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Myyränporras (taigamyyränporras) 
Ryssbräken 
Diplazium sibiricum 

 

Uhanalaisuusluokka (IUCN): elinvoimainen (LC) EU:n lajikoodi: 1955 

Rauhoitettu (LSA 521/2021) 
Luontodirektiivin laji (liitteet II ja IV) 
BOR suojelutaso suotuisa, vakaa 
ALP suojelutaso suotuisa, vakaa  

 
Luonnehdinta 
Myyränporras on saniainen, jolla on leveän kolmiomainen, 
15–30 cm pitkä lehti. Lehtiruoti on lavan pituinen ja tumma-
suomuinen. Myyränporras voi levitä laajoiksi kasvustoiksi 
pitkän maavartensa avulla. Monet kasvustot ovatkin selvära-
jaisia laikkuja. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Myyränporras on melko vaatelias kosteiden lehtokorpien, 
rehevien puronvarsien ja kallionaluslehtojen kasvi. Lajin 
esiintyminen painottuu Suomessa maan itäosiin Pohjois-Sa-
von, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Koillismaan alueille. 
Pohjoisin erillinen esiintymä on Utsjoella. Joitakin uusia 
esiintymiä on löydetty aivan viime vuosinakin. 
 
Nykytila ja uhkatekijät 
Myyränporras on uhanalaisuustarkastelussa arvioitu elinvoi-
maiseksi lajiksi. Lajin tunnetuista esiintymistä runsas kaksi 
kolmasosaa on suojelualueilla. Suojelualueiden ulkopuoli-
sista runsaasta 50 esiintymästä valtaosa on metsälain erityi-
sen tärkeitä elinympäristöjä. Suojelemattomia esiintymiä uh-
kaavat varjostavaa puustoa poistavat hakkuut, kasvupaik-
koja kuivattavat ojitukset ja purojen perkaukset. Myös 
rakentaminen voi uhata joitakin esiintymiä.

 
Hoitosuositukset 
Myyränportaan kasvupaikoilla säilytetään lajille suotuisa 
kostea ja varjoisa pienilmasto. Hoitotöitä ja hakkuita, jotka 
muuttavat oleellisesti puuston varjostus- ja suojavaikutusta, 
ei tehdä. Useimmat lajin kasvupaikoista ovat metsälain eri-
tyisen tärkeissä elinympäristöissä lähteiden, purojen ja noro-
jen lähiympäristöissä, lehto- ja ruohokorvissa, letoilla sekä 
rehevillä lehtolaikuilla. Metsälain mukaan näitä elinympä-
ristöjä on käsiteltävä siten, että niiden ominaispiirteet säily-
vät, eli purojen ja norojen perkaus on kielletty, samoin oji-
tukset sekä hakkuut, jotka muuttavat oleellisesti puuston 
varjostus- ja suojavaikutusta. Kasvupaikan ominaispiirteet 
turvataan, vaikka kyseessä ei olisi metsälain 10 §:n tarkoit-
tama erityisen tärkeä elinympäristö. Pienvesien lähimetsien 
sekä puustoisten soiden vapaaehtoiseen suojeluun on mah-
dollista hakea rahoitusta METSO-ohjelman kautta. 
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