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Lettorikko 
Myrbräcka 
Saxifraga hirculus 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): vaarantunut (VU) EU:n lajikoodi: 1528 

Uhanalainen (LSA 521/2021) 
Rauhoitettu (LSA 521/2021) 

 

Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso epäsuotuisa riittämätön, 
heikkenevä 
ALP suojelutaso suotuisa, vakaa  

 
 
Luonnehdinta 
Lettorikko on monivuotinen, 15–30 cm korkea ruoho. Haa-
rattomassa varressa on paljon pieniä, suikeita lehtiä. Kasvin 
tyviosassa on lukuisia, kapeita lehtiä ja siitä haaroittuu leh-
dellisiä rönsyjä. Parin sentin kokoisia kukkia on yhdestä nel-
jään, ja niiden terälehdet ovat vaaleankeltaiset ja punapilk-
kuiset. Lettorikko kukkii heinä–elokuussa. Loppukesästä ke-
hittyvät kodat ovat kaksiliuskaiset. Kasvi leviää tehokkaasti 
lyhyiden rönsyjensä tai pienikokoisten siementensä avulla. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Lettorikko kasvaa lähteiköissä ja niiden äärellä sekä letoilla. 
Se suosii ruosteenväristä, rauta- ja fosforipitoista lähdevettä. 
Se on pohjoinen laji, joka runsaimmillaan Keski-Lapin laa-
joilla koivuletoilla. Nykylevinneisyyden eteläraja on Poh-
jois-Savossa. 
 

Nykytila ja uhkatekijät 
Lettorikko on menettänyt kasvupaikkojaan soiden raivauk-
sessa pelloiksi ja metsäojituksissa ehkä enemmän kuin mi-
kään muu rehevien soiden kasvi. Laji on hyvin herkkä vesi-
talouden muutoksille ja kärsii kasvupaikkojen kuivumisen 
aiheuttamasta muiden lajien kilpailusta. Metsäautoteiden ra-
kentaminenkin on saattanut tuhota kasvin kasvupaikkoja. 
Lettorikko on hävinnyt Etelä-Pohjanmaalta, Hämeestä ja 
Pohjois-Karjalasta. Vaikka osa lajin kasvupaikoista on ny-
kyään suojeltuja, ojitukset ja turpeenotto ovat edelleen uh-
kana. Lisäksi vedenotto, kaivokset ja vesirakentaminen uh-
kaavat joitakin kasvupaikkoja. Myös aiemmin tehtyjen oji-
tusten kuivattava vaikutus jatkuu edelleen muuttaen 
kasvupaikkoja lajille epäedullisiksi. Ilmaston lämpeneminen 
voi uhata viileitä vesiä suosivaa lettorikkoa. 
 
Hoitosuositukset 
Lettorikon kasvupaikoista yli puolet on suojeltuja, mutta 
osalla niistäkin on ennallistamistarvetta. Osa kasvupaikoista 
on vesilain suojaamia (lähteet) tai metsälain erityisen tär-
keitä elinympäristöjä (lähteiden, purojen, norojen ja pienten 
lampien välittömät lähiympäristöt sekä letot). Nykyiset kas-
vupaikat jätetään riittävän laaja-alaisesti ojitusten ulkopuo-
lelle ja jo ojitettujen kasvupaikkojen vesitalous tulee palaut-
taa ennalleen. Joitakin kasvupaikkoja on ennallistettu tai 
hoidettu niittämällä ja pensaikkoa raivaamalla. 
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