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Rehevien rantametsien erikoisuus
Toukokuista rantalehtoa peittää kevättulva. Vanhat, rungoiltaan uurteiset ja muhkuratyviset kynäjalavat kuuntelevat
kevätaamussa lintujen moniäänistä konserttia. Puiden sivulle
suuntautuvat, lähes vaakasuorat oksat muodostavat pyöreän,
leveähkön latvuksen. Puut ovat vielä lehdettömiä, mutta
läheltä katsoen huomaa niiden kukkivan. Tuulipölytteiset
kukat kehittyvät nopeasti ja siemenet leviävät tuulen mukana tai veden pinnalla kelluen. Yleisemmin kynäjalava uudistuu kuitenkin kasvullisesti juuri- ja tyvivesoista. Se kestää
lievää varjostusta ja elää yleensä 100–200-vuotiaaksi, suotuisissa olosuhteissa vanhemmaksikin. Vanhat, usein ontot
kynäjalavat ylläpitävät monipuolista hyönteis- ja sienilajistoa, muun muassa harvinaisia kääpälajeja.
Kynäjalavalehdot ovat hyvin harvinaisia rantojen ja tulvametsien jalopuulehtoja. Joskus niitä voi esiintyä myös puron
varsilla tai kallionaluslehdoissa. Suomessa näitä erityisiä
lehtoja tavataan etenkin Pirkanmaalla ja Etelä-Hämeessä,
esiintymisen painottuessa Kokemäenjoen vesistön järvien,
Vanajaveden, Pyhäjärven ja Kuloveden rannoille sekä niiden tuntumaan. Pienempiä kynäjalavakeskittymiä on jonkin
verran myös muualla eteläisessä Suomessa.
Menestyäkseen kynäjalava vaatii kosteaa tai märkää kasvualustaa ja ravinteista, multavaa maaperää. Se kasvaa myös
savimaalla, eikä ole kovin vaatelias maan kalkkipitoisuuden
suhteen. Kynäjalava sietää pitkäaikaistakin tulvaa, mutta
kuivissa lehdoissa se ei kasva. Tavallisimmin kynäjalavalehdot ovat käenkaali-oravanmarjalehtoja ja sinivuokkokäenkaalilehtoja. Aluskasvillisuus vaihtelee melko paljon,

mutta luonteenomaista lajistoa ovat tavalliset lehtojen kasvilajit, kuten valko- ja sinivuokko, vuohenputki, lehtotähtimö
ja lehtotesma. Näistä valko- ja sinivuokko ovat pirkanmaalaisten kuntien nimikkokasveja: valkovuokko Kylmäkosken
ja sinivuokko Pälkäneen. Kynäjalava on nimetty Vesilahden
kunnan nimikkokasviksi.

Kynäjalava on rauhoitettu
Kynäjalava on uhanalainen laji. Luonnonvaraiset puut ovat
luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Pellonraivaus, vesien
säännöstely, ojitukset ja vesi- ja rantarakentaminen sekä
metsätaloustoimet ovat aiemmin vähentäneet kynäjalavalehtoja ja heikentäneet niiden luonnontilaa. Jäljellä olevat metsiköt ovat pienialaisia ja erillisiä, ja niitä arvioidaan olevan
enää alle 50 hehtaaria. Oleellista kynäjalavalehtojen säilyttämisessä on niiden luontaisen vesitalouden turvaaminen.
Hoitotoimena voidaan poistaa niitä varjostavia kuusia. Kynäjalavaa käytetään myös puistopuuna ja sitä tavataan paikoin viljelykarkulaisena.
Kynäjalavalehdot sisältyvät luonnonsuojelulain suojeltuihin
luontotyyppeihin, jalopuumetsiköihin. Ne ovat myös metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, reheviä lehtolaikkuja.
Lisäksi kynäjalavalehdot ovat 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.

