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Lehmus – jalopuistamme pohjoisin
Lehtevästä hämäläisestä metsästä kantautuu lehtokertun ja
sirittäjän laulua. Kallioseinämän juurella kasvavien lehmusten vasta puhjenneet lehdet siivilöivät aamuauringon valoa.
Paikka on imikkä-lehto-orvokkilehto, joka on lehmuslehtojen
yleisin kasvillisuustyyppi sisämaassa. Sitä esiintyy sinivuokko-käenkaalilehdon tavoin tuoreilla runsasravinteisilla mailla.
Aluskasvillisuudessa vallitsevat lehtoruohot ja lehtoheinät,
kuten imikkä, käenkaali, lehto-orvokki, mustakonnanmarja,
kelta-, valko- ja sinivuokko sekä lehtotesma ja mäkilehtoluste. Sinivuokko on Hämeen maakuntakukka sekä Hämeenlinnan ja Padasjoen nimikkokasvi. Lehmuslehdot voivat olla
myös keskiravinteisia käenkaali-oravanmarjalehtoja tai kuivia runsasravinteisia nuokkuhelmikkä-linnunhernelehtoja.
Jalopuulehdoistamme suurin osa on lehmuslehtoja. Metsälehmus eli niinipuu on jaloista lehtipuistamme ilmastollisesti
kestävin ja levinneisyydeltään pohjoisin. Edustavimmat lehmuslehdot sijaitsevat maan lounaisimmassa osassa ja Hämeessä, Etelä-Hämeen lehtokeskuksen alueella. Hämeen
lehmuslehdoissa sekapuuna on yleisesti pähkinäpensasta,
mutta myös vaahteraa, kuusta ja mäntyä sekä paikoin jalavia.
Lehmuksen voimakkaasti tuoksuvat ja runsaasti mettä sisältävät kukat houkuttelevat pölyttäjiä heinäkuiseen kukintaaikaan. Lehmus vesoo helposti, mutta siemenellinen uudistuminen on satunnaista. Lehmus onkin säilynyt kasvupaikoillaan ennen kaikkea voimakkaan vesomiskykynsä ansiosta.
Muiden jalopuulajien tapaan lehmuksella elää joukko erikoistuneita eliölajeja, kuten monia kovakuoriaisia. Lehmuk-

sen kalkkipitoisen, nopeasti hajoavan lehtikarikkeen ansiosta maaperässä viihtyy monilukuinen hajottajaeliöstö. Karikkeen hajottamiseen osallistuvat myös maakotilot, kuten
sileä- ja ristisulkukotilo, harjakotilo sekä harvinainen piikkikotilo, joille kalkkipitoinen karike tarjoaa sekä möyheän
alustan että kuoren rakennusainetta.

Hoitotoimena kuusen poisto
Lehmuslehtoja on aiemmin ollut nykyistä enemmän. Viljavien maiden raivaaminen pelloiksi on vähentänyt niitä, samoin kuin muitakin jalopuulehtoja. Lehmuksen puuainesta
on käytetty muun muassa puusepäntöissä ja kuoren nilakerroksesta saatava niini on ollut tärkeä köysien ja mattojen
raaka-aine. Ilmastonmuutos todennäköisesti auttaa lehmuslehtoja leviämään.
Lehmuslehdot sisältyvät luonnonsuojelulain suojeltuihin
luontotyyppeihin. Pienialaisina ja ympäristöstään selvästi
erottuvina ne ovat myös metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Suojeltujenkin esiintymien luonnontila voi heiketä
ilman hoitoa ja monet lehmuslehdot ovat nykyisin liiaksi
kuusettuneita. Hoitotoimena voidaan kuusta poistaa. Lehmuslehdot ovat myös METSO-ohjelman mukaisia metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeitä ympäristöjä, joita
pyritään säilyttämään ohjelman avulla. Maanomistajat saavat lisää tietoa lehtojen suojeluvaihtoehdoista ja luonnonhoidosta alueensa METSO-yhdyshenkilöltä metsäkeskuksessa tai ELY-keskuksessa sekä sivulta
www.metsonpolku.fi.

