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Luonnehdinta
Poronjäkälät ovat metsissä, kallioilla ja tunturikankailla kasvavia yleisiä jäkäliä. Ne kuuluvat torvijäkälien
(Cladonia) sukuun, vaikka erottuvat siitä morfologiansa perusteella omaksi ryhmäkseen. Suomessa esiintyy
seitsemän poronjäkälälajia tai -alalajia: valkoporonjäkälä (Cladonia arbuscula ssp. squarrosa), mietoporonjäkälä (C. mitis), hentoporonjäkälä (C. ciliata), lännenporonjäkälä (C. portentosa), harmaaporonjäkälä
(C. rangiferina), palleroporonjäkälä (C. stellaris) ja
sysiporonjäkälä (C. stygia). Jäkälät lisääntyvät ja leviävät lähes yksinomaan suvuttomasti.
Elinympäristö ja levinneisyys
Hitaan kasvunsa vuoksi jäkälät menestyvät parhaiten
kasvupaikoilla, missä äärevät olosuhteet, kuten kuivuus tai kylmyys, rajoittavat korkeampien kasvien
kasvua. Poronjäkälien tyypillisiä kasvupaikkoja ovatkin vettä hyvin läpäisevät karut hiekkamaat, ohuthumuksiset kalliomaat, karut tunturikoivikot ja -kankaat.
Poronjäkälät kasvavat myös turvealustalla, mutta runsaana vain keidassoiden rahkamättäillä ja pohjoisten
soiden rahkapalsojen laella. Hentoporonjäkälä ja lännenporonjäkälä esiintyvät Suomessa vain rannikolla, ja
ne ovat suhteellisen vähälukuisia. Muut lajit esiintyvät
koko maassa.
Nykytila ja uhkatekijät
Poronjäkälät ovat 1950-luvun jälkeen vähentyneet
koko maassa. Seurantakoealoilla niiden sekä peittävyys että lajimäärä ovat vähentyneet edelleen vuodesta
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1995. Pohjoisessa suurin syy taantumiseen on pitkään
jatkunut voimakas porolaidunnus, ja jäkälikköjen tila
on monin paikoin erittäin heikko. Muita vähentymisen
syitä ovat yleinen rehevöitymiskehitys sekä paikallisesti muun muassa kulotuksen vähentyminen ja paloalueiden pieneneminen. Poronjäkäliä myös kerätään
poronhoitoalueen eteläpuolelta porojen lisäravinnoksi.
Koristetarkoituksiin kerätään erityisesti palleroporonjäkälää, josta suuri osa menee vientiin.
Hoitosuositukset
Poronhoitoalueella turvataan sekä kesä- että talvilaidunten kestävä tuottokyky.
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