Runsaslahopuustoiset kangasmetsät
Kuva: Seppo Tuominen

Metsän kätkössä monipuolinen
eliömaailma
Taiga eli pohjoinen havumetsävyöhyke näyttäytyy Suomessa mänty- ja kuusivaltaisina kangasmetsinä, joiden aluskasvillisuutta leimaavat varvut, sammalet ja jäkälät. Vanhassa
luonnontilaisessa kangasmetsässä on aarniometsän tunnelma. Puusto on monikerroksista ja ylimpänä kohottautuvat
harmaakylkiset aihkimännyt ja kilpikaarnaiset hongat. Myös
vanhat kuuset voivat kasvaa jopa 30 metrin korkeuteen.
Runsaslahopuustoisessa kangasmetsässä on eri-ikäisiä ja kokoisia kuolleita puita niin pysty- kuin maapuinakin. Lahopuu on monen lahosta puuaineksesta riippuvaisen eliölajin elinympäristö sekä orgaanisen aineen ja ilmakehän hiilidioksidin varasto. Lahopuusto lisää metsämaan vedenpidätyskykyä sekä vähentää happamuutta. Lahopuu on myös
sienijuurten kasvualusta ja suotuisa paikka puiden taimettua.
Tarkka kulkija voikin nähdä metsänpohjasta tuskin havaittavasti kohoavalla sammaloituneella maapuulla pikkukuusten
suoran rivin, "lastentarhan".
Lahopuuta tarvitsevissa lajeissa on lahottajasieniä, niistä
riippuvaisia hyönteisiä ja näitä edelleen saalistavia petohyönteisiä sekä loisia. Lisäksi lahopuulla kasvaa monia
jäkäliä ja kääpiä, kuten Pihtiputaan nimikkolaji raidantuoksukääpä, sekä muita sieniä ja sammalia. Linnuista lahopuuta
hyödyntävät etenkin kolopesijät, kuten tikat ja pöllöt ja
myös liito-orava ottaa lahopuun kolon pesäkseen. Kuolleista
puista hyönteisiä etsivät muun muassa Keuruun nimikkolintu palokärki sekä pohjantikka. Myös siepot, tiaiset ja leppä

lintu sekä Keski-Suomen maakuntalintu metso viihtyvät
näissä metsissä. Kevätöisin niissä kuulee helmi-, viiru- ja
varpuspöllöjen soidinta.

Merkityksellinen lahopuujatkumo
Kangasmetsät ovat ihmisille tärkeitä virkistyksen lähteitä:
ulkoilu- ja retkeilymaastoja sekä marjamaita. Metsien hakkuut ja muut metsänhoitotoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi kangasmetsiin. Jäljellä olevat luonnontilaisen kaltaiset,
runsaslahopuustoiset kangasmetsät ovat etenkin EteläSuomessa pirstoutuneet pieniksi toisistaan erillisiksi saarekkeiksi.
Metsänhoidossa on erityisen arvokasta huolehtia riittävän
lahopuumäärän jättämisestä metsään siten, että eri-ikäistä ja
-kokoista lahoa puuainesta on jatkuvasti saatavilla. On arvioitu, että metsälajeista noin neljännes on ainakin jossakin
määrin riippuvainen lahopuusta. Lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan lahoavan puuaineksen, kuolleiden tai kuolevien puiden sekä oksien ja laho- ja kolopuiden väheneminen
on tavallisin metsälajien uhanalaisuuden syy ja uhkatekijä.
Puustoltaan vanhat ja runsaslahopuustoiset kangasmetsät
kuuluvat niihin elinympäristöihin, joita säilytetään METSOohjelman avulla. Lahon maapuuston lisäksi järeät vanhat
haavat ja muut lehtipuut lisäävät metsikön monimuotoisuusarvoja. Maanomistajat saavat lisää tietoa metsän suojeluvaihtoehdoista ja luonnonhoidosta alueensa METSOyhdyshenkilöltä metsäkeskuksessa tai ELY-keskuksessa
sekä sivulta www.metsonpolku.fi.

