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Paljakan kankaiden aatelia
Lapinvuokkokankaat ovat tunturikankaiden harvinaista
aatelia, koska niitä tavataan vain kalkkipitoisen kallioperän
alueella tunturien ala- ja keskipaljakalla. Toisin kuin ravinteiset lapinvuokkokankaat, on suurin osa puutonta paljakkaa
vallitsevista laajoista tunturikankaista karuja, silikaattipitoisen kivennäismaan kankaita, kuten variksenmarja- ja vaivaiskoivukankaita. Kalkkipitoisia alueita on Suomen tunturialueella hyvin vähän. Eniten lapinvuokkokankaita on Käsivarren pohjoisosan suurtuntureilla Enontekiöllä, mutta
paikoin myös Utsjoella ja Inarissa.
Lapinvuokkokankaita luonnehtii nimikkolaji lapinvuokko,
joka on mattomaisesti kasvava, kalkinsuosijalajeihin kuuluva puolivarpu. Se kukkii suurin valkoisin kukin kesä–heinäkuussa ja sen nahkeat, 1–3 cm pitkät, koristeellisen nyhälaitaiset ja kiiltävän tummanvihreät lehdet säilyvät vihreinä
läpi talven. Luontotyypin muu lajisto vaihtelee kosteusolosuhteiden ja lumisuojan mukaan, mutta usein tavataan lampaannataa, tunturimaarianheinää, napapajua, sinirikkoa sekä
tunturikohokkia ja -ängelmää. Kuivilla lapinvuokkokankailla voi kasvaa lisäksi lapinalppiruusua. Tuoreilla lapinvuokkokankailla liekovarpio ja variksenmarja voivat olla runsaita, ja myös lapinorvokkia ja kirjosaraa voi esiintyä. Kaikkein ohutlumisimmilla tuulenpieksämillä kasvipeite on
avoin ja mineraalimaata ja kalkkisoraa on näkyvissä.
Myös pohjakerroksen sammal- ja jäkäläpeite on monilajinen. Kuivemmilla paikoilla esiintyy enemmän jäkäliä ja
tuoreemmilla paikoilla vastaavasti sammalia. Omaleimai-

suutensa vuoksi luontotyypin lajistoon kuuluu myös harvinaisia, uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, edellä mainitun lapinalppiruusun lisäksi muun muassa arnikki ja tunturiorho.

Ilmastonmuutos uhkana
Ilmastonmuutos voi supistaa lapinvuokkokankaiden esiintymisaluetta voimakkaasti. Ennusteiden mukaan ilmaston
lämpeneminen on voimakkainta pohjoisilla alueilla, ja maapallon keskilämpötila tulee kohoamaan vähintään kaksi
astetta vuoteen 2100 mennessä. Tämä johtaa metsänrajan
nousuun ja paljakka-alueiden huomattavaan supistumiseen.
Toisaalta kivikkoiset ja louhikkoiset alueet tulevat säilymään puuttomina, vaikka lämpöolot muuttuisivat tunturikoivulle ja männylle sopiviksi. Myös muut tekijät, kuten
lumipeitteen jakautuminen, tykkylumi ja porolaidunnus
vaikuttavat männyn ja tunturikoivun leviämiseen.
Voimakas porolaidunnus vaikuttaa lapinvuokkokankaiden
lajistoon siten, että heinät runsastuvat ja ruohokasvit vähenevät. Porolaidunnus on jo vähentänyt jäkälien määrää ja
paljastanut kivennäismaata lapinvuokkokankailla. Tunturikasvien taantuminen tulevaisuudessa saattaa liittyä etenkin
kasvillisuuden rakenteen ja lajien välisten kilpailusuhteiden
muutoksiin. Ilmaston lämpeneminen edistää myös tuhohyönteisten, kuten tunturi- ja hallamittarin esiintymistä.
Kaikki toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat välttämättömiä maamme monimuotoisen ja omaleimaisen tunturiluonnon säilyttämiseksi.

