Jättipoimulehti
(Alchemilla mollis)
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Alkuperä ja leviäminen
Jättipoimulehti on kotoisin
Kaakkois-Euroopan ja Lounais-Aasian vuoristoista. Siellä
laji kasvaa noin 900–2100
metrin korkeudella etenkin
vuoristoniityillä sekä pyökki- ja
pihtametsien jokivarsilla.
Lajia käytetään puutarhoissa
koristekasvina. Jättipoimulehti
on suosittu koristekasvi varsinkin Keski-, Länsi- ja PohjoisEuroopassa. Nykyisin sitä tavataan laajalti luonnossa etenkin Irlannin pohjoisosissa, Englannissa, Skotlannissa, Hollannissa, Saksassa ja Tanskassa. Suomessa lajin käyttö
istutuksissa ja sen seurauksena luontoon leviäminen on alkanut vasta 1900-luvun loppupuolella.
Tunnistaminen
Poimulehdet on helppo tuntea
hammaslaitaisista, poimuisista
ja pyöreähköistä lehdistään se-

kä runsaista, pienistä, vihertävistä tai keltaisista kukistaan.
Suomessa poimulehtiä tavataan kolmisenkymmentä lajia,
joista jättipoimulehti on nimensä mukaisesti suurin. Jättipoimulehden tyvilehdet voivat
olla 20 senttimetriä leveitä ja
varret ulottua reiluun puoleen
metriin. Lehdet ovat pehmeäkarvaisia, ja kaste muodostaa niille pisaroita. Jättipoimulehden kukat ovat pieniä,
keltaisia ja niitä voi yhdessä
kasvissa olla tuhansia.
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Haitat
Jättipoimulehti on pitkäikäinen,
sillä on vankka juurakko ja se
lisääntyy hyvin siemenestäkin.
Laji leviää helposti istutuksien
ympäristöön, etenkin kosteassa maassa. Siemenet voivat
kulkeutua kauas eläinten ja
tuulen mukana. Laji leviää helposti myös juurakon palasista.
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Torjunta
Luontoon levinneet yksilöt tulee hävittää kaivamalla ne maasta ylös
juurineen, minkä jälkeen ne kompostoidaan tai poltetaan. Kotipuutarhassa yksittäisiä villiintyneitä yksilöitä voi helposti hävittää myös
sekajätteen mukana.
Espoon kaupunki ei pääsääntöisesti käytä jättipoimulehteä omissa
istutuksissa. Poikkeuksena ovat kivetyt kaupunkiympäristöt, joista laji
ei pääse leviämään.
Asukkaiden tulisi pitää huolta siitä, etteivät olemassa olevat kasvustot pääse leviämään tontin ulkopuolelle. Kukinnot kannattaa leikata
ennen siementen kypsymistä ja hävittää sekajätteen mukana. Jättipoimulehteä sisältävää puutarha- tai kompostijätettä ei saa viedä
luontoon.
Luontoon karanneista jättipoimulehtiesiintymistä voi ilmoittaa
www.vieraslaji.fi -sivustolle, jossa on valmis lomake havaintojen kirjaamista varten. Espoon kaupungille havainnot tulee ilmoittaa kaupungin palautejärjestelmän (https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/)
kautta. Vaihtoehtoisesti havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen: kaupunkitekniikka@espoo.fi tai soittamalla kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelunumeroon: 09 816 25000.
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