Vuorikuisma

Bergjohannesört
Hypericum montanum

Rauhoitettu (LSA 471/2013)
Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 471/2013)
Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen (CR)

Elinympäristö ja levinneisyys
Vuoriskuisma viihtyy korkeudeltaan vaihtelevassa
maastossa, esimerkiksi valoisissa mäntymetsärinteissä
tai aukkoisissa metsissä ja metsänlaidoissa korkeiden
kallioiden läheisillä paisterinteillä. Soveliaimpia
elinympäristöjä vuorikuismalle ovat jyrkät, kuivahkot
ja puolivarjoisat etelärinteet. Se on selvä kalkinsuosija.
Äärimmäisen uhanalaista vuorikuismaa tavataan ainoastaan hyvin pienellä alueella Lohjalla.
Nykytila ja uhkatekijät
Aiemmin metsäpalot loivat säännöllisesti vuorikuismalle sopivan aukkoisia ja paahteisia elinympäristöjä,
mutta nykyään monet kasvupaikat ovat umpeenkasvun
ja kuusettumisen uhkaamia. Soveliaita kasvupaikkoja
on hävinnyt myös rakentamisen seurauksena, ja rakentaminen on edelleen lajin suurin uhka. Nykyään suurin
osa vuorikuisman kasvupaikoista sijaitsee rakennetuilla alueilla tai maanteiden penkoilla. Noin puolet tunnetuista kasvupaikoista on suojeltu.

Kuva: Leena Eerola

Luonnehdinta
Vuorikuisma on monivuotinen kasvi, jonka haaraton ja
kalju varsi on 30–80 cm korkea. Vuorikuisman ruodittomat lehdet kasvavat vastakkain ja niiden tyvi on
muodoltaan herttamainen. Lehdet ovat alta lehtisuonia
pitkin harvaan karvaiset ja niiden reunoilla on pikitäpliä, jotka näkyvät suurennuslasilla katsottaessa. Keltaiset kukat muodostavat harvan ja mykerömäisen kukinnon. Muista kuismista poiketen vuorikuisman terälehdet ovat nystyttömät, juovattomat ja täplättömät.
Kukkien verholehdet ovat suipot ja niiden reuna on
selvästi ripsihampainen. Vuorikuisma kukkii elokuussa.
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Hoitosuositukset
Vuorikuisma on rauhoitettu ja erityisesti suojeltava
laji, jonka kasvupaikan hoito on suunniteltava huolellisesti. Kasvupaikka ja sen välitön ympäristö säilytetään
rakentamattomana. Varovaiset harvennushakkuut hyödyttävät yleensä vuorikuismaa, mutta se ei kuitenkaan
kestä voimakkaita hakkuita seuraavaa tiheää taimikkovaihetta. Puutavaraa ei varastoida kasvupaikalle, hakkuutähteet kuljetetaan pois alueelta ja kasvustojen
päältä ei ajeta. Joillakin kasvupaikoilla voitaisiin kokeilla hallittua kulotusta vuorikuismaesiintymien hoitamiseksi. Luonnonhoidollisen kulotuksen toteuttamiseen on mahdollista hakea rahoitusta METSOohjelman kautta.
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