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Esipuhe.
Tähän asti ei ole ollut mitään suomenkielistä esitystä puit- 

temme ja pensaittemme talvitunnusmerkeistä. Kuitenkin on 
perehtymistä niihin, s. o. ominaisuuksiin, joiden kautta puu
vartisia kasveja voi tuntea lehdettöminä ja kukattominakin, mo
nilla aloilla katsottava sangen suotavaksi. Saattaa sitäpaitsi 
edellyttää laajemmissakin piireissä löytyvän mielenkiintoa tällai
siin talvidendrologisiin havantoihin ja keräilyihin ainakin sa
massa määrässä kuin mihinkä muuhun elollisen maailman ryh
mään hyvänsä. Näin ollen, kun maist. Hans Buch hyvän
tahtoisesti antoi käytettäväksi tästä aineesta laatimansa ruotsin
kielisen esityksen, ryhtyi allekirjottanut sitä suomeksi sovitta
maan. Sillä välin ilmestyi saksaksi C. K. Schneider’in teos 
»Dendrologische Winterstudien» (Jena, Gustav Fischer, 1903). 
Se sisälsi selityksiä useasta meidänkin maassamme viljellystä 
puusta ja pensaasta, joista herra Buch ei ollut onnistunut 
saamaan näytteitä; sitä paitsi se runsaan kuvituksensa ja osit
tain tarkempien selitystensä kautta tarjosi apuaan. Suomenta
misen ohella harjotetusta täydentelemisestä ja tarkistamisesta 
oli seurauksena, että allekirjottanut on kokonaan uudestaan 
laatinut sukujen määräämistaulun, jota paitsi osa lajiselityksiä 
on mainitun teoksen mukaan kirjotettu ja muidenkin luotetta
vuutta sen avulla tarkastettu. Käsillä on lisäksi vielä ollut A. 
E. Holmgrenin vanha »Anvisning att igenkänna Sveriges vigti- 
gare Löfträd och Löfbuskar under deras blad- och blomlösa 
tillständ» (Stockholm, Ph. Maass, 1861). — Kuvat ovat laina
tut mainitusta Schneiderin teoksesta.
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Aineen käsittelyssä on tavoteltu mahdollisimman lyhyen ja 
helpon määräämistaulun aikaansaamista eikä suinkaan täydel
listen dendrologisten karakteristikain luomista. Siten on enim
mäkseen tykkänään pois jätetty selitykset varren anatomiasta, 
vanhempien versojen ja rungon laadusta sekä seikkaperäisempi 
esitys haarottumistavasta j. n. e., osittain koska sellaiset tun
nusmerkit ovat vaikeasti havaittavissa, osittain koska ne kui
tenkaan eivät varmentaisi lajin tuntemista. Missä annetut tun
nusmerkit tuntuvat ehkä liian niukoilta, riippuu se monesti 
muotojen suuresta yhtäläisyydestä eikä hyvän tahdon puut
teesta tekijöiden puolelta. Huomautettakoon myös, että tarkka
silmäisellä havainnontekijällä on suuret mahdollisuudet ominai
suuksien ja tunnusmerkkien löytämiseen, jotka tähän asti ovat 
välttäneet tarkastavaa katsetta tällä vasta myöhempinä aikoina 
seikkaperäisemmän käsittelyn alaiseksi joutuneella alalla. Var
sinkin muutamien sukujen suhteen olisi lisäselvitykset tarpeen, 
sitä enemmän, kun mahdollista on, että meidän pohjoisessa 
ilmastossamme ei pidä paikkaansa kaikki se, mitä esim. Keski- 
Europassa selitetään.

Mitä mukaan otettujen sukujen ja lajien lukuisuuteen tulee, 
riittänee se tämän esityksen tarkotukseen. Pois on jäänyt 
kaikki ainavihannat puuvartiset kasvit, koska ne jo lehdistään 
ylipäänsä ovat tunnettavissa. Sellaisia ovat kaikki havupuumme 
paitsi Larix, villeistä kasveistamme Empetrum nigrum, Chi- 
mophila umbellata, Phyllodoce coerulea, Loiseleuria pro- 
cumbens, Ledum palustre, Vaccinium vitis idcea, V. oxycoccus, 
Arctostaphylus uva ursi, Andromeda polifolia, Chamcedaphne 
calyculata, Cassiope tetragona, C. hypnoides, Calluna vulga- 
ris ja Diapensia Lapponica sekä joku harva viljelty kasvi, 
esim. M ahonia aquifolium. Lehtensä varistavista puuvartisista 
kasveistamme ei puuttune ainoatakaan huomattavampaa, vaikka 
ainesten ja lähteiden puute pakottivatkin muutamiin supistuk
siin. Kotimaisista kasveistamme on jäänyt pois ainoastaan 
muutamat harvinaiset Salix- ja Rubus-\a\it sekä joka tapauk
sessa enimmäkseeen lumen alle jäävät pikkuvarvut Atragene 
alpina, Helianthemum chamcecistus, Rhododendron Lappo-



nicum, Thymus serpyllum ja Linncea borealis. Viljellyistä kas
veistamme on mikäli mahdollista otettu kaikki, mikä floristisen 
kirjallisuutemme mukaan on vähänkin tavallisempaa; raja jää 
tietysti joka tapauksessa mielivaltaiseksi.

Suomennostyössä on allekirjottaja koettanut vapautua niistä 
epäsuomalaisuuksista, joita tähän asti monesti on kasvitieteelli
sissä teoksissa esiintynyt. Missä määrin tehdyt uudistukset 
(esim. instruktivin laaja käytäntö adessivin sijasta) ovat onnis
tuneita, jää tietysti asianymmärtäjäin arvosteltavaksi.

Helsingissä, joulukuulla 1907. A. A. Sola.



Johdanto.

Tottunut silmä voi etäämpääkin tuntea puita ja pensaita 
näiden ollessa lehdettömiäkin. Tämä riippuu siitä, että kulla
kin niistä on enemmän tai vähemmän luonteenomainen haa- 
rautumistapansa ja tästä johtuva luonteenomainen ulkomuo
tonsa. Sellaisille ominaisuuksille perustuvan määräämistaulun 
laatiminen olisi kuitenkin mitä vaikeinta, osaksi koska niitä 
monissa tapauksissa ei pitkin selityksinkään voi kyllin tarkasti 
kuvata, osaksi koska läheiset lajit usein ovat aivan samallaisia 
haarottumisessaan. Varmoihin tuloksiin johtavaa floristista esi
tystä laatiessa puuvartisista kasveista näiden lehdettömässä ja 
kukattomassa tilassa täytyy tuntomerkkejä etsiä etupäässä vuosi- 
versoista. Useissa tapauksissa saa silmuista hyviä tuntomerk
kejä, toisissa täytyy tarkastaa ytimen muotoa poikkileikkauk
sessa, ja tulevatpa usein kysymykseen sellaisetkin osat, jotka ovat 
jäännöksiä ajalta, jolloin vuosiverso vielä oli ruohomainen, ku
ten erilaiset karvamuodostukset j. n. e. Samoin on lehtiarpia 
tarkastettava.

Näitä tuntomerkkejä kuvattaessa tarvitaan useita tiedesanoja. 
Tärkeimmistä sellaisista lienee paikallaan lyhyet selitykset, sa
malla kun kielitaitoisille huomautetaan jatkoksi liitetystä suoma- 
lais-saksalais-ruotsalaisesta sanastosta.

V u o s i v e r s o  on se oksan latvimmainen osa, joka on kas
vanut edellisen kesän kuluessa. Jokainen talvisilmu kätkee 
sisässään kehkeymättömässä tilassa olevan verson (s. o. oksan, 
haaran minkälaisen hyvänsä); kun se kevään tullen puhkeaa,
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varisevat silmusuomut pois, jättäen arvet jälkeensä, ja verso 
pitenee, jolloinka silmussa tiheään ryhmistyneinä olleet lehdet 
hajautuvat toisistaan. Kaikki, mitä versossa on viimeisten sil- 
musuomu-arpien ylä- tai ulkopuolella, on siis viimeksi päätty
neen kesän kuluessa kasvanutta.

K ä ä p i ö v e r s o i k s i  nimitetään monilla puilla ja pensailla 
tavattavia lyhyitä oksia, jotka vuosittain kasvavat mitättömän vä
hän pituutta, ja joilla pudonneitten silmusuomujen jättämät arpi- 
ryhmät sentähden ovat hyvin taajassa.

Silmut syntyvät säännön mukaan lehtihankaan; lehtien pu
dottua ne siten ovat lehtiarven yläpuolella. Tästä seuraa, että 
niiden asentokin on sama kuin lehtien. Niitä voi olla vuosi- 
verson eri puolilla, jolloin tämä itse useimmiten on pystysuo
rassa; sellaista versoa sanotaan s ä t e e t t ä i s e k s i .  Taikka ovat 
silmut kahdessa rivissä, yksi vuosiverson kummallakin sivulla; 
tällöin se useimmiten on vaakasuorassa ja nimitetään sitä 
s e l k ä v a t s a i s e k s i .  — Silmujen keskinäisen asennon suhteen 
esiintyy laajemmassa katsannossa kaksi mahdollisuutta. Niitä 
voi olla useampia samalla korkeudella: tähän kuuluu v a s t a k 
k a i n e n  silmuasento, jolloin silmut ovat versolla parittain sa
malla korkeudella, aivan vastapäätä toisiaan; — jos sensijaan 
tällaisen silmuparin toinen silmu on toista hiukan korkeam
malla, niin ne ovat v i i s t o o n  v a s t a k k a i s i a ;  — jos vihdoin 
silmuja on 3 tai enempi samalla korkeudella, niin ne ovat 
k i e h k u r a i s i a .  Toisissa tapauksissa taasen silmut ovat yksi
tellen, etäällä toisistaan: ne ovat ha j a l l i s i a .  Jos ne silloin 
ovat vuorotellen verson kummallakin puolella, kahdessa rivissä, 
sanotaan niitä v u o r  o t t a i s i  k si, jos ne taas ovat verson eri 
puolilla, nimitämme niitä k ö v n t ö i s i k s i ,  koska niiden kiinni
tyskohtien kautta tällöin voi ajatella vedetyksi köynnösviivan.

Vuosiverson latvassa oleva silmu on usein muita suurempi; 
sitä sanotaan p ä ä t ö s i l m u k s i ,  vastakohtana muille, s ivu-  
s i l mui l l e .  Tavallisesti on päätösilmu y k s i n ä i n e n ,  mutta 
joskus (esim. tammella) se ei o le  y k s i n ä i n e n ,  vaan useam
man pienemmän silmun ympäröimä. Toisinaan on päätö- 
silmuja kaksi; ne ovat silloin p a r i t t a i s i a .  Näin voi olla laita



puiden ja pensaiden, joiden lehdet ovat vastakkaisia tai viis
toon vastakkaisia, ja johtuu se siitä, että varren varsinainen 
latva on kuollut ja pudonnut pois. — Silmut voivat olla pai
nautuneita vuosiversoa vastaan: pä i n  ui siä,  tai suunnattuja 
ulospäin: s i i r o t t a v i a .  — Kaikkia niitä silmuja, jotka sisäl
tävät yksityisten kukkien tai kokonaisten kukintojen aiheita, 
nimitetään seuraavassa k u k k a s i l m u i k s i ,  niitä, joissa näitä 
ei ole, l e h t i s i l mu i k s i .  Milloin erikoisista kukka- ja lehtisil
muista on kysymys, ovat kukinnot ylipäänsä aina helposti 
havaittavissa, kunhan vain poistaa ympäröivät silmusuomut.

L e h t i a r v e k s i  nimitetään tässä esityksessä sitä kohtaa, 
jossa tavallinen kasvu- eli varsilehti on ollut kiinni ja josta 
sen ruoti sitten on irtautunut. Jos lehtiruodin aliosa on jää
nyt paikalleen, on lehtiarpi v a r r e l l i n e n ,  vastakkaisessa ta
pauksessa v a r r e t  on.  Lehtiarvelta löytää yhden tai useamman 
tumman pilkun, jotka usein jonkun verran kohoavat pinnan 
yli. Ne ovat niiden johtojännekimppujen jälkiä, jotka olivat 
johtaneet lehteen ja jotka katkesivat lehtisadossa. Nimitämme 
niitä j o h t o j ä n n e r y h m i k s i ,  riippumatta siitä, onko niissä 
yksi vai useampi johtojänne.

Jos o r i a  löytyy, antavat ne hyviä tuntomerkkejä. Niitä on 
kolmea lajia: lehtiorat, verso-orat ja kuoriorat. L e h t i o r a t  
ovat oriksi muuttuneita lehtiä ja istuvat sentähden varsilehtien 
paikoilla; niiden hangoissa on useimmiten silmuja tai kääpiö- 
versoja. Tavallisesti ne ovat haaraisia. (Esim. Berberis val- 
garis). V e r s o - o r a t  ovat oriksi muuttuneita oksia ja istuvat 
näiden paikoilla, t. s. lehtiarpien yläpuolella, joita lehtiarpia 
usein ei kuitenkaan enään selvään voi erottaa. Verso-orat ovat 
pitkiä ja tukevia, ja tavataan niissä, ainakin niiden tyvessä, 
enemmän tai vähemmän selviä lehtimuodostusten jälkiä, jopa 
silmujakin. (Esim. Cratcegus, Primus spinosa). K u o r i o r a t  
syntyvät heti päällysketon alla olevan solukerroksen jakautu
misen kautta, ja voivat ne esiintyä miltei missä tahansa var
rella. Ne tuskin milloinkaan tulevat niin pitkiksi kuin lehti- ja 
verso-orat, mutta hyvin teräviä ne ovat ja usein varsin käyriä; 
monesti niitä on hyvin runsaasti. Niissä ei koskaan ole leh

8
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tien tai silmujen aiheitakaan. (Esim. Rosa, Ribes grossu-
laria).

Nys t yka r va t  ovat karvoja, joiden päät ovat paisuneet pie
neksi palloksi, nystyksi. Täht i kar vat  taas ovat yhteisestä 
kannasta eri suuntiin haarottuvia karvoja. Ripsi  kar voi ks i  
vihdoin sanotaan karvoja, minkälaisia tahansa, jotka ovat ka
peana rivinä jonkin elimen laidassa.

N euvoja k e rä ä m istä  ja  m ää rä ä m istä  v arten .

Kun syksyllä tai talvella käy ulos hakemaan tutkimisesineitä, 
ei suinkaan pidä ottaa oksaa mikä vaan käteen sattuu ja sitten 
lähteä kotiin sitä määräämään. Täytyy tyystin tarkastaa niitä 
puita tai pensaita, joita aikoo määrätä, jolloinka ensiksi kiinni
tetään huomiota niiden yleisiin piirteisiin, oksien asentoon 
j. n. e., sitten otetaan selvä siitä, onko niillä oria, paljaita nuo
ria kukintoja, hedelmiä tai suvelliselta paikoilleen jääneitä ku- 
kinnonhaaroja; lopuksi tutkitaan, ovatko silmut yhden- vai kah
denlaisia ja onko niitä yksi vai useampi kunkin lehtiar- 
ven yläpuolella. Vasta kun tämä on tehty, otetaan mukaan 
kotiin, jollei pidetä parempana määrätä itse paikalla, muutamia 
oksan kappaleita, joilla nähdään kaikki edellä luetellut osat, 
mikäli niitä on löydetty. Edelleen valitaan ja otetaan mukaan 
säännöllisesti kehittynyt pitkä vuosiverso tervein sivusilmuin, 
jolloin vanhemmista puista ja korkeista vanhoista pensaista 
usein täytyy tavotella kprkeammalla sijaitsevia oksia, kun alem
missa on vaan kääpiö versoja.

Välttämättömiä tarvekaluja määräämisessä ovat h y v ä  s u u 
r e n n u s l a s i ,  jota ahkeraan on käytettävä, ja o i ke i n  t e r ä vä  
ve i t s i ,  jolla tehdään poikkileikkauksia ytimestä sen muodon 
selville saamiseksi. Usein täytyy myös veitsellä poistaa lehtiarven 
korkkikerros, jotta johtojänneryhmien lukumäärän näkisi selvem
min. Jos on epäselvillä siitä, onko tekemisissä paljaan kukin
non vai lukuisten silmusuomujen ympäröimän silmun kera — 
mikä voi tapahtua ainoastaan Myricaa tutkiessa, tällä kun on
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lyhyitä, perättömiä, yksittäisiä norkkoja — on paras tehdä pi
tuusleikkaus. Silloin saa nähdä, että paljailla norkoilla on pitkä 
pääranka, josta silmusuomujen näköiset norkkosuomut lähte
vät. Tavallisilla silmuilla ei useimmiten mitään tuollaista pit
kää päärankaa ole, vaan silmusuomut lähtevät kaikki melkein 
samasta paikasta silmun tyvellä.

T ä rk e im m ä t tied esan at
suomeksi, saksaksi ja ruotsiksi.

arpi Narbe ärr
hajallinen zerstreut strödd
hanka Achsel veck
hilseilevä abblätternd, abschuppend i flisor lossnande, avflar- 

nande
härmäinen bereift daggig, pudrad
johtojänneryhmä Gefässbiindelgruppe,-spur kärlstränggrupp
karkea kräftig grov, kraftig
kesivä sehr diinn abblätternd i mycket tunna flagor 

lossnande
kiehkurainen quirlig, wirtelig kransställd
kukkasilmu Bliitenknospe blomknopp
kuoriora, piikki Rindendorn, Stachel barktorn, tagg
käsnäinen mit Warzen besetzt, warzig värtig, värtfull
kääpiöverso Kurztrieb dvärggren
köyntöinen spiralig spiralställd
lehtiarpi Blattnarbe bladärr
lehtiora Blattdorn bladtorn
lehtisilmu Blattknospe bladknopp
lisäsilmu Beiknospe biknopp
nahkea trockenhäutig hinnaktig
nystykarva Driisenhaar glandelhär
ontto hohl ihälig
ora Dorn torn
painuinen angedruckt, anliegend tilltryckt
päätösilmu Endknospe, Terminalknospe ändknopp
ranka Achse axel
ripsikarva Wimperhaar kanthär
rosoinen rissig skrovlig
selkävatsainen dorsiventral dorsiventral
siirottava abstehend fränstäende, utstäende
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silmu Knospe knopp
silmusuomu Knospenschuppe knoppfjäll
sivusilmu Seitenknospe sidoknopp
suippo spitz spetsig
sukamainen borstenförmig borstlik
syistyvä abfasernd i tägor upplöst
säteettäinen, monikyl- radiär, multilateral radiär, multilateral

kinen
tahmea klebrig klibbig
talkainen gekielt kölad
tylppä stumpf trubbig
tähtikarva Sternhaar stjärnhar
täyteinen gefiillt fylld
vastakkainen gegenständig, opponiert motsatt
verso Trieb, Spross skott
verso-ora Sprossdorn stamtorn
vesa Schoss, Schössling, Lohde telning
viistoon vastakkainen schräg gegenständig snett motsatt
vitsamainen rutig, rutenförmig risartad, vidjelik
vuorottainen alternierend alternerande
vuosiverso Jahrestrieb ärsskott

L y h en n y k siä  ja  m erk k ejä.

E =  etelä-; I =  itä-; K =  keski-; L =  länsi-; P =  pohjois-; *  (kasvinimen 
edessä) =  maassamme ainoastaan viljeltynä tavattava; +  =  enemmän tai 
vähemmän (s. o. ominaisuus on vaihteleva).



Suvut.

Sukukaavaa käytettäessä tarkastettakoon samalla aina lajiselitysten 
oheen liitettyjä kuvia!

E n sim äin en  p ääry h m ä.

Silmut hajallisia.

A. Silmut ulospäin näkymättömissä. Lehtiruodin paikoilleen 
jäävässä tyvessä on ylöspäin kahteen suippoon liuskaan 
päättyvät korvakkeet, jotka yhteenkasvettuneina tupen tapai- 
sesti ympäröivät vartta, samalla kätkien silmut: Potentilla s. 46.

B. Silmut näkyvissä (Berberiksellä lehtiruotien tyvien osittain 
peittämiä), suomuttomia, päällimmäisenä niissä nuoria lehti- 
aiheita.
I. Vuosiversoissa lehtioria, jotka enimmäkseen ovat 3-

haaraisia; orakimppujen hangoissa pieniä kääpiöversoja, 
joiden latvasilmun ympärillä näkee useampia varrellisia 
lehtiarpia; johtojänneryhmiä 3 kussakin lehtiarvessa; vuosi- 
versot kaljuja; ydin täyteinen: Berberis s. 34.

II. 3-haaraisia lehtioria puuttuu, samoin kuin useamman lehti- 
arven ympäröimiä silmuja.
a. Johtojänneryhmiä 1; vuosiversot kaljuja; ydin enimmäk

seen ontto.
1. Rento tai jonkun verran köynneliäs puolipensas, jonka 

oksat ovat i  3-kulmaisia, aina orattomia; kunkin lehti- 
arven yläpuolella 1 silmu: Solanum s. 71.
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2. Pensas, jonka lukuisat oksat ovat rentoja, liereähköjä, 
tavallisesti ainakin alaosastaan verso-oraisia; saman 
lehtiarven yläpuolella useampia (tav. 5) puoleksi kuo
reen vajonneita silmuja yhdessä ryhmässä:

Lycium s. 70.
b. Johtojänneryhmiä 3; oksat orattomia, liereitä; ydin täy

teinen.
1. Korkealle kiipeilevä köynnöspensas, jonka vuosiversot

ovat kaljuja, kiiltävän vihreitä; saman lehtiarven ylä
puolella useampia (noin 5) silmuja yhdessä ryhmässä, 
jota lehtiarpi hevosenkengän muotoisena suurimmalta 
osalta ympäröi: Aristolochia s. 33.

2. Pystyoksainen pensas, jonka vuosiversot ovat latva-
puoleltaan hienokarvaisia, vaaleanruskeita tai harmah
tavia; silmut yksitellen, lehtiarvet soikeita— munua- 
maisia: Frangula s. 62.

C. Silmuja peittää yksi ainoa tuppimainen suomu; johtojänne
ryhmiä 3: Salix s. 24.

D. Silmuja peittää 2 tai 3 suomua.
I. Lehtiarvissa yksi ainoa keskinen johtojänneryhmä; pensaita

tai varpuja.
a. Silmujen ja vuosiversojen pinta täynnä pieniä kuoppia 

(pienten kilpimäisten karvojen keskessä olevia suppilo
maisia syvennyksiä); oksat orakärkisiä: Hippophaes s. 65.

b. Silmut kuopattomia ja oksat orattomia.
1. 0,i— 0,5 m korkeita villejä varpuja; silmut suikeita 

— soikeita, kaljuja.
A. Lehtiarvet miltei aivan varren pinnassa; oksat lie

reähköjä; sivusilmut painuisia, litteitä:
Arctostaphylus s. 67.

B. Varsi lehtiarpien alapuolelta koholla, niin että näi
den pinta on selvään viistossa vartta vastaan; oksat 
joko siipisärmäisiä, jolloin sivusilmut ovat pai
nuisia ja litteitä, tai liereähköjä, jolloin sivusilmut 
siirottavia eikä sanottavan litteitä:

Vaccinium s. 67.

4
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2. 0 ,4— 2,o m korkeita istutettuja pensaita pystyin, hienoin 
haaroin; silmut puikeita— pyöreämäisiä, ainakin osit
tain karvaisia.
A. Vuosiversot siipiharjuista4-särmäisiä, sangen ohuita; 

silmut ylen pieniä, tuskin näkyviä; ydin ontto:
Euonymus-lajeja s. 56.

B. Vuosiversot liereitä tai särmikkäitä, mutt’ei siipi-
harjuisia; silmut selviä, vaikkakin pienenpuoleisia; 
ydin täyteinen: Spiraea-lajeja s. 38.

II. Lehtiarvissa 3 johtojänneryhmää; puita tai pensaita.
a. Ydin 3-säteinen tai 3-kulmainen, täyteinen, vihertävä.

Puita (tai pensasmaisia puita), joilla on paljaita nuoria 
hedenorkkoja, useimmiten 2—3 yhdessä samalla perällä; 
sivusilmut varrellisia; silmusuomuja 3, joista päällim
mäinen suurin, silmun latvankin peittävä: Alnus s. 30.

b. Ydin liereähkö, pituusleikkauksessa lokeroinen. Karkea- 
oksainen puu, jolla on suuret lehtiarvet; paljaita nuoria 
kukintoja puuttuu; sivusilmut varrettomia, päällimmäisinä 
niissä 2 suurempaa, nahkamaista suomua: Juglans s. 28.

c. Ydin liereähkö tai monikulmainen, täyteinen; paljaita 
nuoria kukintoja puuttuu.
1. Silmuja ympäröi 2 ruskeanpunaista suomua aivan

löyhästi, niin että tiheään valkeakarvaiset lehtiaiheet 
näkyvät; lehtiarpi pyöreänä syvennyksenä lyhyen var- 
tensa latvalla, josta ylöspäin lähtee 2 kapeata korva- 
ketta; ydin mustanruskea: Cotoneaster s. 51.

2. Silmusuomut kiinteästi; lehtiarvet ei pyöreitä eikä 
niillä korvakkeisiin päättyviä varsia; ydin vaalea.
A. Silmut keskikokoisia, selvään vuorottaisia, lehti-

arpia ei näy oksien yläpuolelle. Puita, joiden vuosi- 
versot ovat kohtalaisen paksuja, liereitä, tähtikarvai- 
sia tai kaljuja; lehtiarvet puoliympyrän tai kolmion 
muotoisia: Tiliä s. 63.

B. Silmut pienenpuoleisia tai pieniä, köyntöisiä.
/. Silmut pieniä, 2— 3:n yhdenpituisen suomun peit

tämiä; lehtiarvet kapeita, käyriä, niiden keskinen
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johtojänneryhmä vajonnut sisään; runsas- ja hoik- 
kahaarainen pensas, jonka vuosiversot ovat ohuita, 
5-särmäisiä, tuskin karvaisia: Holodiscus s. 41.

II. Silmut pienenpuoleisia, 3-suomuisia; paksumpi- 
haaraisia pensaita tai puita, joiden vuosiversot ovat 
liereitä tai heikosti kulmikkaita, karvaisia.
a. Vuosiversot vihreitä; lehtiarvet soikeita—kol

miomaisia; ydin jokseenkin laaja: Cytisus s. 55.
b. Vuosiversot purppuranruskeita; lehtiarvet ka

peita, käyriä; ydin jokseenkin kaita:
Pirus malus s. 52.

III. Lehtiarvissa 4 (leikkauksessa näkyvää) johtojänneryh- 
mää; korkealle kiipeilevä köynnöspensas, jonka vuosiver- 
soissa on silmuja vastapäätä kärhet: Parthenocissus s. 62.

E. Silmuja peittää vähintäin 4 suomua.
I. Lehtiarvissa yksi ainoa keskinen johtojänneryhmä.

a. Vuosiversot kaikkialla selvien harjujen peittämiä, jotka
lehtiarvista kulkevat alaspäin; lehtiarvet köyntöisiä, pie
niä, erittäin lukuisia, mutta silmuja kehittynyt vaan muu
tamiin: Larix s. 24.

b. Vuosiversot ei kauttaaltaan harjupintaisia; lehtiarvilla 
jokseenkin jokaisella silmunsa.
1. Silmujen ja vuosiversojen pinta täynnä pieniä kuop

pia (suppilomaisia syvennyksiä niitä mosaikin tapaan 
peittävien pienten kilpikarvojen keskustassa); oksat 
usein orakärkisiä.
A. Silmut vaskenruskeita, miltei pallomaisia, harvojen, 

näenäisesti usein vaan kahden, suomun kiinteästi

B. Silmut hopeanharmaita tai ruskeahkoja, soikeamai- 
sia; silmusuomut jokseenkin löyhässä, niistä useampia

2. Silmut kuopattomia.
A. Lehtiarven kummallakin puolella kapea, suippo 

korvakemuodostus, milloin oraksi puutunut, milloin

ympäröimiä Hippophaes s. 65.

näkyvissä: Elaeagnus s. 65.

+  nahkea: Caragana s. 56.

✓
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B. Korvakkeettomia ja orattomia, matalia pensaita.
/. Vuosiversot kauttaaltaan jokseenkin tasapaksuja ja 

lehtiarvet niiden pinnan tasalla; silmut runsassuo- 
muisia; puu heleänkeltaista, väkevätuoksuista; 
harva-, pysty- ja verrattain paksuoksainen pensas:

Daphne s. 64.
II. Vuosiversot lehtiarpien kohdalta koholla, nämä 

kun ovat joko ^  varrellisia tai vinossa versoa 
vastaan; silmut harvasuomuisia; puu ei väkevä- 
tuoksuista; runsas- ja hienohaaraisia pensaita:

Spiraea s. 38.
II. Lehtiarvissa vähintäin 3 johtojänneryhmää.

a. Ydin ^  litteä— litteän kolmiomainen tai liereän 3-kul- 
mainen; puita tai pensaita, joilla on paljaita nuoria he- 
denorkkoja, useimmiten 2—3 yhdessä samalla perällä.
1. Ydin litteä tai litteän kolmiomainen, tavallisesti viher

tävä; vuosiversot nystykarvattomia; silmut köyntöisiä:
Betula s. 29.

2. Ydin liereän 3-kulmainen, useimmiten ruskeahko;
vuosiversot ja varsinkin hedekukintojen perät nysty- 
karvaisia; silmut +  vuorottaisia: Corylus s. 29.

b. Ydin epäselvään 5-kulmainen, vihertävä; tuskin 1 m
korkea hieno-oksainen pensas, jonka tavallisia lehtisilmuja 
muistuttavat nuoret hedekukinnot ovat lyhyitä, perättö
miä ja yksittäisiä; vuosiversot ^  runsaasti keltaisten 
vahanystyjen peittämiä, tuoksultaan aromatisia; silmut 
köyntöisiä: Myrica s. 28.

c. Ydin selvään 5-kulmainen tai 5-säteinen; paljaita nuoria 
kukintoja puuttuu.
1. Korkeita puita; vuosiversot kaljuja (Populus alballa  

ohuen, koskettaessa häviävän, harmaanvalkean vanuk- 
keen peittämiä); silmut köyntöisiä; ydin valkea.
A. Päätösilmu yksinäinen; silmut pitkiä ja suippoja, 

usein hyvin tahmeita; silmusuomut köyntöisissä 
riveissä, kaljuja tai ^  hienokarvaisia:

Populus s. 27.
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B. Päätösilmu useamman pienemmän silmun ympä
röimä; silmut +  lyhyen ja leveän keilamaisia, usein 
tylppiä, ei tahmeita; silmusuomut lukuisia ja selviin 
pitkittäisiin riveihin järjestyneitä, ainoastaan reunois
taan karvaisia: Quercus s. 31.

2. Edellisessä kohdassa luetellut tunnusmerkit ainakin 
osittain pätemättömiä; ydin useimmiten epäselvään 5- 
kulmainen: siirry seuraavaan ryhmään d.

d. Ydin liereä tai liereän kulmikas, ei selvään 3- eikä 
5-kulmainen tai -säteinen; paljaita nuoria kukintoja 
puuttuu.
1. Silmut selvään vuorottaisia, asennoltaan +  vinossa 

lehtiarpien suhteen, joiden pinta ainakin jonkun ver
ran kääntyy vaakasuorien vuosiversojen alapuolta 
kohti; oria puuttuu.
A. Silmut jonkunverran siirottavia, litteähköjä, kah-

dellaisia: lehtisilmut pienenpuoleisia, suikean pui- 
keita, kukkasilmut suurempia, leveän soikeita; silmu- 
suomut ainakin reunoistaan tummanruskeita; ydin 
valkea: (Jlmus s. 32.

B. Silmut jokseenkin liereitä, kaikki yhdellaisia, heleän- 
ruskeita; ydin vihertävä.
/. Silmut sangen siirottavia ja pitkiä, kapean sul

keita; silmusuomujen latvat miltei kaljuja:
Fagus s. 31.

II. Silmut painuisia, suikeita, kooltaan kohtalaisia; 
silmusuomujen latvat harvaan pitkäkarvaisia:

Carpinus s. 29.
2. Silmut köyntöisiä, asennoltaan suoraan lehtiarpien ylä

puolella.
A. Saman lehtiarven yläpuolella (ainakin usein koh

din) 3 jokseenkin yhtä suurta silmua rinnatusten:
Prunus-lajeja s. 41.

B. Ylipäänsä vain 1 silmu kunkin lehtiarven yläpuo
lella. (Schizonotus-\a\t\\\a saattaa joskus löytää sil-

2



mun tyvestä joukon paljon pienempiä toisarvoisia 
silmuja).
/. Matalanpuoleisia pensaita kuorioraisinvuosiversoin.

a. Orat (1— )2—3-haaraisia, tanakoita, tyvestään
tuntuvasti paksumpia, kiinni heti lehtiarpien ala
reunassa ja niitä peittäviä. (Sitäpaitsi toisinaan 
pienempiä yksinkertaisia oria siellä täällä nivel- 
väleillä): Ribes grossularia s. 35.

b. Orat haarattomia; lehtiarvet kapeita ja pitkiä,
vartta suurelta osalta ympäröiviä, silmut niistä 
hiukan ylöspäin etääntyneitä: Rosa s. 47.

II. Puita tai (useimmiten korkeita) pensaita, joilla on
vain 1 tai muutamia harvoja päärunkoja; orattomia
tai verso-oraisia.
a. Lehtiarvet sangen kapeita (varsinkin johtojänne-

ryhmien välistä), ohuena viivana silmun tyveä 
ympäröiviä, varrettomia. Vuosiversot hienonpuo- 
leisia, kiiltävän punanruskeita, ohuen, harmahta
van, kesivän kalvon (päällysketon) peittämiä; sil
mut suuria, suikeita, painuisia, toisinaan +  
varrellisia; oria puuttuu: Amelanchier s. 54.

b. Lehtiarvet leveämpiä, käyrän soikeita, varrellisia,
varsi lyhyehkö, hyvin paksu ja versoa vastaan 
selvään rajottunut; päätösilmua osaksi peittää 
useamman ympäröivän lehtiarven varret. Vuosi- 
versot kiiltävän vihreitä, harvemmin kellanhar- 
maita; silmut jokseenkin pieniä, puikeita; oria 
puuttuu: Cytisus s. 55.

c. Lehtiarvet ilman selviä varsia; päätösilmu vapaa 
eikä ylipäänsä useamman lehtiarven ympäröimä.
1. Matalanpuoleinen pensas, jonka useimmat ok

sat ovat orakärkisiä; orissa tavallisesti useam
pia silmuja; sivuversot hyvin harittavia; vuosi- 
versot ^  hienokarvaisia; lehtiarvet soikeita; 
silmut sangen pieniä, melkein pallomaisia:

Prunus spinosa s. 41.
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2. Useimmiten oraisia kookkaita pensaita tai ma
talia puita (— oraton saattaa olla Cratcegus 
sanguineus, jonka päätösilmut ovat sivusilmuja 
tuntuvasti suurempia); orat silmuttomia tai on 
niissä harvoin enempää kuin 1 silmu tai kää- 
piöverso tyvessä; vuosiversot kaljuja; kääpiö- 
versot niukkasilmuisia; lehtiarvet suikeita; sil
mut harvojen tavallista kuperampien suomujen 
peittämiä, leveän puikeita, tylppiä, pieniä, päätö- 
silmukaan ei juuri yli 0,5 sm pitkä; ydin enim
mäkseen kellanvihreä: Crataegus s. 50.

3. Useimmiten orattomia puita tai korkeita pen
saita (— oraisia saattavat olla Pirus communis 
ja Pmnus insiticia)-, silmut useimmiten +  
suippoja.
x. Ensimäinen, toinen tai tavallisesti kolmas 

(poikkeustapauksissa neljäs?) sivusilmujen 
suomuista silmun latvaan ulottuva.
X Päätösilmut, samoin kuin muutkin silmut, 

pieniä ja i  löyhä- ja harvasuomuisia; 
vuosiversot karvaisia: Cydonia s. 51.

XX Päätösilmut kookkaita, 1 sm ja sitäkin 
pitempiä; vuosiversot kaljuja: Pirus s. 52. 

p. Vasta viides, kuudes tai seitsemäs, harvem
min jo neljäs sivusilmujen lukuisista suo
muista silmun latvaan ulottuva; päätösilmut 
tavallisesti tuntuvasti 1 sm:ä lyhyempiä.
X Ydin vihreä; vuosiversot kaljuja; lehti

arvet tasasoukan suikeita; silmusuomut 
leveitä, lovilatvaisia:

Pirus communis s. 52. 
XX Ydin valkea tai ruskeahko; vuosiversot 

kaljuja tai karvaisia; lehtiarvet soikeita— 
pitkänpyöreitä; kääpiöversoissa +  lukui
sasti silmuja: Prunus s. 41.
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III. Matalia tai keskikorkuisia, runsas- ja +  hieno- 
haaraisia, kokonaan orattomia pensaita (-- Rubus 
idceuksen toisvuotisissa versoissa tavataan +  ora- 
maisia sukia).
a. Selviä lehtiarpia puuttuu: silmua tukee paikalleen 

jäänyt lehtiruodin tyvi, jonka murtopinta on aivan 
säännöttömästi syntynyt, ikäänkuin rikkinäinen. 
Puolipensaita, joiden juurakko kasvattaa lukuisia, 
karkeita, vain 2 vuotta eläviä versoja; ydin laaja, 
puu ohut, korkeintaan hiukan kuorta paksumpi:

Rubus s. 45.
b. Lehtiarvet selviä, verrattain suuria, leveän soi

keita tai kolmiomaisia, miltei aivan vuosiverson 
pinnan tasalla, tämä kun on kauttaaltaan jokseenkin 
tasapaksu eikä lehtiarpien kohdalta turvonnut. 
Vuosiversot ja silmut kookkaita, jälkimäiset sii
rottavia, niiden suomut +  löyhässä:

Schizonotus s. 40.
c. Lehtiarvet selviä, niiden pinnat ei samassa tasossa 

verson pinnan kanssa, koska ne ovat +  varrelli
sia tai ainakin ^  vinossa versoa vastaan.
1. Silmut verrattain suuria, +  selvään varrellisia, 

suikeita—kapean puikeita, pitkäsuippoisia, tähti- 
karvattomia; lehtiarvet kapeita, käyriä:

Ribes s. 35.
2. Silmut pieniä, varrettomia, puikeita, lyhytsuip-

poisia, litteitä, hienosti tähtikarvaisia; lehtiarvet 
pieniä, soikeita tai kuutavia: Opulaster s. 38.

T oin en  p ääry h m ä.

Silmut vastakkaisia tai viistoon vastakkaisia.

A. Silmut näkymättömissä, syntyen lehtiarpien haavakorkin alle 
ja kohottaen näiden keskustaan selvän pienen kyh
myn; haavakorkki on silmun kasvusta usein halkeillut ja voi



silmun latva myöhemmin tulla näkyviinkin. Lehtiarvet 3- 
kulmaisen keilamaisia, niissä 3 johtojänneryhmää:

Philadelphus s. 35.
B. Silmut selvään näkyvissä ja joko paljaita, suomuttomia tai 

on niissä päällimmäisenä tuppimainen suomu, joka yksinään 
peittää koko silmun. Silmut tasasoukkia— suikeita; lehti
arvet kapeita ja on niissä 3 johtojänneryhmää: Viburnum s. 73.

C. Silmut tavallisten litteiden suomujen peittämiä.
I. Lehtiarpien johtojänneryhmät yhtyneet pitkäksi kaarimai-

seksi riviksi. Korkeita puita mustin tai mustanruskein 
pyramidimaisin silmuin; sivusilmut 2-suomuisia; päätösil
mut suurempia, 4-suomuisia: Fraxinus s. 70.

II. Lehtiarvissa 5— 9 erillistä johtojänneryhmää. Varsin kar-
keaversoinen puu, jonka silmut ovat hyvin tahmeita, tum
man ruskeanpunaisia, monisuomuisia; päätösilmut tavatto
man suuria: /Esculus s. 61.

III. Lehtiarvissa 3 (tai 5: Sambucus nigra) erillistä johto
jänneryhmää (näkyvät joskus vasta leikkauksessa).
a. Oksat orakärkisiä. Silmut viistoon vastakkaisia, painui-

sia, suippoja, mustanruskeita, monisuomuisia, niiden 
suomut köyntöisiä: Rhamnus s. 61.

b. Oksat orattomia.
1. Sivusilmut painuisia, suikeita ja suippoja; ydin täy

teinen.
A. Silmut 2 —4-suomuisia, kauttaaltaan +  karvaisia.

1—5 m korkeita pensaita, joiden vuosiversot ja 
oksat ovat pitkiä, vitsamaisia, useimmiten +  kiiltä
vän punaisia; lehtiarvet käyrän viivan tai nauhan 
muotoisia Cornus s. 66.

B. Silmut monisuomuisia, ainoastaan ripsikarvaisia. 
Alle 1 m:n korkea pensas kellanruskein vuosiver- 
soin; lehtiarvet enemmän kolmiomaisia:

Diervillea s. 74.
Katso myös Lonicera alpigenaa.

2. Sivusilmut siirottavia tai sitten tanakoita ja tylppiä; 
silmuissa useimmiten enempi kuin 4 suomua.

21
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A. Silmut aika suuria, löyhäsuomuisia, puikeita— 
miltei pallomaisia; lehtisilmujen tyvessä (edessä tai 
kummallakin sivulla) kyhmy, uuden silmun aihe, 
joka voimallisemmissa vuosiversoissa usein on ke
hittynyt selväksi lisäsilmuksi; ydin täyteinen, sangen 
laaja. Karkeaversoisia kookkaita pensaita, joiden 
puu ei ole kuorta paksumpi; vuosiversojen pääl- 
lyskettosolut suurennuslasilla näkyviä:

Sambucus s. 72.
B. Silmut erikokoisia, mutta joka tapauksessa +  hoik

kia ja suippoja, enimmäkseen hyvin siirottavia; sivu- 
silmut usein lisäsilmuisia, siten että voimallisem
missa vuosiversoissa miltei jokaisen niistä yläpuo
lella on 1—3 toinen toistaan pienempää silmua päälle
tysten suorassa rivissä; versot usein onttoja. Milloin 
pystyoksaisia, milloin rentoja tai köynneliäitä pen
saita: Lonicera s. 74.

C. Silmut keskikokoisia tai pieniä, +  puikeita ja tylp
piä; lisäsilmuja puuttuu (ainoastaan Acer tatari- 
cam illa saattaa löytää pienen toisarvoisen silmun pää- 
silmun kummaltakin sivulta); versot täyteisiä. Puita 
tai pensasmaisia puita: Acer s. 58.

IV. Lehtiarvissa 1 pistemäinen tai viivamainen johtojänne
ryhmä (monasti ilmeisesti useamman erillisen yhtymisestä 
syntynyt).
a. Vuosiversojen silmuissa 2—4 suomua.

1. Vuosiversot suurelta osaltaan kuolleita, niin että ensi- 
mäinen pari eläviä silmuja löytyy useampia niveliä 
vuosiverson latvaa alempaa; vuosiversot aivan kaljuja; 
silmut pieniä, +  siirottavia; ydin kaita, ontto:

Symphoricarpus s. 77.
2. Vuosiversot tavallisella päätösilmulla varustettuja, hy

vin hienon, ainoastaan suurennuslasilla näkyvän, tiheän 
karvan peittämiä; silmut kohtalaisia, painuisia; ydin 
jokseenkin laaja, täyteinen: Ligustrum s. 68.
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b. Silmuissa vähintäin 5 suomua.
1. Vuosiversot vihreitä— vihreänruskeita; päätösilmut 

yksinäisiä, tavallisesti lähellä ensimäistä sivusilmuparia, 
lukuunottamatta välittömästi niiden vieressä kenties 
sijaitsevaa silmuparia; silmusuomut vihreitä, reunoistaan 
ruskeanpunaisia, kalvomaisia: Euonymus s. 56.

2. Vuosiversot +  kiiltävän keltaisia tai ruskeita; päätö
silmut yksinäisiä tai parittaisia, tavallisesti jokseenkin 
etäällä ensimäisestä sivusilmuparista, jollei aivan ver
son latvaan ehkä kehittynyttä silmuparia oteta huo
mioon; silmusuomut ruskeita— kellanruskeita— kellan- 
vihreitä: Syringa s. 68.

K olm as p ääry h m ä.

Silmut kiehkuraisia.

Silmuja 2 tai 3 päälletysten, +  säännöttömästi, painautu
neina vuosiversoja vastaan ja niihin miltei vajonneina; pienissä 
käyrän soikeissa lehtiarvissa 1 johtojänneryhmä; puu hyvin 
pahanhajuista; ydin kellanruskea: Amorpha s. 55.
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Lajit.
Pinacese.

1. Larix Tourn., Mill.

Korkeita puita, joiden runkoa voi seu
rata viimeiseen latvaan asti. Heikot oksat 
vaakasuorasta tyvipuolesta ylöspäin kaartu
via. Kääpiöversot lyhyitä, miltei pitkänpyö- 
reitä (c). Silmut +  pallomaisia (b), pihkai
sia. Kesäiset emikukinnot jäävät kovettu
neina käpyinä talveksi paikoilleen.
A. Käpysuomut kaljuja, melkein ympyriäisiä, 

lantto- tai typäkkäpäisiä, reunat litteitä ja 
vähän ulospäin taipuneita; runko useim
miten hiukan mutkikas:

*L. decidua Mill. (L. Larix (L.)
Karst., L . Europcea DC.; Europan 
lehtikuusi). — Yleiseen istutettuna E.- 
ja K.-Suomessa. — Villinä K.-Euro- 
pan vuoriseuduissa, lähinnä Puo
lassa.

B. Käpysuomut +  karvajätteisiä, pyöreitä, pyöreä- ja ehytlat- 
vaisia, vähän sisään taipuneitten reunojen vuoksi kuperahko- 
selkäisiä; runko tavallisesti aivan suora:

L. Sibirica Ledeb. (Siperian lehtikuusi). — Paikotellen 
istutettuna, viihtyen P.-Suomessakin; villinä luonnon
tieteellisen alueemme itärajalla.

C. Käpysuomut päästään alaskäänteisiä, lovipäisiä, ohutlaitaisia:
*L. leptolepis Gord. (Japanin lehtikuusi). —  Joskus 

istutettuna E.-Suomessa. — Kotoisin Japanista.

Kuv. l .  
Larix decidua.

Salicacese.
2. Salix Tourn., L.

Salix-lajit vaihtelevat sangen suuresti; sitäpaitsi ne muodostavat lukuisia 
sekalajeja. Olematta erikoistutkija on sentähden usein vaikeaa erottaa toi
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sistaan päälajejakaan edes kukallisina 
ja lehdellisinä — sekalajeista puhumatta
kaan. Selvää on silloin, että sitäkin 
työläämpää, jollei suorastaan mahdo
tonta, on monesti niiden määrääminen 
kukattomina ja lehdettöminä. Tästä syystä 
on alla olevassa selityksessä lajeja käsi
telty ryhmittäin, lukuunottamatta muuta
mia helposti tunnettavia.
A. Vuosiversot sangen lyhyet; 5—

15 sm korkeita tunturivarpuja:
S. herbacea L.(vaivais- 

paju),
S. reticulata L. (verkko- 

lehtinen paju) ja
S. polaris Wbg (napa- 

maitten paju).
B. Vuosiversot kookkaita; pen

saita tai puita. Kuv. 2. Salix fragilis (a—c); S.
I. Korkea paksurunkoinen puu, alba viminalls (S’ h):

, , , , , . , 5 . niericans (i—k); S. purpureajonka oksat ovat hyvin hau- 6 (l ’
raita. Vuosiversot hienoja, 

kaartuvia, kaljuja, kiiltäviä, kellanharmaita; silmut painuisia, 
suikeita, kaljuja, kiiltäviä, mustanruskeita (a—c).

*S. fragilis L. (salava, piilipuu). — Istutettuna ja 
paikotellen villiytyneenä suurimmassa osassa maa
tamme. —  Alkuperäisen villinä ainakin jo Ruotsin 
eteläosassa.

II. Oksat ei hauraita.
a. Pitkäperäiset eminorkot suvelliselta paikoillaan. Silmut ja 

vuosiversot vaaleanruskeita, kaljuja ja hyvin kiiltäviä, 
ikäänkuin vernissatuita; sivusilmut siirottavia:

S. pentandra L. (halava). — Yleinen.
b. Eminorkkoja ei suvelliselta.

1. Vuosiversot siniharmaasta vahapeitteestä härmäiset:
S. daphnoides Vili. ja sen alalaji *acutifolia Willd. (5. 

Caspica Hort.); (härmäpaju). — Ainoastaan alalaji vil-



linä Kaakkois-Suomessa, mutta istutettuna molemmat 
jokseenkin yleisiä.

2. Vuosiversot ei siniharmaita.
A. Kukkasilmut lehtisilmujen näköisiä, korkeintaan 

ainoastaan kokonsa puolesta eroavia; kaikki silmut 
soukkia, leveyttään yli kahta vertaa pitempiä.
I. Korkeita pensaita (tai puita). Silmut painuisia,

litteitä.
a. Vuosiversot kaljuja, hienoja, vitsamaisia. Silmut 

kaljuja, +  kiiltävän punaisia, osaksi vastakkaisia(l, m):
*S. purpurea L. (purpurapaju). — Jonkun verran 

istutettuna. —  Villinä lähinnä E.-Ruotsissa.
b. Vuosiversot +  karvaisia.

1. Silmut täysin painuisia, ainakin vuosiverson 
aliosassa hyvin litteitä (d—f) ;  vuosiversoissa 
hieno painuinen karvapeite; puun tapainen:

*S. alba L. (hopeapaju). — Jokseenkin yleinen istu
tettuna P.-Suomeen asti. —  Villinä lähinnä P.-Sak- 
sassa.

2. Silmut verrattain suuria, löyhemmin painui
sia, jokseenkin korkeaselkäisiä (i— k); vuosi- 
versot tiheän, lyhyen huopakarvan peittämiä; 
harvoin puumainen:

S. nigricans Sm. (musteneva paju). — Yleinen villinä.
3. Silmut painuisia, muttei ylen litteitä (g, h), 

vuosiverson yläosassa välistä parittaisia; 
vuosiversot tiheän, pehmeän huovan peittä
miä; kookas pensas:

S. viminalis L. (koripaju). — Villinä luonnontieteel
lisen alueemme itärajalla; joskus istutettuna.

II. Matalia pensaita:
S. livida Wbg (S. vagans And s., S. depressa L.; 

lanttopaju),
S. repens L. (hanhenpaju),
S. myrtilloides L. (juolukkapaju),



27

S. hastata L. (nuolipaju) ja 
S. glauca L. (sinertävä paju).

B. Kukkasilmut paljon karkeampia kuin lehtisilmut, 
usein melkein pallomaisia; tavallisesti halkeaa ku
kintoa ympäröivä silmusuomu sangen varhain, niin 
että valkokarvainen kukinto tulee näkyviin.
I. Tavallisesti puu; vuosiversot ja silmut karkeita 
S. caprea L. (raita). — Hyvin yleinen.
II. Pensaita; vuosiversot ja silmut ei erittäin karkeita: 
S. bicolor Ehrh. (5. phylicifolia  Sm.; kiiltopaju,

metsäpaju),
S. cinerea L. (vesipaju),
S. aurita L. (virpapaju) ja 
S. Lapponum L. (leväpaju).

3. Populus Tourn., L.

A. Silmut ei tahmeita; kuori pysyy 
kauan sileänä.
I. Vuosiversot ±  tiheän, kosket

taessa häviävän, harmaanvalkean 
vanukkeen peittämiä; silmut i  
karvaisia, pieniä, niiden kahden 
alimman suomun reunat silmiin
pistävästi yhdensuuntaisia (f, g):

*P. alba L. (hopeahaapa).
— Verrattain yleinen istu et- 
tuna. —  Villinä lähinnä P.- 
Saksassa.

II. Vuosiversot kaljuja, kiiltävän 
kellanruskeita; silmut kiiltävän 
ruskeita, hyvin kovia, suuria (b, 
c), niiden* suomut ripsikarvaisia
(d )  ja latvapuoleltaan muuten
kin 2̂ lyhytkarvaisia, luvultaan 
noin 4:

Kuv. 3. Populus tremula 
(a— d); P. nigra (e); P. 

alba (f. g).
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Kuv. 4. 
Myrica gale.

P. tremula L. (tavallinen haapa). —  Hyvin yleinen.
B. Silmut ainakin latvapuoleltaan hyvänhajuisesta pihkamaisesta 

erittymästä tahmeita; kuori verrattain pian rosoinen:
*P. balsamifera L. (palsamihaapa),
*P. nigra L. (mustahaapa),
*P. laurifolia Led. (laakerihaapa),

P. candicans Ait. (P. Ontariensis 
Desf., P. cordata Lodd.; Ontarion 
haapa) ja

*P. suaveolens Loud. (tuoksuhaapa).

Myricacese.
4. Myrica L.

Pieni pensas, jonka oksat ja vuosiversot 
ovat hyvin hienoja, pystyjä, ruskeita; paljaita 
nuoria hedekukintoja taajassa, ja ovat ne rus
keita, perättömiä, siirottavia; silmut pyöreän 
puikeita (b, c), niiden suomut hienosti ripsi- 
laitaisia (d):

M. gale L. (Gale palustris (Lam.)
Chev.; suomyrtti). —  Soissa, rannoilla; 
yleinen.

Juglandacese.
5. Juglans L.

Karkeaoksainen puu; vuosiversot +  lyhyt- 
karvaisia ja nystykarvaisia; sangen suurien, 
harmaiden lehtiarpien pinnasta kohoaa käsnä- 
mäisesti 3 mustaa johtojänneryhmää; lehtiar
pien yläreunassa tiheä karvarivi, peittäen ylä
puolella olevan silmun tyveä (a ) ; silmut tiheään 
harmaavanukkeisia; päätösilmu tuntuvasti pi
tempi köyntöisiä sivusilmuja, joita toisinaan on 
2 päälletysten saman lehtiarven yläpuolella:

Kuv. 5. 
Juglans eine rea.
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*J. cinerea L. (harmaa saksanpähkinä). — Harvi
naisen puoleiseen istutettuna maamme eteläisimmissä 
osissa. — Kotoisin P.-Amerikan itäosista.
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Betulacese.
6. Corylus Tourn., L.

Korkea pensas, jonka silmut ovat jok
seenkin pieniä, pitkänpyöreitä (b), usein 
selvään vuorottaisia; vuosiversot jokseen- a  
kin tiheään, silmut niukemmin karvaisia 
ja nystykarvaisia (d):

C. Avellana L. (tavallinen päh
kinäpuu). — Lehtomäillä, kallio
rinteillä maan eteläosissa.

7. Carpinus Tourn., L.
Meillä kookas pensas; vuosiversot 

miltei tai aivan kaljuja, kääpiöversot siro
tellen karvaisia; runko sileä, vaaleanhar
maa, usein kohokulmainen; silmusuomut 
ruskeita, pitkiä, hienoripsisiä ja latvapuo- 
lelta karvaisia (h); ydin pyöreän 5-kulmai
nen: Kuv. 6. Corylus Avellana 

(a—d); Carpinus betulus 
*C. betulus L. (valkopyökki). — (e—h).

Istutettuna maamme eteläosissa.
— Villinä jo E.-Ruotsissa.

8. Betula Tourn., L.

A. Täysikasvuisina korkeita puita, joiden runkoa peittää valkea, 
kesivä tuohi; nuoremmat oksat kiiltävän punaruskeita; sil
mut keskikokoisia, suikeita—kapean puikeita.
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I. Vuosiversot lukuisista pienistä käsnä- 
pilkuista karheita, muuten kaljuja; 
silmusuomut lyhyeen ripsikarvaisia 
(e), niistä 2 alimmaista putoaa taval
lisesti varhain pois (d: 1, 2):

B. verrucosa Ehrh. (B . alba 
L. p. p., B. pendula Roth incl.; 
rauduskoivu). —  Kautta maan hy
vin yleinen. '

II. Vuosiversot miltei tai aivan käsnät- 
tömiä, mutta sensijaan hienokarvai- 
sia; silmusuomut +  pitkäripsisiä (b):

B. pubescens Ehrh. (B. alba 
L. p. p., B. odorata Bechst.; hies
koivu). — Kautta maan hyvin 
yleinen.

B. Matala pensas tai varpu; vuosiversot ^ Z y ^ n an a^ f—h.)

v *  n
Kuv. 7. Betula pubescens 

—c); B. verrucosa ( 
e); B. nana ( f—h).

sangen ohuita, tummanruskeita, hieno- 
karvaisia, käsnättömiä; silmut hyvin pieniä, 
pitkänpyöreitä (g, h):

B. nana L. (vaivaiskoivu). — Ylei
senä kautta maan, paitsi Ahvenanmaalta 
epävarma; eteläosissa ainoastaan soissa.

9. Alnus Tourn., Oaertn.

Nuoret hede- ja emikukinnot ovat syksystä 
alkaen paljaina. Edelliset ovat helposti huo
mattavia, suuria, tavallisesti kaksittain samalla 
perällä, jälkimäiset sensijaan pieniä. Edellisenä 
kesänä muodostuneet, sittemmin mustuneet, 
käpymäiset hedelmäkukinnot sitävastoin näkyvät 
jo etäälle.
A. Vuosiversot ^  tiheään hienokarvaisia; sil

mut karvaisia, niukasti tai ei ollenkaan vaha-
nystyisiä; korvakearvet usein selviä (b : a); Kuv-8; Alnusgluti- J J ' nosa (a); A. incana

( b , c).
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oksat pystyjä, pitkiä, niiden latvat tavallisesti alaspäisiä; van
hempienkin runkojen kuori sileä, väriltään harmaa; kävyt 
jonkun verran suuremmat kuin seuraavalla:

A.' incana (L.) DC. (harmaaleppä). — Mäillä, met
sissä, rannoilla; varsin yleinen koko maassa.

B. Vuosiversot miltei kaljuja, vahanystyistä +  tahmeita; silmut 
ej karvaisia, mutta sinivalkean vahajauheen peittämiä; oksat 
lyhyitä, melkein suoraan ulospäin siirottavia; kuori rosoinen, 
täynnä pitkittäisiä koroja, väriltään mustan- tai harmaan
ruskea:

A. glutinosa (L.) Gaertn. (tervaleppä). — Rannoilla, 
korvissa; yleinen Oulun seutuihin saakka.

Fagacese.
10. Fagus Tourn., L.

Meillä tavallisesti pensasmainen puu; ver
sot kaljuja; silmusuomut Iatvapuolestaan 
i  hienokarvaisia (b ) ;  runko sileä, vaalean
harmaa, liereä; ydin pyöreän kulmikas; nuo
remmissa puissa lehdet pysyvät varisematta 
läpi talven:

*F. silvatica L. (tavallinen pyökki).
— Istutettuna maamme eteläisim- 
missä osissa. — Villinä jo E.-Ruot- 
sissa.

11. Quercus Tourn., L.

Pikkuoksia lähtee useampia yhdestä koh
dasta, riippuen siitä, että monta silmuakin 
yhtaikaa syntyy vuosiverson latvaan. Vuosi- 
versot vaaleanruskeita, kiiltäviä, +  kulmik
kaita. Kuv. 9 . Fagus silvatica.
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A. Silmut miltei pituutensa le
vyisiä, tylppiä (b, c); nuo
remmissa puissa lehtiä osit
tain jää kiinni talveksikin; 
lehtiruodit ei puolta lehden 
kannan leveyttä pitemmät,
0 ,2— 1 sm:

Q. robur L. (Q. pe- 
dunculata Ehrh.; kesä- 
tammi). — Villinä maan 
eteläisimmissä osissa; 
muuten yleiseen is
tutettuna, menestyen 
Kuopioon ja Tornioon 
asti.

B. Silmut puikeita, suipohkoja
(f, g ) ;  lehdet talven yli
kiinni pysyviä; lehtiruodit Kuv. 10. Quercus robur (a -d ); Q. 
puolta lehden kannan le- sessiliflora (e—h).
veyttä pitemmät, aina 3 sm
pitkät:

*Q. sessiliflora Salisb. (talvitammi). — Harvoin 
istutettuna maamme eteläosissa. — Villinä E.-Ruotsiin 
saakka.

Ulmacege.
12. Ulmus Tourn., L.

Korkeita puita, joiden pikkuoksat lähtevät suuremmista yh
dessä tasossa, riippuen tämä vuorottaisesta silmuasennosta. Oksat 
pitkiä, viistoon ylöspäin, niiden latvat kaartuen ulospäin ja sen 
kautta vaakasuorassa.
A. Silmusuomut 2-värisiä, keskeltä vaaleanruskeita ja reuna- 

puolesta tummanruskeita, ripsireunaisia (b, d), muuten aivan
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kaljuja; lehtisilmut kapean keila- 
maisia, teräväkärkisiä (b), kukka- 
silmut puikeita (c); vuosiversot 
kaljuja:

U. pedunculata Foug. (U: 
loevis Pali., U. effusa  Willd.; 
kynäjalava). — Villinä jok
seenkin harvinaisena maam
me eteläosassa Tampereen 
tienoille; istutettuna jokseen
kin tavallinen, menestyen ai
nakin K.-Pohjanmaalla asti.

B. Silmusuomut yksivärisiä, tum
manruskeita, +  karvaisia.
I. Vuosiversot hienosti sukakar- 

vaisia; silmuissa selvä ruoste- 
ruskea karvapeite (e):

U. campestris L. *scabra 
vuorijalava). — Villinä ja istutettuna yhtäläisesti kuin 
ed., mutta hiukan tavallisempi.

II. Vuosiversot kaljuja; silmut vähemmän huomattavasti siro
tellun myötäkarvaisia, sangen vinossa (f, g):

*U. campestris L. *glabra Mill. (U. campestris Sm.; 
kujajalava). — Jonkun verran istutettuna E.-Suomessa.
— Villinä lähinnä P.-Saksassa sekä Ölannissa ja Gott- 
lannissa.

Aristolochiacese.
13. Aristolochia L.

Paljaat silmut keilamaisia, valkeakar- 
vaisia, syksyllä suurimmaksi osaksi lehti
ruodin tyven peitossa; vanhemmat oksat 
harmaita, rosokuorisia:

*A. macrophylla Lam. (A  
sipho L’Her.; köynneliäs piippu- 
ruoho). — Silloin tällöin E.-

Kuv. 11. Ulmus pedunculata 
(a—d); U. *scabra (e); U. 

*glabra (f, g).

Mill. (U. montana With.;

Kuv 12. Aristolochia 
macrophylla.
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Suomessa seinusköynnöksenä viljelty. —  Kotoisin P.- 
Amerikan itäosista.

Berberidaceae.
14. Berberis L.

Noin 1,5 m korkea ^  pysty
jä runsashaarainen pensas, jon
ka oksat ovat harmaanruskeita, 
vuosiversot likaisen kellanhar- 
inaita, juuriversot poikkeavasti 
kiiltävän kellanruskeita, kaikki 
uurteisia. Kellanruskeat orat 
ovat oksien alaosassa 3-haarai- 
sia, ylempänä yksinkertaisia tai 
kokonaan puuttuvia. Ne ovat 
selvästi muuttuneita lehtilapoja, 
koska ne istuvat silmuja tuke
vien kantojen latvassa, joissa 
muuten ei näy jälkiäkään 
lehtiarvista; sensijaan löytää 
orien hangoissa tavattavien sil
mujen ympäriltä 2—4 pitkä
vartista lehtiarpea (c: $). Silmut 
ovat siis näin ollen pienten,
2 —4 lehteä kannattaneitten 
kääpiöversojen (e:B ) päätö-

Kuv. 13. Berberis vulgaris.

silmuja (e: y). Koska nämä kääpiöversot sijaitsevat vuosiver- 
soilla, ovat ne kehittyneet samana kesänä kuin nämä jälkimäi- 
setkin — mitä ei tapahdu millekään muulle lehtipuullemme 
tai -pensaallemme. Puu kellanvärinen. Kesälliset kukintoperät 
jäävät talveksi paikoilleen:

*B. vulgaris L. (happomarjapensas). — Yleiseen 
viljelty ja toisinaan metsistynyt. — Villinä K.-Ruot- 
siin asti.
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S a x ifr a g a c e s e .
15. Philadelphus L.

Noin 2 m korkeita pitkävesaisia pensaita parittaisin, hieno- 
harjuisin, kaljuin vuosiversoin ja oksin. Valkeavärisissä, 3-kul- 
maisen keilamaisissa lehtiarvissa 3 johtojänneryhmää. Ydin 
laaja, valkea, +  6-kulmainen.
A. Vanhemmat oksat kovin hilseileviä, 

ruskeanpunaisia; runko likaisen vaa
leanharmaa; lehtiarpien (b, c : $) haa- 
vakorkki repeää useimmiten rikki jo 
varhain kevättalvella, jotenka harvaan 
valkeakarvaiset, suipot, keilamaiset 
silmut tulevat vapaiksi (b, c : o.):

. *P. coronarius L. (tavallinen 
metsäjasmiini). — Yleiseen is
tutettuna maan eteläosassa. —
Villinä Kaakkois-Europassa.

B. Vanhemmat oksat ei hilseileviä, har
maanruskeita; vesat erikoisen vaa
leankeltaisia tai -harmaita; lehtiarpien Kuv. 14. Philadelphus coro- 
haavakorkki enimmäkseen koko tai- narius (a—c): P pubes- 
ven repeämättä (d, e): cens d̂’ e*'

*P. pubescens Lois. (hienokarvainen metsäjas
miini). — Joskus istutettuna E.-Suomessa. — Villinä 
itäisissä Yhdysvalloissa.

16. Ribes L.

A. Orainen, runsashaarainen ja -oksainen pensas. Silmut (b) 
vaaleanruskeita, miltei tai aivan varrettomia, kapean puikeita, 
niiden suomut löyhässä, reunoistaan ripsikarvaisia (d); lehti
arvet hevosenkengän muotoisesti silmun tyveä ympäröiviä
(e), vasta orien poistamisen jälkeen näkyviä; vuosiversot +  
valkeanharmaita, hienokarvaisia (c), vanhemmat oksat hilsei
leviä:
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*R. grossularia L. (karviaismarjapensas). — Ylei
seen viljelty E.- ja K.-Suomessa ja usein metsisty
nyt. — Villinä K.-Europassa.

B. Orattomia pensaita +  hilseilevin oksin; silmut +  selvään 
varrellisia.
I. Sivusilmut siirottavia; päätösilmut vaan hiukan tai ei 

ollenkaan tasapaksuja vuosiversoja paksummat; oksat ver
rattain karkeita, niiden kuori pian repeävä; ydin laaja.

Kuv. 15 Ribes grossularia (a—e); R. alpinum (f—k); R. aureum 
(l—o); R. rubrum (p —r); R. nigrum (s—u); R. sanguineum (v—y).

a. Silmut yksivärisiä, sinipunervia— punertavia— ruskeita, 
+  hienokarvaisia, vähemmän suippoja, lyhyehköjä; 
vuosiversot +  vaaleanharmaita.
1. Silmut (s) vaalean sinipunervia tai kellanruskeita, etu

päässä suomujen reunoista karvaisia ( t ) ;  vuosiversot 
hienokarvaisia; puulla murrettaessa väkevä epämiellyt
tävä tuoksu:

R. nigrum L. (mustaherukka, musta viinimarjapen
sas). — Tavallinen villinä ja viljeltynä.
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2. Silmut tummia, sini- tai ruskeanpunertavia—rus
keita, miltei kaljuja tai heikosti karvaisia (r), lyhyem
piä ja teräväkärkisempiä kuin edellisellä (q); vuosiver
sot tuskin karvaisia; puun tuoksu ei erikoisen huo
mattava:

R. rubrum L. (punaherukka, punainen viinimarja
pensas). — Yleiseen viljelty, harvinaisempi villinä. 
Tavallinen villinä, mutta tuskin ollenkaan viljelty on 
sensijaan 3 pubescens Sw., joka päämuodosta eroaa 
karvaisempien silmujensa kautta.

b. Silmusuomut keskeltä punaisia, reunoista kellanruskeita, 
nahkeita, selvästi pienillä nystymäisillä ripsikarvoilla va
rustettuja (x); silmut hyvin selvään varrellisia, solakoita, 
suippoja ja pitkiä (v); vuosiversot tiheään lyhytkarvaisia, 
kiiltävän punaruskeita; puu +  tuoksuava:

*R. sanguineum Pursh (veriherukka). — Jonkun 
verran istutettuna maamme eteläisimmässä osassa.
— Kotoisin P.-Amerikan länsiosasta.

II. Sivusilmut painuisia.
a. Vuosiversot hienosti nystykarvaisia (n), kiiltävän kellan- 

harmaita, kohtalaisen karkeita; silmut (l, m) kohtalaisia, 
hienokarvaisia (o), osittain +  punertavia; päätösilmut jota
kuinkin vuosiversojen paksuisia:

*R. aureum Pursh (keltaherukka). —  Verrattain 
yleinen istutettuna. — Kotoisin läntisistä ja keski- 
sistä Yhdysvalloista.

b. Vuosiversot kaljuja, heleän kellanharmaita, hyvin hienoja, 
solmujen kohdalta hiukan paksumpia; silmut (g, h) 
verrattain pitkiä, suippoja; silmusuomut tyvestä valkoisia 
ja latvasta kellanruskeita, ripsikarvaisia (i), muuten kal
juja; päätösilmut vuosiversoja melkoista paksumpia (f):

R. alpinum L. (taikinamarjapensas). — Kivikko- 
rinteillä maan eteläosassa yleisenä; myös istutettuna 
puistoissa.
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Rosacese.
17. Opulaster Med.

Vuosiversot miltei tai aivan kaljuja, vaa
leanruskeita, hienoviiruisesti kulmikkaita (a); 
silmut (d, f )  painuisia, ruskeita, osittain 
löyhäsuomuisia, tähtikarvaisia (e); lehtiarvet 
kuin c, leikkauksessa kuin g:

*0. opulifolius (L.) Ktze (Spi- 
rcea o. L., Physocarpus o. Raf.; 
heisispirea). — Jokseenkin yleiseen 
istutettuna E.- ja K.-Suomessa. — 
Kotoisin P.-Amerikasta.

18. Spirsea L.

Runsas- ja hienohaaraisia pensaita, lähe
ten puolipensaita. Pitkien juurivesojen lat
voihin jää useimmiten kuihtuneita kukintoja 
talveksi paikoilleen. Lehtiarvet pieniä, soi
keita tai kuutavia. Silmut pieniä, varretto- Kuv" ^ -O p u la s te r

1 7 opulifolius.
mia, tylppiä, puikeita— pyöreämäisiä, tähti-
karvattomia mutta muuten +  karvaisia, +  siirottavia, taa
jassa.
A. Vuosiversot selvään kulmikkaita lehtiarvista lähtevien harju

jen takia.
I. Lehtiarvista lähtee 2 harjua, 1 kummastakin päästä; vuosi- 

versot kellan- tai ruskeanharmaita, mutkikkaita, kaljuja; 
silmut (i, k) sinipunervaan vivahtavia, kahden yhtä pitkän, 
talkaisen ja latvapuoleltaan +  ripsikarvaisen (l) suomun 
löyhänpuoleisesti peittämiä:

*S. chamaedryfolia L. (S. ulm ifolia Scop.; jalava- 
lehtinen spirea). — Toisinaan istutettuna kasvitar
hoissa. — Villinä K.-Europan kaakkoisosasta Sipe
riaan ja Japaniin.
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II. Paitsi lehtiarpien päistä lähtee 1 harju niiden keskustasta
kin alaspäin; vuosiversot usein hyvin pitkiä, ruskeita, jok
seenkin suoria, yläosastaan ja lehtiarpien luota usein kar
vaisia; silmut ruskeita, +  karvaisia, useamman hiukan 
kuperan suomun peittämiä:

*S. salicifolia L. (pajulehtinen spirea). — Hyvin 
yleinen istutettuna Ouluun ja Kajaaniin asti; joskus 
vähän metsistynyt. — Kotoisin Kaakkois-Europasta.

B. Vuosiversot jotakuinkin liereitä.
I. Vuosiversot selvään karvaisia, kel

lanruskeita; silmut (g) varsin pie
niä, useasuomuisia, karvaisia; ydin 
verrattain laaja:

*S. cana Waldst. et Kit.
(harmaa spirea). — Toisinaan 
istutettuna. — Kaakkois-Eu- 
ropa, Vähä-Aasia.

II. Vuosiversot miltei tai aivan kal
juja.
a. Silmut (c, d) erittäin pieniä,

pyöreämäisiä, 3—5-suomuisia,
ruskeahkoja, karvaisia, usein 
puoleksi lehtiarven varren pei
tossa; suomut +  yhdenmittai- 
sia; vuosiversot sangen ohuita,
vaaleanruskeita, jokseenkin suo- Kuv- 17- Spircea crenata (a, 

, . , b); S. hypericifolia (c, dj; S.na, usein yksipuolisesti nuokku- ’media fö  f); s  ca'na (g):
vissa vanhemmissa haaroissa; 5. chamcedryfolia (h—ij.
ydin kaita:

*S. hypericifolia L. (kuismalehtinen spirea). — Toi
sinaan istutettuna. — E.-Venäjä, Siperia, Persia.

b. Silmut selvempiä; suomut lukuisampia, eripituisia:
I. Vanhemmat oksat pitkittäin kovin hilseileviä; vuosi- 

versot ruskeanpunaisia, joskus +  karvaisia; silmu- 
suomut (b) karvaisia, versojen värisiä:
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*S. crenata L. (nyhälehtinen spirea). — Joskus 
istutettuna. — Lähinnä K.- ja E.-Venäjä ja Unkari.

2. Vanhempien oksien kuori hienosti särkyvä; silmu- 
suomut (e, f )  enimmäkseen vaan latvoistaan ja reunois
taan karvaisia:

*S. media Schm. (S. chamcedryfolia auct., 5. con- 
fu sa  Reg. et Körn.; ripsilehtinen spirea). — Toisi
naan istutettuna. — Kaakkois-Europa.

19. Schizonotus Lindl.

Pensaita, joiden vuosiversot 
ovat verrattain karkeita, lie
reitä, vaalean kellanruskeita, ^  
hienosti tähtikarvaisia. Silmut 
i  auenneita, kohtalaisen har
vassa, usein useampia yhdessä 
saman lehtiarven yläpuolella, 
niiden suomut ruskeita, reunois
taan tähtikarvaisia. Ydin laaja, 
ruskeahko.
A. Silmut (c) tuntuvasti pul

listuneita tai auenneita; sil
musuomujen reunoissa var
rellisia tähtikarvoja (e); kor
keintaan 0,5 m korkea pen
sas: '

*S. alpinus (Pali.)
C. K. Schn. (Spircea Kuv. 18. Schizonotus sorbifolius (a, 
grandiflora Sweet, Ba- b>: S~ 
silim a alpina Koehne,
Sorbaria a. Dippel; alppi-pihlajaspirea). —  Joskus 
istutettuna. — l.-Siperia.

B. Silmut (a) vähemmän auenneita— miltei kiinteitä; silmu- 
suomujen reunoissa tavallisia varrettomia tähtikarvoja; johto-
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jänneryhmät muodostavat suurien lehtiarpien (b) pintaan +  
selvät kyhmyt; aina 2  m korkea pensas:

*S. sorbifolius (L.) Lindl. (Spircea s. L., Basilim a 
s. Raf., Sorbaria s. A. Br.; tavallinen pihlajaspirea).
—  Yleinen istutettuna P.-Suomeen asti. — Koillis- 
Aasia.

20. Holodiscus Maxim.

Vuosiversot kellanharmaita; silmut (g) puikeita, tylppäkär- 
kisiä, ruskeahkoja, hienokarvaisia, niiden suomut osittain vari
sevia, niin että valkeat lehtiaiheet tulevat näkyviin; ydin laaja: 

*H. discolor (Pursh) Maxim. (Spircea d. Pursh,
S. aricefolia Smith, Schizonotus d. Raf.; viuhkaspirea).
— Toisinaan istutettuna E.-Suomessa. — Läntinen 
P.-Amerika.

2 1 . Prunus L.

A. Saman lehtiarven yläpuolella (ainakin usein kohdin) 3 jok
seenkin yhtä suurta silmua rinnatusten.
I. Vuosiversot kaljuja,

a. Matalia pensaita, joiden vuosiversoissa on runsaasti sel
vään huomattavia pilkkuja (korkkihuokosia).
1. Vuosiversot (h) karkeita, tuntuvasti uurteisen kulmik

kaita, kiiltävän kellanruskeita; silmut (i, j )  ^  niukasti 
karvaisia; lehtiarvet vinosti versoa vastaan; ydin rus
keahko; haarat ^  rentoja:

*P. punilla L. (vaivaiskirsikka). — Joskus viljel
tynä. — Yhdysvaltojen koillisosasta.

2. Vuosiversot ohuita, liereitä, kiiltävän vihreän- tai kel
lanruskeita; silmut (k—m) 4 —6 -suomuisia, ruskeita, 
suomut ripsireunaisia (n) mutta muuten kaljuja; lehti-
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arvet verson suuntaisesti pystysuorassa varsillaan; 
ydin valkea; haarat pystyjä:

*P. nana (L.) Stokes (Amygdalus n. L.; kääpiö- 
manteli). — Toisinaan istutettuna, menestyen suurim
massa osassa maatamme. — Ala-Itävallasta I.-Sipe- 
riaan.

Kuv. 19. Primus insiticia (a—dj; P. domestica (e—g); 
P. pumila (h—j); P. nana (k—n); P. spinosa (o—r).

b. Korkea pensas tai puu, jonka vuosiversot ovat pilkut- 
tomia, usein jonkun verran kulmikkaita, kellanvihreitä 
tai ruskeita, kohtalaisen kiiltäviä, pureskellessa ei kirpeä- 
makuisia; silmut (e, f )  leveästä tyvestä suipon keilamai- 
sia, tumman ruskeita, hiukan karvaisia, niiden suomut 
lukuisia, reunoistaan kuin g ; lehtiarvet pystysuorasti, 
niiden johtojänneryhmät suuria, muodostaen matalan 
reunuksen ympäröimiä kuoppia; ydin valkea, kaita:

*P. domestica L. (luumu). —  Jonkun verran viljel
tynä E.-Suomessa. — Kotoisin Etu-Aasiasta.

II. Vuosiversot karvaisia.
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a. Vuosiversojen karvapeite tiheä, seassa hiukan nysty- 
karvojakin; silmut (b, c) selvään karvaisia ja ripsisiä
(d); kääpiöversot usein oramaisia; — muuten kuin 
edellinen:

*P. insiticia L. (kriikuna). — Jonkun verran viljel
tynä E.-Suomessa. — Villinä lähinnä E.-Saksassa.

b. Vuosiversot +  hienokarvaisia, liereän kulmikkaita, rus
keanpunaisia; silmut (p, q) erittäin pieniä, melkein pallo
maisia, sirotellen karvaisia, niiden suomut vaaleanruskeita, 
harvalukuisia, reunoistaan kuin r; matalanpuoleinen pen
sas harittavin, orakärkisin, hienoin oksin:

P. spinosa L. (oratuomi). — Villinä ainoastaan 
Ahvenanmaalla.

B. Kunkin lehtiarven yläpuolella ainoastaan 1 silmu. (Syytä on 
tarkastaa edellistäkin ryhmää, koska kolmittaiset silmut osaksi 
voivat puuttua).
I. Vuosiversot kaljuja.

a. Vuosiversoissa runsaasti vaaleita pilkkuja (korkkihuoko- 
sia). Puu, jonka kiiltävän kellan- tai punaruskeiden 
vuosiversojen kuori on sisästä vihreä ja selvään kar- 
vaaltamantelilta tuoksuva ja maistuva; silmut (n, o) pui
keita, ruskeanpunaisia, kaljuja, niiden suomut reunoistaan 
kuin p ; ydin valkea, kaita:

*P. serotina Ehrh. (syystuomi). — Toisinaan istutet
tuna. — Itäinen P.-Amerika.

b. Vuosiversot miltei pilkuttomia.
1. Korkeita pensaita tai puita, joiden vuosiversot ja sil

mut ovat verrattain kookkaita (jälkimäiset korkeintaan 
5 mm pitkiä); ydin ruskeahko; kuori väkevänmakuinen.
A. Latvus leveän puikea, epäsäännöllinen, ^  harva- 

ja pystyoksainen; silmut (a, b) siirottavia, puikeita, 
ruskeita; suomut kaljuja, reunoistaan kuin c; vuosi- 
versot punaruskeita, hyvin ohuen harmahtavan kal
von (kesivän päällysketon) peittämiä; kääpiöversoja 
tasaisesti pituusversoille hajonneena:



*P. avium L. (linnunkirsikka). — Toisinaan viljel
tynä maamme eteläosassa. — Villinä E.-Ruotsiin asti.
B. Haarat hoikkia, ohuita, +  riippuvia; silmut (d—f)  

hiukan tylpempiä sekä harva- ja löyhäsuomuisem- 
pia kuin edellisellä, muuten samallaisia; vuosiversot 
kiiltävän vaaleanruskeita, harmahtava kalvo parem
min huomattavissa vanhemmissa versoissa; kääpiö-

Kuv. 20. Primus avium (a— c); P. cerasus (d—f) ; 
P. padus (g—j ); P. fru tieosa (k— m); P. seroiina 

(n—p); P. mahaleb (q—s).

versot +  kasaantuneina pituusversojen latvoihin;
— muuten hyvin edellisen näköinen:
*P. cerasus L. (kirsikka). — Jokseenkin usein viljel

tynä maamme eteläosassa. — Kotimaa Vähä-Aasia.
2 . Alle 1 m korkea harsuoksainen pensas, jonka vuosi- 

versot ovat ohuita, ruskeanpunaisia, kiiltävän harmaah- 
kon kalvon peittämiä; silmut (k, l) pieniä (korkeintaan 
noin 3 mm), leveän puikeita, tylppiä, kaljuja, niiden 
suomut enimmäkseen aivan ehytlaitaisia, ainoastaan 
ylemmät sisemmät selvään kuin m; ydin valkea, kaita:
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*P. fruticosa Pali. (P. chamcecerasus Jacq.; pensas- 
kirsikka). — Joskus istutettuna. — Villinä lähinnä P.- 
Saksassa.

II. Vuosiversot ainakin latvapuolestaan karvaisia; valkeayti 
misiä puita tai korkeita pensaita.
a. Silmut (g, h) painuisia, osittain sisäänpäin käyris

tyneitä, kapean keilamaisia, teräväkärkisiä, verrattain suu 
ria (noin 8  mm pitkiä); silmusuomuista 3 alimmaista 
(m: a—y) kiiltävän ruskeita, ikäänkuin osaksi lakattuja, 
sen kautta eroten muista, jotka ovat heikosti myötäkar- 
vaisia tai kaljuja, mustanruskeita, hienosti ripsihampaisia 
kuin i tai kuin j ;  vuosiversot kellan- tai punaruskeita, 
pilkullisia, enitrmäkseen vain latvoistaan hienokarvaisia; 
kuori, jonka sisäkerros on kellertävä, on väkevätuoksuinen 
ja -makuinen: kauemmin pureskellessa havaitsee selvän 
karvaanmantelin maun, mikä, vaikka onkin ominaista kai
kille Pra/ms-lajeille, millään muulla lajilla ei ole näin 
tuntuva:

P. padus L. (tuomi). — Lehdoissa, jokivarsilla j. n. 
e. hyvin yleinen kautta maan.

b. Silmut (q, r) siirottavia, pitkulaisia—pitkänpyöreitä, 
keskikokoisia (korkeintaan 5 mm), vaaleanruskeita, latva- 
puolestaan tiheään kellanharmaasukaisia, niiden suomut 
reunoistaan kuin s; vuosiversot hienokarvaisia, pilkulli
sia, harmaan kalvon peittämiä, muuten kellanvihreitä:

*P. mahaleb L. (veikselikirsikka). — Joskus istutet
tuna. — Villinä lähinnä E.-Saksassa.

2 2 . Rubus L.

Silmut siirottavia, puikeita, 4— 6 -suomuisia, risaisen lehti
arven osittain peittämiä. Lehtiarvet leikkauksessa kapeita, 
käyriä.
A. Vuosiversot karvaisia ja yläosastaan nystykarvaisia, pit 

kiä, karkeita, liereitä, kellanruskeita, yläosastaan vihertävij,
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latvassa useimmiten hy
vin nystykarvainen ku
kinto; toisvuotiset ver
sot myös +  karvaisia, 
vahvasti hilseileviä, kellan- 
harmaita; silmut (f, g, i) 
kauttaaltaan harmaakar- 
vaisia (j); lehtiarvet leik
kauksessa kuin h:

*R. odoratus L.
(tuoksuvatukka). —
Puistoissa ainakin 
Ouluun saakka ylei
senä. —  P.-Ameri- 
kasta.

B. Vuosiversot kaljuja, hen
nompia kuin edellisellä, 
useimmiten ^  kiertyneitä ja hienoviiruisia, liereähköjä, kellan- 
tai vihertävänruskeita, ei milloinkaan kukintoa niiden latvassa; 
toisvuotiset versot hiukan tummempia, ^  orasukaisia; silmu- 
suomut ripsikarvaisia (e) mutta muuten miltei kaljuja, +  
talkaisia (b), ruskeita tai vihertävänruskeita; lehtiarvet kuin 
d, leikkauksessa kuin c:

R. Idaeus L. (vääräin, vaderma, vattu). — Kivimäissä, 
lehdoissa; hyvin yleinen.

23. Potentilla L.

Matala pensas hienoin, ruskein, harvaan pitkäkarvaisin vuosi- 
versoin; korvakkeet ja silmusuomut +  kalvomaisia, ohuita; 
korvakkeet ympäröivät tupen tapaisesti vartta (b, c), sulkien 
samalla sisäänsä silmut, jolleivät ole revenneitä, kuten monasti 
voi olla tapahtunut; lehtiarvet ovat pyöreänä pisteenä (b ja c: 
2) korvaketupen yläpäässä olevan 2 :n suipon liuskan välissä 
ja kulkee niistä alaspäin korvaketupen tyveen 3 tummemman-

Kuv. 21. Rubus Idceus (a—e); R. 
odoratus (f—j).
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väristä suonta, s. o. johtojännekimppua; silmut harvasuo- 
muisia, punervakarvaisia; silmusuomuissa, jotka ovat hyvin 
pitkiä, näkyy samoin 3 suonta, niin myös lehtiarpea ja 
korvakeliuskoja vastaavat osat, jotenka nekin alkuperältään 
ovat korvakkeellisia lehtituppeja; ydin pieni, ruskeahko:

*P. fruticosa L. (pensas- 
hanhikki). — Yleiseen istu
tettuna puistoissa P.-Suo- 
meen saakka. — Villinä jo 
Vironmaalla.

24. Rosa Tourn., L.

Kuorioraisia pensaita, joiden he
delmät, kiulukat, jäävät talveksi pai
koilleen. Silmut usein näennäisesti 
varrellisia, tavallisesti vähän matkaa 
lehtiarven yläpuolella.
A. Vuosiversot ja orat aina kal

juja; kiulukkaperät kaljuja tai nys- 
tykarvaisia.
I. Kiulukkaperien yläosat, kiulukat itse sekä verhiöt nysty- 

karvaisia.
a. Silmut kaljuja.

1. Vuosiversojen orat hyvin harvassa, parittain tai yksi
tellen lehtiarpien alapuolella; juurivesojen orat eri
laisia, suuremmat koukkuisia; vuosiversot vihreitä, 
samalla vivahtaen ruskeanpunaiseen; verholehdet lius
kaisia; kiulukat päärynänmuotoisia tai pallopyöreitä: 

*R. Gallica L. (Ranskan ruusu) ja sen alalaji R. 
*centifolia L. —  Varsinkin alalaji yleiseen viljeltynä 
maamme eteläosassa. — Päälaji villinä lähinnä K.-Sak-

Kuv. 22. Potentilla fruticosa 
(a—c); Rosa pimpinellifolia

(d-f).
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sassa, alalaji kulturituote. Jälkimäisestä tavataan myös 
poikkeava muoto muscosa L., jonka kiulukkaperissä 
ja kiulukoissa on muuttuneiden nystykarvojen muo
dostama sammalen tapainen peite.

2. Vuosiversojen orat taajassa, hienoja; vuosiversot rus
keanpunaisia; verholehdet ehyitä: kts. R. acicularis 
Lindl.

b. Silmut harmaakarvaisia; orat tukevia, harvassa; verho
lehdet liuskaisia; kiulukat leveän soikeita tai pallopyö- 
reitä:

R. villosa L. (pehmeäkarvainen ruusu). — Jakaan
tuu kahteen alalajiin *mollis Sm. (R. mollissima Fr.) ja 
*pomifera Herrm, joista edellinen tavataan villinä 
maamme eteläisissä ja lounaisissa rannikkoseuduissa, 
jälkimäinen meillä ainoastaan viljeltynä, löytyen villinä 
lähinnä K.-Saksasta.

II. Kiulukkaperät, kiulukat ja verhiöt nystykarvattomia tai on
niissä hyvin harvoin muutamia yksityisiä nystykarvoja.
a. Orat harvassa, tukevia, useimmiten koukkuisia, tyves- 

tään litistyneitä ja suppilomaisesti levinneitä; verholeh
det liuskaisia; kiulukat pyöreitä tai vastapuikean pyö- 
reämäisiä:

R. glauca Vili. (R. canina auctt. bor.; orjanruusu) ja 
R. coriifolia Fr. (nahkealehtinen ruusu). — Molemmat 
maan etelä- ja lounaisosassa.

b. Orat hienoja, useimmiten suoria, tasasoukkia, ainakin 
varsilla taajassa; verholehdet ehyitä.
1. Oria taajassa ainoastaan varsien alaosissa ja pitkissä, 

voimallisissa juurivesoissa; oksissa ja vuosiversoissa 
pensaan yläosassa yksinäisiä tai parittaisia oria miltei 
yksinomaan lehtiarpien alapuolella.
A. Aina 4 m korkea pensas; vuosiversot ja silmut 

voimakkaan punaisia; hennommat vuosiversot oratto
mia ja pensaan yläosa ylipäänsä hyvin niukkaorai- 
nen; kiulukat puikeanpyöreitä, pitkulaisia tai pää
rynän muotoisia:
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*R. rubrifolia Vili. (R. ferruginea Vili.; punalehtinen 
ruusu). — Yleiseen viljelty suuressa osassa maatamme.
—  Villinä K.-Europassa.
B. Noin 1 m korkea pensas; vuosiversot ruskean

punaisia; kaikissa vuosiversoissa oria, jotka istuvat 
parittain lehtiarpien alapuolella; kiulukat pyöreitä: 
R. cinnamomea L. (nurmiruusu, kaneliruusu). — 

Metsissä, aitavierillä j. n. e. yleinen kautta maan.
2. Oria kaikkialla taajasssa, tasaisesti siroteltuina pitkin 

vuosiversoja eikä ainoastaan lehtiarpien alapuolelle rajo- 
tettuina.
A. Harva, noin 1 m korkea pensas; orat kaikki suun

nilleen samankokoisia; vuosiversot useimmiten sini- 
mantoisia; kiulukat puikeanpyöreitä, vinoja; kiuluk- 
kaperät ja verhot usein nystykarvaisia:
R. acicularis Lindl. (neulapiikkinen ruusu, Karjalan 

ruusu). — Maamme kaakkoisosissa.
B. Yläosastaan tiheä ja runsaasti haarottunut, noin

1,5 m korkea pensas; orat kahdellaisia, osaksi pit
kiä, harvassa, osaksi lyhyitä, sukamaisia, hyvin 
taajassa (d j; vuosiversot ei sinimantoisia; kiulukat 
melkein pallopyöreitä; kiulukkaperissä ja verhoissa 
hyvin harvoin yksityisiä nystykarvoja:
*R. pimpinellifolia L. (R. spinosissima L. p. p.; 

piikkiruusu). — Yleiseen viljelty P.-Suomeen asti. 
Villinä K.-Saksassa ja Pohjanmeren rannikolla.

B. Vuosiversot, orien tyvet ja kiulukkaperät harmaan tai mus
tanharmaan, tiheän karvan peittämiä. Vuosiversot hyvin kar
keita; orat kahdellaisia, harvassa olevia pitkiä ja hyvin taa
jassa olevia lyhyitä; orien välissä sirotellen yksityisiä nysty- 
sukia; kiulukat hyvin suuria, pituuttaan leveämpiä:

*R. rugosa Thunb. (Japanin ruusu). —  Yleiseen vil
jelty, menestyen Pohjanmaalla asti. — Kotoisin Itä- 
Aasiasta.

4
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25. Crataegus L.

Kuv. 23. Cratcegus sanguinea 
(a— ci); C. monogyna (e— h); C. 

oxyacantha (i— m).

Pensaita, joilla tavallisesti on 
hyvin kehittyneitä oria. Sivusil
mujen päällimmäisen suomun 
hangassa on usein silmu, jonka 
sittemmin löytää alkuperäisestä 
silmusta kehittyneen oran tyveltä.
Nämä orien tyvissä sijaitsevat sil
mut voivat tarpeen tullen kehit
tyä pitkiksikin versoiksi, mutta 
tavallisissa olosuhteissa ne kas
vavat kääpiöversoiksi.
A. Orat enimmäkseen sangen lu

kuisia, ainoastaan vuosiver- 
soista tavallisesti puuttuen.
I. Orat 3—6 sm pitkiä, useim

miten punaisia; silmut pu
naisia:

*C. coccineus L. (amerikalainen orapihlaja). — Ylei
seen viljelty, menestyen Oulunkin tienoilla. — Kotoi
sin P.-Amerikasta.

II. Orat noin 1 sm pitkiä, ruskeita— ruskeanpunaisia; sil
mut (e, f ;  j, k) jokseenkin yhdenkokoisia; silmusuomut 
+  ruskeanpunaisia, tyvestä vihreitä, lyhytsuippoisia ja hiu
kan talkaisia, niiden reunat kuin g, m (karvat usein kui
tenkin pudonneet):

C. monogynus Jacq. (yksieminen orapihlaja) ja *C. 
oxyacantha L. (leveäliuskainen orapihlaja). — Edellinen 
villinä ainoastaan Ahvenanmaalla, mutta viljeltynä E.- 
Suomessa jokseenkin yleinen. Jälkimäinen vaan vil
jeltynä maan eteläosassa; villinä esiintyy se jo E.-Ruot- 
sissa.

B. Oria, 1—3  sm pitkiä, enimmäkseen vaan useampivuotisissa 
varrenosissa tai puuttuu niitä kokonaan; silmutpa— c) 4—6- 
suomuisia, samoin kuin vuosiversot kiiltävän ruskeanpunai-
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siä, päätösilmu muita tuntuvasti pitempi; silmusuomut (d) 
pyöreälatvaisia, alemmat +  nahkeareunaisia:

*C. sanguineus Pali. (siperialainen orapihlaja). 
Yleiseen viljelty koko maassa. — P - ja l.-Aasiasta.

26. Cotoneaster Med.

0 ,5— 2,o m korkea pensas punaruskein, yläosastaan harmaa- 
karvaisin vuosiversoin; molemmat silmusuomut (b ja c: y) 
kiiltävän ruskeanpunaisia, hienokarvaisia (e), talkaisia, sui- 
pohkoja; korvakkeet (b ja c: sukamaisia, nahkeita, tumman
ruskeanpunaisia; lehtiarvet (b ja c: a.) pieninä, pyöreinä sy
vennyksinä varsillaan, joiden kapeassa poikkileikkauspinnassa
(d) vasta 3 johtojänneryhmää esiin
tyvät selvinä; ydin kaita:

C. integerrima Med. (C. 
cotoneaster (L.) Karst., C. 
vulgaris Lindl.; tavallinen 
tuhkapuu) ja C. nigra Wahlb.
(mustahedelmäinen tuhka- 
puu). — Edellinen villinä 
yleinen Ahvenanmaalla, muu
alla E.-Suomessa paikotel- 
len; myös yleiseen istutet
tuna. Jälkimäinen jokseenkin 
harvinaisena luonnontieteel
lisen alueemme etelä- ja itä
osissa.

Kuv. 24. Cotoneaster nigra 
(a—e); Cydonia vulgaris (f—i).

27. Cydonia Tourn.

Kookas pensas tai matala puu, jonka vuosiversot ovat kar
vaisia, liereän kulmikkaita, kellanvihreitä tai -ruskeita; silmut 
(g) pieniä, jokseenkin tiheään karvaisia, ruskeanpunaisia, puikeita;
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silmusuomut +  talkaisia, suippokärkisiä; lehtiarvet kolmio
maisia (i):

*C. vulgaris Pers. (C. cydonia (L.) Karst.; kvitteni).
— Toisinaan viljelty E.-Suomessa. —  Kotoisin I.- ja 
K.- Aasiasta.

28. Pirus L.

Enimmäkseen kookkaita 
puita.
A. Silmut pieniä, korkeintaan 

4 mm pitkiä; päätösilmut 
jokseenkin sivusilmujen ko
koisia.
I. Vuosiversot ainakin ylä

osastaan harmaakarvaisia, 
liereitä, i  purppuranrus- 
keita ja kiiltäviä; silmut
(b) litteitä, keilamaisia, 
tylppiä, 3-suomuisia; sil
musuomut (d, e) ruskean
punaisia, valkeakarvaisia, 
suippoja; ydin valkea 
tai kellertävä, jokseenkin 
kaita:

P. malus L. (omena
puu).— Jakautuu kah
teen muunnokseen: a
acerba (Merat) DC., Kuv- 2?- P l™s malus (a—e);P .

'  7 ’ aucuparia (f—i) ;  P. communis (j— n);
jolla on oramaisia kää- P. aria (o, p ); P. Fennica (g, r).
piöversoja ja joka ta
vataan villinä yleiseen Ahvenanmaalla, mutta muualla 
E.-Suomessa vaan siellä täällä — sekä 8 mitis Wallr., joka 
on oraton ja tavataan yleiseen viljeltynä E.- ja K.-Suo- 
messa sekä joskus metsistyneenä.
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II. Vuosiversot kaljuja, ^  liereän kulmikkaita, kiiltävän kel
lan- tai punervanruskeita; silmut (k, l) litteähköjä, puikean 
keilamaisia, suipohkoja, useasuomuisia; silmusuomut (n) 
tummanruskeita, kaljuja mutta ^  hienosti ripsilaitaisia, 
tylppiä ja lovilatvaisiakin; ydin vihreä:

*P. communis L. (päärynäpuu). —  Harvinaisen puo- 
leisesti viljelty E.-Suomessa. —  Villinä E.-Ruotsia 
myöten.

B. Säännöllisesti kehittyneet silmut ei 5 mm lyhyemmät, taval
lisesti 5 —8 mm, joskus yli 10 mm pitkiä; päätösilmut +  
sivusilmuja pitemmät; vuosiversot kaljuja.
I. Useimmissa lehtiarvissa 5 johtojänneryhmää.

a. Heti ensimäinen sivusilmujen suomuista ulottuu silmun 
latvaan; silmusuomut kauttaaltaan karvaisia (reuna g)\ 
silmut painuisia, mustanruskeita, yli 10  mm pitkiä 
vuosiversot ruskeanpunaisia, ohuen, harmahtavan kalvon 
i  peittämiä; lehtiarvissa (i) aina 5 johtojänneryhmää,, 
niiden varsissa pienet korvakkeet (h):

P. aucuparia (L.) Oaertn. (Sorbus a. L.; kotipihlaja) 
Lehtimetsissä j. n. e. kautta maan aivan yleinen.

b. Vasta kolmas sivusilmujen suomuista ulottuu silmun 
latvaan; silmusuomut useimmiten ainoastaan ripsikarvai- 
sia; silmut ruskeita—ruskeanpunaisia, noin 7 mm pit
kiä; vuosiversot kiiltäviä, vaaleanruskeita; joissakuissa 
lehtiarvissa 3 tai 4 johtojänneryhmää (q, r):

P. Fennica (Kalm) Bab. (Sorbus hybrida L., non 
Koch, Sorbus F. (Kalm) Fr.; Suomen pihlaja). — Villinä 
ainoastaan Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa, sen
sijaan siellä täällä istutettuna.

II. Lehtiarvissa aina 3 johtojänneryhmää; silmusuomut kal
juja tai vain ripsikarvaisia (p); silmut kooltaan ja muo
doltaan samoissa versoissa hyvin vaihtelevia.
a. Ensimäinen sivusilmujen suomuista ulottuu silmun keski

vaiheille, toinen sen latvaan; silmut ruskeanpunaisia:
P. Suecica (L.) Oarcke (Sorbus Scandica (L.) Fr.;
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Ruotsin pihlaja). —  Esiintyminen villinä ja istutettuna 
kuten edellisellä,

b. Toinen sivusilmujen (o) suomuista ulottuu silmun keski
vaiheille ja vasta kolmas sen latvaan; silmusuomujen 
reunat poikkeavasti tummanruskeita:

*P. aria (L.) Ehrh. (Sorbus a. (L.) Crantz; valko- 
pihlaja). — Joskus istutettuna E.-Suomessa. — Villinä 
lähinnä K.-Saksan vuorilla.

29. Amelanchier Med.

Pensaita tai matalahkoja puita. Var
sinkin päätösilmut suuria.
A. 1— 2 m korkea pensas; vuosiversot 

latvapuoleltaan ja silmujen tienoilta 
niukkakarvaisia, muuten kaljuja; päätö
silmut 6 —9 mm pitkiä; silmusuomut 
(c) ruskeanpunaisia, karvaisia, liereä- 
selkäisiä; ydin ^  vihreähkö:

*A. vulgaris Mönch (A. ame
lanchier (L.) Karst., A. rotundi- 
fo lia  Dum.-Cours., Aronia ame
lanchier (L.); europalainen tuo- 
mipihlaja). — Istutettuna maan 
eteläosassa. — Villinä lähinnä 
Thyringissä.

B. 3—5 m korkea pensas tai puu; vuosi- \f 
versot aivan kaljuja; päätösilmut 1 sm 
ja sitäkin pitempiä; silmusuomut (h)
+  vihreitä, reunoistaan +  selvään poik
keavasti tummanruskeita, ripsikarvaisia Kuv. 26. Amelanchier
mutta muuten kaljuja, hiukan talkaisia, vulgaris (a—d); A.

J J ’ 1 Canadensis (e.—i).
+  lovikärkisiä; ydin vaalea:

*A. Canadensis (L.) Med. (Aronia botryapium  (L. 
fil.); kanadalainen tuomipihlaja). — Istutettuna siellä
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täällä P.-Suomeen asti; harvoin metsistyneenä. — Ko
toisin Koillis-Amerikasta.

Leguminosse-
30. Cytisus L.

Kookkaita pensaita, joiden vuosiversot 
ovat vihreitä. Lehtiarvet selviä, kolmio
maisia— käyrän soikeita. Ydin jokseen
kin laaja, vaalea.
A. Vuosiversot jonkun verran viiruisia ja

kulmikkaita (a, b), tiheän, painui-
sen, hopeanharmaan karvan peittämiä; 
silmut (b, c) leveänpuikeita, +  valkea- 
karvaisia, 3-suomuisia; lehtiarpien var
ret ei erittäin kehittyneitä eikä niitä 
useampia päätösilmun ympärillä:

*C. laburnum L. (oikea kulta- 
sade). — Harvoin istutettuna ete
läisimmässä Suomessa. — Kotoi
sin Alpeilta.

B. Vuosiversot liereitä, kaljuja; silmut 
puikeita, niiden suomut vihertäviä ja 
ainakin reunoista +  ruskeahkoja, ti
heään ripsikarvaisia (e), muuten kaljuja, 
lukumäärältään yli 3; lehtiarvilla selvät 
paksut varret ja on niitä lukuisasti (d: 
a—8) päätösilmun (d: i)  ympärillä, sitä 
+  peittäen:

*C. alpinus Mill. (alppi-kultasade). — Jonkun verran 
istutettuna E.-Suomessa. — Myös kotoisin Alpeilta.

Kuv. 27. Cytisus labur
num (a—c); C. alpinum 

(d - f ) .

31. Amorpha L.

1 — 2  m korkea pensas hienoin, vitsasmaisin oksin; vuosi- 
versot kellanvihreitä punaruskein viiruin, kaljuja; silmut soi-
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keitä puikeita, tylpähköjä; lehtiarvet (b) pys
tyjä:

*A. fruticosa L. (palkopensas). — 
Joskus istutettuna E.-Suomessa. — 
Kotoisin P.-Amerikan itäosasta.

32. Caragana Lam.

Pystyoksaisia pensaita tai miltei puita. Lehti
arvet ovat varrellisia, ja varren kummassakin pie
lessä on muuntuneista korvakkeista syntynyt 
oramainen tai sukamainen muodostus (c, d), j 
joiden tyvet alaspäin jatkuvain uurteiden kautta 
eroavat itse lehtiarven varresta. Silmusuomut 
kalvomaisia, väriltään kellanruskeita— harmaan- k uv>28. Amorpha 
ruskeita—vaalean harmaanvihreähköjä. fruticosa (a, b);
A , ,  . . . . , , Caragana arbo-

. Korkea pensas tai puu, jonka vuosiversot reScens (c, d).
ovat aika karkeita, liereitä hienoin pitkittäis- 
harjuin, harmaita tai ruskeankeltaisia, karvajätteiden ^  peit
tämiä; orat (c, d) siirottavia, pitkiä, jäykkiä ja teräviä; sil
mut (d) puikeita, niiden suomut lyhyeen ripsikarvaisia ja 
muutenkin hiukan karvaisia:

*C. arborescens Lam. (C. caragana (L.) Karst.; sipe
rialainen hernepuu). —  Yleiseen viljelty koko maassa.
— Siperiasta kotoisin.

B. Pensas, jolla on hienot vuosiversot ja pienet lehtiarvet ja 
silmut; orat ylöspäin, pehmeitä ja taipuvia, sukamaisia:

*C. frutex (L.) K. Koch (C. frutescens DC.; europa- 
lainen hernepuu). — Paikotellen viljelty, menestyen 
P.-Suomessakin. E.-Venäjältä.

Celastraceee.
33. Euonymus Tourn., L.

Pensaita ulospäin sojottavin pikkuoksin ja vihrein, kaljuin 
vuosiversoin. Lehtiarvisssa 1 johtojänneryhmä.
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A. Vuosiversot kohtalaisen karkeita, lie
reitä tai soikeita; silmut vastakkaisia 
tai viistoon vastakkaisia, kohtalaisia, 
puikeita ja suippokärkisiä; silmusuo- 
muja useampia ja ovat ne kaljuja, vih
reitä, tummareunaisia; ydin täyteinen, 
vaalea:
I. Vuosiversot ja oksat käsnättömiä,

edelliset soikeita, jälkimäisissä 4 +  
kehittynyttä siipisärmää; sivusilmut 
(a) +  painuisia; silmusuomuissa
(c) hyvin kehittyneet ruskeat ripsi- 
karvat; ydin laaja:

*E. Europaeus L. (europalainen
sorvaripaatsama). — Istutettuna or,

1 Kuv. 29. Euonymus Eu-
jokseenkin yleinen E.- ja K.-Suo- ropceus (a—c); E. nanus
messa. — Villinä jo E.-Ruotsis- <d’ e>: f ;  vernuosus 

, .  1 (f—h). 
sakin.

II. Vuosiversot ja oksat suurten ruskeiden korkkikäsnien 
peittämiä, liereähköjä tai tylppäsärmäisiä; sivusilmut (g) 
+  siirottavia; silmusuomut (h) talkaisia, paljasreunaisia; 
ydin +  kaita:

*E. verrucosus Scop. (käsnäinen sorvaripaatsama). 
Joskus istutettuna E.-Suomessa. — Villinä lähinnä 1.- 
Saksassa.

B. Vuosiversot sangen ohuita, siipiharjuista 4-särmäisiä, van
hemmat oksat useampisärmäisiä; silmut (e) hajallisia, erit
täin pieniä, painuisia, miltei pituuttaan leveämpiä, tylppiä; 
silmusuomuja 2—3 ja ovat ne karvaisia, ruskeahkoja; ydin 
ontto:

*E. nanus M. Bieb. (kääpiö-sorvaripaatsama). —  Har
voin istutettuna E.- ja K.-Suomessa. — Villinä lähinnä 
E.-Venäjällä.
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Aceraceae.

Kesälliset kukintoperät jäävät talveksi paikoilleen.
A. Silmusuomut kellanvihreitä tummemmin reunoin; johtojänne

ryhmiä 3— 7. Korkea puu, jonka vuosiversot ja silmut ovat

34. Acer L.

Kuv. 30. Acer platanoides (a—e); A. pseudoplatanus 
(f —i); A. campestre ( j—m); A. negundo (n, o); A. Tata- 

ricum (p—r); A. ginnala (s, t); A. rubrum (u— x).

karkeita (miltei karkeampia kuin A. platanoideksen ); vuosi- 
versot kellanvihreitä tai -ruskeita, kaljuja, kiiltäviä, lukuisin 
korkkihuokospilkuin; sivusilmut ( f )  siirottavia; silmusuomut 
latvapuolelta useimmiten ^  hienokarvaisia (i), sitäpaitsi ripsi- 
karvaisia; vastatusten olevain lehtiarpien ulkonurkat enim
mäkseen ovat toisistaan hiukan erillään (h):

*A. pseudoplatanus L. (vuorivaahtera). — Paikotellen 
viljeltynä E.- ja K.-Suomessa. —  Villinä lähinnä P.- 
Saksassa.
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B. Silmusuomut ainakin suurimmaksi osaksi punaisia— rus
keita; johtojänneryhmiä aina 3.
I. 2  päällimmäistä silmusuomua alaosastaan selvästi yhteen- 

kasvaneet.
a. Vuosiversot yläosastaan ja silmut tavallisesti hyvin kar

vaisia, vaaleanruskeita, harvoin punertavia. Pensas tai 
pieni puu jokseenkin hienoin vuosiversoin ja silmuin; 
vuosiversot liereitä, +  kiiltäviä, lukuisin vaikka vähem
män huomattavin pilkuin; vanhemmat oksat usein korkki- 
harjuista särmäisiä; sivusilmut (j) milloin siirottavia, 
milloin painuisia; vastakkaisten lehtiarpien ulkonurkat 
miltei yhtyviä (j):

*A. campestre L. (kenttävaahtera). -  Joskus istutet
tuna E.-Suomessa. —  Villinä eteläisimpään Ruotsiin 
asti.

b. Vuosiversot ja silmut kaljuja tai mitättömän karvaisia; 
silmut punaisia—punaruskeita.
1. Silmuissa enempi kuin 4 suomua (kuten kai

killa muilla paitsi seuraavalla ryhmällä); 2 päällim
mäistä silmusuomua yhteenkasvamiskohdasta ylöspäin 
osaksi päälletysten; kookas puu aika karkein vuosi- 
versoin ja silmuin, päätösilmu noin 1 sm pitkä. Vuosi- 
versot kiiltävän kellanvihreitä tai -punaruskeita, harva- 
pilkkuisia; sivusilmut (b) painuisia; silmusuomut 
i  talkaisia, hienosti ripsireunaisia (e); vastakkaisten 
lehtiarpien ulkonurkat toisiinsa yhtyviä (c):

A. platanoides L. (metsävaahtera).— Jokseenkin har
vinaisena Tampereen tienoille saakka villinä; istutet
tuna yleinen.

2. Silmuissa 2—4 suomua; 2  päällimmäistä silmusuo
mua ei päälletysten; meillä enimmäkseen pensaita jok
seenkin hienoin vuosiversoin ja pienenpuolisin silmuin.
A. Silmut (n, o) varrettomia, tanakoita, miltei pituu

tensa levyisiä, pyöreäkärkisiä, painuisia; vastakkais
ten lehtiarpien ulkonurkat miltei yhtyviä; ydin 
liereä. Vuosiversot kiiltäviä, osittain härmäisiä, yksi
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näisin pilkuin; silmut kaljuja tai latvastaan hiukan 
karvaisia:
*A. negundo L. (A frax in ifolia  (Nutt.), Negundo 

aceroides Mönch; saarnivaahtera). — Toisinaan istu
tettuna E.-Suomessa. — P.-Amerikan itäosista.
B. Silmut (u, v) lyhyeen varrellisia, soikeita, jonkun 

verran siirottavia; vastakkaisten lehtiarpien ulko
nurkat selvään erillisiä; ydin ^  6 -kulmainen.
I. Rungon kaarna tummanharmaa, ohut, karhea, 

muttei hilseilevä; vuosiversot kellanvihreitä—rus
keanpunaisia—tulipunaisia, tylppäsärmäisiä, selvä- 
pilkkuisia, yläosasta toisinaan harvaan pitkäkar
vaisia; silmut punaisia, kiiltäviä, suomujen reu
nat tiheään ripsikarvaisia (x); pyöreämäisiä kukka- 
silmuja ryhmittäin kääpiöversoissa; johtojänne- 
ryhmät ei ollenkaan tai vaan vähän kohtalaisen 
leveiden lehtiarpien pinnasta kohoavia:

*A. rubrum L. (punavaahtera).— Jokseenkin harvoin 
E.-Suomessa istutettuna. — P.-Amerikasta.

II. Rungon kaarna hilseilevää; vuosiversot aivan 
kaljuja; johtojänneryhmät korkealle kapeiden lehti
arpien pinnasta kohoavia; — muuten hyvin edelli
sen näköinen:

*A. saccharinum L., non Wangenh. (A  dasycarpum  
Ehrh.; hopeavaahtera *). — Paikotellen istutettuna E.- 
ja K.-Suomessa. — P.-Amerikasta.

II. 2  päällimmäistä silmusuomua ei yhteenkasvaneita. Kook
kaita pensaita tai matalia puita hienonpuoleisin vuosiver
soin ja pienin silmuin; vuosiversot loistavan ruskean
punaisia, särmäviiruisia, kaljuja, runsaspilkkuisia; silmut 
(q, r; s, t) vuosiversojen värisiä, sivusilmut useim
miten kolmitusten, miltei painuisia, ripsikarvaisia, joskus

*) Ei sokerivaahtera, joka on A. saccharum Marsh. (A. saccharinum 
Wangenh., non L.; A. barbatum Michx).



61

sitäpaitsi latvastaan +  karvaisia; lehtiarvet (q; t) hyvin 
kapeita, johtojänneryhmien välistä miltei hävinneitä:

*A. Tataricum L. (Tatarian vaah
tera) ja *A. ginnala Maxim. (Mand- 
shurian vaahtera. — Istutettuna paiko- 
tellen P.-Suomeen saakka, edellinen 
tavallisemmin. — Villinä edellinen lä
hinnä Ylä-Unkarissa,! jälkimäinen *1.- 
Aasiassa.

H ip p o c a s ta n a c e s e .
35. /Esculus L.

Korkea puu karkein ulos- ja ylöspäisin 
oksin; vuosiversot kellanruskeita, enimmäk
seen aivan kaljuja; silmut keilamaisen puikeita, 
aika suuria, runsassuomuisia; lehtiarvet vuosi- Kuv 31 /Esculus 
versojen pinnan tasalla, erimuotoisia ‘ leveän hippocastanum. 
kolmiomaisesta pitkänpyöreään; ydin vaalea:

*A. hippocastanum L. (yleinen 
hevoskastanja). —  Toisinaan 
istutettuna E.- ja K.-Suomessa.
— Kotoisin P.-Kreikasta.

R h a m n a c e s e .
36. Rhamnus Tourn., L.

Oramaisilla kääpiöversoilla varus
tettu pensas; vuosiversot kiiltäviä, kel
lertävän harmaita, kaljuja, liereitä; usea- 
lukuiset silmusuomut tylpähköjä, hiu
kan talkaisia, reunoissa siirottava tai
miltei alaspäinen ripsikarvarivi (d); KuY: 32> Rhamnus cathar- 
. . . .  . , . .. tica (a—d); Frangula
lehtiarvissa 3 enimmäkseen vasta leik- alnus (e—h).
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kauksessa selvästi näkyvää johtojänneryhmää; kuoren nila- 
kerros keltainen:

R. cathartica L. (orapaatsama). — Villinä ainoastaan 
Ahvenanmaalla ja Turun tienoilla; istutettuna yleinen
E.-Suomessa.
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37. Frangula Tourn., Mill.

Paljassilmuinen pensas; vuosiversoissa sel
viä valkeita pilkkuja; silmut +  painuisia (g), 
niiden lehtiaiheet tiheän vaaleanruskean karvan 
peittämiä:

F. alnus Mill. (F. vulgaris Rchb., 
Rhamnus frangula L.; paatsama). — 
Lehdoissa j. n. e., yleisenä koko Suo
messa, Lappia lukuunottamatta.

Vitacese.
38. Parthenocissus Planch.

Haaraisten, pienillä tarttumalavoilla varus
tettujen kärhien avulla kiipeilevä köynnöspen- 
sas; versot liereitä, kellanruskeahkoja, lukuisin 
vaalein pilkuin; silmut leveän keilamaisia, saman 
lehtiarven yläpuolella 2 päälletysten, toisinaan 
näkymättömiä; ydin valkea, ilman erikoisia väli
seiniä nivelien kohdalla:

*P. quinquefolius (L.) Planch. (Am-
pelopsis q. (L.) Michx; villiviini). — ^ uv: 33, l>art,u’- r  r  \ / > / nocissus quinque-
E.- ja K.-Suomessa paikotellen sei- folius.
nustakasvina viljelty. Kotoisin itäi
sestä P.-Amerikasta.
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Kookkaita puita vuorottaisin silmuin, jotka lehtiarpien suh
teen ovat jonkun verran viistossa; silmut ja vuosiversot vih= 
reän- tai punaruskeita; oikeita päätösilmuja enimmäkseen 
puuttuu, sillä vuosiverson latvimmaisen silmun tyvessä on sur
kastunut jatko tai sen arpi (lehtiarven ohella).
A. Vuosiversoissa tiheä ja hieno 

vihertävänharmaa tähtikarvapeite.
Silmut (d, e) miltei pyöreäpäisiä, 
niiden molemmat ulkosuomut 
enimmäkseen yhtä pitkät; silmujen 
tyvessä kummallakin puolen pie
net varisseiden korvakkeiden arvet 
(e: a.); vasta vanhemmissa oksissa 
yksinäisiä pilkkuja:

*T. tomentosa Mönch 
(T. alba  Waldst. et Kit., non 
Michx, T. argentea DC.;
hopealehmus). — Harvoin Kuv. 34. Tiliä cordata (a—cj; 
. . . . .  ' _ T. tomentosa (d, e); T. platy-
istutettuna E.-Suomessa. phyllos (f); T. Americana
Villinä lähinnä Unkarissa. (g—J)-

B. Vuosiversot kaljuja tai heikoin karvajättein.
I. Silmusuomut kaljuja, ainoastaan ripsikarvaisia ( j ) ;  korva- 

kearvet selviä (g  ja h : S; g :  y on verson kuivuneen lat
van arpi). Silmut (g, h) tylppäpäisiä, enimmäkseen 2-suo- 
muisia, alempi suomu miltei aina silmun keskiväliä ylemmä 
ulottuva, vuosiversot harvapilkkuisia:

*T. Americana L. (T. nigra Borkh.; mustalehmus).
— Joskus istutettuna E.- ja K.-Suomessa. — Villinä 
itäisessä P.-Amerikassa.

II. Silmut latvastaan +  selvään hienokarvaisia; korvakearpia 
enimmäkseen ei havaittavissa.
a. Silmut (a, b) tylppäkärkisiä, verrattain pieniä, selvään 

siirottavia, 2 — 3 -suomuisia, alin suomu tavallisesti sil

Tiliacese.
39. Tiliä Tourn., L.
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mun puolivälin yli ulottuva, ylin koko silmua ympä
röivä; vuosiversot harvapilkkuisia; kuoressa paljainkin 
silmin näkyviä, ulospäin huomattavasti leveneviä ydin- 
säteitä; hedelmät ohutkuorisia, helposti rusentuvia, miltei 
sileitä:

T. cordata Mill. (T. Europcea L. p. p., T. ulmifolia 
Scop., T. parvifolia Ehrh., T. microphylla Vent.; pieni- 
lehtinen lehmus, metsäniinipuu). — Lehtomaissa E.- 
ja K.-Suomessa jokseenkin yleinen; myöskin istutettuna,

b. Silmut (f) suipohkokärkisiä, jokseenkin suuria, melkein aina 
3-suomuisia, alin suomu keskimäärin korkeintaan puolen 
silmun mittainen, ylin koko silmua ympäröivä; vuosiver
sot toisinaan +  harvakarvaisia, jonkun verran pilkkuisia; 
hedelmät kovia, selvästi 5-särmäisiä:

*T. platyphyllos Scop. (T. Europcea L. p. p., T. grandi- 
folia Ehrh.; isolehtinen lehmus). — Toisinaan istutettuna 
E.- ja K. Suomessa. -  Villinä lähinnä E.-Ruotsissa.

Yleisimmin viljeltynä ja joskus vähän metsistyneenä tava
taan meillä T. vulgaris Hayne (T. euchlora Koch, T. interme
dia DC.; Hollannin lehmus), joka on sekasikiö T. cordata X 
platyphyllos ja ominaisuuksiltaan kummankin kantalajin välillä, 
ollen usein T. cordatasta vaikeasti erotettavissa.

Thymelaeacese.
40. Daphne L.

Matala pensas; vuosiversot kaljuja, vih
reänharmaita, vanhemmat oksat harmaan- tai 
kellanruskeita; silmut (a— c) puikeita, run
sas- ja löyhäsuomuisia, päätösilmu, joka on 
lehtisilmu, tuntuvasti suurempi kuin siirot- 
tavat sivusilmut, jotka ovat kukkasilmuja ja 
joita välistä on 2 :kin saman lehtiarven 
yläpuolella; silmusuomut suippokärkisiä, vi
hertävänruskeita, ripsireunaisia (e), muuten 
kaljuja; ydin kaita, melkein 3-kulmainen, vihreä. Kuv. 35. Daphne 

mezereum.
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D. mezereum L. (näsiä). — Lehdoissa, metsämäissä, 
jokseenkin yleinen kautta Suomen.

E ls e a g n a c e s e .

41. Hippophaes.

1— 2  m korkea pensas useimmiten orakär- 
kisin oksin; vuosiversot ja silmut kiiltävän rus
keita, ikäänkuin pronssittuja; 2  päällimmästä sil
musuomua istuvat usein tasamukaisesti vasta
tusten ja peittävät yksinään koko silmun; silmut
(e) taajassa, pieniä, pallomaisia, typäkkälatvai- 
sia; ydin ruskeahko, säännöttömän tylppäkulmai- 
nen:

H. rhamnoides L. (tyrnipensas). — Itä
meren ja Pohjanlahden rannoilla; sitä
paitsi istutettuna puistoissa.

42. Elaeagnus Tourn., L.

Meillä pensaita; silmut (b, c) jokseenkin pieniä,
i t  • , Kuv. 36 . Elceag-suipohkoja; ydin vaalea. nus angustif%.

A. 1— 3 m korkea, oraton, runsaasti vesova Uus (a—c); Hip- 
pensas; vuosiversot ja silmut ruosteenvärisistä Pnoide7(d,â . 
suomukarvoista kiiltävän ruskeanpunaisia:

*E. argenteus Pursh (hopeapensas). —  Yleiseen is
tutettuna P.-Suomeen saakka. — Kotimaa Kanada.

B. 2 —4 m korkea puumainen, tavallisesti orainen pensas; 
vuosiversot ja silmut +  hopeanharmaiden suomujen peit
tämiä:

*E. angustifolius L. (kilsepensas). — Paikotellen istu
tettuna. — Kotoisin Kaakkois-Europasta.

5



66

Cornacese.
43. Cornus Tourn., L.

U f l/‘

Keskikokoisia pensaita; päätösilmu yksinäi
nen; silmusuomut vastakkaisia, suikeita, kar
vaisia.
A. Pystyhköversoinen, juurehtimaton pensas; 

korkkihuokospilkut tavallisesti vasta 2 -vuo- 
tisissa ja vanhemmissa varrenosissa selviä; 
silmut (c, e) varrettomia; lehtiarpien sisä
sivussa usein pienen pieni toisarvoinen silmu 
(f: «.); lehtiarvet jyrkemmin viistossa ver
soa vastaan, verrattain leveitä ja selviä; he
delmät sinimustia, kauvan pysyviä:

*C. sanguinea L. (punainen pensas- 
kannukka). —  Jokseenkin yleiseen istu
tettuna E.- ja K.-Suomessa; joskus met
sistynyt. —  Villinä jo E.-Ruotsissa.

B. Pilkut jo vuosiversoissa selvään huomatta- Kuv. 37. Cornus 
via; silmut (b) hiukan varrellisia, enimmäk- alba f0, b); c f .' / 7 sanguinea (c—f).
seen yksinäisiä; hedelmät vaaleita, pian pu
toavia.
I. Rento ja juurehtiva pensas, jonka maassa-makaavista var

sista nousee pitkiä pystysuoria versoja; vuosiversot lie
reitä; lehtiarvet vähemmän viistossa ja korkealla verson 
suhteen, hyvin kapeita:

*C. alba Wangenh., non L. (C. stolonifera Michx; 
valkea pensaskannukka). —  Yleiseen istutettuna P.-Suo
meen asti. — P.-Amerikasta.

II. Varret pystyjä, oksaisia; vuosiversot 4-sivuisia:
*C. Tatarica Mill. (C. alba  L.; Tatarian pensaskan

nukka). — Istutettuna tavataan meillä P.-Suomessa asti 
var. Sibirica (Lodd.), jolla on loistavan korallipunaiset 
versot. — Kotoisin Siperiasta.
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Ericacese.
44. Vaccinium L.

Matalia, ohutversoisia metsä- tai rämevarpuja.
A. Versot (a) kiiltävän vihreitä, kaljuja, särmikkäitä ja har- 

juisia; silmut samoin vihreitä, näennäisesti 1-suomui- 
sia, oikeastaan kahden kiinteästi toi
siaan vastaan painuneen suomun 
tasamukaisesti peittämiä; sivusilmut 
(b, c) aivan litteitä, painuisia, reu
noistaan talkaisia; ydin jokseenkin 
laaja:

V. myrtillus L. (mustikka).
— Kaikkialla metsissämme ylei
nen.

B. Versot (d )  liereitä, vuosiversot he-
leänpunaisen tai kellertävän ruskeita, 
i  hienokarvaisia; vanhemmat oksat 
kaneliruskeita; silmut (e, f )  2 -suo- 
muisia, vähemmän litteitä, siirotta
via; kukkasilmut useasuomuisia, löy
hiä; ydin kaita, vihreä: Kuv. 38. Vaccinium myrtil-

V. uliginosum L. (juolukka). ^Arctostafhy^us"
— Yleinen rämeissämme. alpina (g—ij.

45. Arctostaphylus Adans.

Matala, rento, kuihtuneita lehtijäännöksiä kantava varpu; 
vuosiversot liereähköjä, kaljuja, kellanruskeahkoja; silmut (h, i) 
soikeita, painuisia; vanhemmat osat mustanharmaita; ydin kaita, 
liereän 3-kulmainen:

A. alpina (L.) Sprengel (tunturi-sianmarja). — Tun
tureilla maamme pohjoisosassa.



Oleacese.
46. Ligustrum Tourn., L.

2 —3 m korkea pensas vitsamaisin pystyin haa
roin; vuosiversot kellanharmaita tai ruskeahkoja; 
silmut (a, c, d) asennoltaan tavallisesti viistoon 
vastakkaisia, muutamilla vuosiversoilla joskus hajal
lisia, muodoltaan puikeita, litteähköjä; silmusuomut
(e) latvastaan ruskeanmustia, tyvestä vihreitä, niukka- 
karvaisia, luvultaan useimmiten 4, kääpiöversojen 
silmuissa lukuisampia:

*L. vulgare L. (ligusteripensas). — E.- 
Suomessa toisinaan istutettuna, varsinkin 
pensasaidoiksi. — Villinä jo E.-Ruotsissa.

47. Syringa L.
e 7, 

Kuv. 39.
Ligustrum

Erikokoisia pystyjä pensaita kaljuin vuosiversoin. vulgare.
A. Päätösilmut parittaisia (verson latvassa olleen 

sivusilmuparin muodostamia alkuperäisen päätö
silmun surkastuttua). 3— 7 m korkea pensas; vuosiversot 
liereämäisiä, kellanharmaita -vihreitä; silmut (e) puikeita, 
tylpähköjä tai lyhytsuippoisia, vaihtelevan kokoisia; silmu- 
suomut ( f )  kellanvihreitä ruskein reunoin, leveitä ja tylsä- 
kärkisiä, ^  talkaisia, aivan kaljuja; lehtiarvet kuin g, leik
kauksessa kuin h; ydin jokseenkin laaja, liereän kulmikas: 

*S. vulgaris L (tavallinen sireeni). — Varsinkin länsi
osassa maatamme yleiseen viljelty. — Villinä lähinnä
E.-Unkarissa.

A. Päätösilmut yksinäisiä (ylimmäinen sivusilmupari voi silti 
myös olla verson latvassa, pääsilmun vieressä).
I. 2 —4 m korkea pensas; vuosiversot liereähköjä, kiiltävän 

kellanruskeita; silmut (b, c) puikeita—leveän puikeita, 
tylpähköjä; silmusuomut jokseenkin liereäselkäisiä, ruskean
punaisia tai monesti jonkun verran kellanvihreitä, reunois-
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taan vaaleampia, nahkeita, 
hienosti ripsikarvaisia (d); 
ydin jokseenkin laaja, lie
reän kulmikas:

*S. Josikaea Jacq. 
fil. (Josikan sireeni). —
Monin paikoin istutet
tuna P.-Suomeen asti.
— Villinä l.-Unkarissa.

II. Vuosiversot +  teräväsär- 
mäisiä, kiiltävän kellanvih
reitä tai ruskeahkoja; sil
mut kapean puikeita—sui
keita, suipohkoja; silmu- 
suomut (j, k; n) tuntu
vasti talkaisia, nahkeita, 
ruskeita, ylen hienosti rip
sikarvaisia (l; o), muuten 
aivan kaljuja; päätösilmun 
viereisten sivusilmujen (i:
§) alle on usein lehtiruodin tyviosa jäänyt paikoilleen
(i: <x).
a. 2 —4 m korkea pensas; silmut (^jokseenkin löyhäsuo- 

muisia, sangen terävätalkaisia, päätösilmun suomut (i: 
y) usein vallan siipimäisen talkaisia; ydin +  liereän 4- 
kulmainen:

*S. Chinensis Willd., non Bunge (S. Rotomagensis
A. Rich.; Kiinan sireeni). — Jokseenkin harvoin istu
tettuna E.- ja K.-Suomessa. — On sekalaji 5. Persica 
X vulgaris.

b. 1—2  m korkea pensas; silmut (m) kiinteämpiä, ei 
niin terävätalkaisia kuin edellisellä; ydin soikean 2 -tah- 
koinen; — muuten kuin edellinen pienennetyssä koossa:

*S. Persica L. (Persian sireeni). — Joskus istutet
tuna E.-Suomessa. — C. K. Schneiderin mukaan tämä
kin alkuaan lienee sekasikiö.

Kuv. 40. Syringa Josikcea (a—d); 
S. vulgaris (e—h); S. Chinensis 

(i— l); S. Persica (m—o).
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48. Fraxinus Tourn., L.

Korkeita puita hyvin karkein, kaljuin vuosi- 
versoin. Päätösilmut leveän pyramidimaisia, 
niiden 4 päällimmäistä ^  talkaista suomua 
ristiin vastakkain, yhtä korkeita. Sivusilmut 
pienempiä kuin päätösilmu, tylpän keilamaisia, 
usein viistoon vastakkain; ydin valkea.
A. Vuosiversot lehtiarpien kohdalta litistyneitä 

ja soikeita, muuten +  liereähköjä, kiiltävän 
harmaita—vihreänharmaita; vanhemmat oksat 
harmaita; kääpiöversot vanhemmiten hyvin lu
kuisia, kyhmyräisiä, +  käyristyneitä, saavut
taen jopa 15 v:nkin iän; silmut enimmäk
seen selvään mustia (ikäänkuin palaneita!), ^ uv' 45 Fraxinus 
paksun ja tiheän huopakarvan peittämiä; excelsior (a— c); 
lehtiarvet suuria, muodoltaan vaihtelevia le- F' Amencana (d)- 
veyttään korkeammasta munuamaisesta leveän kolmiomai
seen (a—c):

F. excelsior L. (tavallinen saarni). — Harvinainen 
villinä E.-Suomessa; sensijaan istutettuna jokseenkin 
yleinen.

B. Vuosiversot liereän kulmikkaita, kiiltävän kellanvihreitä — 
heleänruskeahkoja; vanhemmat oksat tumman ruskeanharmaita; 
kääpiöversot hennompia; silmut mustanruskeaan vivahtavia; 
lehtiarvet verrattain kapeita, käyrän suikeina silmun tyveä 
ympäröiden (d j:

*F. Americana L. (valkosaarni). — Joskus istutettuna
E.-Suomessa. — Itäisestä P.-Amerikasta.

Solanacese.
49. Lycium L.

Aina 2  m korkea pensas; versot lukuisia, pitkiä ja hoikkia, 
kaarevia, vitsamaisia, liereähköjä tai hiukan harjuviiruisia, vaa-
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leanharmaita lukuisin 
pienin pilkuin; silmut 
( f  ja g: 3, '(, 8, v), 
pieniä, tylppiä, kaljuja, 
osittain kuoreen va
jonneita, osittain hal
jenneen päällysketon 
(f: y) peitossa; lehtiar- 
vet ( f  ja g: t) pieniä, 
kapean soikeita; ydin 
enimmiten ontto:

*L. halimi- 
folium Mill.
(L. barbarum  
auctt., non L.; 
pukintappura).
— Paikotellen 
istutettuna E.-
ja K.-Suomessa. — Kotoisin I.-Aasiasta, mutta metsis
tyneenä kaikkialla E.- ja K.-EOropassa.

50. Solanum L.

Maassa makaava tai hiukan köynneliäs pikkupensas aina 
1 m:nkin pituisin mutkikkain versoin; vuosiversot kellanhar
maita sirotelluin pilkuin; silmut (b) pieniä, pallomaisia, karvai
sia; lehtiarvet (b) käyrän pitkänpyöreitä, pystyjä; ydin aino
astaan solmujen kohdalta täyteinen (c: 3), muuten on siitä jäl
jellä vain ohut vihreä ulkokerros:

S. dulcamara L. (punakoiso). — Kosteissa pai
koissa jokseenkin yleinen.

Kuv. 42. Solanum dulcamara (a—c); Lycium 
halimifolium (d—g).
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51. Sambucus Tourn., L.

Korkeita pensaita tai pensasmaisia 
puita. Suuret osat vuosiversoista samoin
kuin kukoistaneista oksista kuolevat tal
veksi;’ sensijaan tapahtuu varsinkin var
ren alemmissa" osissa runsas myöhäis- 
silmujen muodostuminen. Näistä myö- 
häissilmuista kehittyy kasvamisaikana suo
raan ylöspäin pyrkiviä, usein metrejä 
pitkiä, karkeita vuosiversoja, jotka kas
ville kokonaisuudessaan antavat luonteen
omaisen leiman. Vuosiversot kaljuja, har
maita—harmaanruskeita, selväpiikkuisia.
A. Silmut (a, b) lyhytvartisia, tumman 

ruskeanpunaisia, kukka- ja lehtisilmut 
kauttaaltaan suomujen peittämiä; lisä- 
silmut pääsilmun kummallakin puol- 
lella (b); silmusuomut latvapuoleltaan 
+  nahkeareunaisia, hienoripsisiä (c); 
lehtiarvissa 3 johtojänneryhmää; ydin 
ruskeahko:

*S. racemosa L. (terttuheisi).
— Yleiseen istutettuna kautta 
maan; joskus villiytyneenä. —  Vil
linä P.-Saksaan saakka.

B. Silmut ei juuri niin isoja kuin edellisellä, varrettomia, ty
vestä vihreänruskeiden, Jh siirottavien, nahkeiden suomujen 
( e : 1) peittämiä, latvassa pilkistää ruskeanpunaisten suomu
jen (e :2 )  välistä vihreät lehtiaiheet ( e : 3) ^  esiin; kukkasil- 
mut ainoastaan alaosasta suomujen peittämiä; lisäsilmuja tai 
niiden aiheita pääsilmun sekä edessä (d : 3J että sivuilla (d : 
a.); suurissa lehtiarvissa 5 johtojänneryhmää; ydin valkoinen; 
päällyskettosolut voimakkaamman kiillon ja pinnan epätasai
suuden vuoksi epäselvemmin näkyviä kuin edellisellä:
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Kuv. 43. Sambucus 
racemosa (a— c); S. 

nigra (d, e).
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*S. nigra L. (mustaheisi). — Jokseenkin harvoin 
puistoissa istutettuna. — Villinä E.-Ruotsiin saakka.

52. Viburnum L.

Korkeanpuoleisia pensaita (tai pensas
maisia puita) pitkin, kapein silmuin.
A. Silmut suomuttomia, paljaiden lehtiaihei- 

den muodostamia, varrellisia; päätö- 
silmu yksinäinen, useinkin nuorten leh
tien ympäröimän kukinnon muodos
tama.
I. Vuosiversot ja silmut tiheään har- 

maa- tai valkeahuopaisia. Vuosiver
sot miltei liereitä, kellanruskeahkoja, 
yksinäisin pilkuin; silmujen lehti- 
aiheet (d )  tasaleveitä ja vasta k ä s i
puolesta kapenevia; kukkasilmut pallo
maisia:

*V. lantana L. (villainen heisi- 
puu). — Jokseenkin yleiseen istu
tettuna E.- ja K.-Suomessa. —
Villinä lähinnä K.-Saksassa.

II. Vuosiversot +  kaljuja; silmut tiheän 
ruosteenharmaan rupimaisen huovan 
peittämiä, sangen pitkiä ja kapeita. Kuv. 44. Viburnum opu- 
Vuosiversot latvapuoleltaan +  sär- lusd) ’ v^lentago^e)1 
mikkäitä ja hiukan silmujen tapaan
rupisia, muuten kellanvihreitä tai ruskeanharmaita, lukuisin 
pilkuin; silmujen lehtiaiheet (e) yhtämittaa terävään kär
keen kapenevia:

*V. lentago L. (Kanadan heisipuu). — Paikotellen 
istutettuna E.- ja K.-Suomessa. — Kotoisin itäisestä 
P.-Amerikasta.
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B. Silmuja peittää suomut, joista päällimmäinen tuppimaisesti 
ympäröi koko silmua; päätösilmut parittaisia tai yksinäisiä. 
Vuosiversot kaljuja, +  särmikkäitä tai liereähköjä, kiiltävän 
heleänruskeita tai +  harmaankirjavia, yksinäisin pilkuin; sil
mut (b )  kaljuja, kiiltävän ruskeanpunaisia tai tyvestä +  vih- 
reähköjä, litteähköjä:

V. opulus L. (koiran heisipuu). — Lehdoissa ylei
nen P.-Suomeen saakka; myös istutettuna.

53. Diervillea Tourn., Mönch.

Matala pensas rosoisin ja syistyvin oksin; 
vuosiversot kaljuja, särmäviiruista karheita, 
pienten terävien nystyräin peittämiä; sivu- 
silmut (a, b) selvään painuisia, enim
mäkseen hiukan sisäänpäin taipuneita; sil
musuomut suippoja, ruskeita, ripsikarvaisia
(c); lehtiarvet kolmiomaisia tai soikeita, aivan 
varrettomia:

*D. lonicera Mill. (£). trifida  
Mönch; Kanadan diirvilla). — Jon
kun verran istutettuna P.-Suomeen 
asti. — Kotoisin P.-Amerikasta.

54. Lonicera L.

A. Sivusilmuja peittää 2  pitkäsuippoista tai-® H ei>
kaista suomua. Harsuoksainen, pysty Kuv. 45. Diervillea 

, ,. .. .. ., , . .. .. .  lonicera (a— c); Sym-
pensas; vuosiversot lierean sarmikkaita, pfl0ricarpus racemo-
sileitä ja kiiltäviä, kaljuja tai +  niukka- sus (d—f). 
karvaisia, keltaisia tai ruskeanpunaisia 
purpuranpunaiseen saakka; sivusilmut (b) ruskeita, suipon 
keilamaisia, miltei tai aivan kohtisuoraan ulospäin siirotta
via, kaksittain—neljittäin päälletysten miltei jokaisen lehti-
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arven yläpuolella; silmusuomut sirotellen karvaisia ja niukasti 
ripsikarvaisia; lehtiarvet (c) hyvin pitkävartisia; ydin valkea, 
täyteinen:

*L. ccerulea L. (sinikuusama). — Villinä luonnontie
teellisen alueemme itäosassa; viljeltynä yleinen kautta 
maan.

Kuv. 46. Lonicera ccerulea (a— c); L. alpigena (d—g); 
L. Tatarica (h—k); L. caprifolium (l— n); L. pericly- 

menum (o— r); L. xylosteum (s, t).

B. Silmut monisuomuisia.
I. Vuosiversot onttoja,

a. Ydin ruskea, vain hiukan keskeltä ontto; silmut (i) 
jokseenkin paksun keilamaisia, tylppiä, miltei aina kak
sittain päälletysten. Pystyhaarainen pensas; vuosiversot 
liereän 4-särmäisiä, enimmäkseen kaljuja, harmaan- tai
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kellanruskeita, silmut ruskeahkoja, noin 4— 8-suomuisia, 
suomut leveitä ja lyhytsuippoisia, ripsinystyisiä (j); lehti
arvet lyhytvartisia, epäsäännöllisen kyhmyisiä, leikkauk
sessa kuin k :

*L. Tatarica (Tatarian kuusama). — Yleiseen istu
tettuna kautta maan. — Villinä lähinnä Kaakkois- 
Venäjällä.

b. Ydin valkea, sen ontelo laaja; silmut (l; o, p) pitkiä ja 
suippoja, tavallisesti yksinäisiä, niiden suomut lukuisia, 
i  pitkäsuippoisia, kaljuja, +  ruskeanpunaisia tai, jos 
silmut ovat alkaneet paisua, vihreitä ruskein latvoin; 
rentoja tai korkealle kiipeäviä köynnöspensaita.1
1. Lehtiarvet selviä vasta leikkauksessa, muodostaen sil

loin soikean-kolmiomaisen kuvion (m); silmusuomut 
(n) sangen pitkäsuippoisia, jokseenkin löyhässä, kaljuja. 
Vuosiversot kiiltävän kellanruskeita, liereitä:

*L. caprifolium L. (vuohenkuusama). — Varsinkin 
seinusköynnöksenä paikotellen E.-Suomessa viljelty. — 
Villinä lähinnä E.-Saksassa ja Englannissa.

2. Lehtiarvet (p) miltei aina ilman muuta selviä, sui
keita; silmusuomut (q) kohtalaisen suippoja, välistä 
ripsinystyisiä (r). Hyvin edellisen näköinen, silmut 
hiukan tanakampia, vuosiversot +  heleämpiä, valon 
puolelta voimakkaammin punaisia:

*L. periclymenum L. (köynnöskuusama). —  Toisi
naan istutettuna E.-Suomessa. — Villinä jo E.-Ruotsissa.

II. Vuosiversot täyteisiä. Silmut (e; t) ja silmusuomut jok
seenkin suippoja; lehtiarvet soikeita—kolmiomaisia, pys
tyjä ja aivan verson pinnassa; ydin valkea,
a. Sivusilmuilla useimmiten päällekkäisiä lisäsilmuja; sil

mut (t) latvapuoleltaan tiheään karvaisia. Harsuoksai
nen pysty pensas; vuosiversot likaisen harmaita, +  run
sain karvajäännöksin; sivusilmut hyvin siirottavia (kuten 
edellisilläkin):

L. xylosteum L. (yleinen kuusama). — Lehdoissa ja 
metsämäissä E.- ja K.-Suomessa yleinen.
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b. Silmut yksinäisiä, kaljuja, ainoastaan harvaan ripsikar
vaisia (f). Pysty pensas; vuosiversot likaisen kellanhar
maita, lievästi särmäisiä, miltei tai aivan kaljuja, useim
miten kiiltäviä; silmut (d j vähemmän siirottavia tai 
miltei painuisia, kellanharmaanruskeita:

*L. alpigena L. (alppikuusama). — Toisinaan istu
tettuna E.-Suomessa. — Villinä Alpeilla.

55. Symphoricarpus Dillen., Michx.

Pienenpuoleinen pensas vitsamaisin haaroin; vuosiversot 
ohuita, heleänharmaita, harvemmin hiukan ruskeahkoja, lehti
arpien kohdalta suppilomaisesti laajenneita ja litteitä (kuv. 45 
e), muuten liereähköjä; silmut lyhyitä, suipohkoja, useimmiten 
kolmittain rinnatusten sen kautta, että sivusilmujen (f: <x) mo
lempain ulommaisten suomujen hangassa (ja usein tykkänään 
niiden peittämänä) on pienet lisäsilmut (f: 8); silmusuomut 
suippokärkisiä, talkaisia; valkeat marjatertut: jäävät talveksi pai
koilleen:

*S. racemosus Michx (S. symphoricarpus (L.) Mac 
Mill.; tertullinen lumimarjapensas). — Yleinen istu
tettuna P.-Suomeen asti. — Kotimaa P.-Amerika.



Latinaisten nimien luettelo.

Acer . . . .
Sivu

58
(barbatum) . 60
campestre . . . 59
dasycarpum . . 60
fraxinifolium . 60
ginnala . . . . 61
negundo . . . 60
platanoides . . 59
pseudoplatanus . 58
rubrum . . . . 60
saccharinum . . 60
(saccharinum) . 60
(saccharum) . 60
Tataricum . . . 61

^sculus . . . . 61
hippocastanum . 61

Alnus . . . . 30
glutinosa . . . 31
incana . . . . 31

Amelanchier . . . 54
amelanchier . . 54
Canadensis . 54
rotundifolia . . 54
vulgaris . . . 54

Amorpha . . . . 55
fruticosa . . . 56

Ampelopsis . . . 62
quinquefolius . 62

Amygdalus . . . 42

Sivu
nana . . . . 42

Arctostaphylus . . 67
alpina . . . . 67

Aristolochia . . . 33
macrophylla . . 33
sipho . . . . 33

Aronia . . . . 54
amelanchier . . 54
botryapium . . 54

Basilima . . . . 40
alpina . . . . 40
sorbifolia . . . 41

Berberis . . . 34
vulgaris . . . 34

Betula . . . . 29
alba . . . . . 30
nana . . . . 30
odorata . . . 30
pendula . . .. 30
pubescens . . . 30
verrucosa . . . 30

Caragana . . . . 56
arboresceus . 56
caragana . . . 56
frutescens. . . 56
frutex . . . . 56

Carpinus . . . . 29
betulus . . . . 29

Cornus . . . . 65

Sivu
66

alba . . . . 66
sanguinea . . . 66
stolonifera . 66
Tatarica . 66

Corylus . . . . 29
Avellana . . . 29

Cotoneaster . . . 51
cotoneaster . . 51
integerrima . . 51
nigra . . . . 51
vulgaris . . . 51

Crataegus . . . . 50
coccineus . . . 50
monogynus . . 50
oxyacantha . 50
sanguineus . 51

Cydonia . . . . 51
cydonia . . . 52
vulgaris . . . 52

Cytisus . . . . 55
alpinus . . . . 55
laburnum . . . 55

. 64
mezereum . . . 65

Diervillea . . . . 74
lonicera . . . 74
trifida . . . . 74

Elaeagnus . . . 65

i
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Sivu Sivu Sivu
angustifolius . . 65 Negundo . . . . 60 spinosa. * . . 43
argenteus . . . 65 aceroides . . . 60 Quercus . . . . 31

Euonymus . . . 56 Opulaster. . . . 38 pedunculata . . 32
Europseus . . . 56 opulifolius. . . 38 robur . . . . 32
nanus . . . . 56 Parthenocissus . . 62 sessiliflora. . . 32
verrucosus . 56 quinquefolius . . 62 Rhamnus. . . 61, 62

Fagus . . . . 31 Philadelphus. . . 35 cathartica . . . 62
silvatica' . . . 31 coronarius. . . 35 frangula . . . 62

Frangula . . . . 62 pubescens . . . 35 Ribes . . . . 35
alnus . . . . 62 Physocarpus . 38 alpinum . . . 37
vulgaris . . . 62 opulifolius . 38 aureum . . . . 37

Fraxinus . . . . 70 Pirus . . . . 52 grossularia . 36
Americana. . . 70 aria . . . . 54 nigrum . . . . 36
excelsior . . . 70 aucuparia . . . 53 rubrum . . . . 37

Gale . . . . 28 communis . . . 53 sanguineum . . 37
palustris . . . 28 Fennica . . . 53 Rosa . . . . 47

Hippophaes . . . 65 malus . . . . 52 acicularis . . . 4&
rhamnoides . . 65 Suecica. . . . 53 canina . . . . 48

Holodiscus . . . 41 Populus . . . . 27 centifolia . . . 47
discolor . . . 41 alba . . . . 27 cinnamomea . . 49

Juglans . . . . 28 balsamifera . 28 coriifolia . . . 48
cinerea . . . . 29 candicans . . . 28 ferruginea . 49

Larix . . . . 24 cordata . . . 28 Gallica . . . . 47
decidua . . . 24 laurifolia . . . 28 glauca . . . . 48
Europcea . . . 24 nigra . . . . 28 mollis . . . . 48
larix . . . . 24 Ontariensis . . 28 mollissima . 48
leptolepis . . . 24 suaveolens . 28 pimpinellifolia . 49
Sibirica . . . . 24 tremula . . . 28 pomifera . . 48

Ligustrum . . . 68 Potentilla . . . . 46 rubrifolia . . . 49
vulgare. . . . 68 fruticosa . . . 47 rugosa . . . . 49

Lonicera . . . . 74 Prunus. . . . 41 spinosissima . . 49
alpigena . . . 77 avium . . . . 44 villosa . . . . 48
caprifolium . 76 cerasus. . . . 44 Rubus . . . . 45
ccerulea . . . 75 cham&cerasus . 45 Idseus . . . 46
periclymenum . 76 domestica . . . 42 odoratus . . . 46
Tatarica . . . 76 fruticosa . . . 45 Salix . . . . 24
xylosteum . . . 76 insiticia. . . 43 acutifolia . . . 25

Lycium . . . . 70 mahaleb . . . 45 alba . . . . 26
barbarum . . . 71 nana . . . . 42 aurita . . . . 27
halimifolium . . 71 padus . . . . 45 bicolor . . . . 27

Myrica . . . . . 28 pumila . . . . 41 caprea . . . . 27
gale . . . . . 28 serotina . . . 43 Caspica . . . 25*
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Sivu Sivu Sivu
cinerea . . . 27 Sorbus . . . .  53 alba . . . . 63
daphnoides . 25 aria .......................54 ; Americana. . . 63
depressa . . 26 aucuparia . . 53 argentea . . . 63
fragilis . . . 25 Fennica . . .  53 ; cordata . . . . 64
glauca . . . 27 hybrida . . .  53 euchlora . . . 64
hastata . . . 27 Scandica . . .  53 Europcea . 64
herbacea . . 25 Spiraea . . 38 ,40 ,4 1 grandifolia . . 64
Lapponum . . 27 ar ice folia . . . 4 1 intermedia: . 64
livida . . . 26 cana.......................39 microphylla . . 64
myrtilloides . 26 chamaedryfolia . 38 nigra . . . . 63
nigricans . . 26 chamcedryfolia . 40 parvifolia . 64
pentandra . . 25 confusa . . .  40 platyphyllos . . 64
phylicifolia . 27 crenata . . . .  40 tomentosa . . . 63
polaris . . . 25 discolor . . .  41 ! ulmifolia . . . 64
purpurea . 26 grandiflora . . 40 vulgaris . . . 64
repens . . . 26 hypericifolia . . 39 32
reticulata . 25 media . . . .  40 campestris. . . 33
vagans. . . 26 opulifolia . . .  38 campestris . 33
viminalis . . 26 salicifolia . . .  39 effusa . . . . 33

Sambucus . 72 sorbifolia . . . 4 1 glabra . . . . 33
nigra . . . 73 ulmifolia . . .  38 Icevis . . . 33
racemosa . 72 Symphoricarpus . 77 montana . . . 33

Schizonotus . 40, 41 racemosus . . . 77 pedunculata . . 33
alpinus . . . 40 symphoricarpus. 77 scabra . . . . 33
discolor . . 41 Syringa . . . .  68 Vaccinium . 67
sorbifolius . . 41 Chinensis . . .  69 myrtillus . . . 67

Solanum . . . 71 Josikaea. . . .  69 uliginosum . 67
dulcamara . . 71 Persica . . . .  69 Viburnum. . . . 73

Sorbaria . . . 40 Rotomagensis . 69 lantana . . . . 73
alpina . . . 40 vulgaris . . .  68 lentago . . . . 73
sorbifolia . . . 41 T i l i ä .......................63 opulus . . . . 74
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