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länsirannikolla sijaitsevassa Brittiläisessä Kolumbiassa on Suomea bioklimaattisesti vastaavia alueita, joilta
Kanadan

voidaan si irtää kasveja maahamme. Tutkielma perustuu mei I Iä
käytössä olevaan kasvimaantieteelliseen iäriestelmään, ionka
yleismaai Imal I isesti käyttökelpoinen nimistö antaa mahdol I isuuden kaukanakin toisistaan sijaitsevien alueiden bioklimaat

tiseen vertailuun.

Alu ksi selvitetään Br ittiläisen Kolumbian luonnonoloja ia

sie I I ä käytettävää

ka svillisuuden

biogeoklimaattista luokit-

te I ujärjestelmää. Sen jälkeen esitetään Suomessa käytö.ssä
ole va kasvimaantie tee I I inen vyöhykejärjestelmä, biokl imaattisuu den idea ja Bri tti läisen Kolumbian parhaiten Suomea vastaa
vat a I ueet. Seuraa vak si lueteliaan kaikki Brittiläisen Kolumbia n puuvart i set k asv it ja tiedot niiden kasvamisesta SuomesLopuksi käydään Iaii
SA joko alkuperäis inä tai viljeltyinä.
j
vi lielykokemukset
saadut
mennessä
meill
ät
ähän
a
ilta
läpi
I
ja tehdään ehdotuk sia kokeiltavista kasvilaieista tai nykyistä kestävämmistä kannoista.

Meille on tuotu kasve ja Brittiläisestä Kolumbiasta suunnilI een vuos i satamme va i hteesta Iähtien. Kiinnostus on ollut
suurinta havupuihin n i iden odotetun metsätaloudel I isen hyödyn
vuoks i. Laa j aan metsåi nvi ljelyyn soveltuvia puita ei ole löytynyt mutta useita ko ristekasveja kylläkin. Varsinkin Elimäellä sijaitsevasta Musti lan arboretumista sekä Metsãntutkimuslaitoksen yl i puol i vuosisataa iatkuneista kokeista on
t\ arttunut arvokasta kokemusta.
L

svi- ja metsätieteilijät ovat tunteneet suurta kiinnostusta
r ittiläÍsen Kolumbian laiistoa kohtaan io vuosikymmeniä,
s i Iti
suurimpia havupuita lukuunottamatta Sen puuvartista laj i stoa ei ole testattu meidän oloissamme vielä läheskään siin
laajuudes Sâ t mihin provinssin monipuol inen kasvimaailma
anta i s i mahd oll isuuden. Meiliä on kokeilt u Brittiläisessä
Kolumbiassa esi intyviä Iajeia, mutta usei n jostain muualta,
esimerkiksi Ala skasta tai Albertasta tuot uina. Vanhimpien
i stutusten a Iku periä ei aina tiedetä.
0letettavaa ofl, että monista mei I Iä jo kokei I Iuista lajeÍsta
on löydettävissä nykyistä kestävämpiä kantoja ja joitakin
aikaiiemmin kokei lemattomia koristekasvi laieia on löydettävissä Brittiläisen Kolumbian alueelta, varsinkin eteläÍseen
Ka
B

qa

Suomeen.
- Nyckelord

Britti läinen
-lã;iyrt;t;,ki;.:
^veansa¡al

iãi"*;iiesrãtiã

Kasvitieteen
Kr_rjaS.tq
-Muila tietoia

þvriga uppgrllcr

_

