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Johdanto
.......................................................

Suomen luonnonsuojelulald on vuodesta 1991 lähtien velvoittanut tarvittaessa laati
maan suojelusuunnitelman valtioneuvoston erityisesti suojeltaviksi määräämille
uhanalaisffle lajeffle. Suojelusuunnitelman yleinen osa on asiantuntijan laatima
selvitys lajin biologiasta, esintymäpaikoista ja niitä uhkaavista tekijöistä sekä tar
vittavista suojelu- ja hoitotoimista. Viranomaisten valmistelemassa toteutusosas
sa esitetään muun muassa lajin suojelun kustannusarvio.

Punavalldcu (Cephalanthera ruhra (L) L. C. M. Richard) on yksi maamme ek
sooffisimmista ja oikuhlisimmista kasveista. Sitä on esiintynyt Suomessa ainoas
taan Lohjanjärven ympäristössä, Kiskossa ja kerran vuosisadan alussa Kirkko
nummella. Viime vuosina punavalkkua on tavattu vain kuudella paikalla, joilla
on ollut yhteensä parisenkymmentä versoa. Punavalldcu on luoldteltu Suomessa
erittäin uhanalaiseksi (Rassi ym. 1992, Pykälä 1992c). Se on mukana voimassa ole
vassa erityisesti suojeltavien lajien luettelossa (1989). Luettelo uusitaan uuden
luonnonsuojelulain astuttua voimaan 1997 ja siinä punavalkku on edelleen muka
na. Laji rauhoitettiin jo vuonna 1925.

Punavalkulle on laadittu suojelusuunnitelma (Pykälä 1992a), josta pyydettiin
lausunnot Uudenmaan lääninhallitukselta, Turun ja Porin lääninhallitukselta,
Helsingin yliopistolta ja Metsäntutkimuslaitokselta. Tämä raportti on toimitettu
suojelusuunnitelman yleisen osan pohjalta. Tarkat kasvupaikkatiedotyksityiskoh
taisine karttoineen on poistettu ja suojelusuunnitelman valmistumisen jälkeen
saatu uusi tieto lisätty. Tietoja esiintymistä on saatu niin kasveista klinnostiineilta,
harrastajilta kuin kasvitieteifijöiltä, joille parhain kiitos. Raporttia ovat Suomen
ympäristökeskuksessa toimittaneet Eija Kemppainen ja Sirkka-Liisa Peltonen.
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Tutkimusmenetelmät

Punavalkun esiintymien selvittämiseksi tarkastettiin herbaarioiden H, HEL, HSI,
JOE, JYV, KUO, OULU, TMP, TUR, TURA ja VOA punavalkkunäytteet sekä
Luonnontieteeffisen keskusmuseon kasvimuseon (H) arldstotiedot. Punavafldcua
koskeva koti- ja ulkomainen kirjallisuus käytiin läpi. Esiintymistä on saatu tietoja
myös kasvitutldjoilta ja -harrastajilta.

Punava]kun aiemmin tunnettujen eshntymien tarkastaininen aloitettiin 1980-
luvun alkupuolella. Aluksi etsimiät olivat tuloksettomia. Vuosina 1989-1991 puna
vafldcu vihdoin löytyi kolmesta tunnetusta ja kolmesta uudesta kasvupaikasta
Lohjalta, Vihdistä ja Kiskosta. Nämä tutldtffin tarkemmin 1989-1996 (taulukko 1).
Lohjan esiintymiä on tutkittu vuosittain. Kiskon, Vihdin ja Lohjan yhdestä esiin
tyrnästä ei ole tietoja kaikilta vuosilta. Kultaldn seurantavuodelta on joko täytetty
tarkastuslomake tai tehty kirjallinen seurantaraporffi (hite 1). Seurantoihin on
kuulunut myös punavalkun biologian kuten kuldnnan ja siementuotannon tutld
musta. Lisäksi kasvia on etsitty viime vuosina tuloksetta vanhoilta, kasvupaikka
tiedoiltaan varsin epätarkoilta paikoilta, sekä monilta muilta, kasvulle potentiaali
sesti soveliaan tuntuisilta paikoilta.

Punavalkkupaikkojen kasvillisuus ja seuralaislajisto merkittiin muistiin. Vih
din ja yhdeltä Lohjan kasvupaikalta otettiin maanäyte (edeffinen 1991, jälkimmäi
nen 1989), josta analysoitiin pH ja tärkeimmät ravinteet Viljavuuspalvelu Oy:ssa.
Lohjan kolmen esflntymän versot kartoitetifin ja laskettiin vuosina 1989-1996. Sa
malla laskettiin myös kuklden, lehtien ja mahdollisten siemenkotien lukumäärät
sekä mitattiin versojen pituudet (ifite 3). Kulddviksi ei laskettu versoja, joissa ku
kat olivat kuivuneet nuppuvaiheessa tai verso oli katkaistu ennen kukldmista,
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Luonnehdinta ja levinneisyys
O OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000OOOOO

3.! Luonnehdinta
Punavalldcu on monivuotinen kämmeldcä, jonka kukldvan ilmaverson korkeus
on 20-60 cm. Yläosastaan karvaisessa varressa on yleensä neljästä kuuteen lehteä.
Kapeanpuikeat-suikeat lehdet ovat korkeintaan 10 cm pitkiä. Harsussa tähkässä
on yhdestä vilteentoista kukkaa. Yleensä kukkia on vain muutama. Tutkituissa
populaatioissa lcukldvien versojen korkeus oli keskimäärin 34 cm ja kulddmatto
mien 14 cm. Kulddvissa versoissa oli keskimäärin 5 lehteä ja 5 kukkaa, kuiddmat
tornissa 4 lehteä (ifite 3).

Kuldden tuidiehdet ovat sildäintä pidemmät. Isojen (2-2,5 cm) kukkien kehä
lehdet ovat vaaleanpunaiset, kannukseton tyvi- ja kärkiosaksi kuroutunut huuli
on valkeahko, keltajuovainen ja punareunainen. Sildäin on hheäkarvainen.
Kromosomiluvubi on ilmoitettu 2n =48 (Titz 1966) ja 2n = 36-48 (Hanssen 1996).

Punavallcku risteytyy miekkavalkun (Cephalanthera longifolia) kanssa (esim.
Pettersson 1941). Suomessa lajien kasvupaikat ovat erillään eikä risteymää esiin
ny. Punavalkusta tunnetaan myös valkoinen muoto, var. albzflora Harz, jota ei ole
Pohjoismaissa tavattu (Hanssen 1996).

3.2 Levinneisyys
Punavalldcu on Euroopan lauhkeiden alueiden kasvi, jonka levinneisyys ulottuu
lännestä Iso-Britanniasta ja Espanjasta etelään Pohjois-Mrildcaan ja itään Venäjäl
le ja Lähi-Itään sekä pohjoiseen Keski-Ruotsiin ja Lounais-Suomeen (Hultn &
fries 1986).

Keski-Euroopassa punavalkku on melko yleinen mutta paikoittain esiintyvä.
Englannissa kasvi on hyvin harvinainen (Perring & Walters 1983). Etelä- ja Keski-
Ruotsissa ja Virossa punavafldcu on harvinainen sekä Kaakkois-Norjassa ja Tans
kassa hyvin harvinainen (Hultn 1971). Runsaimmin sitä on Gotiannissa. Suomen
punavalldcuesflntymät läntisellä Uudellamaalla ja Kiskossa ovat kasvin koillisim
mat.
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Kannan kehitys Suomessa
.......................................................

Punavalldcu on löydetty Suomesta kaikkiaan noin 20 paikasta, joista useimmat
(13) ovat Lohjan (kuva 1). Lisäksi punavalldcu on löydetty Kaijaalta (1 paikka),
Kiskosta (4 paikkaa), Kirkkonummelta (1 paikka), Vihdistä (1 paildca) ja Karjaloh
jalta (1 paikka, jossa on ollut useita kasvustoja runsaan neliöldlomefrmn alueella).
Varsin epävarmana on pidettävä punavaflckunäytettä ‘Teimar, Gerkuäs” 1940
(TURA). Paikalla tarkoitetaan todennäköisesti Paimionselkää ja sen lähellä olevaa
Kärkniemeä tai Kärkldstä. Tieto (herbaarionäyte) Ahvenanmaan Getasta on väärä
(Pykälä 1992c).

Todennäköisesti punavalkkua on tavattu useammassaldn paikassa Lohjan
seudulla, mutta löydöt eivät ole tulleet tietoon tai niitä on suoranaisesti salattu.

Karjalohjan Karkalissa, josta on eniten punavalldculöytöjä Suomessa, kasvi
on selvästi taantunut. Muutoin punavalkkulöytöjen määrä on pysynyt saman
suuruisena. Vaikka 1980- ja 1990-luvuilla Lohjan seudun ja Kiskon kasvistoa on
tutkittu melko perusteellisesti, uusia löytöjä on tehty vain kaksi. Tämä saattaa vii
tata punavalkun taantumiseen. Vaikka punavaflcku on näyttävä kasvi, se on vai
keasti löydettävissä kuldnta-ajan ulkopuolella. Useimmat esfintymät ovatkin pai
kallisten asukkaiden ja kesämölddläisten löytämiä ja vain muutama kasvitutldjoi
den ja -harrastajien.

0

Kuva 1. Punavalkun esllntymät Suomessa. O = havainto vuosilta 1989-1996, ‘3 = havainto
vuosilta 1960-1984,0 = havainto vain ennen vuotta 1960, ? = varmistamaton havainto.
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5., Kasvupaikkavaatimukset ja seuralaislajisto
Punavalkku kasvaa melko valoisissa, lcuivissa ja ravinteisissa metsissä, useimmi
ten kallddpitoisella maalia.

Ellenberg (1988) luokittelee lajin Keski-Euroopassa kuivahkon ja runsaskalk
kisen, yleensä niukkatyppisen maaperän kasveihin. Erityisesti punavalkku viih
tyy kuivahkoissa, melko varjoisissa pyökldmetsissä (Cephalanffiero-fagetum). Täl
laista kasvillisuutta muodostuu kuiville, runsaskallddsffle (pH yli 6, jopa yli?) rin
teille.

Englannissa punavalkku kasvaa avoimissa pyölddmetsissä ja pensaikoissa
suosien metsäpolkujen varsia (Summerhayes 1951). Ruotsissa kasvupaikat ovat
pääasiassa mäntyvaltaisia metsiä (Ingelög ym. 1984). Norjassa punavalkun kasvu-
paikat ovat pääosin kalkldvaikutteisissa mäntymetsissä (Melico-Piceetum pineto
sum) ja matalaniohoisissa kuusimetsissä (Melico-Piceetum typicum) (Hanssen
1996).

Suomalaiset kasvupailcat ovat kasvillisuudeltaan vaihtelevia. Punavalkkua on
löydetty tuoreista ja kuivista lehdoista, lehtomaisista kuusivaltaisista metsistä,
kuivista mäntyvaltaisista metsistä sekä kallddkallion päällä olevasta
mäntyvaltaisesta kangasmetsästä. Punavalkku suosii kuivia puofflehtomaisia
etelärinteitä. Useat kasvupaikat ovat runsaskalkkisella maalla, mutta osa on melko
vältäkalkkisifia paikoilla. Punavalkkua ei voi siksi pitää kalldnvaatijana vaan
kalkinsuosijana (Pykälä 1992c). Lohjan seudulla esimerkiksi lehtoneidonvaippa
(Epipactis hetieborine) näyttäisi olevan punavalldcua selvemmin sitoutunut
kallddpitoisffle paikoille. Nykyisten kasvupaikkojen ympäristössä on runsaasti
paikkoja, jotka ovat punavalkulle potentiaalisesti soveltuvia. Maaperävaatimukset
selittänevät vain osin punavalkun harvinaisuuden Suomessa.

Punavalkku tuntuu suosivan metsien pieniä aukkokohtia. Vanhoja löytöjä
on lehtonlityiksi mainituilta pailcoilta, jotka lienevät hakamaita. Useissa nykyisis
sä paikoissa metsän valaistusolot ovat jonkin verran muuttuneet, yksittäisiä puita
on kaadettu tai kaatunut, muutama vuosi ennen punavalkun ilmaantumista. Osa
paikoista on kuitenkin melko varjoisia. Myös Virossa punavalkku kasvaa metsän
aukkopaikoissa (M. Reitalu, suullinen tieto). Englannissa punavaflckuesflntymiä
on hoidettu harventamalla puustoa, mikä on lisännyt punavalkun kuldntaa (Rose
& Brewis 1988).

Punavalkun seuralaislajistossa on vaihtelevasti kangasmetsien, lehtojen ja
kuivien, kalkkivailcutteisten metsien kasveja (ifite 2). Tyypillisiä ovat sananjaika
(I’teridium aquilinum), sormisara (Carex digitata), kielo (Convatlaria majatis), ahoma
tara (Galium boreale), sinivuokko (Hepatica nobilis), nuoldcuhelmildcä (Melica nutans)
ja metsäorvokld (Viola riviniana). Varvut ovat yleensä niukkoja ja pohjakerros
useimmiten niukkasammaleinen. Norjassa punavalkun seuralaislajistoon kuuluu
paljon samoja lajeja kuin meifiä. Siellä tavallisimpia seuralaislajeja ovat kielo, nuok
kuhelmildcä, sananjalka, kangasmaitikka (Melampyrum pratense), metsäorvokki
ja sinivuokko (Hanssen 1996). Punavalkun välittöminä seuralaisina ei yleensä ole
muita harvinaisia tai uhanalaisia kasveja, mutta kasvustojen läheisyydessä niitä
esiintyy usein.
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Korhosen ja Vuokon (1987) mukaan punavallckua kannattaisi etsiä kallddpi
toisten seutujen haldcuualueilta ja niiden reunoilta: “Itse haldcuu ei olekaan puna
vaflculle kohtalokas, luultavasti turmioffisempia ovat hakkuuta seuraavat liian ti
heät taimistovaiheet, jolloin kasvualusta muuttuu valkulle liian viileäksi”. Yhtään
punavalldculöytöä ei kuitenkaan ole Suomesta hakkuualueilta. Avohaldcuu ilmei
sesti joko muuttaa kasvupaikan vuosikymmeniksi punavalkulle sopimattomaksi
tai hävittää kasvin pysyvästi. Puuttomat paikat eivät ehkä ole punavalkulle sove
liaita. Avohaldcuun jälkeen lehtomaiset metsät myös usein heinittyvät hyvin
voimakkaasti ja kasvillisuus muuttuu punavaflculie liian tiivliksi. Metsäpaloilla on
saattanut olla suun merkitys punavalkun kannalta, mutta asiasta ei ole lainkaan
tietoja.

Hirvet ja jäniket saattavat syödä punavalkun versoja. Lehdissä on joskus
ilmeisesti jonldn hyönteisen aiheuttamia syömäjälidä.

5.2 Kasvuston ja yksilön rakenne
Punavalldcu lisääntyy kasvuffisesli pitkien, ohuehkojen ja horisontaalisesti kasva
vien juurten avulla (Summerhayes 1951). Yksilöitä ei voi varmuudella ilman
laboratoriotutkimuksia erottaa toisistaan, sifiä kasvullisesti syntyneet juuriversot
voivat irtautua emokasvistaan ja muodostaa uuden itsenäisen yksilön (Hanssen
1996). Scacchi ym. (1991) selvittivät punavalkun entsyymipolymorfismia ja havait
sivat samaa kloonia olevien versojen maksimietäisyydeksi seitsemän metriä.

Suomen esiintymät ovat ilmeisesti lähes aina muodostuneet yhdestä yksilös
tä, joka on tehnyt vuosittain 1-9 versoa. Vuosina 1989-1996 punavalkun esiintymi
en versoista keskimäärin 23 on ollut kukldvia (taulukko;, kuva 2). Pienikokoisten
versojen tunnistaminen kukldneiksi kukinta-ajan jälkeen on osoittautunut han
kalaksi. Kaikki nykyiset eslintymät kahta lukuun ottamatta koostunevat yhdestä
yksilöstä. Punavaflcun versot säilyvät vihreinä myöhään syksyyn, ainakin syys-
lokakuun vaihteeseen asti.

E

.

E

1•

Kuva 2. Lohjan kunnan esiintymien 1 Aja 4 A versomäärät (kpl) vuosina 1989-1996.
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Taulukko 1. Tutkittu jen punavalkkuesiintymien versomäärät vuosina 1989-1996.

Esiintymä ja Kaikki versot Kukkivat versot Kulddmattomat Kukldvien
seurantavuosi (kpl) (kpl) versot (kpl) osuus (%)

Lohja, eslintymä 1 A
1991 5 4 1 80%
1992 7 5 2 71%
1993 6 5 1 83%
1994 6 6 0 100%
1995 9 8 1 89%
1996 5 4 1 80%

Lohja, esäntymät 1 B - D
1995 5 4 1 80%
1996 2 2 0 100%

Lohja, eslintyrnä 2
1989 1 1 0 100%
1990 0 0 0
1991 0 0 0
1992 1 1 0 100%
1993 0 0 0
1994 1 0 1 0%
1995 1 0 1 0%
1996 0 0 0

Lohja, eslintymä 4 A
1991 6 3 3 50%
1992 4 2 2 50%
1993 4 1 3 25%
1994 3 0 3 0%
1995 4 3 1 75%
1996 4 3 1 75%

Kisko, eslintymä 5
1990 2 1 1 50%
1991 2 1 1 50%
1992 2 1 1 50%
1993 2 1 1 50%
1994 2 1 1 50%
1995 0 0 0
1996 0 0 0

Vffifi, eslintymä 6
1990 1 1 0 100%
1991 1 1 0 100%
1993 1 0 1 0%
1994 1 1 0 100%
1996 0 0 0
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Vaikka punavalkku yhteyttää, sen käyttäytyminen on varsin sienimäistä ja
se ilmeisesti kykenee pifieksimään vuosikausia maan sisällä saprofyyttinä sieni
juurensa varassa. Summerhayesin (1951) mukaan kasvin tiedetään säilyneen yli
20 vuotta tekemättä maanpäällisiä osia. Englannissa stenillit versot ovat myös y
leensä mnsaampia kuin ferffilit ja kovin varjoisifia paikoilla punavalldcu ei kuki
lainkaan (Summerhayes 1951).

Maan pinnalle päästyään punavalldcu ei ole niin oikuifinen kuin aiemmin on
luultu. Se on yleensä havaittavissa myös seuraavina vuosina (taulukko 1, kuva 2).
Isot versot ilmaantuvat vuosittain, pienet ehkä keskimäärin joka toinen vuosi.
ilmeisesti punavalkku kerää yhteyttämällä ravinteita, joiden avulla se useimmi
ten jaksaa kukkia myös seuraavana vuonna. Epäedullisen kesän, poiminnan tai
kasvupaikan muuttumisen taida punavafldcua ei havaita paikalla vuosikausin tai
yksilö ehkä kuolee kokonaan. Aiemmin punavalldcu löydettiin useilta kasvupai
koiltaan vain kerran. Syynä tähän on ilmeisesti ollut joko valkun poispoiminta tai
kasvupaikan vähäinen seuranta.

Maan pinnalle pääsy edellyttänee tietyrilaisia sääoloja. Kesät 1989-1991 olivat
ehkä tässä suhteessa suotuisia. Tämän jälkeen uusia esflntymiä ei ole löydetty,
mutta kahdesta esuntymästä on löydetty aiemmin havaitsemattomia yksilöitä.

5.3 Kukinta
Punavalkku kukkii Suomessa kesä-heinäkuun vaihteessa, harvoin heinäkuun
loppupuolella tai elokuun alussa. Yksi kukka on auki useita päiviä, mutta tarkem
min kuldnnan pituutta ei ole seurattu.

Suomesta löydetyissä punavalkuissa on ollut yleensä 3-8 kukkaa (kesldarvo
4,9 vuosina 1989-1996), lähes aina alle 10 (ifite 3). Esflntymässä 1 A oli vuonna 1992
yhdessä versossa 16 kukkaa.

5.4 Pölytys ja siementuotto
Punavalkku on hyönteispölytteinen; itsepölytys tapahtuu vain poikkeukseifisesti
(Godfery 1933, Nilsson 1983, Ingelög ym. 1984; vrt. Fuller 1986).

Nilsson (1983) tutki punavalkun pölytystä ja siementuottoa Gotiannissa.
Punavalkun medettömien kukiden tärkeimmäksi pölyttäjäksi todettiin eräs
soukkomehiläislaji (Chelostomafutiginosum), jota on myös Etelä- ja Keski-Suomessa
(Elfving 1968). Kukat matiävat eräiden kellokasvien (Campanula), erityisesti
kuijenkellon (C. persiczfolia), kukkia. Pölyttäjffle punavalkun ja kurjenkellon kuldden
“spekffi” on lähes identtinen. Kellokasvien mesi ja siitepöly ovat Chelostoma
fuliginosum -mehiläisen pääravintoa (Käpylä 1978). Punavalkun siementuotto
riippuu suuresti soukkomehiläisen runsaudesta. Paikoissa, joissa mehiläinen ei
liikkunut, siementuotto epäonnistui täysin (Nilsson 1983). Myös eräät muut
hyönteiset käyvät punavalkun kuldssa (Godfery 1933, Lang 1989).

Suomalaiset museonäytteet ovat kukkivia yksilöitä, joista ei pystytä arvioi
maan kotien kehittymistä. Kirjallisuudesta ei myöskään löydy mainintoja puna
valkun siementuotosta Suomessa. Lohjan esintymän 1 punavalldcuja käytiin kat
somassa syksyllä 1989, jolloin ei havaittu yhtään kehittynyttä siemenkotaa. Seu
raavana vuonna Lohjan, Vihdin ja Kiskon esintymien yksilöihin ei myöskään ke
hittynyt yhtään kotaa. Vuonna 1991 Lohjan eslintymässä 1 oli yksi kota, muilla
paikoilla kotia ei kehittynyt. Vuosien 1992-1995 seurannoissa ei havaittu yhtään
siemenkotaa.
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Punavalkun siementuotto vaikuttaa Suomessa heilcolta. Myös Englannissa
siementuotto lienee heikko, koska punavalldcua on keinotekoisesti pölytetty (Ste
wart 1991). Sen sijaan Keski-Euroopassa siementuottoa sanotaan hyväksi (Fuller
1986).

5.5 Siementen leviäminen ja ftäminen
Kämmekkäkasveifia siemenet ovat erittäin pieniä ja niitä syntyy kotaa kohti run
saasti. Siemenet voivat lentää tuulen mukana hyvin pitkiä matkoja, ja Suomessa
ldn useiden lajien on todettu kyenneen kaukolevintään (ks. esim. Korhonen &
Vuokko 1987).

Punava]kun kyky valloittaa kaukolevinnän avulla uusia kasvupaikkoja lie
nee kuitenkin nykyisin huono. Esiintymisalue Suomessa on suppea. Ahvenan
maan ja Lounais-Suomen saariston kalkldpitoisffla alueilla olisi kohtalaisesti sove
liaan tuntuisia kasvupaikkoja, muttei punavalldcua. Maamme punavalkkueslinty
mät sijaitsevat 40-88, useimmat 50-60 metriä merenpinnan yläpuolella. Siten on
mahdoffista, että kasvi ei ole viime vuosituhansien aikana juurikaan kyennyt le
viämään uusffle kasvupaikoffle, vaan levinneisyyskuva on muotoutunut jo tuhan
sia vuosia sitten jääkauden jälkeisellä lämpökaudella (Pykälä 1992c). Toisaalta on
esitetty, etu punavalkun levittäytyminen Pohjoismaissa olisi tapahtunut vasta 1800-
luvulla ja 1900-luvun alussa (Hanssen 1996). Väite, jota perustellaan kasvin suppe
alla kokonaislevinneisyydellä ja esintymälöytöjen ajoittumisella (useimmat esiin
tymät löydetty vasta 1800-luvun loppupuolelta alkaen), tuntuu kuitenkin ainakin
Suomen osalta varsin epätodennäköiseltä.

Punavaflcun siemeniä on onnistuttu keinotekoisesti idättämään (van Vaes &
Debergh 1986), mutta kasvia ei kuitenkaan tiettävästi ole onnistuttu kasvattamaan
siemenistä (A. Salmia, suullinen tieto).
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Uhanalaisuus
.......................................................

Punavalldcu on Iuoldteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (Rassi ym. 1992). Paitsi
Suomessa se on uhanalainen myös muualla levinneisyytensä raja-alueilla. Ruot
sissa punavalkku on silmälläpidettävä (Monsson ym. 1995), Tanskassa harvinai
nen, (Asbirk & Sogaard 1991, Løjtnant & Worsøe 1993), Norjassa vaarantunut (Ano
nyymi 1990, Størkersen 1992), Virossa silmälläpidettävä (Kuusk 1989), Latviassa,
Liettuassa, Puolassa ja Leningradin alueella erittäin uhanalainen (Ingelögym. 1993),
Iso-Britanniassa erittäin uhanalainen (Perring & fanell 1983; kolme kasvupailc
kaa: fisher 1989, Stewart 1991) ja Hollannissa silmäfiäpidettävä (Weeda ym. 1990).
Etsinnän tehostuttua viime vuosina on useimmista edellä mainituista maistaldn
löydetty uusia, aiemmin tuntemattomia kasvupaikkoja.

Suomessa punavalkun uhanalaisuuden syynä ovat metsätalouden aihe
uttamat muutokset, metsien kuusettaminen, avohakkuut ja mahdoffisesti metsä
lannoitus sekä poiminta, keräily, rakentaminen ja aiemmin lajin kasvupaildcojen
raivaus pelloksi. Syiden suhteeffista merkitystä ei tiedetä. Merkittävin uhkateldjä
on luultavammin puuston metsätaloudeifinen hakkuu.

Punavalkun näyttävyyden ja pienen populaatiokoon taida poiminnan vai
kutus kasvun on ilmeisesti huomattava, Aiempi runsas keräily on ilmeisesti syynä
punavalkun taantumiseen ainakin Karjalohjan Karkalissa.

Hapan sade saattaa olla merkittävä uhkateldjä. Maaperän pH lienee useim
milla kasvupaikoifia Suomessa jo luontaisesti punavalkun ekologisen sietokyvyn
alarajoifia. Tällöin vähäinenkn maaperän happamoituminen voi olla tuhoisaa.
Metsien kuusettamisen maaperää happamoittava vaikutus saattaa olla merkittä
vämpää kuin happamien sateiden. Sateen mukana tulevat typpiyhdisteet liene
vät myös niukkatyppisistä paikoista pitäväfle punavallculle haitaksi.
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Toteutetut suojelutoimet ja
seuranta
O OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Punavalldcu rauhoitettiinvuonna 1925 (asetus 59/25) ja se kuuluu erityisesti suojelta
viin lajeihin (valtioneuvoston päätös 519/89). Kaijalohjan eslintymä sijaitsee Kar
kalin luonnonpuistossa (perustettu vuonna 1964). Lohjalla eslintymä 2 on vanhas
taan luonnonsuojelualueella. Toinen Karjaan varmistamattomista havainnoista on
luonnonsuojelualueelta. Toisen havainnon tarkkaa sijaintia ei tiedetä ja se saattaa
olla myös suojelualueen ulkopuolella.

Suojelusuunnitelman toteutusosan mukaisesti punavalkkuesintymistä on
tiedotettu maanomistajffle, joiden kanssa on neuvoteltu kasvupaikkojen säilyttä
mistavoista. Neuvottelujen tuloksena esiintymän 9 kasvupaikka on rauhoitettu
luonnonsuojelualueeksi.

Punavallcun seuranta aloitettiin 1980-luvun puolivälissä tarkastamalla kas
ym tunnetut esiintymät Vuosina 1989-1991 kasvi löydettiin kolmelta vanhalta ja
kolmelta uudelta paikalta. Punavalkun nykyesintymät on tutkittu tarkemmin vuo
desta 1989 alkaen. Lohjan kolme eslintymää on tarkastettu vuosittain; muista
esiintymistä tietoja ei ole kaikilta vuosilta.
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Esiintymät; niiden suojelu- ja
hoitotarve

.......................................................

Punavalkun suojelun tulee perustua kasvupaikkojen suojeluun. Koska kasvin
esiintymät ovat kooltaan erittäin pieniä, myös suojeltujen eshntymien häviämis
riski on huomattava luontaisten ympäristömuutosten, poiminnan tai tallauksen
taida. Siksi useimmat kasvupaikat tarvitsevat hoitoa.

Seuraavassa esitellään kaikki tunnetut punavalkkuesintymät sekä suositel
laan niille suojelu- ja hoitotoimia. Esintymien historia esitellään vain pääpiirteis
sään; enemmän tietoa esiintymistä on Pykälän (1992b, 1992c) julkaisuissa. Esitet
tävät hoitotoimet ovat puutteeffisten tietojen taida alustavia, hoitokokeiden luon
teisia. ilmeistä on, että vähäisien aukkojen teko puustoa harventamalla, erityisesti
alikasvoskuusia poistamalla, on punavalkulle eduksi. Voimaperäisemmät haldcuut
sen sijaan ovat haitallisia tai tuhoisia.

Esiintymät on jaettu kolmeen ryhmään: nykyesflntymät, mahdoffisesti hä
vinneet esintymät ja kasvupaikkatiedoiltaan puutteelliset esiintymät. Nykyesfln
tymissä punavalkku on nähty viime vuosina. Mahdollisesti hävinneiden esinty
mien tarkka sijainti tiedetään, mutta niissä kasvia ei ole nähty yli kymmeneen
vuoteen. Kasvupaikkatiedoiltaan puutteeffisten esiintymien sijainti tunnetaan vain
kunnan, kylän tai kylän osan tarkkuudella. Esäntymien numerointi poikkeaa jon
kin verran Pykälän (1992c) julkaisusta, minkä vuoksi eslintymän numeron jälkeen
sulkeissa mainitaan erikseen kyseisen julkaisun vastaava kasvupaikan numero.

8.! Nykyesiintymöt

2.1.1 Lohjan, esiinrymä 1 (Lohjan paikka 1)

Punavalkku on löydetty alueelta ensimmäisen kerran jo 1800-luvun lopulla. Seu
raava tieto on vuodelta 1945. Punavallcku on ilmoitettu löydetyn myös 1960-lu
vun alussa.

Nykyinen esiintymä on kesähuvilatontilla, jossa punavalkku on maanomis
tajien mukaan kasvanut kolmessa lähekkäisessä paikassa. Ensimmäinen havainto
nykyisestä pääkasvustosta (kasvusto A) on vuodelta 1983 (Iculddva). Yhteensä vuo
sina 1989-1996 paikalla on ollut runsaan 0,5 m2:n alalla 11 kohdassa punavalkun
versoja. Versojen lukumäärä on vaihdellut vuosittain neljästä yhdeksään ja valta
osa versoista on ollut Iculddvia (kuva 2). Kasvupaikka on harvapuinen kuiva lehto,
melkein OMT:tä. Kasvupaikan etelä-lounaispuolella metsässä on selvä aukko.
Punavalldcukohta on runsaslajinen, nuttymänen (liite 2). Punavalkkuversot ovat
olleet paikalla jonkin verran pidempiä ja versoissa on ollut enemmän kuldda kuin
muissa populaatioissa (liite 3).

Vuonna 1995 osa versoista oli katkaistu. perusteella ei pystytty arvioi
maan, oliko ka&aisijana ihminen vai joku eläin, esimerkiksi jänis.

Vuonna 1995 punavalkku löytyi lisäksi kolmesta läheisestä kohdasta (kas
vustot B-D). Kasvusto B sijaitsee viisi metriä kasvustosta A. Vuonna 1995 paikalla
oli yksi kiilddva ja yksi kukldmaton verso ja seuraavana vuonna kaksi kukldvaa
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versoa. Näistä noin 10 metrin päästä löytyi kaksi kukkivaa versoa (kasvusto C) ja
edelleen noin 10-20 metrin päässä kukld yksi verso (kasvusto D). Vuonna 1996
punavalkkua ei löytynyt kasvustoista C ja D. Osa paikoista lienee samoja, joista
maanomistaja on punavalkun aiemmin tavannut.

Suojelu ja hoito

Esintymä sijaitsee kesähuvilatontilla, jonka omistaja on tietoinen punaval
kusta ja sen arvosta. Kasvupaikka rajoittuu valtakunnalliseen lehtojensuojeluoh
jelmaan kuuluvaan kohteeseen (Alapassi & Alanen 1988). Rajausta on tarpeen
mukaan muutettava käsittämään myös punavalkun kasvupaikka.

Kasvupaikkaa uhkaa havupuuston kasvu, jolloin valoisuus vähenee. Myös
sananjalan liiallinen runsastuminen saattaa olla vaarana. Nuorta havupuustoa on
poistettava tarvittaessa punavalkkuesintymän ympäriltä. Mikäli sananjalka run
sastuu paikalla, sitä tulee harventaa. Kasvupaikan tallaus on viime vuosina ollut
melkoista. Kaikkea ylimääräistä tallausta tuleekin välttää.

Maanomistaja on laittanut kasvupaikalle kananmunankuoria. Vaikka puna
valldcu on kalldnsuosijakasvi, saattaa olla, että kaikin lisäys munankuorista ei ole
sffle eduksi. Kaikin lisäys voi aiheuttaa maan ravinnesuhteissa muutoksia, jotka
ovat kasvffle haitallisia. Punavalkun ei ole havaittu hyötyneen Virkkalan sement
titehtaasta vuosikymmeniä ympäristöön levinneestä kaikista; runsaasti Icallddpö
lyä saaneella alueella ei kasva punavalldcua.

Esintymän seurantaa tulee jatkaa vuosittain.

8.1.2 Lohja, esiintymä 2 (Lohjan paikka 2)

Näiltä seuduilta ensimmäinen, paildcatiedoiltaan melko epätarkka, punavalkku
löytö on vuodelta 1879. Seuraava tieto on vasta 1940-luvulta (noin 194345), jolloin
yksi yksilö kasvoi ahomaisella paikalla noin 100-200 metrin päästä nykyisestä esiin
tymästä. Vuonna 1989 löytyi yksi kukldva verso (2 kukkaa). Tämän jälkeen pu
navalkkuverso näyttäytyi vuosina 1992, 1994 ja 1995 (hlite 3).

Nykyinen eslintymä on rehevässä varjoisassa nuokkuhelmikkä-linnunher
netyypin (MeLaT) lehdossa, jonka puusto on pähldnäpensas-kuusivaltaista ja ti
heää. Punavalkkueslintymän lounaispuolella on kuitenkin pieni aukko, joka on
syntynyt muutamien isojen kuusien kaaduttua. Kenttä- ja pohjakerros ovat niu
kat (liite 2). Maaperä on hietaista moreenia. Maanäytteen pH oli 5,6 ja kalsiumpi
toisuus 1 050 mg/1 (Pykälä 1992c).

Suojelu ja hoito

Luonnonsuojelualueella sijaitseva kasvupaiklca ei tarvitse hoitotoimia. Sen
sijaan liiallinen kuusettuminen uhkaa eräitä muita alueen erikoisuuksia. Esinty
mä tulee tarkastaa vuosittain.

8.1.3 Lohja, esiintymä 3 (Lohjan paikka 3)

Punavalkku löytyi alueelta vuonna 1974. Kasvi kuldd paikalla myös 1975 ja 1981.
Vuonna 1981 punavalldcu todennäköisesti kerättiin eikä sitä sen jälkeen ole nähty.

Lähes polun varrella oleva kasvupaildca on kalkldvaikutteista mäntyvaltaista
metsää. Kaflddkallio on ilmeisesti aika lähellä pintaa. Puustoa harvennettiin 1980-
luvun alussa ja paikka on nykyisin varsin valoisa. Kasvillisuus on kuivaa kalkki
vaikutteista kangasmetsää, jossa on sekä karujen kangasmetsien että kuivien leh
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tomaisten paikkojen kasveja. Kenttäkerros on heinävaltaista, mutta varpujaldn
on runsaasti. Valtalajit ovat nuokkuhelmikkä ja kanerva (Calluna vuigaris).
Pohjakerroksessa runsaimmat ovat kangaskynsisammal (Dicranum polysetum) ja
seinäsammal (?leurozium schreberi). Kenttä- ja pohjakerros vaikuttavat nykyisel
lään punavallculle liian tiiviiltä.

Kesällä 1991 havaittiin yksi kuldciva punava]kku edellä mainitusta kohdasta
vajaan 50 metrin päästä, kuusivaltaisesta lehtomaisesta metsästä, sinivuokkoval
taisesta kohdasta, jossa kalkkipitoinen kallio on lähellä pintaa. Pykälän (1992c)
kuvaus paikasta on virheellinen ja tarkoittaa muutaman kymmenen metrin pääs
sä punavallcusta olevaa lehtoneidonvaippaesiintymää. Punavalkku oli paikalla
kukattomana seuraavana vuonna. Paikka tarkastettiin seuraavan kerran vasta
vuonna 1996, jolloin kyseisellä kohdalla ei ollut versoa. Sen sijaan metrin päässä
oli kukaton verso, josta ei tiedetä, onko se punavalldcu vai lehtoneidonvaippa.

Suojelu ja hoito

Puuston osalta vanhempi kasvupaikka ei vaatine hoitotoimia. Kenttä- ja poli
jakerros vaikuttavat liian tliviiltä, jotta punavalkku menestyisi. Paikalla voisi ko
keifia sammalpeitteen paikoittaista poistoa. Vuonna 1991 löytynyt eslintymä ei
tarvinne hoitotoiniia. Esiintymän suojelusta tulee neuvotella maanomistajan kanssa
osana muutoinkin erityisen arvokkaan luontokohteen suojelua.

8.1.4 Lohja, esiintymä 4 (Lohjan paikka 9)

Heinä-elokuun vaihteessa 1991 maanomistaja löysi punavalkun eräältä
kesähuvilatonifita, puolilehtomaiselta etelärinteeltä, jolla kasvoi tuolloin yhteen
sä kuusi versoa. Tämän jälkeen punavalkku on näyttäytynyt alueella vuosittain
(kuva 2; kasvusto 4 A).

Rinteellä on sekametsää, josta puustoa on lievästi harvennettu. Punavalkku
kohta on valoisahko-puolivarjoisa, ympäristöään hieman rehevämpi vähäinen
painanne (seuralaislajit; liite 2). Nuorten kuusten kasvaminen saattaa muuttaa
kohdan punavalkulle liian vaijoisaksi. Esiintymän luona kasvaa muutamia nuo
ria, luultavasti luontaisia, vuorijalavia (Ulmus giahra). Vuorijalava on luokiteltu
Suomessa silmälläpidettäväksi taantuneeksi (Rassi ym. 1992).

Vuonna 1996 maanomistaja löysi uuden punavalldcukasvuston (5 kulddvaa
versoa; kasvusto 45) noin 10 metrin päästä aiemmin tunnetusta kasvustosta 4 A.

Suojelu ja hoito

Eslintymän suojelusta tulee neuvotella maanomistajan kanssa. Mahdoffisuuk
sien mukaan eslintymä joko rauhoitetaan suojelualueena tai säilytetään erityisin,
maanomistajan kanssa tehtävin sopimuksin. Esiintymä ei vaatine välittömiä hoi
totoimia. Varovaista puuston raivausta voisi tulevaisuudessa harkita. Nuoria kuu
sia voisi poistaa koko rinteestä, joka on punavalkun potenfiaalista kasvupaikkaa.
Eslintymää tulee seurata vuosittain aiempien vuosien tapaan.

8.1.5 Kisko, esiintymä 5 (Kiskon paikka 4)

Vuonna 1990 punavalkku löydettiin eräältä etelärinteeltä, kalkkikallion alapuo
lelta. Kuivalla lehtomaisella rinteellä on kuusitaimikkoa (4-5 metristä vuonna 1990)
sekä muutamia isoja koivuja. Pälikinäpensas on runsas. Punavalkun esintymis
paikalla taimikossa on pieni aukkokohta. Ison koivun juurella kasvoi vuonna 1990
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yksi neljäkukkainen verso ja yksi kulddmaton verso. Vuosina 1991-1994 paikalla
nähtiin edelleen yksi kukkiva ja yksi Iculddmaton verso. Vuosina 1995-1996 puna
valldcu ei ilmaantunut maan pinnalle. Paikalla on käynyt useita henkilöitä valoku
vaamassa punavalldcua ja verson ympärillä maa on selvästi tallautunut. Kenttä-
kerroksen valtalaji on metsäkastikka. Muita seuralaislajeja ovat sananjalka, puo
lukka (Vaccinium vitis-idaea), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), sinivuokko ja sor
misara.

Suojelu ja hoito

Kasvupaildca kuuluu valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohteeseen,
jossa kasvaa muitakin uhanalaisia lajeja (Alapassi &t Alanen 1988). Alue tulisi rau
hoittaa luonnonsuojelualueeksi.

Kuusien kasvaessa punavallckupaikka muuttuu vaijoisammaksi. Hoitotoime
na on tarpeen harventaa kuusitaimikkoa ja poistaa joitakin suuria kuusia punavalk
kuesintymän ympäristöstä. Paikoin myös pensaikon raivaus on tarpeen. Kasvu-
paikka ja hoitotoimien vaikutukset punavalldcuun on syytä tarkistaa vuosittain.

8.1.6 Vihti, esiintymä 6

Heinäkuussa 1990 punavallcku löytyi Vihdistä. Yksi nelilcukkainen verso kasvoi
sananjalkakasvuston reunalla, harvapuisessa OMT-sekametsässä, laajan mäidalu
een loivalla lounaisrinteellä, muutama metri kallion laidan alapuolella. Esinty
män luona on runsaimmin kuusia ja haapoja, niukemmin rauduskoivuja, pihlajia
ja mäntyjä. Puuston koko vaihtelee; eslintymän luona olevista kuusista useimmat
ovat vielä suhteeffisen pieniä. Kenttäkerros on metsäkastikkavaltaista, Punava]k
kukohdalla on melko runsaasti haavanlehtikariketta.

Vuonna 1991 jokin eläin söi verson latvan. Muutoin punavalkku olisi ilmei
sesti jälleen kulddnut. Vuonna 1993 kookkaan punavalkun verson latva oli syöty
ja joku eliö oli myös nakertanut sen lehtiä. Vuonna 1994 punavalkku onnistui kuk
kimaan. Vuonna 1996 kasvi ei näyttäytynyt.

Kasvupaikan maaperän pH on alhainen ja kallddpitoisuus vähäinen: maa
näytteen pH oli 4,7, kalsiumia oli 500 mg/l, fosforia 2,2 mgfl, kaliumia 110 mg/l ja
magnesiumia 70 mg4. Kilometrin säteellä kasvupaikasta länteen ja etelään on kai
tenldn aika reheviä kallio-, lehto- ja kosteildcoalueita, joifia tavataan eräitä harvi
naisia kasveja.

Suojelu ja hoito

Kasvupaikalle on tarpeen perustaa pienialainen suojelualue. Kun kuuset kas
vavat, punavalldcupaikka muuttunee vähitellen vaijoisammaksi. Nuoria kuusia
on tarpeen poistaa esiintymän ympäriltä viiden vuoden kuluessa. Esintymän tila
on hyvä tarkastaa vuosittain.
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8.2 Mahdollisesti hävinneet esiintymät

8.2.! Lohja, esiintymä 7 (paikka 4)

Punavafldcu kerättiin alueelta vuosina 1890 (1-1), 1895 (H) ja 1898 (H). Vuoden 189$
näytteessä kuvataan kasvupaikka lehtomaiseksi sekametsäksi (tammi, lehmus, haa
pa, koivu, mänty ja kuusi). Nykyään alueella on kesähuviloita. Syksyllä 1990 erään
huvilan tontilta löytyi vuonna 1898 kerätyn näytteen kuvaustietojen (vanhoja tam
mia ja lehmuksia) mukainen paikka. Punavalkkua on kuitenkin etsitty tuloksetta
alueelta vuosina 1991 ja 1992.

Suojelu ja hoito

Punavalldcua on syytä etsiä paikalta vuosittain. Mahdollinen kasvupaikka
tulee säilyttää nykytilassaan. Hoitotoimet eivät ole tarpeen.

8.2.2 Lohja, esiintymä 8 (Lohjan paikka 5)

Punavalkku löydettiin erään Lohjanjärven lahdenpoukaman pohjoispuoliselta
etelärinteeltä vuonna 1945. Myöhemmin kasvia on useasti etsitty paikalta tuloksetta.
Rinteen puusto hakattiin 1970-1980-lukujen vaihteessa ja talvella 1989-1990 alu
een poikki rakennettiin kesähuviloffle vievä tie. Punavafldcupaikka joko jäi tien
alle tai on nnteessä hyvin lähellä tietä. Kuivan, hiukan lehtomaisen paisterinteen
kenttäkerros on tiivis, runsasheinäinen ja -ruohoinen.

Suojelu ja hoito

Punavalkkua tulee etsiä nnteeltä vuosittain. Paikka tulee säästää lisärakenta
miselta, Hietakastikan harvennus voisi olla eduksi punavalkulle. Rinteessä olevan
tairnikkoa tulee harventaa sen varttuessa.

Punavaikkupaikka kuuluu valtakunnallisesti merkittävään lehtoalueeseen
(Pykälä 1992b), jolla kasvaa muitakin uhanalaisia lajeja. Kasvupaikan eteläpuolel
la oleva lahdenpohjukka kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan.
Mikäli punavalkku löytyy vanhalta kasvupaikaltaan, tulee rantojensuojeluohjel
man aluerajausta tarkentaa siten, että kasvupaikka sisällytetään rajaukseen.

8.2.3 Lohja, esiintymä 9 (Lohjan paikka 7)

Punavalkku löydettiin alueelta 1970-luvun alkupuolella, minkä jälkeen se havait
ifin paikalla muutamia kertoja, viimeksi lculddvana vuonna 1983. Viime vuosina
punavalldcua on etsitty tulokseifa.

Kasvupaildcana oleva loiva länsirinne on lehtomaista kangasta, jossa puusto
on iäkästä ja kuusivaltaista. Paikoin on kuusialikasvosta. Punavalkkupaikalla metsä
on hieman ympäristöä harvempaa. Kenttäkerroksen valtalajina on mustikka (Vac
cinium myrtillus). Punavaflcun seurana ei ole muuta vaateliasta lajistoa. Alempana
rinne on kuitenkin melko rehevää.
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Suojelu ja hoito

Kasvupaildcana oleva lehto rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi vuonna 1994.
Punavalkun löytöpaikan luota tulee poistaa kuusialikasvos. Punavallcun kannalta
lienee parasta jättää metsä muilta osin käsittelemättä; ktin yksittäisiä kuusia ajan
mittaan kaatuu, syntyy punavalkulle sopivia pieniä aukkoja. Kasvia on syytä etsiä
alueelta vuosittain.

8.2.4 Lohja, esiintymö 10 (paikka 8)

Vuonna 1984 yksi kuusilcukkainen punavalldcuverso löydettiin pikkutien ojan
penkalta, hiukan puofflehtomaiselta, kuivalta paisterinteeltä. Vuosina 1985-1995
punavalkkua ei nähty. Keväällä 1988 ojanpenkka ruopatffin, jolloin punavalk
kuesiintymä mahdoifisesti tuhoutui. Rinteessä on kangasmetsien ja lehtomaisten
metsien kasveja. Yleisleimaltaan kasvillisuus ei ole kovin rehevää.

Suojelu ja hoito

Punavalkkua on syytä etsiä paikalta vuosittain, sillä rinteessä on vielä kasvil
le mahdoifisesti sopivia kasvukohtia.

8.2.5 Lohja, esiintymö II

Punavalkku löytyi vuonna 1968 pähldnälehdon reunasta, läheltä Lohjanjärven
rantaa. Kasvi määritetifin ensin suoneidonvaipaksi (Epipactis palustris). Kasvin ke
rääjä otti vuonna 1975 näytteestään valokuvan, josta näkee selvästi, että kyseessä
on punavalldcu. Kerääjän mukaan kasvi on nähty paikalla myöhemminkin. Vuo
sina 1993-1995 punavalldcua etsittiin tuloksetta.

Suojelu ja hoito

Kasvupaikka sijaitsee nykyisin kesähuvilatontilla. Punavallckua tulee edel
leen etsiä alueelta vuosittain.

8.2.6 Karjalohja, esiintymö 12

Kaijalohjan Karkalissa punavalldcu on havaittu useammin kuin muilla Suomen
kasvupaikoifia. Useista läheldcäisistä paikoista valtaosa on nykyisessä Karkalin
luonnonpuistossa (Kaila 1943, Koponen 196?). 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun
alkupuolelta on monia herbaarionäytteitä, varhaisimmat vuodelta 1884 (viisi
versoa). Hällströmin (1903) mukaan punavalldcu oli aiemmin Karkalissa runsas,
mutta on nykyään uhattu, koska yksi parhaista kasvupailcoista raivattiin pelloksi.
Kasvimuseoissa on Karkalista toistakymmentä punavalldcunäytettä ja moni valkku
lienee päätynyt yksityisherbaarioon. Punavalidoi on herbaario- ja
kujallisuustietojen mukaan kasvanut lehdoissa, koivulehdoissa, MT-kuusilcossa
ja entisen maatalon pihan reunamilla.
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Vuonna 1962 tai 1965 löytyi yksi kukkiva yksilö kuusivaltaisesta lehtomaisesta
metsästä. Paikalla kasvoi myös jokunen pähldnäpensas. Kenttäkerroksen valtalajit
olivat mustikka, käenkaali (Oxalis acetosella) ja oravanmaija (Maianthemum bzfolium).
1960-luvun lopulla tai 1970-luvun alussa punavalkku havaittiin muutaman kerran
em. kohdasta noin 50 metriä itään, metsäpolun luota, ympäristöä avoimemmalta
kohdalta. Tuorein havainto on vuodelta 1973 tai 1974, jolloin paikalla oli neljä
kulddvaa versoa. Lisäksi kasvi on nähty, ainakin vuonna 1971, edellisestä paikasta
satakunta metriä itään. Punavalkkua on sittemmin etsitty alueelta tuloksetta lähes
joka vuosi.

Tunnettujen kasvupailckojen alueelta on Karkalin luonnonpuiston runko-
suunnitelman (Metsäntutldmuslaitos 1984) mukaisesti poistettu kuusia (E. Viuh
konen, suuffinen tieto).

Suojelu ja hoito

Punavalldcua on syytä etsiä alueelta vuosittain. Karkalin hoitosuunnitelmaa
tulisi uusia niin, että uhanalaiset eliölajit huomioitaisin siinä paremmin.

8.2.7 Kisko, esiintymä 13 (Kiskon paikka 1)

Punavalldcu löytyi loivalta länsirinteeltä metsäpolun varrelta vuonna 1960. Kasvi
havaittiin myös joinaldn myöhempinä vuosina, viimeksi 1970-luvun alkupuolelta.
Esintymää ei ole kuitenkaan sen jälkeen seurattu vuosittain.

Puusto on harvaa puolukkatyypin männikköä, jossa on paikoin runsas kuu
sialikasvos (1-5 metristä). Vähäisessä painanteessa on mustilckatyyppiä, jossa on
hieman lehtomaisuutta. Metsäpolku on lähes täysin umpeenkasvanut. Paikalla ei
ole mitään vaateliaampaa lajistoa, mutta sadan metrin päässä kulkee kalkkisuo
nia.

Suojelu ja hoito

Kasvupaikka muuttuu jatkuvasti punavaikulle epäedullisemmaksi kuusten
kasvaessa. Hoitotoimena on tarpeen kuusialikasvoksen poisto.

8.2.8 Kisko, esiintymö 14 (Kiskon paikka 2)

Vuonna 1962 löytyi yksi kukkiva punavalldcu kesähuvilatontilta edeifisestä
eslintymästä vajaan 1,5 km:n päästä. Huvila-asukkaiden mukaan kasvi nähtiin
myös joinaldn vuosina myöhemmin 1960-luvulla ja ainakin kahtena perakkaisenä
vuonna. Parhaimmillaan paikalla havaittiin kolme versoa. Sen jälkeen punava]k
kua ei ole nähty.

Paikka on lehtomaista mänty-kuusimetsää, noin viiden metrin päässä pie
nestä niittylaikusta, tasamaalla. Lähistöllä on kalkkisuonia ja muutakin vaateliasta
kasvistoa.

Suojelu ja hoito

Kasvupaikan koeluontoisesta hoidosta tulee neuvotella maanomistajan kans
sa. Kuusien harvennus saattaisi edesauttaa punavalkun ilmaantumista paikalle.
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8.3 Kasvupaikkatiedoiltaan puutteelliset
esiintymistiedot

8.3.! Lohja, esiintymä 15 (Lohjan paikka 6)

Punavafldcu löytyi 1962 varjoisasta kuusimetsästä, jyrkän kallion juurelta. Puna
valldcua on jälkeenpäin etsitty alueelta useasti, fiiloksetta.

Kasvupaikaksi ilmoitetulla pohjoisrinteellä on kuusivaliaista tuoretta lehtoa.
Todennäköinen kasvualue on säilynyt suhteellisen luonnonifiaisena. Lehtipuustoa
lienee kuitenkin joskus poistettu lehdosta. Vaateliaimmat kasvit ovat
mustakonnanmarja (Actaea spicata), lehto-orvokki (Viola mirabilis), imilckä
(Pulmonaria obscura) ja näsiä (Daphne mezereum).

Suojelu ja hoito

Esiintymän tarkkaa sijaintia ei tiedetä, joten sopivia hoitotoimia ei pystytä
arvioimaan. Punavalkkua tulee vielä etsiä alueelta vuosittain.

8.3.2 Lohja, esiintymät 16, 17 ja 18 (Lohjan paikat 10-11)

Edellä esiteltyjen tarkkaan tai suunnilleen tunnettujen Lohjan punavalkkupaik
kojen lisäksi on kolme paikkatiedoiltaan epätarkkaa kasvupailckaa. Eslintymien
16 (Harvakkala) ja 17 (Maksjold) tiedot ovat 1950-luvulta, eslintymän 18 (Pensaari)
1970-luvulta.

Suojelu ja hoito

Punavalkkua tulee etsiä näiltä alueilta, vaikkakin kasvupaildcatiedot ovat
puutteeffisia. Kaikista paikoista löytyy elinympäristöjä, jotka saattaisivat sopia
punavalkulle. Etenkin Harvakkalassa on kuitenkin tehty monia metsänhakkuita.
Pensaaressa on punavalkulle hyvin soveliaan tuntuista paisterinnettä.

8.3.3 Karjaa, esiintymö 19

Borgin ja Henttosen (1970) mukaan punavalldcu on havaittu Kohagenissa
havumetsässä, Tieto on mahdoifisesti 1960-luvulta. Vuodelta 1982 on epävarma
havainto punavalkusta (kukldmaton yksilö) Bällbyn Kohagenista. Maailman
Luonnonsäätiön Suomen Rahaston mukaan punavalkku tavatffin tuolloin Koha
genin pohjoisrannalta (Kurtto 1982). Punavalkkua on kuitenkin useina vuosina
etsitty alueelta tuloksetta.

Kohagenin alue on ilmeisen kalkldvaikutteista hyvin rehevää ja kasvillisuu
deltaan omaleimaista lehtoa. Kasvillisuudessa on suorastaan ahvenanmaalaista
leimaa.

Suojelu ja hoito

Mahdollinen punavalkkukohta (vuoden 1982 havainto) sisältyy vuonna 1983
rauhoitettuun luonnonsuojelualueeseen. Kohagenin lehtoa on hoidettu Maailman
Luonnonsäätiön Suomen rahaston ja Helsingin yliopiston biologian opiskelijoi
den ainejäijestön Symbioosi ry:n toimesta poistamafia kuusia keväällä 1990 ja 1991.
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2.3.4 Kirkkonummi, esiintymö 20

Vuodelta 1906 on keruu punavaflcusta Kirkkonummen Evitskogista, “kostealta vai
joisalta paikalta”. Kasvupaildcafieto on niin epätarkka, ettei punavalkkua ole yri
tetty etsiä.

8.3.5 Kisko, esiintymö 2! (Kiskon paikka 3)

Punavallcku kerrotaan nähdyn 1960-luvulla parisen kilometriä pohjoiseen esiin
tymästä 5. Esintymän tarkkaa sijaintia ei tunneta eikä valldcua ole yritetty etsiä
alueelta.

0



Suojelu- ja hoitotarve
O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Punavalkun epäsäännöifisen esiintymisen taida on mahdotonta tietää varmasti,
mikä eslintymä on hävinnyt, mikä säilynyt. Näin ollen kaildd paikat, joifia puna
va&ku on joskus tavattu ja jotka ovat säilyneet kasville soveliaan tuntuisina, ovat
suojelu- ja hoitotoimien arvoisia. Punavalkun onnistuneesta siirrosta paikasta toi
seen ei ole tietoja. Myöskään keinotekoinen siemenistä lisäys ei ole onnistunut
idätystä pitemmälle (van Vaes & Debergh 1986).

Kolme kasvupaikoista sijaitsee suojelualueella, mutta viimeisen vuosilcym
menen aikana paikoilla on nähty yhteensä vain yksi verso. Punavalkun rauhoit
tamattomista kasvupaikoista tulisi perustaa luonnonsuojelualue. Kasvupaikkojen
rauhoitus ei kuitenkaan riitä, vaan useimmat punavalkun kasvupailcat tarvitsevat
hoitotoimia. Suurin uhka on kuusethiminen, minkä vuoksi tarvitaan alikasvos
kuusten poistoa. Vanhojen kuusten on syytä antaa vanheta rauhassa ja kaatua
itsestään, jolloin metsään tulee punavalkun kannalta sopivia aukkoja. Paitsi kuus
ten varjost-us myös niiden hapan neulaskarike lienee punavallcufle haitaksi.

Hoitotoimien on oltava varovaisia, jottei alue heinity liiaksi. Paikoilla, joissa
kuusia on runsaasti, harvennus tulisi tehdä useaan otteeseen, vähitellen muuta
man vuoden välein. Englannissa puuston harvennus on lisännyt punavalkun ku
läntaa (Rose & Brewis 1988). Myös Lohjan seudulla tulisi suosia nykyistä enem
män harvennushaldcuita metsänhoitotoimina. Lisääntyvä valomäärä saattaa he
rättää maan sisällä puileskeleviä punavallckuja esille.

Siementuoton lisäystä kuldda keinotekoisesti pölyttämällä kannattaa yrittää.
Punavalkku on niitä harvoja uhanalaisia kasveja, joifia keräys ja poiminta

ovat varsin merkittäviä uhkateldjöitä. Tämän taida tarkkoja kasvupaildcoja ei tule
saattaa yleiseen tietoon. Esintymän sijainnin ilmoittaminen lisäisi myös kasvu-
paikan tallausta.

Kasvia tulee etsiä sopivista ympäristöistä Lohjan seudulta ja Kiskosta, missä
sillä on todennäköisesti löytämättömiä kasvupaikkoja. Punavalkkua tulee erityi
sesti etsiä paikoilta, joista puustoa on äskettäin harvennettu. Tietoja kasvista on
myös yritettävä saada paikallisilta asukkailta ja kesämökldläisiltä. On todennä
köistä, että kasvista on havaintoja, jotka eivät ole tulleet tietoon.

Etsintöjä tulisi Idireeffisesti tehostaa, koska punavalkulle potentiaalisesti so
veliaiden paikkojen määrä vähenee jatkuvasti metsänhakkuiden ja rakentamisen
taida. Uusien metsänkäsiftelyohjeiden vaikutus punavalldcuun lienee vähäinen,
koska yksittäisten puiden jättäminen haldcuualalle ei kasvin kannalta poikenne
täydestä avohakkuusta. Puuryhmien jättäminen saattaa auttaa, mikäli esintymä
sijaitsee onnekkaasti sillä kohdalla, johon puuiyhmä jätetään. Avainbiotooppien
säästäminen ei myöskään auttane, koska punavalldcu esiintyy melko harvoin sel
keästi avainbiotoopilcsi Iuoldteltavilla alueilla.
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Seurannan ja hoidon
järjestäminen

O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Punavallckua ja sen esintymien tilaa on seurattu 1980-luvun puolivälistä alkaen.
Ensin tarkastettlii lajin aiemmin tunnettuja kasvupaikkoja sekä etsittiin kasvia
myös muilta sopivilta kasvupaikoilta, lähinnä Lohjan alueelta. Seurantaa ovat
johtaneet ympäristöministeriö ja vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelu
tutldmusyksilckö. Nylcyisin seurannasta vastaa Suomen ympäristäkeskuksen luon
to- ja maankäyttöyksildcö. Käytännössä seuranta on järjestetty Lohjan esiintymi
en osalta niin, että määrärahat on osoitettu Lohjan kunnalle, joka on palkannut
tutkijan tekemään tarvittavat maastotyöt ja raportoinnit. Seurantoihin on kuulu
nut myös populaatiobiologisia ja ekologisia tutkimuksia.

Toistaiseksi vain kahdella punavallcun kasvupaikafia on tehty hoitotoimia,
mutta ne eivät ole tuottaneet tulosta. Metsäntutldmuslaitos on hoitanut Karjaloh
jan Karkalin luonnonpuiston kasvupaikkaa, ja Karjaan kasvupaikan ympäristöä
on hoidettu lehtojenhoitotalkoilla. Karkalissa puuston harvennus on saattanut
punavallcun kannalta olla liian voimaperäistä.

?unavallcun seurantaa tulee jatkaa vielä tulevina vuosina, jotta tietämys kas-
ym biologiasta ja ekologiasta lisääntyisi. Vain jatkuvalla seurannalla saadaan sel
vitettyä kasvillisuuden muutosten, sääolojen ja poiminnan keskinäinen osuus pu
navallciin versomäärän muutoksiin. Seuranta voidaan järjestää Lohjalla alempien
vuosien tapaan.

Punavalkun eslintyirnen hoidon ja seurannan tarkemmasta toteutuksesta on
neuvoteltava erikseen. Toteuttajina voivat olla maanomistajat Lohja, Vihdin ja
Kiskon kunnat, Uudenmaan ja Lounais-Suomen ympäristökeskukset, paikallinen
ympäristöyhdistys tai muu sopiva taho.

Maanomistajan suostumuksella jäijestettävän hoidon käytännön toteutuk
sen voisi järjestää esimerkiksi ta]kootyönä paikallisen ympäristöyhdistyksen kanssa.
Jokaista kasvupaikkaa tulee hoitaa suojelusuunnitelman ohjeiden mukaan. Luon
nonsuojelualueita hoidetaan rauhoituspäätöksen ohjeita ja suosituksia tarkenta
en.
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Tarvittavat tutkimukset
................................................

Punavalkun ekologian ja populaatiobiologian vähäistä tietämystä tulisi lisätä tutki
muksella. Tietoja tarvitaan muun muassa siitä, mifiaisissa oloissa punavalkku
ilmaantuu maan pinnalle ja mitkä ovat sille suotuisimmat valaistus-, kosteus- ja
ravinneolot ja metsän puustorakenne sekä miten punavalkkupaikkojen pohja- ja
kenttäkerros pysyvät riittävän avoimina. Tietoja tarvitaan myös siitä, kuinka kau
an kasvi kykenee puileskelemään maan sisällä ja miten kasvin ja sienijuuren yh
teiselämä toimii. Erityisesti tulisi selvittää punavallcun pölytysbiologiaa ja siemen
tuotantoa Suomessa. Tähän mennessä tiedetään vain, että useamman vuoden seu
rannasta huolimatta vain yhden kerran punavalkun on näht tuottavan siemen
tä.

Punavalkun ympäristöoloja tulisi selvittää nykyistä tarkemmin. Punavalldcu
vaikuttaa reagoivan herkästi kasvillisuuden muutoksiin.

Punavalldcupaikkoja ja mahdollisten hoitotoinilen vaikutusta niihin on tar
peen seurata vuosittain laskemalla kulddvien ja kulddmattomien versojen sekä
kuldden määrä ja seMttämällä siemenkotien muodostaminen.

Suomessa punavalkkuja on liian vähän, jotta edellä esitetyt kysymykset saa
taisiin luotettavasti selvitettyä. Punavalkun ekologian ja populaatiobiologian sel
vittämiseksi tarvittaisiin laaja, Itämeren maiden yhteistutkimushanke.
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Liite 1. Punavalkkuesiintymien tarkastuskäynnit vuosina
1984-1996

Seuraavassa on lueteltu punavalkun kasvupaikoista vuosina 1984-1996 tehdyt tarkastuslomakkeet ja seurantaraportit sekä
suuhisia tietoja Kiskon ja Vihdin esiintymistä.

Lohja, esiintymä 1
8.8.1989 Juha Pykälä,tarkastuslomake

21.6.1990 Juha Pykälä, tarkastuslomake
7.8.1990 Juha Pykälä & Risto Murto,tarkastuslomake
12.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
15.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
11.8.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
7.7.1992 Soili Vuorinen, seurantaraportti

11.8.1992 Soili Vuorinen, seurantaraportti
6.7.1993 Soili Vuorinen, seurantaraportti

22.8.1993 Soili Vuorinen, seurantaraportti
19.7.1994 Soili Vuorinen,tarkastuslomake
8.7.1995 Soili Vuorinen, tarkastuslomake

183.1995 Soili Vuorinen, tarkastuslomake
12.7.1996 Soili Vuorinen, tarkastuslomake

Lohja, esiintymä 2
11.7.1989 Risto Murto, Juha Pykälä & Soili Vuorinen, tarkastuslomake

23 .7.1990 Soili Vuorinen, seurantaraportti
15.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
7.7.19 92 Soili Vuorinen, seurantaraportti

20.8.1992 Soili Vuorinen, seurantaraportti
6.7.1993 Soili Vuorinen, seurantaraportti

19.7.1994 Soili Vuorinen, tarkastuslomake
8.7.1995 Soili Vuorinen, tarkastuslomake

11.7.1996 Soili Vuorinen, tarkastuslomake
Lohjan, esiintymä 3

21.8.1991 Juha Pykälä, tarkastuslomake
26.9.1991 Juha Pykälä,tarkastuslomake
15.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
7.7.1992 Soili Vuorinen, seurantaraportti
1.10.1992 Juha Pykälä, tarkastuslomake
8.7.1995 Soili Vuorinen, tarkastuslomake
23.1996 Soili Vuorinen, tarkastuslomake

24.6.1996 juha Pykälä, tarkastuslomake
Lohja, esiintymä 4

7.8.1991 Juha Pykälä, tarkastuslomake
9.7.1992 Soili Vuorinen, seurantaraportti
7.7.1993 Soili Vuorinen, seurantaraportti

21.7.1994 Soili Vuorinen, tarkastuslomake
11.7.1995 Soili Vuorinen, tarkastuslomake
16.7.1996 Solu Vuorinen, tarkastuslomake

Lohja, esiintymä 7
19.7.19 84 Aulikki Alanen
16.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
9.7.1992 Solu Vuorinen, seurantaraportti

0
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Lohja, eslintymä 8

21.7.1986 Juha Pykälä, tarkastuslomake
14.7.198? Soili Vuorinen & Veikko Vuorinen, tarkastuslomake
22.6] 990 Juha Pykälä, tarkastuslomake
16.?] 991 Solu Vuorinen, seurantaraportti
9.7.1992 Soili Vuorinen, seurantaraportti

Lohja, esiintymä 9
1.7.1989 Juha Pykälä,tarbstuslomake

26.6.1990 Juha Pykälä, tarkastuslomake
17.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
9.7.1992 Solu Vuorinen, seurantaraportti
7.7.1993 Solu Vuorinen, seurantaraportti

Lohja, esiintymä 10
22.6.1990 Juha Pykälä, tarkastuslomake
17.7.1991 Salli Vuorinen, seurantaraportti
9.7.1992 Solu Vuorinen, seurantaraportti
7.7.1993 Soili Vuorinen, seurantaraportti

14.7.1995 Soili Vuorinen, tarlcastuslomake
Lohja, esiintymä 11

9.7.1993 Salli Vuorinen, seurantaraportti
19.7.1994 Soili Vuorinen, tarkastuslomake
8.7.1995 Salli Vuorinen, tarkastuslomake

Lohja, esiintymä 15
23.7.1984 Aulikki Alanen

3.8.1986 Juha Pykälä, tarkastuslomake
15.7.1987 Soili Vuorinen & Veikko Vuorinen, tarkastuslomake
17.7.1991 Solu Vuorinen, seurantaraportti
9.7.1992 Solu Vuorinen, seurantaraportti
8.7,1993 Soili Vuorinen, seurantaraportti

14.7.1995 Solu Vuorinen, tarkastuslomake
Lohja, esiintymä 16

13.7.1987 Soili Vuorinen &Veikko Vuorinen, tarkastuslomake
17.7.1991 Salli Vuorinen, seurantaraportti
9.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti

Lohja, esiintymä 17
16.7.1987 Soili Vuorinen &Veikko Vuorinen, tarlcastuslomake
18.7.1991 Salli Vuorinen, seurantaraportti
9.7.1991 Soili Vuorinen, seurantarapartti

Kisko, esiintymä 5
11.8.1990 (vai 1991?) Juha Pykälä &Jaakko Nurmi, tarkastuslomake

1991 Jaakko Nurmi, suullinen tieto
1992 Jaakko Nurmi, suullinen tieto
1993 Seppo Kotiranta,tarkastuslamake
1993 Jukka Sairanen (J. Nurmi; suullinen tieto)

heinäkuun pualiväli 1994 Jukka Sairanen (J.Nurmi;suullinentieto)
elokuun alku 1994 Jukka Sairanen (J. Nurmi; suullinen tieto)

23.8.1994 Uhanalaisten lajien ja biotooppien hoito -maastokurssi, seurantarapartti
noin 30.6.1995 Jukka Sairanen (J. Nurmi; suullinen tieto)

29.7.1996 Jukka Sairanen (J. Nurmi; suullinen tieto)
Vihti, esiintymä 6

3.8.1990 Juha Pykälä, tarkastuslomake
11.9.1990 Juha Pykälä, tarkastuslomake
27.6.1991 Juha Pykälä,tarkastuslomake
14.8.1991 Juha Pykälä, tarkastuslomake
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993 Risto Murto, suullinen tieto

1994 Risto Murto, suullinen tieto
28.8.1996 Juha Pykälä, tarkastuslomake

Karjalohja, esiintymä 12
1984 Aulikki Alanen
985 Aulikki Alanen

14.7.1987 Soili Vuorinen & Veikko Vuorinen, tarkastuslomake
16.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
9.7.1992 Soili Vuorinen, seurantaraportti

Karjaa, esiintymä 19
10.7.1987 Soili Vuorinen & Veikko Vuorinen, tarkastuslomake
13.7.1991 Soili Vuorinen, seurantaraportti
10.7.1992 Soili Vuorinen, seurantaraportti

0
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Liite 2. Punavalkun kawupaikkojen kasvilhisuus
Seuraavassa taulukossa on esitetty kasvillisuus punavalkun neljähä kasvupaikalla. Kasvillisuus on tutkittu 1 m2:n näytealoil
ta peittävyysprosentteina (+, ½, 1,2,..., 90, 00). Kasvupaikat (sulkeissa kasvillisuusselvityksen ajankohta) ovat: 1 = I.oh
ja, esiintymä 1, kasvusto A (7.8.1990), 2 = Lohja, esiintymä 2(11.7.1989), 4 = Lohja, esiintymä 4, kasvusto A (7.8.1991) ja
6 = Vihti, esiintymä 6 (3.8.1990). Kivellä kasvavan sammalbjin nimen perään on merkitty *,

Pelifävyys %
Laji 2 4 6

Putkilokasvit

ÅgrostLrcapiY/an nurmirölli 0.5
Åjugapyimh1ah kartioakankaali 0.5 - -

Ånmonenemorosa valkovuokko - 0.5 -

Ånthoxanthumodo,ttim, tuoksusimake + - -

Åntncusqfresfrikoiranputki 2 - -

Betulapubescøni hieskoivu - - +
Ca/amagrostLarundiiacea, metsäkastikka - 7 8 2
CampanuIaprskffoh kurjenkello 1 - - -

Car&dta,sormisara 3 ÷ 1 -

Cepha/anteI2rubrapunavaIkku 2 + 2 0.5
ConvaII2namaJ’b kielo - 10 20
Festuca ovkia lampaannata + - - -

FI2gar.ia vesta, ahomansikka - -
- 0.5

6’aIiumborak,ahomatara 5 - 7 +
Nepatic-anob,7i sinivuokko 1 0.5 3 -

Rierackim urnbellatuin sarjakeltano 5 - - -

NLiaciimsp.,keltano 1 - +
Niroch/oeaustraJi metsämaarianheinä - - -

tathyrusvernus,kevätlinnunherne - - 12 -

t,’,naea boreah vanamo - - 3
tuzu/apiosa,kevätpiippo 03 - 0,5 -

MaianthmunzbifoIi’im, oravanmarja - - 0.5 0.5
Melanlpyrumpratens4 kangasmaitikka - - 1 -

M y/vatkun metämaitikka - - 2 +
Mchanutani nuokkuhelmikkä 2 - 0.5 +
Ofthi7isecunda,nuokkutaIvik1d - - + -

Onffraceijlla,kaenkaaIi - -
- +

ei/maquiiunsananjalka 10 - - 40
Fyro/arotund’foJi isotalvikld - - 1 -

RubussaxatlliliIlukka - * -

Taraiacunisp.,voikukka - + - -

1corota,lehmus 1 - - -

1knta/ireuropaca, metsätähti - - + +
1hJo/himmeoim,metsäapiIa 0.5 - - -

Vacchium myrn?Iui mustikka 5
v/ti-/oea,puolukka - - 2
Veronica chamaedx nurmitädyke 2 - - -

sepi’imsubs,a montana, aitovirna 0.5
WoIariiina, metsäorvokki + 0.5
Sammalet
BiWhcitmspp.,suikerosammaI ? 3 2 3
Dk.’ianumpolysetum, kangaskynsisammal - - 7 -

llylocomnkimspkndeni kerrossammal - 8 -

FIeu,v;k,mschrebenseinäsammal 2 + 12 -

RhytkI.hustrigutru. metsäliekosammal - 4 3
fan,,n,quncIqata,mppjsammaI* 2 - -

fchihiniapocarpuin rauniopaasisammal* 3 -
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Liite 3. Lohjan punavalkkuesiintymien 1 A, 2 ja 4 A versojen pituudet
sekä lehtien ja kukkien lukumäärät vuosina 1991-! 996

Taulukossa on esitetty Lohjan eslintymien 1 (kasvusto A), 2 ja 4 versojen pituudet sekä lehtien ja kuk
kien lukumäärät vuosina 1991-1996. Eslintymän versojen numerot en vuosina eivät vastaa toisiaan.

Esiintymä ja seurantavuosi Verson Kukldva/ Korkeus Lehtien Kukkien Verson/kukkien
nro kukaton (cm) 1km 1km tila

Lohja, esiintymä 1 A

‘99’ 1 kukkiva

2

3

4

5

54 7 9 varsi mutkainen

kukkiva 40 6 6

kukkiva 36 7 5

kukkiva

kukkimaton

‘4 6 nuput paleltuneet
18 5

1992 1 kukkiva 51 6 6

2

3

4

5

7

kukldva 4’ 5 6

kukkiva 65 3 16 kukista2 kuivanut

kukkiva 3’ 4

kukkiva 57 6 8

kukka kuivunut

kukkimaton II 2 varsi poikki

kukkimaton II 5

6

993 I kukkiva 23 6 nuput kuivaneet

2

3

4

5

6

kukkiva 4? 6 6

kukkiva 23 4 5

kukkiva 44 5 6

kukkiva 44 5 5

kukkimaton 8 4

1994 1 kukkiva 28 4 kukatkuivuneet

3

4

5

6

kukkiva 4’ 6 3

kukkiva 25 6

kukkiva 48 6 5

kukkiva 38 5 3

kukkiva 22

kukat kuivuneet

kukista 3 kuivuaut

4 kukat kuivuneet

2

1995 1 kukkiva 50 6 9

2

3

4

6

7

8

kukkiva 34 5 3

kukldva 34

kukkiva

kukkiva

kukkiva

32

60

24

5

4

1

4

2

kukkiva ‘4

kukkiva

9 kukkimaton

35

2

4

4

4

5

0

katkaistu

katkaistu

katkaistu
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0

Esiintymä ja seurantavuosi Verson Kukkiva/ Korkeus Lehtien Kukiden Verson/Iukkien
nro kukaton (cm) 1km 1km tila

1996 1 kukkiva 33 6 4

2 kukkiva 19 4 kuivanut

3 kukkiva 28 5 katkaistu
4 kukkiva 61 5 15 kukista 9 nupulla

5 kukkimaton 11 3

I991-1996 Kukkivat = 37,4 = 5,2 = 5,8

Kukkivat s = 13,76 s = 1,11 s = 3,83
Kukkivat n=32 n=32 n22
Kukkimaftomat 13,8 = 3,8
Kukkimattomat s = 5,15 s = 1,17
Kukkimattamat n = 6 n = 6

Lohja, esiintymä 2

1989 1 kukiöva 20 4 2

1990 punavalkku piileksi

1991 punavalkku piileksi

1991 1 kukldva 23 4 2 inen kukista kuivunut

1993 punavalkku piileksi

1994 1 kukkimaton 12 5

1995 I kukkinaton 10 5

1996 punavalkku piileksi

1989-1996 Kukkivat i = 21,5 f = 4,0 = 2,0
Kukkivat s = 2,12 s = 0 s = 0

‘iukkivat n=2 n=2 n=2

Ikukkimattomat = 11,0 = 5,0
Kukkimattamat s = 1,14 s = 0
Kukkimattomat n 2 n = 2

1993 1 kukkiva 15 4 3
2 kukldmaton 10 4

3 kukkimaton 15 4
4 kukkimaton 10 3

1994 1 kukkimaton 16 4

Lohja, esiintymä 4 A

1991 kukkiva
2 kukk

30

kukkiva

2?

4

4

kukldmaton

53

5

2

kukista kaksi pudonnut

kukkimaton

16

6

kukat pudonneet

1992

I0

kukkimaton

21

Ikukka jäljellä

‘3

kukkiva

2 kukkiva

22 5

kukkimaton

‘9

4

5

kuklömaton

14

nuput kuivaneet

3

8

nuput kuivaneet

4
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0.

995 kukkiva

2 kukkiva

23

3

4

kukkiva

22

4

1996

2

4

kukkimaton

20

2

5

2

verso irti maasta

3

kukkiva

2 kukkiva

37

3

4

kukkiva?

25

4

7

4

kukkimaton

‘5

1991-1996

3

5

‘3

Esiintymä ja seurantavuosi Verson Kukkiva/ Korkeus Lehtien Kukkien Versonlkukkien
nro kukaton (cm) 1km 1km tila

2 kukkimaton 16 3

3 kukkimaton 25 4

Esiintymät 1, 2,4 yhteensä 1989-1996

Kukkivat = 33,6 = 5,0 = 5,0

Kukkivat s = 13,84 s = 1,05 s 3,49

Kukkivat n = 46 n = 43 n = 34

Kukkimattomat = 14,0 = 3,9

Kukkimattomat s = 4,53 s = 0,86

n=21 n=18

4

Kukkivat

Kukkivat

Kukkivat

= 15,7 = 4,4

5 = 10,59

Kukkimattomat

= 3,7

5 = 0,53

n = 12

Kukkimattomat

s = 2,75

n=9

= 14,5

Kukkimattomat

n = 10

= 3,6

5 = 4,59 5 = 0,52

n = 13 n = II
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Liite 4. Uhanalaisista kasveista julkaistut lajikohtaiset
seMtykset

1. Murto, R. & Pykäiä, J. 1988: Tummahorsma (Epilobium obscurum) Suomessa -
uhanalaisen kasvin tie lähteistä ojiin. — Lutukka 4:81-87.

2. Vainio, M. 1989: Selvitys kellokanervan, Erica tetralix L., suojelusuunnitelmaa
varten. — Ympäristöinstituutfi, Oulu. 14 s. ± ifitteet 1-7.

3. Vuorinen, 5.1991: Suoneidonvaipan (Epipactis palustris) populaaliobiologiasta ja
esiintymisestä Suomessa. — Lutukka 7:3-9.

4. Siira, J. 1992: Pohjansorsimo (Arctophilafulva var. pendutina) Liminganlahdella.
Historia, ekologia ja suojelu. — Perämeren tutkimussarjan monisteita 22:1-34.

5. Kemppainen, E., Kettunen, T., Kurifo, A., Lahti, T. & Uotila,?. 1993: Idänverijuuri
(Agrimonia pilosa) Suomessa - historiaa, biologiaa ja suojelunäkökohtia. — Lutukka
9:107-122.

6. Ryttäri, T. 1993: Suomen uhanalaiset lajit. Lauldcaneilikka (Armeria maritima) . —

Vesi- ja ympäristöhaifituksen monistesaija 524:1-40.

7. Eisto, K. 1994: Lehtonoidanlukon (Botrychium virginianum) eslintyminenja
suojelutarve Oulun ja Lapin lääneissä. — Aquilo Ser. Bot. 33:17-29.

8. Hakalisto, 5. 1994: Suomen uhanalaiset lajit. Lehtoängelmä (Thatictrum
aquilegiifotium). — Vesi- ja ympäiistöhaffituksen monistesaija 607:1-29.

9. Välivaara, R. & Saari, V. 1994: Ketokatkeron (Gentianetia campestris) esiintyminen,
suojelu ja hoito Keski-Suomessa. —Jyväskylän yliopiston museon julkaisuja 2:1-25 ±

9liites.

10. Hakalisto, 5. 1995: Suomen uhanalaiset lajit. Lehtokattara (Bromus benekeniz). —

Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 462:1-31.

11. Syrjänen, K 1995: Meriotakilokki Korppoon Jurmossa. — Metsähallituksen
luonnonsuojelujulkaisuja A 51:1-49.

12. Halonen, ?., Tuukki, E., Puolasmaa A. & Kaipiainen, H. 1996: Suomen uhanalaiset
lajit. Pohjanhyytelöjäkkä (Collema curtisporum), lännenhyytelöjäkälä (Cotlema
nigrescens), risahyyteliäkkä ( Coltema muttipartitum). — Suomen ympäristö 73
(painossa).

13. Kemppainen, E. 1996: Suomen uhanalaiset lajit. Ketonukld (Androsace
septentrionatis). — Suomen ympäristö 72:1-100.

14. Kemppainen, E. & Karling, M. 1996: Suomen uhanalaiset lajit. Koiranlcieli
(Cynogtossum officinale). — Suomen ympäristö 74 (painossa).

15. Kosonen, L., Kaipiainen, H. & Kemppainen, E. 1996: Suomen uhanalaiset
lajit. Mäldorvokld (Viola cotliim) . — Suomen ympäristö 75:1-37.
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Publikationens titel Hotade aner i Finland
. Rödsyssla (Cephalanthera ruhra)

Publikationens delar/
andra puh Jikatianer
inom summa projekt
Summan drag Ii Finland klassas rödsysslan som särskilt skyddsvärd art. för särskilt skyddsvärda arter måste skyddsplaner
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Suomen uhanalaiset lajit

Punavalkku (Cephalanthera rubra)

Eksoottisen kaunis punavalkku (Cephalanthera rubra) on harvinaisimpia ja

uhatuimpia kämmeköitämme. Sitä tavataan vain muutamassa paikassa

Lohjan-Kiskon seudulla, kalkkivaikutteisissa metsissä. Metsänhoitotoimet

ovat tärkein syy punavalkun taantumiseen.

Tämä raportti sisältää suojelusuunnitelman yleisen osan, jossa esitellään

punavalkun biologiaa, uhkatekijöitä ja populaatioiden säilyttämiseksi

tarvittavia toimia. Aiemmin tehtyä suojelusuunnitelmaa on päivitetty

kasvin seurannasta saatujen tulosten perusteella. Raportti auttaa

ympäristö- ja metsäviranomaisia sekä neuvontaorganisaatioita oikullis esti

tavattavan punavalkun kasvupaikkojen säilyttämisessä ja hoitotoimien

suunnittelussa.
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