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Saarni on vaateliain puulajimme
Saarnilehdot ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Ne
ylläpitävät rikasta ja monilajista eliöyhteisöä, kuten muutkin
jalopuulehdot. Pitkäikäiset jalopuut, niiden eri lahovaiheet ja
runkojen kolot ja onkalot rosoineen sekä usein emäksinen
kuori tarjoavat monelle uhanalaisellekin lajille sopivia
elinympäristöjä. Saarnilehdot esiintyvät Suomessa levinneisyytensä pohjoisilla rajoilla, ja niitä tavataan etenkin tammivyöhykkeellä: Ahvenanmaalla sekä lounaissaariston ja lounaisrannikon kalkkipitoisten saarten rehevissä rantametsissä
tervaleppävyön yläpuolella.
Saarni on kostean, mereisen ilmaston puu ja maaperän suhteen vaateliain puulajimme. Se viihtyy parhaiten kosteilla
paikoilla syvässä ja ravinteikkaassa, kalkkipitoisessa multamaassa. Saarni myös itse parantaa maaperää ravinteikkaalla lehtikarikkeellaan. Ahvenanmaan saarnilehdoissa voi
saarnen joukossa kasvaa myös tammia, vuorijalavia tai pähkinäpensaita. Saarnilehdot voidaan jaotella useisiin kasvillisuustyyppeihin, joista Ahvenanmaan suurilla saarilla esiintyy erityisesti korkearuohoisia puna-ailakki-ukonputkikyläkellukka -lehtoja.

Saarnilehtoja kannattaa vaalia
Saarnilehtoja, kuten myös muita jalopuulehtoja on niiden
viljavan maaperän vuoksi aikoinaan raivattu pelloiksi. Jalopuulehdot esiintyvät alueilla, joissa ihmisen toimintaa on
ollut jo pitkään, ja osa Ahvenanmaan suurten saarien jalopuumetsistä on jo vuosisatoja ollut lehtoniittykulttuurin

piirissä. Saarnen puuainesta on käytetty saaristossa muun
muassa veneen kaariin, tuulimyllyihin, työkaluihin ja hevosten luokkeihin. Saarnilehtoja arvioidaan nykyisin olevan
koko maassa enintään 200 hehtaaria, josta noin 50 hehtaaria
on Ahvenanmaalla.
Ahvenanmaan metsäasetuksen mukaan luonnontilaiset, 0,1–
2 hehtaarin laajuiset saarnimetsiköt ovat metsien biologiselle monimuotoisuudelle tärkeitä, erityisesti huomioonotettavia luontotyyppejä, joita tulee hoitaa siten, etteivät niiden
ominaispiirteet vaarannu. Myös yksittäiset puut, jotka ovat
järeitä tai kulttuuri- tai luontoarvoiltaan merkittäviä, tulee
metsänhoidossa ottaa huomioon.
Saarnilehdoista ainakin osa kaipaa säilyäkseen hoitoa, kuten
varjostavien muiden puulajien harventamista. Erityisen
tärkeää on, että metsikössä säilyy eri-ikäisiä ja eri lahovaiheessa olevia puita. Ilmastonmuutos saattaa tulevaisuudessa
edesauttaa saarnen leviämistä, mutta toisaalta se voi tuoda
maahamme saarnelle tuhoisia tauteja. Monissa Euroopan
maissa, mm. Ruotsissa ja Baltiassa, on viime vuosina tuhoutunut saarnimetsiä uudenlaisen sienitaudin, saarnensurman,
vuoksi. Tauti on levinnyt Ahvenanmaalle, ja havaintoja on
tehty myös Etelä-Suomesta. Taudin alkuvaiheessa latvuksesta voi törröttää yksittäisiä lehdettömiä oksia, joiden määrä lisääntyy vuosittain. Lopulta saarnimetsikössä saattaa olla
vain muutamia eläviä puita, jotka todennäköisesti ovat perinnöllisesti vastustuskykyisiä taudille. Saarnensurmaa vastaan ei ainakaan toistaiseksi ole suositeltavia torjunta- tai
hoitotoimia.

