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Lehdossa laulanta soi satakielien
Lehdot ovat merkittäviä havumetsäisen maiseman elävöittäjiä. Niiden lehtevyys ja kauneus ovat innoittaneet taiteilijoita, ja lehdoista kerrotaan usein kansanrunoudessa ja laulujen
sanoituksissa. Lehtojen esiintyminen painottuu lounaisimman Suomen lisäksi ympäristöstään rehevämmän kasvillisuutensa ja vaateliaamman kasvilajistonsa perusteella erottuviin lehtokeskuksiin Etelä-Hämeessä, Pohjois-Savossa ja
Keski-Karjalassa.
Tuoreet keskiravinteiset lehdot ovat Suomen yleisimpiä
lehtoja. Etelä-Suomessa ne ovat tyypillisesti kuusivaltaisia
käenkaali-oravanmarjalehtoja. Kuusen lisäksi voi puustossa
olla koivua, haapaa, harmaaleppää ja raitaa sekä paikoin
myös jaloja lehtipuita. Aluskasvillisuudessa ruohot ja heinät
ovat vallitsevia, mutta vaateliaimmat lehtoruohot puuttuvat.
Nimilajien lisäksi tavallisia lajeja ovat muun muassa kielo,
lillukka, metsäorvokki, metsäkurjenpolvi, sudenmarja, lehtotesma ja metsäkastikka. Yleisimmät pensaat ovat pihlaja,
vadelma ja eteläisemmässä Suomessa taikinamarja.
Lajistoltaan rikkaammat runsasravinteiset tuoreet lehdot
sijaitsevat usein kalliojyrkänteiden tai harjunrinteiden juurilla sekä hikevien saven- tai hiekansekaisten moreenimäkien
rinteillä. Etelä-Suomessa ne ovat enimmäkseen sinivuokkokäenkaali- tai käenkaali-lillukkalehtoja sekä imikkä-lehtoorvokkilehtoja. Lehtolajisto vaihtelee lehtotyypin ja maantieteellisen sijainnin mukaan, mutta aina tavataan myös vaateliasta lehtolajistoa. Puusto on usein lehtipuuvaltaista, vaik-

ka kuusi on vallannut alaa myös runsasravinteisissa tuoreissa lehdoissa. Eteläisessä Suomessa voi sekapuuna olla myös
lehmusta, vaahteraa ja tuomea.
Lehdot ovat monipuolisia ympäristöjä tarjoten elintilaa
monille harvinaisille lajeille. Luonnontilaisessa lehdossa
esiintyy eri-ikäistä puustoa, myös vanhoja ylispuita sekä
lahoja maa- ja pystypuita. Lehtojen kerroksellisessa ja vaihtelevassa ympäristössä viihtyvät monet lintulajit, kuten mustarastas, lehtokerttu, idänuunilintu ja satakieli.

Hoitotoimet parantavat lehtojen tilaa
Viljavien maiden raivaaminen pelloiksi on vähentänyt tuoreita lehtoja. Niitä on otettu myös metsätalouskäyttöön ja
metsätaloustoimien seurauksena tuoreiden lehtojen puulajisuhteissa, ikärakenteessa ja lahopuun määrässä on tapahtunut lehtojen luonnontilan kannalta epäedullisia muutoksia.
Lehtojen tilaa voidaan parantaa hoitotoimin, kuten kuusta
harventamalla.
Pienialaiset ja ympäristöstään selvästi erottuvat lehdot ovat
metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, reheviä lehtolaikkuja. Myös METSO-ohjelman tavoitteena on turvata
metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeitä lehtoja. Lehdon
monimuotoisuusarvoja nostavat runsas lahopuusto, puuston
vanhuus sekä paikoin esiintyvät jalopuut. Maanomistajat
saavat tietoa lehtojen suojeluvaihtoehdoista ja luonnonhoidosta alueensa METSO-yhdyshenkilöltä metsäkeskuksessa
tai ELY-keskuksessa sekä sivulta www.metsonpolku.fi.

