastikka. Tyypillisiä ruohoja ovat
muun muassa vehka, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, terttualpi, kurjenjalka ja korpiorvokki. Myös suuria saniaisia,
kuten isoalvejuurta ja hiirenporrasta esiintyy ja ne voivat
olla myös vallitsevina. Ruohokorpien sammalkerros ei ole
yhtenäinen, mutta se on monilajinen. Luonteenomaisia
sammalia ovat esimerkiksi korpirahkasammal ja lehväsammalet.
Tyypillinen sijainti soiden, kivennäismaiden ja vesistöjen
vaihettumisvyöhykkeessä tuo lajistoon piirteitä eri elinympäristöistä ja lisää monimuotoisuutta. Ohutturpeisuus ja
liikkuvat pohja- ja pintavedet helpottavat kasvien ravinteiden saantia ja mahdollistavat vaateliaammankin lajiston

Kosteilla paikoilla kasvava maariankämmekkä
viihtyy myös korvissa. Kuva: Terhi Ryttäri.

