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ESIPUHE.

Suomen kukkaystaville ilmestyy nyt tämä teos, jossa käsitel
lään monivuotisten kasvien viljelemistä. Nämä kasvit ovat viime 
vuosikymmenenä yhä enemmän voittaneet alaa ja herättäneet 
meillä kukkaystäväin ja viljelijäin huomiota, jotta niitä nyt jo 
pidetään välttämättöminä puutarha- ja puisto-istutuksissa.

Kun allekirjoittanutta muutamia vuosia takaperin kehotet
tiin julkaisemaan teos tästä aineesta, epäilin paljon työhön ryhty
mistä, koska tällä alalla saadut kokemukset olivat niin vähän tun- 
netuita. Mutta kun valtion suosiollisella avulla sain hankituksi 
siihen tarvittavaa kirjallisuutta ja kun johtaja Lövegren Göte- 
porissa hyväntahtoisesti lupasi minun käytettäväkseni hänen erin
omaisen teoksensa: Handbok i blomsterodling pä fritt land (Käsi
kirja avomaan kukkaviljelyksestä), uskalsin ryhtyä toimittamaan 
käsikirjaa, jossa on pidetty silmällä oman maamme ilmasto-oloja.

Selityksiä useimmista tässä teoksessa mainituista kasveista 
olen paljon muodostellut ja toivon, että kirja siten on tullut käy
tännössä sopivammaksi, jotta siitä voi olla hyötyä kaikille niille, 
jotka yleensä harjottavat puutarhanhoitoa. Ehkä opettajat myös 
saavat siitä neuvoja opettaessaan puutarhanhoitoa kansakouluissa 
ja kansanopistoissa.

Tässä teoksessa on tietysti monta puutteellisuutta, mutta 
muistaessani sitä hyväntahtoisuutta, jota on osotettu ennen ilmes
tyneille puutarhan hoitoa koskeville teoksilleni, uskallan julaista 
tämänkin puutarha- ja kukkaystäväin käytettäväksi.

Puutarhuri Nilsonille Viipurissa ja puutarhuri H. Nyholmille 
Vaasassa, jotka molemmat ovat lähettäneet minulle luetteloita
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niistä monivuotisista kasveista, jotka ovat menestyneet ja olleet 
säätä sietäviä näissä molemmissa seuduissa, ja ennen kaikkia 
johtaja Lövegrenille Göteporissa pyydän täten saada lausua läm
pimät kiitokseni.

Tekijä.

Suomennoksen on tekijän käsikirjoituksesta suorittanut 
neiti L illi R ainio.



Ulkona kasvavien, ruohomaisten koristekasvien 
viljelyksestä yleensä.

Ruohomaiset koristekasvit ovat osaksi yksivuotisia, osaksi 
kaksivuotisia ja osaksi monivuotisia.

Yksivuotiset kasvit ovat sellaisia, jotka elävät vain yhden 
kesän, jotta taimi nousee keväällä siemenestä, kasvaa, kukkii ja 
tekee siemeniä kesän kuluessa, jonka jälkeen se kuolee.

Kaksivuotisiksi sanotaan niitä kasveja, jotka ensimmäisenä 
kesänä kasvavat siemenestä, toisena kesänä kukkivat ja siemenien 
tuleennuttua kuolevat.

Monivuotisiksi sanotaan sellaisia kasveja, joiden juuri pysyy 
elossa vuosikausia, kasvattaen joka vuosi uuden varren, joka 
tavallisesti syksyllä jälleen kuolee. Mutta on kasveja, joita sano
taan yksivuotisiksi, vaikkakin niiden juuri ja varsi pysyvät hen
gissä monet talvet, niinkuin esim. Viola tricolor ja Antirrhinum m ajus  
y. m.

Kun tässä teoksessa kuitenkin puhutaan vain monivuotisten 
koristekasvien viljelemisestä, ei yksi- ja kaksivuotisista sen takia 
ole mitään mainittu.

Monivuotisten koristekasvien viljeleminen. Monivuotiset’ ko
ristekasvit jaetaan käytäntöön nähden kukka- ja lehtikasveihin.

Kukkakasveja ovat sellaiset, joiden paras kauneus on kukissa 
ja joita niiden tähden viljellään.

Lehtikasveja ovat sellaiset kasvit, joita viljellään kauniiden 
lehtiensä tähden ja joiden kukkia ei ollenkaan taikka vain vähän 
otetaan lukuun.

Monivuotisia kasveja monistellaan useimmiten siemenistä 
sekä jakamalla, mutta myös, vaikka harvoin, pistokkaista ja tai- 
vukkeista.

Monivuotisten kasvien kylväminen voi tapahtua eri aikoina. 
Useimpia lajeja on paras meillä kylvää toukokuussa, mutta eri
tyisiä lajeja voidaan myöskin edullisesti kylvää muina aikoina, 
niinkuin kesäkuussa, vieläpä heinäkuussakin, jonka ohella monia
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kasveja, niinkuin akileijaa, Prim ula veristä y. m. hyvin voidaan 
kylvää myöhään syksylläkin. Siemenet kylvetään joko avomaalle, 
lämpimään tai kylmään lavaan ja toisinaan myös ruukkuihin, vatei- 
hin tai laatikkoihin. Hyvin pieniä siemeniä on paras kylvää 
ruukkuihin, kovin hitaasti itäviä tai kalliita siemeniä, joita on 
tarkasti pidettävä, kylvetään lavaan tai ruukkuihin, jota vastoin ta
vallisemmat, helposti itävät lajit kylvetään avomaalle. Kylvettäessä 
peitettäköön siemenet huolellisesti, ei liian paksulla eikä myöskään 
liian ohuella multakerroksella, jos hyvää tulosta toivotaan. Sään
tönä voi pitää, että siemen peitetään S— 5 kertaa sen omaa kokoa 
vahvemmalla multakerroksella. Hyvin hienoja siemeniä, niinkuin 
Calceolarian, Mimulus^en ja Lobelian ei peitetä ensinkään mullalla. 
Vielä on lisättävä, että muutamien monivuotisten, esim. kulleron 
(T rolliu s), ukonhatun ( A con itu m ), tähtiön ( Astrantia), katkeron 
(Gentiana) y. m. Ranunculaceae, Umbelliferae ja Gentianeae heimoi
hin kuuluvien kasvien siemenet itävät hyvin hitaasti, epätasaisesti 
ja epävarmasti, jos ei niitä kylvetä heti niiden tuleennuttua. Toi
sinaan on siemen maassa toista vuotta, ennenkun se itää, jonka- 
tähden ei sellaisilla siemenillä kylvettyjä ruukkuja liian äkkiä saa 
tyhjentää siinä luulossa, että siemen oli kelvotonta, vaan ne ovat 
talvikauden säilytettävät hallattomassa paikassa ja pidettävät 
tavallisen kosteina, jolloin ainakin jotkut siemenet vuoden maassa 
oltuaan seuraavana keväänä orastavat. Toiset siemenlajit käy
vät melkein kelvottomiksi, jos ne säilytetään yli talven, esim. 
Phlox perennis. Samaten on melkein laita useampain Gentiana sie
mentenkin (joiden siemenet oikeastaan ovat kylvettävät lumelle) 
ja monien muiden kasvien, joista sopivassa paikassa tarkem
min, teemme selkoa.

Taimet, kasvatetut ruukussa tai lavassa, istutetaan ulkosalle 
kesä- heinä- tai elokuussa. Sellaiset taimet, joita on kasvatettu 
avomaalla, saavat joko olla paikoillaan kylvösarassa yli talven 
taikka istutetaan ne uudestaan, koulutetaan, elo- tai syyskuussa. 
Taimia muutettaessa ulkosalle, joko ne otetaan lavasta tai siemen- 
sarasta, voidaan suoraan istuttaa tulevaan paikkaansa taikka pa
rempi yleensä on, että ne ensin uudestaan istutetaan sarkoihin, 
joista ne sitten muutetaan siihen paikkaan, jota niiden tulee kau
nistaa.

Monisteleminen jakamalla toimitetaan tavallisesti uudestaan 
istuttaissa. Taimet otetaan silloin maasta, jaetaan ja istutetaan. 
Näin monistellaan tavallisesti useita koristekasveja, niinkuin 
pioneja, murtuneita sydämmiä, monivuotisia juovikka- (P h lox)  
lajeja, sipulikasveja y. m. Tämä menettely on niin yksinkertai
nen, ettei sitä tarvitse lähemmin selittää.

Pistokkaista monistellaan menestyksellä muutamia lajeja ja
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voidaankin saada ne nopeasti lisääntymään. Mainittakoon esim. 
erinomaiset, monivuotiset juovikka- (P h lox) muunnokset, syysas- 
terit, L ychnis chalcedonican kerrottu muoto y. m. Pistokkaat pan
naan lavaan heinä- tai elokuussa tai aikaisemmin, peitetään tal
veksi, istutetaan seuraavana vuonna määrätylle paikalleen.

Monivuotisten kukkien viljeleminen onkin yleensä helppoa. 
Useimmat menestyvät jokaisessa hyvässä puutarhamaassa ja rakas
tavat avonaista, päivänpaisteista paikkaa; mutta on monta lajia, 
jotka sopivat varjopaikkoihin, ja taas toisia, niinkuin Semper- 
vivum , Sedum  y. m., jotka menestyvät hyvin kuivissa paikoissa. 
Joka 3— 5 vuonna ovat monivuotiset kasvit otettavat ylös, jaetta
vat ja istutettavat uudestaan. Sellaisia, jotka kasvavat aikaiseen 
ja kukkivat keväällä taikka alkukesästä, on paras istuttaa uudes
taan elo- tai syyskuussa ja sellaiset, jotka kukkivat heinä-, elo- tai 
syyskuussa, istutetaan uudestaan parhaiten keväällä, ennenkun ne 
rupeavat kasvamaan. Ennen kasvien avomaalle, istuttamista on 
maa tarpeen mukaan lannotettava —  ei kuitenkaan liian voimak
kaaksi, koska useimmat monivuotiset kasvit eivät vaadi erittäin 
voimakasta maata —  kaivettava syvältä ja puhdistettava rikka- 
ruohojuurista. Muutamat monivuotiset kasvit, joilla on paksut 
ja mehevät juuret, kuten Papaver orientale, Corydalis nobilis, lupi- 
nit y. m. eivät juuri siedä uudestaan istuttamista ja nuuruvat 
usein monta vuotta istuttamisen jälkeen, varsinkin jos se on huo
nosti toimitettu. Toiset taas, niinkuin jouluruusu (Helleborus) ,  ker
rottu sinivuokko (H epatica), katkero ( Gentiana) , Adonis vernalis, 
y. m. eivät paljon siedä jakamista. Sellaiset lajit ovat jätettävät 
paikoilleen mahdollisimman pitkäksi ajaksi, niitä tulee lannottaa 
siten, että syksyllä tai keväällä kaivetaan palanutta lantaa taimien 
väliin, monistettaan siemenistä, taivukkeista tai pistokkaista. Vas
takohtana näille on suuri joukko toisia lajeja, esim. suopayrtti 
(Saponaria officinalis), Aster, Achillea, A p ocyn u m  y. m., joiden 
juuret suuressa määrin leviävät ja kun lonkerotkin juurtuvat, lisään
tyvät ne helposti siinä määrässä, että voivat tukahduttaa lähellä 
olevat, hienommat kasvit, sekä myös käydä vaivaloisiksi rikkaruo
hoiksi. Tällaisista kasveista tulee joka vuosi lapiolla katkaista ja 
kitkeä pois liiat. Samoin on muistaminen, että niiden lajien, jotka 
liian paljon itse kylväytyvät, n. k. akileijan (A guilegia), karhun - 
yrtin (H eracleum ), monen hanhikin (Potentilla) y. m. siemen- 
perät katkaistaan ennen siemenen tuleentumista.

Mitä ruohomaisten koristekasvien käytäntöön ja ryhmittämi- 
seen tulee, mainittakoon vain, että ne istutetaan joko ryhmiin, 
sarakkeihin, yksinäisinä nurmikkoihin taikka suurempien ja pie
nempien pensastojen reunakoristeeksi. Ryhmiin käytetään kui
tenkin etupäässä yksivuotisia koristekasveja, mutta kaksi-ja moni-
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vuotistenkin joukossa on lajeja, jotka tähän tarkotukseen ovat 
erittäin kauniita, esim. sormustinkukka (D igitalis) ,  mariankello 
(Cam panula m edium ) ,  tervakon kerrottu muoto (L ych n is vis- 
caria) ,  kannusruoho (Delphinium  form osum ) y. m. Sarake-istu
tuksissa pidettäköön etenkin kasvien korkeutta silmällä asetta
malla korkeimmat, ukonhatut, georginit, korkeakasvuiset kannus- 
ruohot y. m. s. taakse tai keskelle, sen mukaan kuinka sarake 
sijaitsee, matalammat eteen ja matalimmat reunimmaisiksi. Sarak
keessa voi muuten esiintyä kaikki kukkain värit ja muodot, sillä 
jota kirjavampi se on, sitä kauniimpi. Yksinäisiksi valitaan etu
päässä suurikasvuiset lajit, joilla on suuret tai erinomaisesti muo
dostuneet lehdet, esim. Rheum  palmatum  y. m.; H eracleum , Telekia , 
Silphium , R icinus, Solanum  y. m. Pensastojen reunoihin voidaan 
monivuotisia kasveja hyvin edullisesti käyttää. Sellaisia istutuk
sia ei kuitenkaan saa tehdä erittäin moneen paikkaan, sillä sil
loin ne eivät tuottaisikaan tarkotettua vaihtelua.

Kesän aikana ovat ruohomaiset koristekasvit tarpeen vaatiessa 
sidottavat luontevasti ja vapaasti suoriin ja siisteihin sekä kyllin 
lujiin keppeihin. Maa taimien välissä on aina pidettävä puhtaana 
ja kuohkeana ja taimia on kyllin kasteltava tarpeen vaatiessa. Tal
vella vaativat monet lajit suojaa routahalloilta ja kosteudelta. 
Sipulikasveista ei ole juuri mitään yleistä sanottavaa, koska eri 
lajien hoito usein on erilainen. Mitä näihin tulee on kirjasta kat
sottava erityisiä viljelytapoja kunkin kasvin kohdalta.



A.
Abronia, heimo Nyctagineae.

A. umbellata. L a m. Koti 
maa Kalifornia ja Meksikko. Var
si rento, 75— 100 cm pitkä; lht 
vinon puikeita, päältään sou- 
kistuvia, paksuhkoja, aaltolai- 
taisia. Kukintoperä kohoaa hiu
kan lehtien yläpuolelle. Kuk
kia 8— 15 sarjassa, punaisen sini- 
punervia, keltanieluisia, tuoksua- 
via, puhkeilevat elokuusta —  
lokakuuhun. Soveltuu m. m. 
pienempiin säleistöihin avo
maalla sekä riippuruukkuihin. 
Juuri on talvella säilytettävä 
kuivana ja keväällä taas istu
tettava ulkosalle. Monistellaan 
siemenestä lavaan kylvämällä 
huhti- t. toukokuussa. Toisin
toja: Tricratus admiratilis, L. 
H er., Abronia glauca, M e n z. 
A . gracilis, B n t h.

Ansaitsee enemmän huomiota 
kuin tähän asti. Vaatii lämmin
tä, päivänpaisteista paikkaa ja 
hyvin hiekansekaista, ennem
min laihahkoa kuin liian voi
makasta maata. Jos siemen kyl
vetään aikaiseen ja taimet ajal
laan koulutetaan sekä istutetaan 
ulos, kukkii se jo ensimmäi
senä kesänä, joskaan ei yhtä 
runsaasti, kuin jos taimia on 
säilytetty talvikausi huoneessa

ja vasta seuraavana keväänä 
istutettu avomaalle. Menestyy 
viljelykasvina Pietarin pomolo- 
gisessa puutarhassa.

Tämän kasvin löysi Kalifor
niasta G a 1 i g n o n, joka puu
tarhan tuntijana seurasi L a- 
p e y r o u s e ’a tämän purjeh
tiessa maapallon ympäri. V. 
1788 toi hän kasvin Jardin des 
Plantes’iin Parisiin. Europassa 
tuli laji tunnetuksi vasta, kun 
se uudelleen tuotiin Kalifor
niasta ja tällä kertaa Englan
tiin, jossa sen nimenä on Purple 
Sand-Verbena. Lajia on viljelty 
monella koeasemalla, pohjoisin 
paikka on Karasjoki itä-Ruijassa 
(69° 18’), jossa se kasvoi 39 cm 
korkeaksi ja kukki elokuussa.*

Achillea, Kärsämö, heimo 
Composit».

A. Clavennae. L. Kotimaa 
Keski-Europpa. 30— 50 cm. 
korkea, harmaanhöyteä kasvi. 
Varsi myös harmaanhöyteä, har
valehtinen. Kkt lumivalkeat, 
puhkeavat heinäkuussa. Vaa- 
lealehtisenä kasvi toisten tum-

* F. S c h u b l e r ,  Veridarium 
Norvegicum I, s. 597.
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mempien joukossa aikaansaa 
miellyttävää vaihtelua. Enim- 
mästi viljellään erästä muunnos
ta, jonka kukat ovat kerrottuja. 
Toisinnolta: Ptarmica Clavennse. 
D . C .

A. filipendulina. L a m. Kas
vaa viljelemättä Itämailla. 100 
cm korkea, väkevätuoksuinen, 
enemmän tai vähemmän hieno- 
vanukkeinen kasvi. Varsi korkea, 
uurteinen. Lht isonlaiset, soike- 
ansuikeat,sulkajakoiset. Kkt kul
lankeltaiset, suurissa sarjoissa, 
sukunsa kauneimpia kasveja; 
kukkii heinä- j a elokuussa. Sopii 
erittäin hyvin m. m. pensastojen 
reunakoristeeksi. Vaatii päivän- 

aisteista paikkaa eikä liian 
uivaa puutarhamaata. Erin

omainen leikkokukka. Tuotu 
1803 Englantiin.

A. macrophylla. L. Kotimaa 
Sveitsin ja Italian alppiseudut. 
Kasvaa 30— 50 cm. korkeaksi, 
kuitenkin kasvipaikkaa myö
ten. Varsi melkein paljas. Lht 
suuret, kauniit, verrattain leveät, 
syvään pykälai täiset, terävä- 
päiset, alimmat usein lyyrymäi- 
set. K kt, valkeat, puhkeilevat 
heinä- ja elokuussa. Toisint.: 
Ptarm ica macrophylla D . C.

A. Millefölium. L. Siankärsä- 
heinä. Yleinen Suomessa kui
villa paikoilla. 30— 50 cm. kor
kea. Lht ympärykseltään sui- 
keat tai tasasoukat, laidoilta 
pariosaiset, liuskat parijakoiset, 
pykälaitaiset. Varsi, lht ja röyhy 
hienovanukkeiset. Tuoksuaa ryy-

timäiseltä, maistuu karvaalta. 
Siitä valmistetaan vieläkin kuk- 
kaviinaa t. teetä ähkyn, kihdin 
ja punataudin lääkkeeksi; on 
myös haavoja puhdistavaa ja pa
rantavaa.* Pieniä, punakukkai
sia muunnoksia A . rosea ja rubra, 
H o r t. vain kannattaa viljellä ko
ristekasveina. Kukkii heinä-ja elo
kuussa. Nämä,samoinkuin viljele
mätönkin muoto, leviävät kovasti 
joka taholle,joten pitää joka vuosi 
lapiolla poistaa se, mikä on liiak
si kasvanut. Toisint.: A . rosea ja 
A . rubra, H o r t.

A. Ptarmica. L. Ojakärsämö. 
Kasvaa viljelemättä aina napa
piirin seuduille asti sekä Islan
nin etelä-rannikolla.** Suomessa 
kaikkialla Iihin, Paltamoon ja 
Liperiin asti. Pohjanmaalla 75 
— 90 cm. korkea. Lehdet ehjät, 
tummanvihreät, tasasoukat, hie- 
nosahaiset ja kaljut. Röyhy 
huiskilomainen. Kukkii heinä- 
ja elokuussa.

Muun fl. pl. Kkt. kauniit, val
keat, täyteläiset, tuhatkaunon 
kukkain kaltaiset; erittäin sopiva 
kukkavihkoihin. Kukkii myö
hään syksyyn. Vaatii hiukan 
enemmän kosteutta kuin muut 
lajit; on uudelleen istutettava 
joka toinen t. joka kolmas vuosi. 
Toisint. Ptarmica vulgaris. D . C. 
muun. multiplex. H ort .

Muutamia vuosia sitten vil
jeltäväksi otetulla The PearVilla

* A l c e n i u s ,  Finlands kärl- 
växter, s. 291.

** F. S c h ti b 1 e r, Veridarium 
Norvegicum II s. 20.
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on puhtaanvalkoiset, melkoista 
suuremmat kukat, suuremmat 
kuin millään muulla kerrotun 
tuhatkaunon lajilla. Kukkii jo
tenkin samaan aikaan kuin A .  
Ptarm ica , jota se ulkomuodol- 
taankin paljon muistuttaa.

The Pearl menestyy viljel
tynä, tavalliseen puutarhamul
taan istutettuna ilman talvipei- 
tettä sekä Kirj olassa Viipurin 
luona, jossa se kehittyy loistok

kaaksi, että Vaasassa. Koska 
se on runsaskukkainen ja vaa
timaton maanlaatuun ja paik
kaan y. m. nähden, voidaan 
sitä pitää yhtenä arvokkaim
mista koristekasveista Vaasan 
läänille. Onpa se erinomainen 
leikkokukaksikin.

A. Serrata. R e t z. Kotimaa 
tuntematon. 20— 30 cm. kor
kea. Kasvilla on vaakasuorat 
tai kaltevat, maanalaiset juu
rakot. Lht pehmeäkarvaiset, 
suikeat, hienojakoiset; varsi pys
ty, yhtenäinen, pehmeävanuk- 
keinen. Kkt valkeat, suurissa 
levinneissä sarjoissa, aukeavat 
heinäkuusta —  syyskuuhun, 
muunnoksella kerrotut kukat. 
Toisint.: Ptarmica serrata. D . C. 
A . serratifolia, H o r t.

A. tomentosa. L. Vanukkei- 
nen tuhatkauno. Kaikkialla e. 
Europassa. Mätästävä. Alku- 
runko lyhyt. Kasvi kokonaan 
haiveninen ja valkean pörheä. 
Varsi hieno, kovahko, aivan yh
tenäinen, ei täyttä 30 cm. kor
kea; lht suorat, suikeat, sul- 
kajakoiset; kukkii kesäkuusta

elokuuhun; kkt erittäin kauniit, 
kullankeltaiset, tiheissä sarjoissa.

Kaikki tässä mainitut lajit 
ovat täysin säätä sietäviä Pie
tarin seuduilla, joten niiden pitäi
si menestyä meillä koko pohjois
osassa maatamme.

Kaikki lajit kasvavat parhai
ten kuivassa, kiviperäisessä 
maassa. Puutarhoissa, sarak
keisiin istutettuina viihtyvät ne 
oivallisesti erityisettä hoidotta. 
Joka vuosi on niistä lajeista, 
jotka äkkiä leviävät juurive
soista, lapiolla katkaistava ja 
poistettava liiat.

Aconitum, Ukonhattu, heimo 
Ranunculacese.

A. altissimum. M i 11. Kotimaa 
Ranska. Kasvaa myös villiinty
neenä kaikkialla etelä-Venäjällä, 
kosteissa, hiukan varjoisissa pai
koissa. Korkeimpia koristekas
vejamme 2— 2,50 mtr. Lht sor- 
mijakoisat, uurteiset ja kaljut; 
kukat siniset, isommat kuin 
toisten lajien, kukkii heinä- ja 
elokuussa. Toisint. Lycöctonum  
L. muun. altissimum D . C.Jjjjp

A. Anthora. L. Kotimaa P#re- 
nean-vuoret, Kaukasia, kasvaa 
viljelemättä etelä- ja keski-Ve- 
näjällä. Noin 60— 80 cm kor
kea. Lht 5— 7 jakoiset, pykä- 
lai täiset. Kypäri jokseenkin 
yhtä korkea kuin leveä; kkt him
meän keltaiset, melkein aina 
haiveniset tai hienokarvaiset su
pistuneissa tertuissa; kukkii hei
näkuussa. Juurakko mukulai-



14 Aconitum.

nen. On uudelleen istutettava vain 
joka viides t. joka kuudes vuosi.

A. dissectum. Don.  Kotimaa 
Himalaija. 3— 4 m. korkea laji; 
lht sormijakoiset; kkt siniset 
harvakukkaisissa tertuissa. Juuri 
paksu ja myrkyllinen.

A. Napdllus. L. Oikea ukonhat
tu. Kasvaa kaikkialla etelä- ja 
keski-Europassa. Villiintynee
nä muutamin paikoin Ruotsissa 
ja meillä Laatokan seuduilla. 
Nähdään meilläkin vanhoissa 
puutarhoissa. 1 metriä korkea. 
Varsi pysty, päättyen yksinker
taiseen, supistuneeseen, harvoin 
levinneeseen terttuun; ainoas
taan hyvin vahvasti rehottavissa 
taimissa sivuoksat varren ala
osissakin tuottavat kukkia; lht 
kiiltävät, kouramaiset, 5— 7 ja- 
koiset, melkein sulkamaiset, suo
ra- ja suikeapäiset. Kkt tum
mansinisiä, harvinaisempia ovat 
valkoiset kukat muunnoksissa; 
kukkii kesäkuusta— elokuuhun. 
Kukista saadaan erästä Venäjällä 
yleisesti käytettyä, vihreää väri
ainetta.

»Luultavaa on, että D i o s c o -  
r i d e s tarkottaa tämän lajin 
väkevää myrkkyä m. m. maini- 
tes^an, että susia myrkytettiin 
raa’alla lihapalalla, johon sen 
juuri oli pistetty ja P l i n i u s  
huomauttaa, miten juuressa ole
va myrkky vaikuttaa pantteriin, 
joka voidaan tappaa samalla 
tavalla kuin äskeisen kertoman 
mukaan susi.»*

* F. S c h i i b l e r .  Veridarium 
Norvegicum II, s. 290.

A. Panicul&tum. L a m. Koti
maa Ranska. Painolastissa saa
punut Suomeen, Helsinkiin ja 
Porvooseen. Lähes 1 m. korkea, 
pystyvartinen; lht kaljut, 3— 5 
sormijakoiset, toiskertaan 3-hal- 
koiset; suikea- ja suippoliuskai- 
set; kkt sinipunervia t. vaalean
sinisiä, oksikkaissa, harseissa ter
tuissa, jotka yhdessä muodosta
vat kukkaviuhkan; kukkii heinä- 
ja elokuussa. Toisint.: A . parvi- 
florum. R c h b.

A. lycöctonum. L.{ Kotimaa 
Europpa. Kasvaa 1 m. korkui
seksi, toisinaan korkeammak
sikin. Varsi haarova; lht koura- 
jakoiset, toiskertaan 3-halkoi- 
set ja hammaslaitaiset. Kypäri 
melkein kolme kertaa leveytensä 
pituinen. Juurakko paksu, tela- 
mainen, lyhytnivelikäs, hapsi- 
nen; kkt rikin t. valkokeltäiset, 
harvoin valkeat, puhkeilevat hei
nä- ja elokuussa.

A. Stoerki&num. R c h b. Koti
maa Europpa. Kasvaa 50— 90 
cm. korkeaksi. Lht kantamaiset, 
5— 7 jakoiset; varsi melkein leh
detön; terttu harva, kkt sinisiä, 
kukkii kesäkuusta elokuuhun; 
juuri porkkananmuotoinen, 3- 
haarainen, myrkyllinen.

A. variegdtum. L. Kotimaa kes
ki- ja etelä-TSuroppa. Tämä ja 
A. Nappellus ovat vanhimmat 
puutarhoissa viljellyistä Aconi- 
tum-lajeista. Kasvaa 60— 90 
cm. korkeaksi. Varsi pysty ja 
karhea; lht kourajakoiset, kiiltä
vät. Kkt harvinaisen suuret,
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valkeat t. sinisen ja valkoisen- 
kirjavat. Sukunsa kauniimpia. 
Juurimukulat retikanmuotoiset, 
usein haarautuneet. Kukkimis- 
aika etelä-Suomessa heinä- ja 
elokuu, Vaasassa heinäkuun lop
pupuoli, Viipurissa Kirj olassa 
heinä- ja elokuu. Viimemaini
tussa paikassa runsaskukkainen, 
erittäin kaunis istutettuna kos
teahkoon maahan, puolivarjoi
seen paikkaan.

Kaikki edellä esitetyt Aconi- 
tum-lajit ovat täysin säätä sietä
viä Pietarin lähellä olevassa Re- 
gelin pomologisessa puutarhassa, 
jossa niitä on vuosikymmeniä 
viljelty. Eräs etevä venäläinen 
mehiläistenhoitaja väittää Aco- 
nitum-lajien myrkyn ohessa si
sältävän hunajaakin, jonkatäh- 
den mehiläiset alituisesti niissä 
käyvät, eivätkä silti näytä mi
tään vanhinkoa kärsivän.

Kaikki tämän suvun lajit 
ovat kauniita, pystyvartisia kas
veja; kkt kenkämäisiä pitkissä 
tertuissa. Väriltään ovat kukat 
vaaleamman t. tummemman si
nisiä, vaaleamman t. tummem
man keltaisia, harvoin muuttuen 
valkeiksi. Viihtyvät parhaiten 
kosteissa, hiukan varjoisissa pai
koissa, joissa ne saadessaan olla 
paikoillaan,kasvavat monia kym
meniä vuosia kehittyen tuuheiksi. 
Korkeakasvuiset lajit, yksinäi
sinä tai ryhmissä sopivat mai
niosti nurmikko-istutuksiin t. 
pensasryhmäin reunamiin; ma
talakasvuiset sitävastoin taval
lisesti istutetaan kukkasarak- 
keisiin t. kivikkoihin. Lisääntyy 
joko siemenestä tai jakamalla

vanhempia taimia, joka viime
mainittu on helppoa useimmille 
lajeille. Siemen on kylvettävä 
heti sen tuleennuttua, sillä muu
ten se itää huonosti. Kaikki la
jit sisältävät myrkyllisiä aineita, 
siksipä ei saakaan antaa lasten 
kukilla leikkiä.

Acorus Kalmojuuri, heimo 
Aroidse.

A. Cälamus. L. Tavataan 
meillä villiintyneenä paikoittain 
etelä-osassa maata, niinkuin Uu
dellamaalla: Äminnessä, Vih
dissä, Inkoossa; Hämeessä: So
merolla.* Sopiva koristekasvi, 
lähes 1 m. korkuinen; lht pitkät, 
kapeat, miekkamaiset, eloisan- 
vihreät; kkt pienet, kellan vihreät, 
mitättömän näköiset, puhkeavat 
heinä- ja elokuussa. Hedelmä 
marjamainen, 3-siemeninen, ei 
milloinkaan kypsy meillä. Sui- 
kertava, runsashaarainen juu
rakko, joka kasvattaa lukuisia 
vesoja; puikelo 10— 20 cm. pitkä 
Eräs A . japonicus foliis varieg. 
nimisenä viljelty laji näyttää 
olevan eräs tavallisen kalmojuu
ren muoto. Käytetään keski- 
Ruotsissa tekolammikkojen y. 
m. vesipaikkojen koristeena ja 
on täysin kestävä. Kasvi on 
muinoin tuotu maahan lääkekas
vina, kuten luullaan Kiinasta tai 
Japanista, mutta on nykyään 
villiintyneenä kaikkialla Euro- 
passa. Hämärässä muinaisuu-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter 1895 s. 24.
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dessa oli se tunnettu j a lääkkeenä 
käytetty Intiassa, vielä tänäkin 
päivänä on se lääkeaineena mei
dänkin maassa: »Paksu, väkevältä 
mausteelta tuoksuava ja kir
peän makuinen juurakko on vat
saa vahvistava ja sopii maus
teeksi kanelin tai inkiväärin ase
mesta.»* Schiibler arvelee, ettei 
kasvi alkujaan ole viljelemättä 
kasvanut Europassa, vaan että 
se on tuotu Itämailta luostari- 
puutarhoihin ja niin vähitellen 
kotiutunut pohjoismaihin.

A. gramineus on matala, ruo- 
homainen laji, joka puutarhoissa 
ei ole suuriarvoinen melkeinpä 
tykkänään arvoton.

Actsea, Konnanmarja, heimo 
Ranunculaceee.

A. davtirica. F r a n c h e t .  
Kotimaa Tauria. Varsi korkea, 
jotenkin harvalehtinen. Kukka- 
tähkät suuret, somat, aivan val
keat ja on hyvin kauniin Aruncus  
silvesterin näköinen. Avaa kau
niit kukkansa lopulla kesää. Toi- 
sint.: Actinospora F. ja M., C im i- 
cifuga dahurica. H o r t.

A. japönica. T h b g. Kotimaa 
Japani. Varsi 1,50 m tr. korkea, 
ainoastaan tyvestä lehtevä, haa
rova; lht. kauniit, pitkäruotiset, 
kouramaiset, syvään pykälai- 
taiset ja kaljut; lehdykät 
herttamaiset, hammaslaitaiset.

Kfc* M. B r e n n e r, Floristisk 
Handbok, s. 193.

Kkt valkeat, hyvin pitkissä, täh
kämäisissä tertuissa. Kukkii elo
kuussa ja pidetään sen vuoden
ajan kauneimpana. Verraton 
sidontatarpeisiin. Täysin tal
vea sietävä keskisessä Ruotsissa. 
Meillä pitäisi sitä voida viljellä 
kaukana pohjoisemmillakin seu
duilla, koskapa se Norjassakin 
kehittyy täydelliseksi, 784 m. 
meren pintaa yli olevan, Gausda- 
lin sanatorion tienoilla.* Toi
sinto Pitorosperm um  acerinum. 
S i e b. ja J u c e.

A. racemösa. L. Kotimaa Ka
nada. Varsi 1,50 m. korkea. Lht. 
pitkäruotiset, jakoiset, kauniit 
ja kaljut, lehdykät suikeat, sa- 
hahampaiset. Kkt valkeat, so
mat, 50— 80 cm. pituisissa, riip
puvissa tähkissä, puhkeavat hei
nä- ja elokuussa. Vaatii väkevää, 
keveää, kosteahkoa maata ja 
varjoisaa paikkaa. Toisint. C i- 
micifuga racemösa Bar t . ,  C. 
Serpentaria, S p r.

A. spicäta. L. Villiintyneenä 
Ruotsissa Skänesta Lappiin asti 
sekä Venäjällä Imantro-järvelle 
saakka 68°. Meillä se kasvaa 
melkein kaikkialla, pohjoisosissa 
harvassa.** 30— 60 cm. korkea. 
Lht suuret, 2— 3 kertaa 3-sormi- 
set; lehdykät ruodilliset, laidoil
taan hienohampaiset. Kkt pie
net, valkoiset suppeissa, munan
muotoisissa tertuissa, aukeavat

* F. S c h i i b l e r ,  Veridarium 
Norvegicum II s. 291.

** O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter s. 137.
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toukokuusta— kesäkuuhun. He
delmät ovat mustia marjoja. Täs
tä, Ruotsissa villiintyneestä la
jista on olemassa valko-, puna- 
ja mustamarjäisiä muotoja, joi
den hedelmät kypsyvät heinä
kuussa. Tämä laji on pahanha
juinen ja myrkyllinen. Tästä 
valmistettua keitettä sopii käyt
tää loishyönteismyrkkynä.* Kan
sa parantaa hammastautia pane
malla juurta ikeniä vasten. Kaik
ki konnanmarjalajit ovat metsä- 
kasveja ja siksi ne viihtyvät var
joisemmilla paikoilla paremmin 
kuin aukeilla ja päivänpaistei
silla. Kasvaa sekä siemenestä 
että jakamalla. Siemen kylve
tään heti kypsyttyä, koska se 
muuten pysyy maassa itämättä 
toista vuotta.

Adenöphora, 
heimo Campanulacse.

A. lillifölia. L e d e b. Koti
maa Siperian siimeiset vuoriseu- 
dut. 7S—100 cm. korkea, pysty 
kasvi. Varsi yhtenäinen, ala
osaltaan tiheässä olevien, mu- 
namaisten tai herttamaisten, 
lyhytruotisten, laidoilta isosa- 
haisten lehtien peittämä; ylim
mät lht harvemmassa ja pienem
mät, suikeapäiset. Joka varren 
latvassa huippusärmikäs röyhy 
kauniita, kellomaisia, vaalean
sinisiä kukkia, jotka puhkeavat 
elokuussa. Kaunein ja säätä sie
tävin laji. Toisint.: Campanula

* B e r n e r ,  Floristisk Hand- 
bok s. 53.

Smimoff, Käsikirja. — 2

lillifölia L., C. stylosa Bess. ,  
C. suaveolens, W  i 11 d., Adeno 
phora intermedia, W  i 11 d.

Tämä laji vaatii viihtyäkseen 
tavallisen hyvää puutarhamaata 
ja sopii kukkasarakkeisiin t. ki
viröykkiöille muiden vuoristo- 
kasvien joukkoon. Kasvaa sie
menestä lauhkeassa lavassa. On 
suojattava pitkällisiltä routa- 
halloilta.

Paitsi yllämainittua lajia, vil
jellään myös seuraavia lajeja: 
A . coronopifolia, F i s c h. Sipe
ria, A. Lam arkii, F i s c h. Siperia 
ja A . tricuspidata F i s c h. Sipe
ria; mutta eivät ansaitse lähem
pää selittelyä, koska ovat arkoja 
kylmälle,varsinkin routahalloille.

Adönis, Vihantapoika, 
heimo Ranunculace».

A. vernälis. L. Kotimaa Sipe
ria. Kasvaa viljelemättä koko 
Europassa. 15— 25 cm. korkea. 
Varsi tyvestä suomulehtinen, 
lht ovat 2— 3 kertaan hienojakoi
sia, päältä hienokarvaisia, koris
tavia. Terälehtiä 12— 15, kiiltä
vän vaaleankeltaisia. Kkt erit
täin kauniit, avautuvat auringon 
noustessa, sulkeutuvat illoin. 
Kukkii toukokuussa niinkin poh
joisessa kuin Vaasan seuduilla ja 
samaan aikaan Viipurin tienoilla. 
On oikea loistokasvi. Tätä kevät- 
kukkaa ei saisi puuttua puu 
tarhoistamme, joissa sitä kuiten
kin tähän asti harvoin on nähty. 
Sopii puutarhoissa suurempien 
ryhmäkkeiden reunuksiin t. kuk-
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kasarakkeiden koristeeksi. Viih
tyy parhaiten kalkkipitoisessa 
puutarhamaassa; sitä ei saa kovin 
usein uudestaan istuttaa. Lisään
tyy sekä jakamalla että sieme
nestä, joka heti tuleennuttuaan 
on kylvettävä. Menestyy keväi
sin huonekasvinakin.

iEgopödium, Vuohenputki, 
heimo Umbelliferse.

A. podagräria. L. Kasvaa meil
lä Suomessa etelä-Pohjanmaalla 
Vaasaan ja Teerijärvelle, poh- 
jois-Pohjanmaalla Paltamoon 
saakka. 50— 75 cm. korkea. 
Varsi kalju; lht toiskertaan 3-sor- 
misia, tyvilehdykät vinoja, pui- 
kean pitkulaisia, suipposahai- 
sia. Kkt valkoisia, sarjassa, puh
keavat heinä- ja elokuussa. Itse 
laji tunnettu yhtenä puutar- 
hain haitallisimmista rikkaruo
hoista. Koristekasvina viljel
tyä, kirjavalehtistä muotoa voi 
suositella lehtikasvien ystäville; 
pidettäköön vain huolellisesti 
silmällä, ettei se voita ja tukah
duta lähellä olevia, arvokkaam
pia kasveja. Vaikka kasvi viih- 
tyykin minkälaisessa maassa ta
hansa, tulee se sittenkin rehe- 
vämmäksi kosteassa ja voimak
kaassa savimaassa, menestyen 
yhtä hyvirt varjoisissa, kosteissa 
kuin kuivissa paikoissa. Kaunis, 
kirjavalehtinen laji taas vaatii 
enemmän valoa ja lämpöä. Etelä- 
Venäjällä näkyvät kukat sisäl
tävän mettä, koskapa ne alitui
seen houkuttelevat mehiläisiä

—  Ajtiga.

luokseen.* Nuorista lehdistä voi 
laittaa pinaattia ja nuoria varsia 
voi käyttää turkinpapujen tai 
parsan tavoin.**

Ajtiga, Akankaali, heimo 
Labiatse.

A. Reptans. L. Akankaali. Ete
lä-Suomessa, varjoisissa paikois
sa, harvinainen kasvi; pohjoisim
pana löydetty Kokkolassa paino- 
lastipaikoilla.t Kasvi on 15— 20 
cm korkea, rönsyt erinomaisen 
lonkeroisesti suikertavia, juu- 
rehtivia ja ruusukkeita muodos
ta via, varsi kaksitahkoisesti uur- 
teinen, tyvestä karvainen, lat
vasta kahdelta puolelta karvai
nen; aluslehdet puikeita, pyöreä- 
päisiä, nyhälaitäisiä, päältä ly- 
hytkarvaisia, alta kaljuja; varsi- 
lehdet alhaalta leveäruotisia, 
ylempää ruodittomia, pitkulaisia, 
pyöreäpäisiä, sahalaitaisia ja kal
juja. Kkt kauniita, heleänsinisiä. 
Puhkeavat touko-, kesäkuussa. 
Heteet teriötä pitemmät, tt  Käy
tetään kukkasarakkeiden reu
nuksiin ja suurempiin kukkaryh- 
miin, mutta on sivuilta leikatta
va vähintäin kerran vuodessa, 
koska se leviää liian paljon. Eräs

* W e r b i t s k o j ,  Mesirik- 
kaita kasveja, s. 10.

** O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 217.

f O .  A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 258.

t f  N. L i 1 j a, Skänes flora, s. 
98.
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kirjavalehtinen muunnos A . rept. 
f  oi. var. on jotenkin kaunis, 
mutta muuttuu pian alkumuo- 
toisekseen, jos se istutetaan liian 
voimakkaaseen taikka kosteaan 
maahan; on kaunein kiviröyk
kiöillä, samoin ruskealehtinen 
muunnos (foi. purpureis). Li
sääntyy itsekseen juurivesoista.

Alchemilla, Poimulehti, 
heimo Rosacese.

A. alpina. L. Kasvi valkean- 
harmaa, levinnyt. Varsi myö- 
täkarvainen, vaaleahko, silkin- 
höyteä. Lehtiruodit vaaleakar- 
vaiset; lht 5— 9 -sormiset, liuskat 
vastapuikeat, päästä suipposa- 
haiset, päältä tummanvihreät, 
alta ja laidoilta valkeanhöyteät; 
korvakkeet ehjät; kukat pienet 
ryhmittyneet valkeanhaivenisiin 
röyhyihin, keltaisenvihreät, mi
tättömät, puhkeavat touko-, ke
säkuussa. Käytetään etupäässä 
kivikoilla, myöskin reunakas- 
vina.

A. vulgäris. L. Tätä meillä 
niin yleisesti tunnettua, niityil
lä viljelemättä kasvavaa lajia ei 
saa halveksia —  kun se on soma 
ja kaunis— , vaan otettakoon se 
puutarhoihimme, missä sitä hy
vin voi käyttää suurempien kas
viryhmien reunuksiin. Kukkii 
toukokuusta heinäkuuhun. Ke
vätaamuina nähdään kasvin leh
dillä kastemaisia pisaroita, jotka 
juuripaineen toiminnan kautta 
ovat lehdestä itsestään pusertu
neet.

Lääkekasvi, hyvä rehukasvi.

Alisina, Sarpio, heimo 
Alismacee.

A. plantdgo. L. Ratamosarpio. 
Meillä Suomessa tavallinen vesi
kasvi. On 90 cm korkea. Vana 
vaalean vihreä, lehdetön ja hy
vin kiehkurahaarainen, lht pui- 
kean pitkulaisia, pyöreä- tai 
herttakantaisia, suippopäisiä, 
silposuonisia. Röyhy 2-kertaa 
kiehkurahaarainen, kukinnon 
haarat siirrottavia. Kkt mo
nilukuiset, jotenkin pienet, pe- 
rälliset, punertavat tai valkeat, 
puhkeavat heinäkuussa. Istu
tettuna tekolammikkojen tai ve
silätäkköjen reunoille on se san
gen koristava. Lisääntyy juuri- 
lonkeroista ja siemenestä. Kai
kin puolin myrkyllinen, karkeain, 
rakkoja nostavain lehtiensä täh
den on se eläimillekin vahingol
linen. Muinoin lääkekasvina.*

r
Allium, Laukka, heimo 

Liliaceae. 
r
A. acumindtum. H o o k. Ko

toisin Kalifornian kalliovuorilta. 
Pitkät, oramaiset lehdet, niiden 
välistä kohoaa kesän alkupuolella 
30 cm korkea vana, jossa on har
vassa sarjassa 10— 20 jotenkin 
suurta, kaunista, purppuranpu
naista kukkaa.

r
A. azurGum. L e d e b. Koti

maa Siperia. Lht kapeat, mel
kein lakastuneet ennen kukkain 
aukenemista. Kkt perällisiä, he-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 69.
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lakansinisiä, melkein pyöreissä, 
rehevissä sarjoissa. Kukkii kesä
kuussa. On Kirj olassa, Viipurin 
luona, täysin kestävä. Toisin
toja ovat A . coerulescens, Don. ,  
A . coeruleum , Pa l i .

t
A. elatum. R e g. Kotimaa 

Bukhara. Sipulit hyvin suuria, 
lehdet tiheäruusukkeisia, pitkän- 
suikeita; vana 75 cm korkea, 
kukkasarja pallomainen, jossa 
tuhansia, purppuranpunaisia 
kukkia aukeaa alkupuolella ke
sää. Kukkimisen jälkeen otetaan 
sipulit mullasta ja säilytetään 
kuivina syksyyn, jolloin ne istu
tetaan ulos hyvään, ei liian ko
vaan puutarhamaahan.

f
A. Karatavi6nse. R g 1. Koti

maa Turkestani. 40 cm korkea, 
lht leveät, sinivihreät. On mer
killinen erinomaisen suurten kuk- 
kasarjainsa tähden, kukat val
koisia, tavallista kauniimpia. 
Vaikka se on arkaluontoinen, us
kallamme suosittaa sitä viljeltä
väksi maamme eteläosassa, kun 
se Pietarinkin seuduilla, missä 
on kylmää suomaata, täysin ke
hittyy. Kasville on kuitenkin 
silloin annettava päivänpaistei
nen, lämmin paikka kuohkeassa 
mullassa ja talveksi on se huo
lellisesti peitettävä.

f
A. Möly. L. Kasvaa kaikkial

la e. Europassa. Noin 30 cm 
korkea. Lht leveänsuikeita, sini- 
harmaanvihreitä. Vana hoikka, 
lehdetön. Kukkasarja tasalatvai
nen, haarainen, jossa on 30— 40 
kaunista, kullankeltaista, täh

timäistä kukkaa elokuussa. Te
kee erinomaisen vaikutuksen se
kä ryhmissä että reunakasvina. 
Viimemainittuun asetetaan sipu
lit kaksinkertaisiin riveihin, joi
den välit 8 cm ja 8 cm päähän 
toisistaan. On säätä sietävä ja 
kehittyy täydellisesti Kirj olassa, 
Viipurin luona. Tuoksuaa väke
välle kynsilaukalle.

f
A. Ostrowskiänum. Rgl .  Ko

timaa Turkestani. Matala, 20—  
30 cm korkea, 2— 3 leveää, sini- 
vihreää ja velttoa lehteä. Suu
ret, ruusunpunaiset, erittäin kau
niit kukat runsaissa sarjoissa 
tuoksuavat erittäin hyviltä. Kuk
kii heinäkuussa. Vaatii kuoh
keaa, voimakasta ruokamultaa; 
lämmintä, päivänpaisteista paik
kaa ja on talveksi peitettävä an
karaa pakkasta vastaan.

t
A. röseum. L. Kotimaa e. Eu- 

roppa. Soma laji. Noin 50 cm 
korkea. Sipuli puikea, sen pääl
limmäinen, paksu kuori pyöreä- 
reikäinen, verkkosuoninen. Va
na suora, liereä, tyvessä lehdet. 
Lht vanaa lyhemmät, tasasou- 
kat ja sileät, laidoilta hienony- 
häiset. Röyhy runsaskukkainen, 
tasalatvainen ja haarainen. Kkt 
kauniit, ruusunpunaiset, puhkea
vat heinä— elokuussa.

t
A. stipinätum. Rgl .  Kotimaa 

Turkestani. Suikeiden, vihrei
den lehtien välistä kohoaa 80 cm 
korkea vana, jonka latvassa pal
lomainen terttu, kkt monilukui
set, pitkäperäiset, hienotuoksui- 
set, ruusunsinervät. Harvinai-
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sen kaunis laji. Menestyy kai
kenlaatuisessa maassa ja on täy
sin säätä sietävä.

tA. urslnum. L. Karhunlauk- 
ka. Kotimaa e. ja k. Europpa, 
kosteissa metsissä. Suomessa 
harvinainen, sitä on löydetty 
vain paikoittain Ahvenanmaalla, 
Ramsholmassa ja erään suon lai
dassa Dalkarbyn luona, Pohjan- 
pitäjässä.* 20— 40 cm korkea. 
Sipuli pitkä, valkea ja soukka. 
Vana 3-kulmainen, kukkasarja 
tasalatvainen, sipulisilmuton. Si
pulista nousee 1— 3 heleänvih- 
reää, leveää, litteää ja pitkäruo- 
tista lehteä. Ja eräästä yksi- 
tai useampilehtisestä suojuksesta 
nousee sarja lukuisia, pitkä- 
peräisiä, kauniita ja tähtimäi- 
sesti levinneitä, valkeita kuk
kia toukokuussa. —  Karhunlauk- 
ka, sipulinhajustaan huolimatta, 
on jotenkin laatuunkäypä kasvi 
varjoisiin ja kosteisiin paikkoi
hin, puiden alle y. m. s. puistois
sa, joihin usein on vaikea löytää 
sopivia kasveja. Tämä, niinkuin 
toisetkin lajit, lisääntyvät sivu- 
sipuleista. Jotenkin kauniita ja 
erikoisia ryhmiä saadaan, jos is
tutetaan A . album keskelle, A .  
roseum  sen ympärille ja viimeksi 
A . M ö ly .

Alsine, Nätä, hem 
Caryophylla(r

A. laricifölia. V . o g. Ko
timaa Alpit ja f  uean vuoret.

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 74.

Matala, 15 cm pituinen ruoho, 
jossa on lukuisat, mätästävät 
varret, melkein rihmamaiset, lit
teät lehdet, joko suonettomat tai 
suoniset, kasvaa alussa ruoho- 
maisesti levinneenä, mutta sit
ten pystyssä. Varsi jn kukinto- 
perä ylhäältä vähän karvaiset. 
Kkt valkeat, kauniit, jotenkin 
harseissa tertuissa. Toisint.: Are- 
naria laricifolia, V i 1 m.

A. liniflöra. H e g. Kotimaa 
Juravuoret. Varsi 1— 5 kukkai
nen. Eroaa edellisestä verhiön, 
kukintoperän ja varren puolesta, 
joka yläpuolelta on nystykar
vainen. Molemmat nämä so
mat kasvit ovat merkillisiä etu
päässä lukuisista, tosin pienistä, 
mutta somista kukistaan. Sopii 
erittäin hyvin sekä teko- että 
luonnollisille kivikoille ja kalli
oille; Viihtyy parhaiten kuivas
sa, päivänpaisteisessa paikassa 
ja hiekkamaassa. Kasvaa var
mimmin siemenestä.

Alyssum, Kilpiruoho, 
heimo Cruciferee.

A. argenteum. Al i .  Kasvaa 
kaikkialla Europassa. Varsi noin 
25 cm korkea, ruohomainen, ko
heneva, juuresta pensasmainen, 
latva haarautuu kuin rypäle- 
terttu. Lehdet vastapuikeita tai 
suikeita, alta hopeanharmaita. 
Kukkasarjassa keltaisia kukka- 
terttuja kesä-, heinäkuussa. Pa
ras kasvattaa kiviröykkiöillä. 
Menestyy kaikellaisessa maassa, 
kunhan se vain on kalkinsekaista 
eikä erittäin kosteaa. Ei vaadi
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erityistä hoitoa. Lisääntyy par
haiten siemenestä.

A. maritinum. L a m. Kasvaa 
viljelemättä k. ja e. Europassa. 
Noin 25 cm korkea, ruohomai- 
nen kasvi. Lukuisat varret osak
si rentoja, osaksi kohenevia. 
Lht suikeita, suippopäisiä, har- 
maanvihreitä, hienosti silkinkar- 
vaisia. Kukintoperä ja verhiö 
tiheäkarvaisia. Kukkatertut pi
tenevät koko lailla siemen ty mi - 
sen aikana; kukat valkeita, hyvä- 
tuoksuisia, puhkeilevat heinä
kuusta— syyskuuhun. Mehiläiset 
lentävät niissä ahkerasti. Sopii 
pienempiin ryhmiin ja reunuksiin. 
Kaksi enemmän huomattua 
puutarhamuotoa: A . Bentham ii 
H o r t. matalahko, tiheä, mutta 
pysty ja pensasmainen. Erit
täin sopiva ryhmiin. Jos elo
kuussa leikkaa kukkineen tätä 
kasvia sisältävän ryhmän, jotta 
vain 3 cm varsista jää jälelle, 
niin parin viikon perästä saa 
iloita uudesta kukkaloistosta —  
jos ei vain halloja ole elokuussa. 
Toinen, K oniga variegata H o r t. 
20 cm korkea, lehdet kelta- ja 
valkoviiruisia. Erittäin kaunis. 
Käytetään halukkaasti mata- 
lakasvisten ryhmien koristeek
si, mosaikkiryhmiin, kivikoille, 
luolille v. m. Lisääntyy pistok
kaista minä aikana kesästä ta
hansa. Toisint. ovat Clypeola  
maritima L., Draba m aritim a , 
L a m. Lepidium  fragrans, 
W  i 11 d.

Hyvin vaatimattomia maan- 
laatuun ja paikkaan nähden, 
viihtyvät parhaiten kalkinsekai-

sessa mullassa, mutta muuten 
kaikellaisessa puutarhamaassa, 
sekä päivänpaisteessa että var
jossa, eikä sitä koskaan vaivaa 
loiseläimet.

A. saxatile. L. Kasvaa vilje
lemättä e. Europassa ja Kree
tassa. 15— 25 cm korkea. Lht 
harmaanvihreät, hienonhöyteät, 
suikeat, kiehkuroissa haarautu
neiden, suikertavien, puoleksi 
puutavain varsien latvoissa. 
Kukat heleänkeltaiset tiheissä 
sarjoissa, puhkeavat kesäkuussa. 
Erittäin kaunis ja sopiva ryh
miin ja tekee oivan, keltaisen vä- 
rivaikutuksen. Lisääntyy sie
menistä, joita keväällä jotenkin 
harvaan kylvetään kylmään la
vaan ja itää tavallisesti 14 päi
vässä. Koulutetaan ja istute
taan ulos päivänpaisteeseen sar
kaan, jossa sen on annettava 
kasvaa vuoden ajan, ennenkun 
sitä käytetään ryhmiin, mutta 
semmoisiin ryhmiin, jotka niin 
kauvan kuin suinkin saavat olla 
koskemattomina keväällä, koska 
se myöhän kukkimisaikansa täh
den muuten ei ehdi täysin kehit
tyä. Toisintoja: A . petrseum , 
A n  d r., Adyseton saxatile, 
S w e e t. Aurinia saxatile,
D e s v.

Amsönia, heimo Apocyneee.
A. latifölia. M i c h. Kotimaa 

p. Amerikka Floridaan ja Tek
sasiin asti. Kasvi sileä. Varsi 
60— 75 cm korkea. Lht kauniita, 
vaaleanvihreitä, puikean suikei
ta, suippopäisiä, selvästi ruo- 
dillisia, alta vaikeahkoja, 5— 14
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cm pitkiä. Verhiö pieni. Kkt 
vaalakansinisiä, puhkeavat hei
näkuussa. Toisint.: Tabernse-
montana Ams. L.

A. salicifölia. P u r s c h .  P. 
Amerikka Floridaan ja Teksasiin 
asti. Eroaa edellisestä kapeam
mista lehdistään, vaaleamman si
nisistä kukistaan, jotka puhkea
vat elokuussa. Kukat mitättö
mät, mutta läheltä katsottuina 
näyttävät ne somilta. Näiden 
kasvien hyöty ja arvo on niiden 
60— 75 cm korkeissa varsissa, 
joissa on kauniit, erittäin korista
vat lehdet, joita on edullinen 
käyttää suurempiin maljakko- 
vihkoihin. Metsäkasveina sopii 
niitä istuttaa varjopaikkoihin, 
puiden alle, luolien suille ja kivi
röykkiöille. Käytetään myös 
avonaisilla paikoilla, tavallisesti 
siellä täällä kukkasarakkeissa ko- 
ristetarhoissa. Menestyy kaikel- 
laisessa, mutta etupäässä kui
vassa, hyvin viljellyssä maassa. 
Lisääntyy parhaiten jakamalla 
tai juurivesoista, myöskin sieme
nistä, joita kylvetään astioihin 
huhtikuusta— kesäkuuhun.

Anchtisa, Häränkieli, heimo 
Boroginese.

A. itälica. R e t z. Kasvaa 
viljelemättä e. Europassa, p. Af
rikassa ja Siperiassa, 100— 150 
cm korkea. Kasvi valkea, kar
keakarvainen. Lht vuoro tiaisia, 
alhaalta pitkiä, suikeita, karva- 
laitaisia; latvasta pienempiä ja 
kapeampia. Varsi pysty, kuk
katertut parit tain. Kkt kaunii

ta, taivaansinisiä, puhkeavat hei
näkuussa, vieläpä syyskuussakin. 
Kaikkialla suosittu kukkasarak
keissa toisten kasvien joukossa, 
nurmikoillakin tuottaa tehok
kaan vaikutuksen. Toisint.: A .  
paniculata. A i t. A . amoena 
G ml.

A. officinälis. L. Meillä ta
vallinen maamme eteläosassa n. 
k. Ahvenanmaalla Kastelhol
massa; Uudellamaalla Loviisas
sa, Suursaarella; Savossa Imat
ralla, teiden varsilla ja kuivilla 
niityillä.* 60— 75 cm korkea. 
Kasvi pysty, tummanvihreä ja 
karkeakarvainen; lehdet vuo- 
rottaisia, pitkiä, suikeita, alus- 
lehdet johteisia, ylhäältä ruodil- 
lisia, kaikki suippopäisiä, nyhä- 
laitäisiä ja karvaisia. Kukkii 
heinä-, elokuussa, kkt punertavia, 
sitten hyvin punasinisiä, harvoin 
valkeita. Moni kukkaystävä pi
tää tätä lajia kauniimpana kuin 
edellisiä ja sillä on sitäpaitsi se 
suuri etu, että mehiläiset saavat 
siitä elatuksensa. Muinoin lääke
kasvi. Lehtiä saattaa keväällä 
käyttää salaattina.**

A. semp§rvirens. L. Kotimaa 
Espania, mistä se on tuotu Eng-

* 0 .  A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 238.

** Keski-Ruotsissa*— niinkuin 
K a r l  v. L i n n ö  1764 kertoo 
—  valmistettiin nuoria lehtiä ke
väällä samoin kuin kaalia, ja 
Ranskassa sekä paikoittain Sak
sassa käytetään niitä vielä nyt
kin samalla tavalla,
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läntiin, jossa se nyt on metsitty
nyt. 50— 80 cm korkea. Varsi 
pysty, haarainen; lht puikean 
suikeita, leveitä, pehmeäkarvai- 
sia, hienohampaisia; aluslehdet 
ruodillisia, latvassa ruodittomia 
ja suikeita; kkt taivaan siniset, 
pienet, vähän edellisiä isommat 
aukeavat kesäkuussa. Toisint. 
Carylopha sempervirens F. ja M.

A. tinctöria. L. Alkannajuuri. 
Kotimaa Ranska. Kkt kauniita, 
punaisia; juurta käytetään al- 
kannajuuren asemesta hienom
pien öljyjen värjäämiseen.

Näitä kasveja käytetään kuk- 
kasarakkeissa, vaativat syvää ja 
voimakasta maata, suojaa anka
raa routahallaa vastaan. Kasvaa 
siemenistä, joita keväällä kylve
tään astiaan tai lavaan.

Andrösace, Nukki, heimo 
Primulaceee.

A. carnea. L. Kasvaa viljele
mättä sekä Alpeilla että Pyrene- 
illä. Kapealehtiset ruusukkeet 
vaaleanvihreitä, vana 4— 8 cm 
korkea; kkt ruusunpunaisia, nie
lu keltainen, puhkeavat huhti
kuun lopulla Pietarin kasvitie
teellisessä puutarhassa. Toisint.: 
Prim ula carnea. O. K t z e. A .  
Lachenalii. G m 1. Aretia Maile
ri. L.

A. glaciölis. H o p p e. Koti
maa Alpit. Muodostaa suuria 
mättäitä. Vana 4— 6 cm kor
kea, kukkii tiheissä sarjoissa; 
kkt heleitä, melkein valkeita, hie-

nohaivenisia niinkuin kasvikin. 
Kukkii toukokuun ensi päivinä 
Pietarin kasvit, puutarhassa. Hy
vin arka kuumuudelle, jonkatäh- 
den se vaatii varjoisaa paikkaa, 
mihin vain aamuaurinko paistaa.* 
Viihtyy korkeimmilla Alpeilla, 
vaikkakin siellä ainoastaan kuu
kauden tai parin on lumesta va
paana, niin siitä huolimatta avaa 
se kauniit kukkansa. Tapahtuupa 
niinkin, että kasvi koko vuo
den on lumen peitossa ja kuiten
kin se vuosikausia on elossa lu
men alla, ja kun sitten jonakin 
vuonna lumi sulaa, niin se 
jälleen virkoaa ja saa silloin sekä 
lehdet ja kukat että siemenet.

A. vitaliöna. L a m. Kotimaa 
Alpit. Matala, levinnyt, mätäs- 
tävä ruoho, lehdet tiheästi limit- 
täiset, pitkät, kapeat. Varsi haa
rainen; punakellervät, kiiltävät 
kukat tiheässä, aukeavat touko
kuussa. Runsaskukkaisuutensa 
tähden tekee erinomaisen, kau
niin, silmäänpistävän vaikutuk
sen nurmikoissa. Monistellaan 
jakamalla aina kahden vuoden 
perästä, koska nuo tiheät mät
täät muuten pian rupeavat mä- 
tänemään vanhemmiksi tul
tuaan. On kestävä ja kukkii hy
västi Pietarin seuduilla. Toisin
toja: A . lutea L am., Aretia Va
leriana L., Gregoria Vitaliana] 
D u b y, Prim ula Vitaliana, L.

Kaikki Andrösace lajit ovat 
kestäviä ja täysin kehittyneet 
Pietarin kasvit, puutarhassa,

* E. R e g e 1, Odling af tidi- 
ga värblommor s. 35.



Anemöne. 25
paitsi A . helvetica ja A . imbri- 
cata, jotka ovat olleet kitukas
vuisia eivätkä koskaan kukki
neet.

Koska kaikki nämä ovat ko
toisin korkeilta tuntureilta, voi 
niitä käyttää koristeina vain teko- 
kokallioilla, kiviröykkiöillä y. 
m. Vaativat menestyäkseen hie- 
kansekaista lehti- tai kanerva- 
multaa, suojattavat routahalloil- 
ta ja lisääntyvät siemenistä tai 
jakamalla.

Anemöne, Vuokko, heimo 
Ranunculaceee.

Iloisin tuntein katselemme ke
väällä ensimmäisiä vuokkoja, ja 
ehkä juuri sen tähden, että ovat 
ensimmäisiä, tervehditään niitä 
niin suurella ilolla, vaikka
kin ovat vaatimattomia. Ne 
eivät tavallisesti ota suurta tilaa 
ja ne kukkivat keväällä taikka 
syksyllä, jolloin ei löydy niin 
paljon muita kukkia. Anemoneja 
on lukemattomia eri värejä, sini
siä, punaisia, valkeita ja kaiken- 
häiveisiä; viiruisia, raitaisia ja 
täplikkäitä.

A. älba. D. C. Kasvaa viljele
mättä Krimin niemimaalla ja 
Siperiassa. Aluslehdet syvään 
pykälaitaisia, suojuslehdet ruo- 
dikkaita. Vana noin 30— 40 cm 
korkea; kkt suuria ja aivan val
keita, puhkeavat touko-, kesä
kuussa. Kasvi leviää erittäin 
nopeasti juurivesoista. Toisint. 
A . ochotensis F i s c h.

A. angulösa. L a m. Unkarin 
vuokko. Kotimaa Karpatit. Alus
lehdet suuret, 5-liuskaiset, py- 
kälaitaiset. Suojus aivan kukan 
alla. Kukka yksittäin 12— 15 
cm korkean vanan latvassa. Ke- 
hälehtiä 8-— 9. On hyvin taval
lisen sinivuokon, A . Hepatican  
näköinen, jonka kanssa se näyt
tää olevan läheistä sukua, mutta 
eroaa siitä puolta suuremmista 
lehdistään ja suurista, tumman 
taivaansinisistä, mustaheteisistä 
kukistaan. Erinomaisen kau
nis kasvi, jonka lukuisat kukat 
puhkeilevat samaan aikaan 
kuin tavallisen sinivuokon. Toi
sint.: H epatica , L a m, A . tran- 
sylvanica , H o r t.

A. apennina. L. Kasvaa Ita
liassa, Korsikassa ja pohjoi
simpana Bornholmalla. Matala
kasvuinen, 15 cm korkea, hyvin 
soma laji, sormimaiset, hienopy- 
käiset lehdet; kehä monileh- 
tinen ja kukat kauniit, taivaan
siniset tai valkeat. Koska tämä 
laji on hyvin arka kylmälle, so
pii se meillä vain ruukkukasviksi 
ja saa sen silloin aikaiseen kukki
maan. Eräs muunnos, jonka 
kukat ovat kerrottuja, on hyvin 
soma, mutta ei niin kaunis kuin 
alkumuoto. Toisint.: A .pygm aeay 
H o r t.

A. coronäria. L. Kruunu- eli 
puutarhavuokko. Kotoisin Itä
mailta. Tämä erinomaisen kaunis 
kasvi, josta taru kertoo, että se 
oli syntynyt niistä kyyneleistä, 
joita Afrodite vuodatti, kun Ado
nis haavotettiin kuoliaaksi, tais-
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tellessaan raivoisaa villisikaa vas
taan, on muinaisista ajoista asti 
ollut viljelty ja itämaiset kansat 
ovat sitä suosineet. Nykyään 
hollantilaiset kukkaviljelijät hoi
tavat sitä hyvin huolellisesti ja 
se on samoin kuin hyasintti, tulp
pani ja muut sipulikasvit hei
dän tuottavimpana kauppatava
ranaan.

Juuri on mukulainen ja sen 
hienot hapset ovat vaakasuo
raan levinneenä maanpinnan al
le. Aluslehdet jotenkin suuret, 
moni- ja hienojakoiset ja niiden 
välistä nousee noin 25-—35 cm 
korkea vana, jossa suuret, kau
niit, kaiken väriset ja häiveiset, 
tumman punaisista valkeisiin, 
punakeltaiset, siniset ja sinipu- 
nervalta vivahtavat, yksinker
taiset tai kerrotut kukat. Ker
rotut kukkalajit ovat enin arvos
sapidettyjä ja kukkaviljelijät 
arvostelevat niiden kauneutta 
seuraavien ehtojen mukaan: 
Vana parhaan pituinen ja hyvin 
suora, kkt parhaan suuria sekä 
hyvin! ja säännöllisesti ker
rottuja. Ulkoisten t kukkaleh- 
tien tulee olla kauniisti pyöreä- 
päisiä eikä peittää sisäisiä niin, 
etteivät nämä selvästi olisi nä
kyvissä. Vihdoin tulee kukka- 
lehtien, sekä ulkoisten että si
säisten, joko olla monivärisiä 
ja värit määrättyjä ja loista
via sekä selvästi toisistaan eriä
viä, taikka taas yksivärisiä, jol
loin väriltä vielä enemmän vaa
ditaan kauneutta, täyttä puh
tautta ja loistavuutta. Näin ol
len pidetään näitä yksivärisiä 
muunnoksia parhaimpina. [

Vaikka juurimukulat eivät 
kuivina väiltäkään muutaman 
asteen pakkasesta, emme Suo
messa kuitenkaan voi pitää niitä 
maassa talvella, vaan täytyy 
syksyllä, sitten kun lehdet ja va
nat ovat kuihtuneet, ottaa mu
kulat maasta ja säilyttää ne 
huoneessa. Niitä lautteja (penk
kejä), joihin ne ulkosalle istute
taan, on keväällä lannotettava 
vanhalla, hyvin palaneella leh
män lannalla, ja jos ei maa en
nestään ole hiekkaista, tulee sii
hen sekottaa puhdasta ja kuoh
keaa jokihiekkaa sekä vähän 
vanhaa savea, joka sitten maata 
muokattaessa on hyvin seisotet
tava. Kun maa on valmistettu, 
pannaan anemonejuuret riveihin, 
5 cm syvään ja 12— 15 cm pää
hän toisistaan,jonka jälkeen laut- 
ti tasotetaan ja lyödään laudalla 
jotenkin kovaan, jotta kosteus 
pysyisi maassa juurien ympä
rillä niinkauvan kuin suinkin. 
Samasta syystä on tapana peit
tää lautit sammalilla taikka jol
lakin muulla tarkotusta vastaa
valla aineella, mikä sitten ote
taan pois, kun taimet alkavat 
tulla näkyviin. Tämä menettely 
on hyvä sellaisille lauteille, jot
ka ovat päivänpaisteisella, tuu
lisella paikalla, sillä juuret eivät 
hyvin idä, jos ei ole tarpeeksi 
kosteutta. Kastelemista sitä vas
toin ei voi alussa puoltaa, mutta 
kyllä kun taimet ovat näkyvis
sä ja lehdet ehtineet jotenkin ke
hittyä, ja kukkimisen ajalla tulee 
niitä kuivalla ilmalla ahkerasti 
kastella. Kukkimisajan jälkeen 
ja kun varsilehdet alkavat kellas-
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tua, vähennetään vähitellen kas
telemista ja lopetetaan vihdoin 
kokonaan, jonka jälkeen juuri- 
mukulat otetaan maasta, puhdis
tetaan mullasta niin hyvin kuin 
suinkin ja säilytetään talvella 
kuivassa, ilmavassa, hallatto- 
massa paikassa huoneessa. Ane- 
monejuuria voidaan kahtena 
vuonna perättäin säilyttää kui
vina, sillä ne eivät siitä menetä 
itämisvoimaansa. Kukintoaika- 
na on kukkia suojattava kovilta, 
pitkällisiltä sateilta ja kuumim- 
milta auringon säteiltä.

Puutarha-anemonea sopii erit
täin hyvin hyötää, jolloin on pa
ras käyttää sellaisia juuria, jotka 
vuoden ajan ovat olleet kuivina 
s. o. sellaisia, joita ei ole istutettu 
ulkosalle, vaan joita kesällä on 
säilytetty paperipusseissa. Nä
mä juuret istutetaan elo- taikka 
syyskuussa, 2— 3 kappaletta joka 
ruukkuun, hyvään hiekka- ja 
vähän savensekaiseen lehtimul- 
taan; ruukkujen tulee olla 12—  
15 cm avarat. Aluksi niitä hy
vin vähän kastellaan, mutta kun 
lehdet tulevat näkyviin ja eten
kin nuppujen muodostumisen 
aikana, tulee taimen saada kyl
lin kosteutta. Ruukut istutuk
sineen asetetaan varjoiseen paik
kaan ulkosalle ja annetaan olla 
siinä, kunnes halloja tulee, jol
loin ne asetetaan 2— 4 asteen 
lämpimään huoneeseen. Ane- 
monein kasvattaminen lämpi- 
mämmässä ei käy ensinkään 
päinsä. Näin hoidettuina puh
keavat kukat tavallisesti helmi-, 
maalis- ja huhtikuussa.

A. ftilgens. G r a y .  Kotimaa 
Ranska. On hyvin A . coronarian 
näköinen, mutta eroaa siitä kol
miliuskaisista, syvähampaisista, 
ripsilaitaisista, tummanvihreistä 
ja kovista lehdistään. Juuresta 
nousee 15— 25 cm korkeita va
noja, joissa on yksinäinen kukka. 
Kkt ovat A . coronarian kukkia 
pienemmät, ovat erikoisia erittäin 
tulipunaisesta, loistavasta väris
tään, joka muistuttaa Jaque- 
minoruusua. Tämän, erinomai
sen kirkkaan värinsä vuoksi on 
kukka tullut hyvin huomatuksi 
ja suosituksi erittäinkin ryhmis
sä, ja näkemättä sellaista täy
dessä kukassaan ja loistossaan, 
ei sitä oikein voi mielessään ku
vailla. Hoidetaan kuin edellistä, 
Toisint.: A . kortensis, T h o o r., 
A . pavonina , Loi s .

A. Hepätica.* L. Tavallinen 
sinivuokko. Tämä pieni, kaunis 
kukka, joka kasvaa viljelemättä 
maamme etelä-osassa, kaikkialla 
harvoissa metsiköissä, kukkii jo 
huhtikuussa etelärinteillä ja on 
kevään suloisimpia kukkia ja sitä 
tervehditään suurella ilolla. Ta
vallisella, viljelemättömällä vuo
kolla on yksinkertaiset, siniset 
kukat, mutta puutarhoissa vil-

* Nämä molemmat lajit A .  
fulgens ja A .  Hepatica  ovat mo
nena vuotena olleet täysin säätä 
sietäviä ilman talvipeftettä Ind- 
björgin tilalla HadselöissäNord- 
lännissä (68° 31’ ) F. S ehti b- 
1 e r, Veridarium Norvegicum 

| II, s. 283.
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jellyllä paljon suuremmat siniset, 
harvoin punaiset ja valkeat, jos
kus kerrotut kukat. Lht mu- 
nuamaiset, tasamukaiset, kolmi
liuskaiset, kiiltävät, kauniit. 
Suojus aivan kukan alla, verho- 
mainen, ehytlehtinen. On erit
täin sopiva istuttaa pieniin ka- 
nervamulta-ryhmiin taikka ma- 
talain kukka- tai pensasryhmien 
ympärille sekä erinomainen reu- 
nakasvina haudoilla y. m. Lisään
tyy helposti jakamalla. Voi is
tuttaa ruukkuihin ja kasvattaa 
5— 8° lämpimässä kasvi- tai 
asuinhuoneessa, jolloin se kuk
kii tammi— helmikuussa. Toi 
sint.: Hepatica triloba, W  i 11 d.

A. hortänsis. L. Kotimaa 
Ranska. 15— 25 em korkea. Juu
rakko suurimukulainen. Kasvi 
tummanvihreä, kalju; aluslehdet 
pitkäruotisia, herttamaisesti pyö- 
reämäisiä, 3— 5 jakoisia, joissa 
terävähampaiset, 3-jakoiset lius
kat; suojus ruoditon, 3-lehti- 
nen. Terälehtiä tavallisesti 8—  
10, ulkopuolelta karvaisia, joko 
kapean-suikeita, hienosti suip- 
popäisiä taikka pitkulaisia, tylp
piä; auettuaan leviävät tähti- 
mäisesti. Vanan latvassa yksi
näinen, erivärinen, harvoin yksi
värinen, yksinkertainen tai ker
rottu kukka. Kerrotut kukat 
ovat usein sinuperinpunaiset, 
toisinaan on keskusta vihreä. 
Yksinkertaiset muodot ovat mil
loin sinipunervia, tumman- ja 
vaaleanrusottavia, punakarmo- 
siinisia, valkeita y. m. Käyte
tään ja hoidetaan kuin A . coro- 
nariaa. Toisint.: A . pavonina,

D. G. ei L o i s ,  A . stellata, 
L a m, A . versicolor, S a 1 i s b.

Anemöne Japönica ja sen
muunnokset.

Japanin vuokko ansaitsee tulla 
paremmin tunnetuksi. Sen ku
kat eivät puhkea kaikki yht
aikaa, vaan yhtäjaksoisesti hei
näkuun lopulta myöhään syk
syyn, jopa siksi, kunnes halla kuo
lettaa kaiken kasvullisuuden, ja 
sen tähden tämä kasvi on vaivaa 
maksavimpia ja rakkaimpia, var
sinkin aikana, jolloin useimmat 
kukat ovat harvinaisia.* Se on 
sitäpaitsi säätä sietävimpiä ja 
omituisimpia kasveja.

A. japönica. Japaninvuokko. 
S i e b  ja Juce .  Syys-Mikado- 
vuokko. Kotoisin Japanista ja 
tuotiin Europpaan 1845. 50— 75 
cm korkea. Juurakko suikertava. 
Aluslehdet levinneitä, 3-lius
kaisia, hammaslaitaisia, lyhyt- 
karvaisia, aluspuoli harmaanvih- 
reä. Suojuslehdet puikeita tai 
pitkulaisia ja sahahampaisia; va
na pysty, latvasta haarova, mo- 
nikukkainen, hienohaiveninen, 
samoin kuin koko kasvi. Tämä 
on erinomaisen kaunis laji ja 
kukkii syksyllä, kkt lukuisat, pu
naiset taikka karmininrusotta- 
vat, ulkopuolelta vaaleammat, 
heteet keltaiset, kukintoperät pit
kät.

Viimeaikoina on uusia muun-

* Englannissa lauhkeina tal
vina se kukkii vielä joulunakin.
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noksia otettu viljeltäviksi, joista 
mainitsemme seuraavat:

Anemöne japönica »Honorine 
Jobert» on kasvi, jolla on niin 
monta ja hyvää ominaisuutta, 
että siitä todellakin yhä uudes
taan kannattaa puhua, jotta se 
leviäisi mahdollisimman laajalle. 
Tämä Anemöne kasvaa 80— 100 
cm korkeaksi. Sillä on voima
kas kasvu, somat lehdet ja suu
ret, valkeat, tuoksuavat, pitkäpe- 
räiset kukat, jotka puhkeavat 
joukottain elokuun lopulla taik
ka syyskuun alussa, kunnes hal
la ne vie. Jotta syksyllä niin- 
kauvan kuin suinkin saisi pitää 
tätä oivaa anemonelajia kukassa, 
asetetaan kylmempiä yöhalloja 
pelättäessä lava laatikkoja kas
vien ympärille ja niiden päälle 
pannaan lasit. Elokuun lopulla 
voidaan myöskin istuttaa suu
rempia, runsasnuppuisia taimia 
ruukkuihin, jotka aluksi asete
taan suojaiseen paikkaan ulko
salle, ja pakkasen tullessa siir
retään ne kylmään huoneeseen 
taikka viileään ja valoisaan 
asuntoon, missä ne sitten kukki
vat vielä joulukuussakin. Ane- 
mone jap. »Honorine Jobert» on 
täysin kestävä ulkosalla Tukhol
man seuduilla. Kasvattaa lukui
sia juurivesoja ja pitää siten itse 
huolen lisääntymisestään, ei edes 
se tuota hankaluutta. Vaatii 
hyvin kosteaa maata ja on silloin 
vaivaa maksavimpia avomaan 
koristekasveja kivikoillakin, 
mutta etenkin syysreunakasvi- 
na matalammissa pensastoissa. 
Kaikkialla se kukintoaikanaan

tekee hyvän vaikutuksen ja vir
kistää synkkää syystunnelmaa. 
Niinkuin nähdään ei ole monta 
kasvia, jotka niin hyvin maksa
vat vaivan ja ovat helpommin 
viljeltyjä kuin tämä. Sitä voitai
siin meilläkin ruveta viljelemään.

Muun.: Elegans* D c s n e
(toisint.: hybrida , H o r t.),
sillä on leveämmät lehdet kuin 
tavallisella muodolla; kkt ruu- 
sunväriset tai valkeat, ulkoinen 
kukkalehti ainakin alapuolelta 
punainen, melkein kellomainen; 
muun: Brilliant, kkt eloisan 
ruusunpunaiset ja kukkalehtien 
asento tähtimäinen; —  L a d y A r -  
dilaum hyvin säännöllinen muo
doltaan, kasvaa metrinkin kor
kuiseksi ja sillä on suuret, puh- 
taanvalkeat kukat; on ihanimpia, 
valkeita anemoneja, —  W hirl—  
vvind, kukat tähtimäiset, puoleksi 
kerrotut, 20— 25 terälehteä kah
dessa kiehkurassa, aivan valkeat, 
ovat erinomaisia leikkokukiksi 
ja koristeiksi, Coupe tfargent, 
puoleksi kerrotut kukat ovat 
pystyjen, tukevien vanojen lat
voissa ja harvinaisen suuret; 
kukkalehdet, 3— 4 kiehkurassa, 
ovat jotakuinkin aaltomaisesti 
taivutetut. Väri on kermanval- 
kea, muuttuen aivan valkeaksi. 
Colerette, isokukkainen, aivan val
kea, keltaiset hedepalhot; —  Va- 
se tfargent, kkt suuret, melkein 
kokonaan täyteiset, valkeat; —  
Rosea superba, parannettu muo
to elegans ia, kkt suuret, hienosti

* On usein luetteloissa toisint. 
Anem öne elegansin ja A . hybri- 
dan nimellä.
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ruusunväriset; —  Fiancee; kkt 
melkein täyteiset, valkeat, hie
man punertavat; M on te R osa , 
kkt enemmän kuin puoleksi täy
tetyt, eloisan ruusunpunaiset. —  
Anem one japönica fl. pl. Couron- 
ne virginale on eräs L e m o i- 
n e n Nancyssä (Ranskassa) kas
vattama muunnos, jota ulkomai
sissa puutarhalehdissä sanotaan 
täydellisimmäksi kaikista Ane- 
moneista. Kkt voivat olla 9 cm 
leveät, alussa aivan valkeat, 
mutta muuttuvat vähitellen vaa
leanpunaisiksi. Kukkalehtiä on 
neljässä kiehkurassa yli 40; ne 
muistuttavat 16 vuosisadan kau
lusta. Königin  Charlottea pide
tään kauneimpana viimeaikoina 
viljeltäväksi otetuista muunnok
sista. Kkt puoleksi kerrottuja 
ovat suurempia kuin useimmat 
toiset lajit ja myöskin erittäin 
silmäänpistäviä silkinhienon ul
komuotonsa tähden. Väri vaa
lean ruusuneilikan, kukkalehdet 
alapuolelta tummemman var
joiset.

Joskin Anem one Japönica ja  
sen muunnokset yleensä sietävät 
talvea k. Ruotsissa, neuvotaan 
niitä peittämään talveksi. Mutta 
meillä, e. Suomessa, jossa niitä 
nyt vasta aletaan ulkona viljellä 
—  tulee niitä hyvin huolellisesti 
suojata ja peittää talveksi met- 
säsammaleilla ja lehdillä.

Ne menestyvät sekä varjoi
silla että päivänpaisteisilla pai
koilla ja etupäässä keveässä, 
viljavassa maassa, missä eivät 
hapot vaivaa, mätänemätöntä 
lantaa on kuitenkin huolellisesti 
kartettava. Kaikkia lajeja sopii

myös ruukuissa kasvattaa. Li
sääntyvät lukuisista juurive
soista. Siemeniä ei niihin tule 
Ruotsissakaan.

A. narcissifldra. L. Kotimaa 
Alpit. Kasvi helakanvihreä. Alus- 
lehdet ruodilliset, 3— 5 sormija- 
koiset, suippohampaiset; liuskat 
3-jakoiset, kapeat, suippopykä- 
laitaiset, harvoin ehjät; suojus 
ruoditon, 3-jakoinen, sen lius
kat ehjä- tai pykälaitäiset. Vana 
30 cm korkea, useampikukkai- 
nen. Hienokarvainen, koristava 
kasvi; kauniit, valkeat kukat 
aukeavat kesäkuussa. Sopiva 
viljeltäväksi etenkin kivikoilla, 
muunmuassa turve-tai kanerva- 
maassa kasvavien alppikasvien 
joukossa, mutta on kaunis ruu
kussakin viljeltynä. Vaatii kos
teutta, mutta on hyvin arka liial
liselle märkyydelle. Kasvaa sie
menestä tai jakamalla.

A. nemorösa. L. Tavallinen 
valkovuokko. Meillä Suomessa 
pohjoisimpana e. Pohjanmaalla, 
Alavuudella; Satak. aina Vir
roilla, Savossa Iisalmella, Kar
jalassa Pälkjärvellä, kosteilla 
metsäniityillä ja harvoissa met- 
sistöissä. Juurakko hauras, sui- 
kertava; alusi ehti yksinäinen, 
pitkäruotinen, harvakarvainen, 
3-jakoinen, keskiliuska 3-hal- 
koinen, laitaliuskat 23 hal- 
koiset, kaikki liuskat pitkulaisia, 
suippopäisiä, syväsahaisia; suo- 
juslehdissä pitkät, harvakarvai- 
set ruodit, samanlaiset kuin leh
det; vana karvainen, kukka yksi
näinen, hyvin nuokkuva, kaunis,
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valkea tai punertava. Istutetaan 
pensaiden ja puiden alle, missä 
saavat olla muuttamatta ja le
vitä mielensä mukaan. Eräs 
toisinto, jossa kerrotut, melkein 
aivan valkeat kukat, on myös 
kaunis eikä yhtään arempi kuin 
tavallinen. Vaalakansininen muo
to, Robinsoniana , kukkii run
saammin ja sillä on suuremmat 
kukat kuin tavallisella. Kasvoi 
viljelemättä jossain Englannin 
metsistössä ja sieltä se tuotiin 
puutarhaan. Kaikki lajit istute
taan parhaiten menestyäkseen 
keveään lehti- tai kanervamaa- 
han ja voidaan niitä ruukkuihin 
istutettuina hyötää aikaiseen 
kukkiviksi.

A. ranunculöides. L. Kelta
vuokko. Kotimainen etelä-Suo- 
messa, joskin jotenkin harvinai
nen laji, metsiköissä, etenkin kos
teilla paikoilla. Kasvi tumman
vihreä; aluslehtiä 1— 2, ruodilli- 
sia, vähän kaljuja, alta kiiltäviä, 
3-jakoisia; keskimmäinen liuska 
3-halkoinen, laitaliuskat 2— 3- 
halkoiset, kaikki liuskat pitku
laisia, suippopäisiä ja sahaham- 
paisia, laitakarvaisia, suojusleh- 
dissä lyhyet, karvaiset ruodit; 
vana 10— 15 cm korkea, kalju, 
1— 3 kukkaa; kkt pystyt, heleän- 
keltaiset, pienemmät kuin edelli
set, puhkeavat huhti— touko
kuussa. Istutetaan ja hoidetaan 
kuin tavallista valkovuokkoa.

A. rivuläris. H a m i 11. Kas
vaa viljelemättä Neapelin ym
päristöllä. Vana pysty, 30— 40

cm korkea, lht vähän pörheitä, 
3-jakoisia, kiilamaisia; joka osa 
3-halkoinen, pykä- ja hammaslai
tainen; vanassa yksinäinen kuk
ka; kkt jotenkin suuret, erittäin 
kauniit ja valkeat. Istutetaan 
ja hoidetaan kuin A . apeninaa 
taikka A . nemorosaa.

A. sylvestris. L. Metsävuok- 
ko. Löydetty Ruotsissa kostealla 
maalla niin pohjoisessa kuin 
Gottlannissa y. m. p. 15— 30 cm 
korkea. Aluslehtiä useita, pitkä- 
ruotisia, 3— 6-jakoisia; liuskat 
leveitä, pyöreäpäisiä, syvään 
2— 3 halkoisia, epätasaisesti py- 
kälaitaisia, pyöreäsahaisia, kal
juja, alta karvaisia, vana pehmeä - 
karvainen, kukkia 1— 2, suojus- 
lehdissä lyhyet, leveät, valkean- 
höyteät ruodit; kukintoperät 
pehmeäkarvaiset, suojuslehtiä 
pitemmät; kkt pystyt, 5 suurta 
soikeaa, valkeaa kehälehteä, ul
kopuolelta silkinhöyteää. Kuk
kii kesäkuussa. Tämä kaunis laji 
vaatii menestyäkseen kalkinse- 
kaista maata ja ylhäistä, valoi
saa paikkaa. Se on hyvin A . a l
ban näköinen ja se samoin kuin 
tämäkin leviää juurivesoista 
usein siihen määrään, että täytyy 
erottaa ja heittää pois liiat. Eräs 
muoto, jolla on hyvin täyteiset 
kukat, E lise Fellm an , ansaitsee 
huomiota, sillä se on erinomai
nen leikkokukka. Kasvaa juuri
vesoista ja jakamalla.

Toisia Anemoneihin kuuluvia 
lajeja katso nimestä Pulsatilla.
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Antennäria, kissankäpälä, 

heimo Compositee.
A. diöeca. G ä r t n. Tavalli

nen meillä Suomessa kuivilla 
hiekkaharjuilla. Matalakasvui
nen, pysty, rönsyt rentoja, ruu
sukkeita muodostavia; varsi val- 
keavillainen; aluslehdet vastala- 
piomaiset, päästä lyhytkärkiset, 
soukkakantaiset; varsilehdet ly
hyet, tasasoukat, kaikki päältä 
kaljut, alta valkeanvanukkeiset; 
huiskilo pieni, pyöreäpäinen, val- 
keavillainen, mykeröt lyhytpe- 
räisiä; kehtosuomut kapean pit
kulaisia, päästä hopeanvalkeita, 
kkt punaiset tai valkeat, puh
keavat touko-, kesäkuussa. Tätä 
kotimaista ja kestävää kasvia 
tulisi kukkaystäväin enemmän 
ruveta huomaamaan, koska jo 
kokemuksesta tiedetään sen ole
van erinomaisen muodostet
taessa kiehkuroita ja kuvioita 
hienompiin nurmikkoihin. Sitä 
voi myös käyttää sekä le- 
veisiin että kapeisiin reunuk
siin, erittäinkin tummempileh- 
tisten- ja kukkaisten kasviryh
mien ympärille. Ennen aikaan 
leikattiin ja kuivattiin kukkia ja 
käytettiin sitten lakastumatto- 
missa kukkavihkoissa haudoilla 
y. m. On joka toisena vuonna 
jaettava ja uudestaan istutet
tava. Toisint: Gnaphalium dice- 
cum , L., Antennaria hyper-borea 
Don.,  A . parvifolia , N u tt .

A. margaritäcea. R. B r. Koti
maa p. Amerikka, 16 vuosisa
dalla tuotiin se Englantiin, ja le- 
visi sieltä muualle, ja on nyt vil

liintyneenä koko Europassa. 
Kasvi valkea, hervoton; rönsyt 
maanalaiset; varsi hopeanval- 
kea, 30 cm korkea; kukkalehdet 
pitkiä, leveänsuikeita, suippo- 
päisiä, kapeakantaisia, tiheässä 
kasvavia, päältä kaljuja, heleän- 
vihreitä, alta hyvin hopean val
kean vanukkeisia; kukkahuiskilo 
harsea, jossa on pitkät, val
keanvanukkeiset versot, myke
röt pallonpyöreitä; kehtosuomut 
leveänsoikeita, hopeanvalkeita 
taikka kiiltäviä kuin simpukan 
kuori ja mykeviä; kkt vaalean
keltaisia taikka ruskeita, puh
keavat elokuussa. Toisint.: Gna
phalium , L. G. americanum , 
C 1 u s., Anaphalis margaritacea, 
D. G.

Viihtyy parhaiten laihassa, 
kuivassa, hyvin hiekansekaisessa 
maassa, etenkin päivänpaistei
sella kivikasalla, ja lisääntyy ja
kamalla juurakkoa.

r
Änthemis, Sauramo, heimo 

Compositee.
f
A. tinctöria. L. Keltasauramo. 

Kasvaa viljelemättä Suomessa, 
pohjoisimpana Oulussa, Muhok
sessa, mäillä ja pellonpienta
reilla. 30— 70 cm korkea, har- 
maanvihreä kasvi. Varsi pysty, 
haiveninen. Lehtiruodit tyvestä 
kolmikulmaiset, päältä litteät; 
lehdet latvassa ruodittomat, pa
rijakoiset, lehdykät parihalkoi- 
set tai syväsahaiset, alta myötä- 
karvaiset, kukkintoperät pitkiä, 
mykeröt isoja; kkt suuria, kau
niita, heleänkeltaisia, puhkea-
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vat heinä- t. elokuussa. Kelta
sauramo antaa alunaveteen kas
tetulle villaiselle keltaisen värin.* 
Sopii istuttaa kuiville ja ylhäi
sille paikoille. Toisint.: Crysan- 
themum multicaule, H o r t., A n -  
themis monantha, W  i 11 d, A .  
brachyglossa, C. K o c h .  Toisia 
katso Anacyclus nimestä.

Anthäricum, Ruoholilja,
hiekkalilja, heimo Liliacce.
A. Liliägo. L. Kasvaa viljele

mättä k. ja e. Europassa sekä 
Ruotsissa, muutamin paikoin 
Skänessa. Kasvi 30— 50 cm kor
kea, kasteensininen. Varsi yhte
näinen, vähän lehtisuomuinen; 
lht kapeantasasoukat, kouruiset, 
mätästävät, ovat melkein varren 
pituisia. Kukkaterttu pitkä, yk
sipuolinen, kukintoperät lyhyet; 
kukat valkeat, puhkeavat kesä-, 
heinäkuussa. Hedelmä munan- 
pyöreä. Toisint.: Phalangium
Liliago , S c h r e b. —  Ornitho- 
galum gramineum , L a m. —  
Eräs muoto tätä lajia Antheri- 
cum Lilidstrum  on täysin kestävä 
Pietarin kasvitieteellisessä puu
tarhassa, missä sitä ihaillaan 
suurten, puh taan valkeiden, kau
niiden, kellomaisten, tuoksua- 
vien kukkainsa tähden, jotka 
aukeavat heinäkuussa. Kasvi on 
sinisen vihreä, kasvaa metrin 
korkuiseksi, jopa korkeammak
sikin.

*M . B r e n n e r ,  Floristisk 
handbok, 1886, s. 118.

Smirnoff, Käsikirja. — 3

A. ramdsum. L. Kasvaa vilje
lemättä k. ja e. Europassa päi
vänpaisteisilla, kuivilla ylängöil
lä; harvinainen e. Ruotsissa. Kas
vi 50— 70 cm korkea, kasteensi
ninen. Varsi ylhäältä tiheähaa- 
rainen, vähän lehtisuomuinen; 
lht ruohomaisen kapeat, vähän 
kouruiset, paljon vartta lyhem- 
mät. Kukinto epätasaisesti mo
nihaarainen, huiskilomainen, kkt 
monilukuiset, valkeat, edellisiä 
pienemmät, aukeavat heinäkuus
sa. Hedelmä pallonpyöreä. Toi
sint.: Phalangium ramosum, Lam, 
Ornithogalum ram osum , Lam.

Erinomaisia leikkokukkia, täy
sin säätä sietäviä, pohjoisimpana 
Vaasan luona, missä niihin kas
vaa suuria, valkeita, kerrottuja 
kukkaterttuja heinäkuussa; kaa
kossa, Kirjolan luona Viipurissa. 
Näitä kahta lajia käytetään puu
tarhoissa kaunistuksena alppi- 
ryhmissä, kuivilla mäkirinteillä 
ja sarakkeissa. Ne ovat laihan 
näköisiä, kunnes ovat ehti
neet muodostaa jotakuinkin ti
heitä mättäitä. Vaativat menes
tyäkseen päivänpaisteista paik
kaa ja hyvin hiekansekaista 
maata. Niiden tulee niin kau- 
van kuin suinkin saada olla alal
laan ja ovat vain otettavat maas
ta, kun niitä jakamalla uudestaan 
monistetaan. Siemenestä kasva
tetut taimet tarvitsevat 4— 5 
vuotta ennenkun kukkivat.

f

Apios, Amerikkalainen maa-
pähkinä, heimo Papilionac».

rA. tuberösa. M o e n c h. Kas
vaa viljelemättä p. Amerikassa



34 Apöcynum. —  Aquilögia.
Kanadasta Floridaan. Kasvilla 
on laajalle suikertavia rönsyjä, 
jotka muodostavat päärynän 
muotoisia, möyheitä ja syötäviä 
mukuloita. Jotenkin kaunis, 3—  
5 metriä pitkä köynnöskasvi; 
lht epäsäännöllisesti hammaslai
taiset; kukat eivät erityisen kau
niita, omituisesti ruskean- ja 
purppuranpunaisen värisiä, usein 
melkein kokonaan kätkettyinä 
lehtien alle tiheissä tertuissa. 
Sitä käytetään säleistöjen, huvi
majojen, verantojen y. m. kau
nistuksena. Kun se hyvin rehot
taa, käy se pian vaivaloiseksi rik
karuohoksi. Menestyy kaikel- 
laisessa, hyvässä, kalkinsekai- 
sessa, ei liian märässä maassa ja 
lisääntyy tavallisesti itsestään 
juurivesoista sekä juurimuku
loista, jotka muistuttavat taval
lista perunaa. Menestyy hyvin 
Pietarin pomologisessa puutar
hassa. Toisint.: Glycine A p io s , 
L., —  A p ios— A p ios. V o s s.

Tuotu Europpaan 1640. Pen- 
sylvaniassa, Virginiassa ja Ka- 
rolinassa viljellään tätä lajia 
elintarpeena juurimukulainsa 
tähden. Intiaanit syövät yleisesti 
tämän viljelemättömän kasvin 
mukuloita ja ne ovat hyvin tun- 
netuita intialaisesta nimestään 
Saa— gaaban. Keitettynä ne pal
jon muistuttavat maa-artisok- 
kaa ja sisältävät P a y e r i n 
tutkimuksen mukaan yli 100 pro
senttia enemmän typensekaisia 
aineita kuin peruna. Toisinaan 
syödään siemeniäkin samalla ta
voin kuin herneitä.

Apöcynum, Hyönteissieppo, 
heimo Apocynese.

A. androseemiöflium. L. Koti
maa p. Amerikka. Kasvi tum
manvihreä, kasvaa 50— 70 cm 

itkäksi. Varsi punertava, yl- 
äältä oksat levinneet; lht pui- 

keita, ehytlaitaisia ja ruoditto
mia; kukinto runsasröyhyinen, 
kukat aukeavat elokuussa, ovat 
pienet, perälliset, jotenkin kau
niit, ruusunpunaiset, tuoksua- 
vat; niillä on se ominaisuus, että 
muutamilla teriön nieluun kiin
nitetyillä, herkillä nystyröillä tai 
hampailla ne pyytävät hyöntei
siä, jotka tulevat hakemaan ku
kasta mettä. Kasvin kukintoai- 
kana saa siten nähdä pieniä hyön
teisiä, jotka täten ovat menet
täneet henkensä. Se vaatii suo
jaista, puoleksi varjokasta paik
kaa, menestyy kaikessa, hyvässä 
puutarhamaassa ja lisääntyy 
itsestään juurivesoista. Leviää 
hyvin. Sitä harvoin viljellään. 
A . hypericifolium , J a c q., on 
edellisen kaltainen ja sitä hoi
detaan samoin.

Aquilögia, Akileija, heimo 
Ranunculacese.

A. alpina. L. Kotimaa Alpit. 
30 cm korkea; lht liuskaiset, pääl
tä vihreät, ai ta jotenkin harmaan
vihreät; kkt suuria, yksinkertai
sia, riippuvia, tavallisesti vaa
leansinisiä —  harvoin valkeita 
tai vaaleanpunaisia— puhkeavat 
toukokuussa Pietarin kasvitie
teellisessä puutarhassa. On hy-
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vin A . glandulosan kaltainen, 
paitsi että sillä on suoremmat 
kannukset. A . montana S t e r n b. 
Eräs alalaji, atropurpureaW  i 11 d. 
Kkt ruskeat tai tumman purp- 
puranväriset, kauniit, mutta vä
hän pienemmät kuin tavallisen 
akileijan. Kehälehdet ja kan
nukset sinipunaiseen vivahtavat.

A. canadensis. L. Kasvaa vilje
lemättä p. Amerikassa ja Kamt- 
schatkalla. 40— 50 cm korkea, 
haiveninen, alapuoli kalju; lht 
alta jotenkin sinivihreät; kkt 
kauniita, keltaisia, kannukset 
punaisia, täysin puhjenneita hei
näkuussa. On istutettava ke- 
veään, hyvään maahan, kuivalle 
ja ylhäiselle paikalle, huolellisesti 
peitettävä talveksi. Tästä on ole
massa toisia muunnoksia, joilla 
on tumman- ja vaaleanpunaiset, 
ja kerrotut, ruusunpunaiset ku
kat, keskusta valkea. Sekä itse 
lajia että muunnoksiakin voidaan 
käyttää ruukkukasveina. Kamt- 
schatka lajilla on tavallisesti pu
naiset kukat.

A. chrysäntha. A s a G r a y. Ko
timaa uusi -Meksikko. Muodos
taa tuuheita, toista metriä korkei
ta, runsaskukkaisia pensaita; lht 
hienot, vaaleanvihreät, alta har
maanvihreät. Erittäin kauniit, 
kullankeltaiset kukat, joissa pit
kät, sojottavat kannukset, puh
keavat heinäkuussa. On kau
niimpia lajeja kukkasarakkei- 
himme. Toisint.: leptacerasmuun
nos chrysantha H o o k., A . lept. 
muunn. /Zaca, A s a  Gr a y .

Tästä erinomaisen kauniista

akileijasta viljellään useita muo
toja, jotka kasvunsa ja kukkien 
värin puolesta jotenkin paljon 
eroavat emäkasvista. Mainit
semme grandiflora alban, jonka 
muhkeat, valkeat, jalomuotoiset 
kukat ovat oivallisia ja sopivat 
kaikellaisiin sidoksiin; bicolor 
(toisint. californica hybridat 
H o r t), sillä on tulipunaiset ver- 
holehdet, keltaiset terät ja pu
nainen kannus; Jaeschkanii on 
eräs A . chrysantha ja A . Skin
nerin sekasikiö, sillä on kar- 
mininpunaiset verholehdet ja kel
tainen kannus sekä keltaiset te- 
rälehdet.

A. coerdlea. I a m e s. Rocky 
Mountains. Kasvi 30— 50 cm 
korkea, pensasmainen ja soma, 
alhaalta kalju, ylhäältä hieno- 
haiveninen; lht kirkkaanvihreitä, 
alta harmaanvihreitä; alimmat 
varsilehdet suuria ja kerrottuja. 
3-liuskaisia. Verholehdet taval
lisesti valkeita, mutta toisinaan 
sinisen- tai punaisenhäiveisiä, 
noin 18— 20 mm. pitkiä; täysin 
puhjenneiden kukkain taapäin 
kääntyneet; terälehdet noin 
puolta pitemmät, valkeat, (kau
niin sekasikiömuodon haylodgen- 
sisen aivan keltaiset), kukkii ke
säkuussa. Kuuluu kauneimpiin 
lajeihin ja niitä voidaan, niin
kuin A . chrysantha-muotojakin 
edullisesti viljellä ruukuissakin. 
Toisint.: A . leptoceras N u 11. A . 
macrantha H o o k ja A r n.

A. Ilabelläta. S i e b . j a J u c e .  
Kotimaa Japani. Varsi 25— 40 
cm korkea, kalju taikka ylhäältä
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vähän hienohaiveninen; harva- 
kukkainen, kkt loistavansiniset, 
viininpunaiset taikka valkeat, 
/. nana alban kkt aivan valkeat, 
kellomaiset ja kasvu tanakka, ja 
f. nivean kkt valkeat, vähän kel
taista joukossa. Matalat muo
dot kukkivat aikaiseen ja runsaas
ti ja niitä sopii mainiosti hyötää. 
Toisint.: vulgaris, T h b g., A .  
glandulosa M i q. ja M.

A. formösa. F i s c h. Koti
maa p. Amerikka. Muhkea, 40—  
80 cm korkea, kasteensininen, 
haarainen laji. Lehdet ruodilli- 
set, 3-haaraiset, harmaanvihreät, 
alta vaaleammat; lehdykät pyö
reät, pykälaitäiset; röyhyn ku- 
kintoperä kalju; kkt suuria, kau
niita, punakellertäviä, kannuk
set suorat; puhkeavat vähitellen 
pitkin kesää. Muunnoksessa kel
taiset, yksinkertaiset ja punaiset, 
kerrotut kukat, kaikkia muotoja 
sopii ruukuissakin viljellä. Toi
sint.: A . canadensis, muunnos 
formosa T o r r., A . truncata, 
F i s c h., A . californica, H a r t w., 
A . exim ia  P 1 a n c h.

A. fragr&ns. L i n d 1. Kotimaa 
Himalaija. 40— 50 cm korkea, 
pensasmainen laji, lht liuskaiset, 
heleänvihreät, alta harmaanvih
reät; /kkt suuret, hienokarvaiset, 
punertavan valkeat, taikka vaa- 
leansinipunaiset, erittäin hyvä- 
tuoksuiset, joka antaa tälle lajille 
niin suuren arvon. Kukkii kesä
kuussa.

A. Glandulösa. F i s c h. Ko
timaa Altaivuoret. Erinomaisen

kaunis laji. Varsi 30— 40 cm 
korkea, kukkia 1— 3; lht heleän
vihreät, alta harmaanvihreät, 
kkt suuret, kauniit, taivaansini
set (muunnoksessa, jucunda, sini
set, valkoista joukossa) —  kan
nukset 6— 9 mm pitkät, paksut, 
sisäänpäin kääntyneet. Kukkii 
kesäkuussa. Tämän lajin ja A .  
vulg. olympican  sekasikiöllä, jota 
viljellään nimellä A . Stuartii, on 
taivaansiniset verholehdet ja val
keat terät ja voi sitä pitää 
kaikkein kauneimpana akileijana. 
Lajia muunnoksineen sopii erit
täin hyvin viljellä ruukuissa ja 
hyötää. Miellyttävän väriyh- 
teytensä tähden tekee tämä so
ma laji hyvin tehokkaan vaiku
tuksen,' erittäinkin kivikoilla. 
Kukkii aikaisimmin kaikista Aki
leijoista Pietarin pomologisessa 
puutarhassa.

A. sibirica. L a m. Kotimaa 
Siperia, Amurin seutu, 50— 80 cm 
korkea, kaunis laji. Koko kasvi 
melkein kalju,lht päältä tumman
vihreät, alta vaaleanharmaan- 
vihreät. Kukat ovat milloin yk
sinkertaiset, milloin kerrotut, si
niset, lihanväriset taikka sinipu- 
nertavat, puhkeavat kesäkuussa. 
Toisint.: A . bicolor, Ehrh. ,  A .  
speciosa D. G., A . spectabilis 
L e m.

A. vulg&ris. L. Tavallinen 
Akileija. Villiintynyt koko Eu- 
ropassa. Suomessa paikoittain 
villiintynyt, mutta viljeltynä se 
kasvaa vielä Oulunkin tienoilla. 
Kasvi sinivihreä, 40— 60 cm kor
kea; lht toiskertaan 3-jakoiset;
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lehdykät ruodilliset, pyöreälius- 
kaiset, pykä- ja hammaslaitaiset, 
päältä kaljut, alta vaalean kas- 
teensiniset. Röyhyssä hienokar- 
vaiset kukintoperät; kkt taval
lisesti siniset, joskus ruskeat, pu
naiset tai valkeat, kannukset si
säänpäin käyristyneet, aukeavat 
kesäkuussa. Tästä lajista on syn
tynyt monta alalajia ja lukemat
tomia puutarhamuotoja, joiden 
kukat milloin yksinkertaiset, mil
loin kerrotut, vaihtelevat val
keista tummaan purppuraan, 
vaalean tai tummemman sini
sistä sinipunaisiin y. m. juovik- 
kaita ja täplikkäitäkin tapaa jo
tenkin usein. Monista, tähän 
kuuluvista muodoista mainit
semme vain afratan K o c h ,  
(toisint. nigricans Rehb. ) ,  kkt 
tumman ruskeanpunaiset, kau
niit kivikoilla; hybrida S i m s., 
kkt tavallisesti kerrotut, vaih
dellen monenlaisissa värivivah- 
duksissa; olym pica  B o i s s., kkt 
suuret, ihanat, erittäin muun
noksen, W itm a n n ii, siniset, vaa- 
leansinipunervat j. n. e. Ver- 
vaeneana H o r t., erikoinen kel
taisella marmoroitujen lehtiensä 
vuoksi, sekä grandiflora alba 
H o r t., suurine, valkeine kuk
kineen.£ - p

A. vulgäris stelläta kannukse- 
ton, verho- ja terälehdet yhtä 
pitkät.

A. vulg&ris stelläta fl. pl. on
edellisen näköinen, mutta hyvin 
kerrottu ja lehdet lyhemmät. 
Näiden molempain lajien jou
kossa tavataan eri värisiä, him

meitä, vaaleammasta aina tum- 
mimmansiniseen.

Kaikkien, tässä edelläkerrottu- 
jen lajien viljeleminen menestyy 
Pietarin seuduilla.

Akileija  on kauneutensa, kes
tävyytensä ja helpon hoitonsa 
tähden jo aikoja sitten ollut tun
nettu ja suosittu kasvi puutar
hoissamme. Ne ovat jo kauvan 
kaunistaneet kukkasarakkeitam- 
me, nyt on meillä joukko viime
aikaisia, uusia, hienoja lajeja, 
jotka sopivat koristeiksi kivi
koille. Villinä kasvavat useim
mat lajit varjoisilla vuorenrin
teillä, jonkatähden niitä on suo
jattava kuumalta päivänpais- 
teelta. Hoito on yleensä hyvin 
helppo. Useimmat akileijat viih
tyvät kaikellaisessa, hyvässä 
maassa. Kuten tunnettu, ovat 
kaikki akileijat taipuvia muuttu
maan, mutta jos jotakin muun
nosta, johon pannaan erityistä 
arvoa, tahdotaan säilyttää muut
tumatta, monistellaan sitä va
rovasti jakamalla vanhoja tai
mia. Kasvatetaan parhaiten sie
menistä, jotka kylvetään myö
hään syksyllä taikka aikaiseen 
keväällä avomaalle. Kaikki aki
leijat ovat täysin kestäviä meillä, 
idässä Kirjolassa, Viipurin luona 
ja pohjoisimpana Vaasassa, ei
vät tarvitse talvipeitettä.

r
Arabis, Pitkäpalko, heimo 

Crusiferee.
t

A. albida. S t e v. Kotimaa 
Kaukasia. Kasvi harmaan vih
reä, mättäinen, 10— 15 cm kor-
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Arabis.

kea. Aluslehdet levinneitä, pui- 
keita, soukkenevat leveiksi ruo
diksi, sahalaitaisia; varsilehdet 
sepiviä, vastapitkulaisia, suip- 
popäisiä, harvasahaisia, kaikki 
lyhyt-harmaanvanukkeisia; kuk
katerttu karvainen, huiskilomai- 
nen; kkt nuppuja ylempänä; te
rät ja kukintoperät paljon ver- 
hiötä pitemmät. Kukkii run
saasti toukokuun alussa. Käy
tetään leveisiin reunuksiin ja 
kalaistutusten koristeeksi. Eräs 
muunnos valkeareunaisine leh
tineen on sangen kaunis. Li
sääntyy siemenistä ja pistok
kaista. Toisint.: A . caucasica, 
W  i 11 d.

Kukissa lentävät mehiläiset 
ahkerasti.

t
A. alpina. L. Kotimaa Alpit, 

mutta on villinä Kaukasiassa, 
pohjois-Siperiassa Kamtschat- 
kaan asti ja etelä-Siperian vuori- 
seuduilla. Matala, mätästävä 
kasvi, 10— 20 cm korkea. Alus
lehdet vastapuikeita, harvasahai
sia, hienohöyteisiä. Varsi tyvestä 
rento ja haarova, haarat ke
hittyvät ja kukkivat vähitel
len. Kukat valkeita, suurempia 
kuin toisten lajien, puhkeavat 
Pietarin kasvit, puutarhassa tou
kokuun alussa. Hyvin edellisen 
näköinen. Kaunis, kirjava muo
to: /. foliis variegates (toisint.: 
A . verna f  oi. muun. hort) ,  sillä on 
punaiset, keltaisen- ja valkean- 
viiruiset tai raitäiset lehdet, 
joiden kirjavuus pysyy muuttu
matta, kun kasvi on istutettu 
puolivarjoiseen paikkaan. Meillä 
täysin säätä sietävä. Tämä var

sin helposti viljelty, vaatimaton 
kasvi on kaikkein suosima. A .  
alpinaa monistetaan hyvin hel
posti jakamalla. Matalan kas
vunsa tähden myös käytetty reu- 
nakasvina.

f
Arabis alpina H. pl. Arabis  

alpina kerrottuine kukkineen on 
kotoisin Guernseysta. Niinkuin 
itse laji, Arabis alpina , kasvaa 
sen muunnos kerro ttuine kukki
neen rehevästi ja muodostaa 
mataloita, monihaaraisia, tiheitä 
taimia eli mättäitä. Ulkosalla 
aukeavat aikaiseen keväällä lu
kuisat kukat niin runsaasti, 
että ne aivan peittävät kas
vin. Nuo harvat, huippusär- 
mikkäät kukkatertut tulevat 20 
cm korkuisiksi, ja niitä kaunis
tavat höh tavan valkeat, hyvin 
kerrotut kukat.

Tällä kasvilla on se arvokas 
ominaisuus, että sitä on helppo 
hyötää. Taimia, joita on viljelty 
ruukuissa, kylmässä lavassa, la
sien alla, on saatu jo maaliskuun 
alussa kukkimaan runsaasti ja 
kauniisti, joten kasvi sopii hy
vin ruukuissa viljeltäväksi. Tä
mä kerrottu Arabis on suuri- 
arvoinen kevätkukka-ryhmissä- 
kin. Joko sitä viljellään toisten 
kevätkukkain kanssa yhdessä, 
taikka siitä muodostetaan koko
naisia ryhmiä, saadaan siitä 
erinomaisen kaunista, kun tai
met ovat aivan lumivalkeiden, 
kerrottujen, leukoijan näköisten 
kukkien peitossa.

Ruukku viljelykseenkin tori- 
kauppaa varten on tämä muun-
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nos erittäin sopiva. Kukkivia 
taimia voidaan multakokkarei- 
neen ottaa ylös ja istuttaa ruuk
kuihin niiden siitä sanottavasti 
kärsimättä. Leikattuina ovat 
nuo häikäisevän valkeat, har-
seissa tertuissa olevat kukat erit
täin sopivia sitoa seppeleihin.*

Tätä kerrottua muunnosta voi 
tietysti monistella vain jaka
malla. Se on kuitenkin hyvin 
hauras ja heikko, jotta sitä on 
käsiteltävä varovasti. Tätä Ara- 
bis fl. pl. voi myös oksastaa kul- 
talakkaan, joten voidaan saada 
yksivartisia muotoja. Sitä voi 
erittäin hyvin käyttää kivikkoi
hin ja kukkasarakkeihin sekä 
myöskin aikaisena kevätkuk- 
kana. Se on tuoksunsakin puo
lesta leukoijän kaltainen.**

Viljellään Pietarin kasvitieteel
lisessä puutarhassa, mutta pei
tetään huolellisesti talveksi.

t
A. bellidifölia. J a c q. Koti

maa Alpit, kasvaa lähteiden ja 
ruovostojen lähistöllä. 15— 25 cm 
korkea. Lehdet ruusukkeissa; 
varsi kalju, jossa runsaasti pui- 
keita taikka soikeita, puoleksi 
sepiviä, melkein sileitä, kiiltäviä 
lehtiä; kkt valkeita, aukeavat 
kesäkuussa. Käytetään kivirau
nio- ja kallioistutuksiin. Eräs kir- 
javalehtinen muunnos, A . luida

* Cl. S o n n t a g i n  esityk
sen mukaan »A m a t ö r» nimi
sessä puutarhalehdessä v. 1901, 
s. 4.

** K. B o v i n, Trädgardsvärl- 
den, 1903, s. 72.

f  oi. elegantissima ansaitsee huo
miota reunakasvina.

Toisint.: Alucida  L. F i 1.,
Turritis bellidifölia Al i .

Arälia, heimo Araliaceee.
A. racemösa. L. Amerikan 

aralia. Kotimaa p. Amerikka, 
Kanadasta Virginiaan. Kasvi 
vaalean helakanvihreä, 50— 80 
cm korkea. Varsi kalju taikka 
harvakarvainen, haarat siirrotta- 
vat; lht kauniit, toiskertaan pari- 
lehtiset; lehdykät ruodilliset, 
puikeat, herttakan täiset, suippo- 
päiset, melkein toiskertaan hie- 
nosahaiset, päältä kaljut, alta 
hienokarvaiset; kukat mitättö
mät, kellahtavat, jotenkin suu
rissa latvatertuissa. Viljellään 
Pietarin pomologisessa puutar
hassa, mutta ei kuki. Käyte
tään koristekasvina nurmikoilla.

Muunnos sachalinensis (Toi
sint. A . sachalinensis Hort . ) ,  
kasvaa voimakkaammin, sillä on 
suuremmat lehdet eikä se välitä 
talvipakkasista. Regel suosittaa 
sitä suurten, 60 cm pitkien leh
tiensä tähden, jotka tekevät kas
vin koristavammaksi nurmikoil
la. Vaatii ravitsevaa, ei liian ke- 
veää maata sekä lisääntyy sie
menestä ja jakamalla.

Arenäria, Arho, heimo 
Carysphyllese.

Pieniä, mätästäviä, heinämäi- 
siä ruohoja, joissa pitkin kesää 
aukeaa valkeita kukkia. Käyte-
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tään teko- tai luonnollisten tun- 
turipaikkojen koristeina. Tähän 
tarkotukseen saattavat olla kau
neimmat: A . balearica L., Balea- 
rin saaret; graminifolia Schr. ,  
Kaukasia; laricifolia L., e. Eu- 
roppa, sekä longifolia Bieb . ,  
Venäjä. Kaikki ovat täysin sää
tä sietäviä, mutta ne ovat istu
tettavat laihaan maahan ja päi
vänpaisteisiin paikkoihin.

Armöria, Ruohoneilikka, 
heimo Plumbaginaceee.

A. alpina. W  i 11 d. Englannin 
ruohoneilikka. Kotimaa Sveitsi, 
Tyrolin alpit. 12— 20 cm korkea. 
Juuri ruskea, liereä. Lehdet ka
peat, suipot, kantaan kapenevat, 
litteät ja sileät, tuskin vanaa leve
ämmät; kukintoperät sileät. My- 
keröt suuret, tumman ruusunpu
naiset ja kukat kauniit elokuussa. 
On täysin säätä sietävä ja käy
tetään kivikkojen kaunis teenä. 
Toisint.: Statice mqjitana M i 11., 
S . alpina H o p p e, S . Arm eria  
/. alpina D. C.

A. maritima. W  i 11 d. Koti
maa k. Europan merenrannat. 
Matala kasvi, muodostaa kau
niita, tummanvihreitä, runsaasti 
kukkivia mättäitä; lht lyhyitä, 
oramaisia, päältä litteitä, kou- 
ruisia, kaljuja; alta mykeviä; 
kkt tiheissä mykeröissä, 15— 20 
cm pitkissä, pehmeäkarvaisissa 
vanoissa; verhiö yleensä karvai
nen, ulkoiset kehtosuomut tyl
pät. Kukat ovat vaihdellen kau
niin vaaleanpunaiset, tumman

ruusunpunaiset, valkeat ja sini- 
punervat ja aukeavat heinä
kuusta syyskuuhun.

Maanlaatuun ja paikkaan näh
den ovat ne hyvin vaatimatto
mia ja viihtyvät kuivilla, laihoil
la ja hiekkaisilla paikoilla, par
haiten kalkinsekaisessa mullassa, 
mutta muuten kaikellaisessa puu
tarhamaassa sekä auringonpais
teessa että varjossa eikä niitä 
koskaan loiseläimet vaivaa. Ne 
ovat erittäin sopivat reunuksiin 
kuivilla rinteillä, kivikasoilla, 
hautakummuilla y. m. Kasvi on 
parhaita kukintoon ja kestävyy
teen nähden. Lisääntyy parhai
ten jakamalla. Suurempia, mo
nivuotisia taimia voi jakaa 15—  
20 pieneen osaan, jotka koulute
taan ulos puutarhasarkaan, 10 cm 
välimatkan päähän toisistaan, 
jolloin ne vuoden perästä ovat 
vahvistuneet ja voidaan istuttaa 
vakituiseen paikkaansa, parhai
ten syksyllä,kukkain lakastuttua, 
20— 25 cm päähän toisistaan. 
Kolmen vuoden kuluttua ovat 
ne kasvaneet yhteen ja muodos
tavat silloin kauniin, yhtenäisen 
reunuksen.* Toisint.:" A . cam- 
pestris, V a 11 r.; —  A . vulgaris, 
W  i 11 d. Statice Arm eria , L., 
S. elongata, H o f f m.

Artemisia, Maruna, heimo 
Composit».

A. abrötanum. L. Aaprotti, 
Hajumaruna. Kotimaa tunte-

* O. G. N o r d b ä c k, Träd- 
gärdstidningen 1902. s. 197.
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maton. Kerrotaan, että sitä vil
jellään ja että se on jo villiintynyt 
Kiinassa, missä sitä käytetään 
höysteenä eräänlaisessa leivässä.* 
Kasvi tummanvihreä, pysty, al
haalta puiseva, pensasmainen, 
tiheälehtinen, versot hienokar- 
vaiset; lht litteäruotiset, 2 
— 3 kertaa parijakoiset; liuskat 
rihmamaiset, litteämäiset, hie- 
nouurteiset, melkein kaljut; 
kukkaterttu runsaskukkainen. 
Meillä se harvoin kukkii, jolloin 
sillä on keltaiset kukat, jotka 
puhkeavat elo- tai syyskuussa. 
Yleensä viljellään sitä täällä 
maustekasvina. Roomalaiset pa
nivat tuoreita latvavesoja olivi- 
öljyyn, sitten ne puserrettiin ja 
öljy siivilöitiin; siten saatiin hy- 
vätuoksuista öljyä, (Dioscorides 
I c I 60), Kirjolassa, Viipurin 
luona on kasvi menestynyt hiek
kamaassa ja puolivarjossa.

A. argentea. A i t. Madeirasta 
tuotu Englantiin 1777. Kasvi 
hopean valkea, tiheä- ja lyhyt- 
valkeanvanukkeinen; varsi pys
ty; lht yksinkertaisesti tai kerro- 
tusti parijakoiset; liuskat sui- 
keat, hyvin kapeat, röyhy ti- 
heähaarainen, mykeröt pallon- 
pyöreät, kehto valkeavillainen, 
kkt keltaiset, aukeavat kesä-, 
heinäkuussa. Kauniit, hopean- 
valkeat lehdet tekevät tämän 
kasvin erittäin suosituksi ja 
se on vaikuttava avomaan kuk
kaistutuksissa. Lisääntyy pis
tokkaista; on talvella säilytet

* C. S c h t i b l e r ,  Verida- 
rium Norvegicum II s. 30.

tävä haitattomassa paikassa. 
Toisint.: Absinthium  argenteum, 
B e s s.

A. Stelleriäna. B e s s. Koti
maa Kamtschatka. Kaunis, 30—  
50 cm korkea, pensasmainen, 
pysty, hopeanvalkea pensaskasvi. 
Varsi ja lehtien alaosa valkean- 
harmaanvanukkeinen; alimmat 
lehdet lapiomaiset, pvkälai- 
taiset, keskimmäiset halkoiset, 
liuskat tylpät; lht ja kukinto- 
perät harvoin 5 cm pitkät. Kuk
ka keltainen, yksinäinen. Kasvi 
painuu usein maata myöten, 
mutta silloin se käyristetään ja 
on hyvin koristava toisten tum- 
malehtisten kasvien joukossa 
taikka nurmikossa. Ansaitsee 
lehtikasvina hyvin tulla huoma
tuksi. On kestävä Pietarin seu
duilla ja lisääntyy siemenestä ja 
pistokkaista avomaassa.

Äsarum, Taponlehti, heimo 
Aristolochiaceee.

t fA. europaeum. L. Europan 
taponlehti. Kotimaa Europpa, 
Siperia, löytyy muutamin pai
koin harvinaisena Ruotsissa, 
Skanessa. 10— 15 cm korkea 
kasvi, juuresta haarova, varsi 
paksu, hienokarvainen, kohene
va, lehtisuomuinen, alaspäin juu- 
rehtiva; lht suuret, herttamaiset, 
tummanvihreät, kiiltävät, kar- 
valaitäiset, eivät lakastu lumen 
alla; lehtiruodit pystyt, hieno- 
karvaiset; kukat toishaaraisissa 
lehtihangoissa lähellä juurta, 
nuppu nuokkuva, kukka kello-
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mainen, ulkopuolelta ruskean
vihreä, sisältä punainen tai rus
kea, karvainen, mitätön, au
keaa keväällä. Kasvi sopii peit
tämään paljaita paikkoja puiden 
ja pensaiden alla; myöskin le- 
veimmiksi reunamiksi varjoisiin 
paikkoihin on se hyvin sopiva. 
Tämän mieltäkiinnittävän suvun 
toiset lajit eivät kestä meidän tal
viamme.

Aclepias, Silkkiruoho, 
heimo Aclepiaceae.

A. incarn&ta. L. Kotimaa p. 
Amerikka, suoperäisellä maalla. 
Kasvi 60— 80 cm korkea, kalju 
taikka vähän pehmeäkarvainen; 
varsi lehdekäs latvaan asti; lht 
vastakkaiset,toisinaan kolme yh
dessä kiehkurassa, pitkät, lytiyt- 
ruotiset, alhaalta tylpät tai vä
hän suipot; kukintoperä haarau
tunut terttuihin; kkt tumman 
1 ihan väriset, vanilj atuoksuiset, 
puhkeavat elokuussa. Vaatii ke- 
veää, hyvää multaa, lämmintä 
paikkaa "ja on kaunis niillä pai
koin, joissa se hyvin menestyy, 
jopa kaunein näistä lajeista. Li
sääntyy siemenestä tai jakamalla. 
Toisint.: A . amoena, B r o n g n .

A. syrifcca. L. Kotimaa p. 
Amerikka. 1,50— 2 metriä kor
kea. Hyvin suikertavat juuret. 
Varsi on voimakas, yhtenäinen, 
pysty ja haiveninen; lht hyvin 
lyhytruotiset, vastakkaiset, suu
ret, soikeat, kirkkaanvihreät, 
päältä sileät, suonet punaiset, 
pyöreäkantäiset, lvhytpäiset ja

ehytlaitaiset; alta harmaanvih
reät, lyhytvanukkeiset; kukinto- 
perät haiveniset ja hervottomat, 
kkt ruskeat, medeltä tuoksuavat, 
runsaissa viuhkoissa, aukeavat 
heinä-, elokuussa. Kasvi on kau
nis, ei pidä paljon väliä maanlaa- 
dusta ja kasvipaikasta ja leviää 
hyvin suikertavista juuristaan. 
Sitä voi sentähden käyttää vain 
suuremmissa puutarhoissa ja 
puistoissa, joissa se saa tilaa 
mielin määrin levitäkseen. Kas
vin kotimaassa syödään nuoria 
vesoja parsana.

1700 luvulla luultiin A . sy -  
riacan siemenvillaa voitavan 
käyttää silkin lisänä, mutta kun 
sitä pitkän aikaa monessa maas
sa oli koetettu saavuttamatta 
odotettua tulosta, on kokonaan 
heretty näistä kokeista. Mutta 
suurta hyötyä on meillä tästä 
lajista —  se ei ole vain kaunis
tuksena, —  vaan sen kukista 
saavat mehiläiset runsaasti hu
najaa. Se on edullinen siitäkin 
syystä, että se kukkii aikana, 
jolloin joukko toisia, mehiläis- 
viljelykseen hyödyllisiä kasveja 
jo on kukkinut sinä vuonna.* 
Toisint.: A . Cornuti, D c n e.

A. tuberösa. L. Kotimaa p. 
Amerikka, hiekkaisilla, kuivilla 
paikoilla. Varsi 60 cm korkea. 
Juurakko kyhmyinen, juuret 
hapsimaiset. Kasvi karkeakar
vainen, hyvin haarainen, runsas-

* F. C. S c h ti b 1 e r, Verida- 
rium Norvegicum II s. 98, tässä 
teoksessa on tarkka selitys A .  
syriacan siemenvillasta.



Asperula. 43
lehtinen aina haarovaan latvaan 
asti; lht pitkät, suikeat; ruodit 
hennot. Varren latvassa monta, 
lyhytperäistä kukkaterttua; kkt 
erinomaisen kauniit, oranssin
keltaiset tai sahraminpunaiset, 
toisinaan muuttuen tulipunai
siksi. Vaatii syvää kanervamul- 
taa ja jotakuinkin varjoa. Hyvin 
viljeltynä on tämä kasvi todel
lakin loistava ja sitä voi hyvin 
edullisesti käyttää ryhmien, sa
rakkeiden ja alppi-istutusten 
kaunisteena. Se on hyvin arka 
äkkinäisille ilmanvaih teille ja 
talvipakkaselle, sentähden on se 
meillä huolellisesti peitettävä 
kuivilla lehdillä ja kuusen ha
vuilla. Lisääntyy siemenestä ja 
juurivesoista, jotka istutetaan 
40 cm välimatkan päähän toisis
taan. Siemenet säilyttävät itä- 
misvoimansa 3— 4 vuotta; itävät 
maassa 14 päivässä.

Kaikki nämä lajit ovat mesi- 
rikkaita. Mutta A . syriacaa pide
tään Venäjällä mesirikkaimpana 
kasvina, »on kaiken päivää aivan 
mehiläisten vallassa, jotka ku
kista keräävät valkeata ja voi
makasta hunajaa».

Asperula, Maratti, heimo 
Rubiaeese.

A. odoräta. L. Kotimaa Kau
kasia. Tavataan villiintyneenä 
Ahvenanmaalla ja eteläosassa 
pitkin rannikkoa aina Laatok
kaan asti, Valamossa.* Kasvi 
pysty, 20 cm korkea, yhtenäinen,

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 272.

nuorempana kovin tuoksuava*; 
varsi kalju, jäykkä; lht ohuet, 
alhaalta 6-, ylhäältä 8-säteiset, 
laidoilta hienokarvaiset; röyhy 
pitkähaarainen, kalju; kkt pie
net, valkeat, puhkeavat touko-, 
kesäkuussa. Tätä pientä kasvia 
pitäisi kasvattaa kaikissa puutar
hoissa, vaikka se ei kaunistus- 
kasvina olekaan minkään arvoi
nen, niin on se suosittu suloisen, 
hyvän tuoksunsa tähden, joka 
kasvissa säilyy kuivattunakin. 
Ruotsissa monin paikoin säily
tetään pitkin vuotta tästä kas
vista sidottuja seppeleitä.** Me
nestyy kaikellaisessa hyvässä, 
keveänlaisessa maassa ja joten
kin varjoisissa paikoissa, niin
kuin puiden alla, ja käytetään 
tavallisesti reunuksiin. Monistel- 
laan jakamalla keväällä taikka 
elo-, heinäkuussa; siemenet itä
vät hyvin hitaasti. Mehiläiset 
käyvät kukissa ahkerasti. Sak
sassa hyvin suosittua** kesäjuo- 
maa, (»M ajtran k»), valmistetaan 
pääasiallisesti tästä kasvista.

* Hyvänhajuinen aine on C u - 
m asini, jonka K o s s m a n 1844 
keksi tästä kasvista.

** F. C. S c h ti b 1 e r, Verida- 
rium Norvegicum, I. s. 339.

Kun seppele hyvin tuoksuaa, 
tulee sade. 17 vuosisadan lopulla 
käytettiin Telemarkenissa A .  
odorata keitettä yskää vastaan 
ja vielä tänäkin päivänä on tapa
na maalla panna »marattisep- 
pele» jalkakylpyyn. Ruotsissa 
pannaan keväällä marattia olu
een, jotta se saisi miellyttävän 
maun. R e t z i u s.
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Asphödelus, Affodilli, heimo 

Asphodelese.

A. luteus. L. Kotimaa e. Eu- 
roppa. Tätä kasvia viljellään 
kukkiensa koristavan vaikutuk
sen tähden. 70— 80 cm korkea, 
lht ruokomaiset, kolmikulmaiset, 
tiheässä pensaassa. Varsilehdet 
yhä lyhenevät latvaan päin; kkt 
keltaiset, parittain pitkässä täh
kässä, aukeavat heinäkuussa. 
Tästä lajista on olemassa eräs 
kerrottu muunnos.

A. ramösus. L. Kotimaa e. 
Europpa. Juuri mukulainen. Va
nan pituus noin 1 mtr. ja enem
mänkin, lehdetön; lht miekka- 
maiset, tummanvihreät jasiirrot- 
tavat; vanoja yksi tai useampia, 
vähän haarovia; kk valkeat, au
keavat kesäkuussa yksinkertai
sissa, tiheissä harkoissa; kukinto- 
perä 1|— 2£ cm pitkä.

Nämä erinomaisen kauniit lil
jakasvit vaativat etupäässä kalk
kimaata, viihtyvät kuitenkin 
hiekka- sekä muussakin voimak
kaassa puutarhamaassa ja läm
pimissä, päivänpaisteisissa pai
koissa, missä ei ole suurta kos
teutta. Kukkiensa ja komean 
kasvunsa tähden sopii tämä laji 
kaunistukseksi kukkasarakkei- 
siin, kivikkoihin ja tekee erin
omaisen vaikutuksen nurmi
koissa. Lisääntyy helpoimmin 
juurivesoista, jotka keväällä va
rovasti erotetaan emätaimesta 
ja istutetaan erilleen. Kovina 
ja vähälumisina talvina on kasvi 
huolellisesti suojattava kuivalla 
lehtipeitteellä.

Juurissa on runsaasti tärkke
lystä ja niitä on sentähden koe
tettu käyttää leipä-, ruoka- ja 
alkoholiaineina ja myöh em

inä aikoina lääkkeenä. Van
at istuttivat näitä kasvaja hau

tuumaihin, jotta ei heidän kuol
leensa kärsisi nälkää. Tätä lajia 
vanhanajan sivistyskansat myös
kin paljon kiittivät. Ii o m e- 
ru s  antaa kuolleiden haamujen 
manalassa levätä asphodelos kas
veilla.

Aster, Syysasteri, heimo 
Compositee.

Aster alp inusjäsen muunnokset.

A. alpinus. L. Kotimaa keski- 
ja e. Europan alpit sekä e. Ve
näjä ja Siperia. 15— 20 cm kor
kea kasvi; aluslehdet pitkulaisen 
lapiomaiset, levinneet, lyhytruo- 
tiset, varsi yhtenäinen, kukka 
yksinäinen; iht pitkulaisia, al
haalta kapenevat leveiksi ruo
diksi, ylhäältä ruodittomat, suip- 
popäiset, kaikki ehytlaitaiset, 
pehmeäkarvaiset; kukin toperä
valkean haiveninen;kukat siniset, 
vaaleansiniset tai sinipunervat, 
toisinaan myös valkeat, aukea
vat kesäkuun alussa. A. alpi
nus ja superbus kukkivat Vaa
san luona. —  Muunnos speciosus 
R g 1 on suurempi, usein 50-— 60 
cm korkea, kkt suuret monilu
kuiset, tumman orvokinsiniset, 
kehräkukat keltaiset.

Alppikasveina vaativat ne kui
vaa paikkaa ja voimakasta maa
ta, joka ei pidätä vettä, tämä kun
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vaikuttaa vahingollisesti koko 
kasviin; ne ovat myös näyttäneet 
olevansa erinomaisia reunus- ja 
koristuskasveja. Toisint.: A . pul- 
chellus H o h e n  ei W  i 11 d.

9A. alpinus albus. H o r t. Sillä 
on valkeat kukat ja eräällä A .  
alpinus ruber nimisenä tunne
tulla muunnoksella on puna- 
varjoiset kukat. Vaikka mo
lemmat ovat matalakasvuisia, 
sopivat ne erinomaisesti kivi
raunioille. Näitä astereja on 
joitakuita löytynyt villien aste
rien joukosta, ja viljelyksen 
kautta on niistä tullut itse
näinen laji, vieläpä suurempi ja 
kauniimpi. Kukkii Vaasan luona 
kesäkuun alussa. Täysin kestävä 
Viipurin luona.

t

A. diplöstephioides. B e n t h
ja H o o k. Kotimaa Himalaijan 
vuoret, joilla se löydettiin 1882 
mahdottoman suurelta ylängöltä 
Sikkimin maakunnassa. Kestää 
siellä kovimpia myrskyjä ja äk
kinäisiä ilmanmuutoksia. Varsi 
suora ja kova, kukka yksinäinen, 
kasvaa 50 cm korkeaksi, lehdet 
kannasta päähän asti valkean- 
haivenisia, samoin myös varsi. 
Aluslehdet vastapuikeita, har
voin soikeita, 10 cm pitkät, suip- 
popäiset ja ehytlaitaiset. Kukat, 
jotka aukeavat elokuussa, ovat 
keskeltä mitattuina, puoliauen- 
neina 8 cm, siniset taikka purp
puran värisen siniset, kehräkukat 
tummanpurppuraiset taikka mel- 
melkein mustat. Tämä asteri on 
kauneimpia, mutta harvinainen, 
sillä sitä on vaikea monistella

sekä siemenestä että jakamalla. 
Vaatii syvää, hyvin muokattua 
savimaata. Menestynyt Pietarin 
pomologisessa puutarhassa.

A. alpinus sup6rbus. H o r t.
Tulee 30 cm korkeaksi, mutta ku
kat eivät ole niin suuria kuin 
edellä mainittuin. Kukkii Vaa
san seuduilla kesäkuun alussa.

A. Peregrinus. P u r s h. Ko
timaa p. Amerikka. 35 cm kor
kea. Sen kukat ovat A lpine  
asterin näköiset, mutta niitä 
suuremmat. Tämä A . Peregri
nus ei ole ainoastaan sopiva ke
vät- taikka aikaiseksi kesäkukak
si, vaan sitä voi myös viljellä ja 
hyötää ruukuissa. Se on säätä 
sietävä ja haluttu hyvien ominai- 
suuksiensa tähden. Kukkii ke
säkuussa. Tämä, niinkuin useim
mat A. alpinus ryhmään kuulu
vat, eivät siedä lannotusta, 
mutta kohtuullisesti kastele
malla saadaan parhaimmat tu
lokset.

A. Amellus. L. Virgilion asteri. 
Kotimaa keski- ja e. Europpa, 
vuorilla ja kummuilla. Venäjällä 
levinneenä Mustasta [merestä 
Moskovaan. Kestää talvi-ilmaa 
sangen korkealle pohjoiseen il
man mitään peitettä. 30— 40 cm 
korkea. Kasvi jäykkäkarvainen; 
lht suikeita, pitkänpvöreitä, 3- 
suonisia, pehmeäkarvaisia; varsi 
pysty, kova, huiskilohaarainen 
ja lehtinen; kukat yksittäin ok
sien päissä, jotenkin suuret, pu- 
nasinervät taikka siniset laita-
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kukat ja keltaiset kehräkukat; 
muunnoksessa roseus purppuran- 
väriset ja cassubicus tumman
siniset kkt, aukeavat elo-, syys
kuussa. Viljeleminen menestyy 
Kräftriketissä Tukholman luona 
ja Kirjolassa Viipurin lähellä. 
Tämän kauniin lajin eri muotoina 
mainitsemme seur.: communis
D. G., (toisint.: A . amellus,
J a c  q., A . amelloides, R o e m., 
ei Rchb.) ,  ainoastaan pää
muodosta eroava, latifolius D. G. 
(toisint. A . amelloides. R c h b ;  
A . Pseudo-amellus, D. G.), kuk
kii vähän myöhempään; bessa- 
rabicus D. C. (toisint.: A . bessa- 
rabicus, Bess). ,  kukat purppu- 
ransinertävät, kauniit, komea 
laji; hispidus D. C. ja ibericus 
S t e v. Asteri muotoineen on 
kauniimpia syysastereita. Parhai
ten ne menestyvät jotenkin kalk
kiperäisessä iriullassa, täysin päi
vänpaisteisilla paikoilla. Käy
tetään etupäässä sarakkeissa ja 
kiviröykkiöillä.

r
A. Chapmanii. T o r r  ja Gr.  

Kotimaa p. Amerikka. 60— 80 
cm korkea, komea kasvi. Varsi 
kohoaa jotenkin paksusta juura
kosta, on yhtenäinen ja heikko, 
latvassa muutamia heikkoja ok
sia, joissa jokaisessa kukka. Lht 
tasasoukat taikka lapiomaisesti 
tasasoukat, 12— 23 cm pitkät; 
varsilehdet oramaiset, poimuiset 
ja pystyt; kauniit, sinipunervat; 
kukat aukeavat aina myöhään 
syksyyn. Verraton sarakkeissa. 
On menestynyt Pietarin pom. 
puutarhassa.

r *
A. concinnus. W  i 11 d. Kotimaa 

p. Amerikka. 60— 90 cm kor
kea, tiheä pensas, lehdet vihreät, 
suikeat, hienosahaiset, ylimmät 
2̂ — 5 cm pitkät, alimmat varsi
lehdet suikeat, korvakkeiset. Ko
ko tuo korkea, huippusärmikäs- 
muotoinen kasvi on kuin täyteen 
sirotettu lukemattomia pieniä, 
somia, orvokinsinisiä tähtikuk- 
kia, jotka aukeavat syyskuussa. 
On sukunsa kauneimpia. Toi
sinnolta: A . form osissim us,
H o r t., A . elegans, H o r t. ei 
W  i 11 d.

t
A. Curt6sii. T o r r ja G r. Ko

timaa p. Amerikka kuivassa met
sämaassa. 60— 80 cm korkea. 
Varsi jotenkin heikko, haaraan- 
tunut harseihin rövhvihin, suu
rimmissa oksissa on kukkia har
vassa siellä täällä; alimmat ja 
aluslehdet ovat puikeansuikeita, 
suippopäisiä, 7— 10 cm pitkiä. 
Kkt suuret, kauniin violetinsini
set, aukeavat elokuussa. Kau
niina ja korkeana sarakekuk- 
kana voi sitä kuitenkin suosittaa 
pienempiinkin kasvitarhoihin. 
Viljellään Pietarin pom. puutar
hassa.

f
A. diffdsus. A i t. Kotimaa p. 

Amerikka. 40— 80 cm korkea, 
kuitenkin paikan ja maanlaadun 
mukaan. Kasvi hienokarvainen 
taikka melkein paljas, vanhem
pien oksat taipuvat levälleen ja 
siten tulee se sorean näköiseksi*.

* Näin on varsinkin muunnos 
horizontalis (Toisint.: A . hori- 
zontalis, D e s  f., A . recurvatus, 
W i l l d .).
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Lht enimmästi leveänsuikeat, 
suippopäiset ja kapeakantaiset; 
varsilehdet tavallisesti 7— 14 cm, 
suippopäiset ja sitkeähampaiset. 
Kukat hyvin pienet, lukuisat, 
valkeat, toisinaan punertavat tai 
sinipunervat, kehräkukat keltai
set, aukeavat syyskuussa. Toi- 
sint.: A . pendulus, Ai t . ,  A . 
divergens, A i t., A . m iser, N u 1.1, 
A . parviflorus, D a r l i n g t . ,  So- 
lidago lateriflora, L.

Kaunis, matalakasvuinen puu- 
tarhamuoto, A . Revesii, H o r t., 
ansaitsee erityistä huomiota.

r
A. Linösyris. B e r n h. Kas

vaa viljelemättä k. ja e. Euro- 
passa ja Aasiassa, hiekkaisessa 
maassa ja kuivilla mäkirinteillä. 
Pensasmainen, 30— 50 cm kor
kea. Varsi nousee hyvin kovasta 
juurakosta, on pysty, yhtenäi
nen, tiheä-, hieno-, somalehtinen; 
lht muuttuvaisia, täplikkäitä, 
jotenkin karheita, pää vanukkei- 
nen; latvassa runsaat huiskilot 
täynnä kullankeltaisia myke- 
röitä —  josta kansannimitys 
»Kultakutri»—  aukeavat heinä-, 
syyskuussa. Sädekukkia löytyy 
harvoin. Tämän lajin pitäisi olla 
olemassa jokaisessa kukkakoko- 
elmassa. Sopii parhaiten suu
rempiin puutarhoihin ja ryhmit
täin kukkasarakkeisiin ja kui
viin mäkirinteisiin y. m. Toi- 
sint.: L in ösyris vulgaris, Cass . ,  
Chrysocoma L in ösyris , L., Crini- 
taria L in ösyris , L e s s; Erigeron  
L in ösyris , C 1 a i r v.

r t
A. Novae-Anglise. L. Uusi 

englantilainen. Kotimaa Pohjois-

Amerikka, mistä se 1710 tuotiin 
Englantiin. 70— 150 cm korkea, 
kaunis, erittäin runsaskukkainen 
syysasteri, kuitenkin paikan ja 
maanlaadun mukaan. Ehytlai
taiset, suikeat lehdet peittävät 
tiheästi suoran ja jäykän var
ren; kukat huiskilomaisissa latva- 
tertuissa ovat ihmeelliset run
sautensa tähden; laitakukat 
purppuranpunaiset, tummansi
niset, karmosininpunaiset—taik
ka ruusunpunaiset, kehräkukat 
keltaiset, punapäiset; aukeavat 
syyskuussa. Tämä syysasteri 
muunnoksineen on sukunsa kau
niimpia. Kestää heikompia yö- 
halloja, jonkatähden sitä vain 
voi puoltaa koeviljelykseksi Suo
messa. Pituutensa tähden sopii 
se viljeltäväksi suuremmissa 
puutarhoissa, niinkuin pensas- 
ryhmien reunuksissa ja kukka- 
ryhmien keskuksissa sekä yksi
näisinä nurmikoissa. Tämä laji 
on koristava, istutettakoon se 
mihin tahansa. Erinomaisia leik
kokukkia ja erittäin somia mal- 
javihkoissa. Menestyy parhaiten 
hiekkaisessa, kalkinsekaisessa, 
fosforipitoisessa maassa; avonai
sessa, päivänpaisteisessa paikas
sa, on kasteltava kohtuullisesti. 
Varjoisissa paikoissa on kukinto 
keskinkertainen ja sitäkin vä
hempi. Viljeltynä menestyy Kir- 
jolassa Viipurin luona. Toisin
toja: A . amplexicaulis, L a m., 
A . spurius, W  i 11 d., A . concin- 
nus, C o 11 a.

Toisint.: Ruber, sillä on selvästi 
punertava väri. Tulee 1,30 cm 
korkuiseksi, käytetään suurten ja 
korkeiden pensastojen reunoihin.
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tA. Novi-Belgii. L. Runsas- 

kukkainen. Kotimaa p. Amerik
ka, josta tämäkin tuotiin 1710 
Englantiin. Tämä laji äärettö
män monine muunnoksineen on 
samoin kaunis, 50— 1,50 cm kor
kea,hyvin runsaskukkainen syys- 
asteri. Kasvaa korkeissa, "tuu
heissa pensaissa; lht suikeita, 
kiiltäviä ja tyvestä sepiviä; lai- 
takukat vaihtelevat sinipuner- 
vina, sinisinä ja punasinervinä, 
keltainen kehrä, aukeavat syys-, 
lokakuussa. Suositaan leikko
kukkina, verrattomia maljakko- 
vihkoissa. Kukin toaikaa voidaan 
pidentää istuttamalla kasvi ruuk
kuihin —  se ei siitä kärsi —  jol
loin sen kukat meitä vielä ilah
duttavat joulukuussakin. Sa
moinkuin edellisetkin, menestyy 
se parhaiten keveässä ja kuoh
keassa kalkkimaassa ja päivän
paisteisilla paikoilla. Käytetään 
kuin edellistä. Viljellään Pieta
rin pomol. puutarhassa. Toisint.: 
A . serotinus, Mi l l . ,  A . flori- 
bundus, W  i 11 d., A . laxus, 
T o r r  ja Gr., A . praealtus, 
T o r r  ja Gr., A . longifolius, 
G r. ja L a m.

M uunnos Am elius Besarabi- 
cus kasvaa 40— 50 cm korkeaksi, 
runsaskukkainen. Kukkii elo
kuun alusta syyskuun loppuun.

M u unnos M ichalem as D a isies , 
erikoinen »veltostuneen» näkön
sä tähden. Kasvaa vain 60 cm 
korkeaksi; on kauniimpia leikko
kukkia ja kaunistaa kaikkialla 
paikkaansa.

M u u n n . Robert Parker, sillä on 
viukkoissa suuret, laventelinsini- 
set, Sirenin väriset kukat, joissa

keltainen kehrä; kasvaa 50— 80 
cm korkeaksi. Kukkii syyskuusta 
— marraskuuhun.

M u u n n . densus kasvaa 80—  
1,20 cm korkeaksi ja sillä on 
pienemmät, siniset kukat, sopi
vat kukkavihkoihin.

r
A. pyrenseus. D. C. Kotimaa 

Pyreneanvuoret. Varsi 20— 40 
cm korkea, pysty, jäykkäkar- 
vainen, tavallisesti ylhäältä haa
rova, joka lehdikkään oksan lat
vassa kukka, lht suikeita, puoli- 
sepoisia, suippopäisiä, harvaham- 
paisia, sekä päältä että alta kar
keakarvaisia; kkt suuret, kau
niit, sinipunervat, keltainen keh
rä, aukeavat jo kesäkuussa, joten 
tämä laji on meille arvokkaampi. 
Sopii parhaiten sarakkeisiin ja 
korkeampien kasvien laitakoris- 
teeksi. Toisint.: A . sibiricus, 
L a m ei L.

fA. Shörtii. H o o k. Kotimaa 
p. Amerikka. 60— 100 cm kor
kea kasvi; varsi hieno, pehmeä, 
tiheälehtinen; lht puikeansui- 
keita, joista alimmat hertta- 
maisia, kaljuja, hienosuonisia ly
hyiden, pehmeiden ruotien va
rassa, kkt lukuisat, kauniit, vaa
lean sinipunervat, muunnoksen 
azureus L d 1., kukat tumman si
nipunervat, puhkeavat elokuus
sa. Sopii käyttää sarakkeissa 
pienemmissäkin kasvitarhoissa.

r
A. spect&bilis. A i t. Kotimaa 

p. Amerikka 30— 40 cm korkea 
kasvi. Varsi karhea, jonka/lat
vassa röyhyt; lht suikeita, alim
mat pitkänsoikeita, osittain
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ehytlaitaisia, osittain hiukan sa
halaitaisia. Hyvin runsaasti kau
niita, sinisiä, kiiltäviä kukkia, 
jotka aukeavat heinäkuussa. Is
tutetaan sarakkeisiin hiekanse- 
kaiseen maahan, päivänpaistei
sille paikoille. Sopii pienempiin- 
kin kasvitarhoihin. Toisint.: A .  
elegans, W  i 11 d., A . speciosus, 
H o r n e m.

r
A. Tradescdntii. L. Kotimaa 

p. Amerikka. 60— 100 cm korkea 
huippusärmikkään muotoinen 
kasvi, Varsi hoikka, jossa lukuisia 
pystyjä, ulospäin taipuvia, pieniä 
haaroja ja pieniä oksia; lht sui- 
keita, hiukan sahalaitaisia, jo
tenkin ohuita, kirkkaan vihreän- 
värisiä. Kukat huippusärmik- 
käissä tertuissa, erittäin lukui
sat, valkeat, joskus punasiner- 
vät, aukeavat syyskuussa. Erin
omaisen, hienomuotoisen lehti- 
rakenteensä ja kauniiden kuk- 
kainsa tähden on koko kasvilla 
sorea muoto ja ansaitsee viljellä, 
erittäinkin suuremmissa puutar
hoissa. Toisintoja: A . fragalis, 
W  i 11 d., A . m iser, A i t. ei L., 
A . leucanthemus. D e s f., A .  
artem is iaeflorus, P o i r.

Keski-Europan puutarhaju
hlissa mainitaan toisinaan A . 
Tradescantiaa nimellä A  st. D a - 
tchii, joka nyt ei enää ole käy
tännössä.

Tässä mainitsemme vielä muu
tamia uusia asterilajeja, joita 
suositellaan hyvien ominaisuuk- 
siensa tähden. Ansaitsevat meillä
kin tulla koeviljelyksen alaisiksi.

Aster D um osus H o f f m. 
muodostaa erikoisen, kääpiömäi-

Smirnoff, Käsikirja. — 4

sen ja tiheän pensaan, joka on 
30 cm korkea ja melkein yhtä 
leveä läpimitaten. Se on erin
omainen reuna- ja koristekasvi ja 
sen kirkkaanpunaiset kukat puh
keavat syyskuussa ja se kukkii, 
kunnes tulee kovempia halloja. 
Sen viljeleminen on menestynyt 
Kräftrikefissä Tukholman luona.

A . Ericoides, L. Kotimaa p. 
Amerikan itäosa. Niinkuin nimi 
osottaa, muistuttaa se paljon 
kanervaa kukkiinsa nähden, 
jotka ovat hyvin pienet, aivan 
valkeat, ja kasvavat pitkissä, 
hienoissa oksissa. Tulee noin 40 
cm korkeaksi. Kukkii syyskuus
sa. Sen viljeleminen menestynyt 
Kräftrikefissä Tukholman luona.

A . Ptarmicoides, T. ja G. Noin 
35— 40 cm korkea, on soma aivan 
valkeine kukkineen, jotka alka
vat puhkeilla elokuussa ja pit
kittää kukkimista yhtä mittaa 
myöhään syksyyn, taikka kun
nes halla kuolettaa kaiken kas
vullisuuden. Sen viljeleminen 
menestynyt Kräftrikefissä Tuk
holman luona.

A . Purpurrim us. Noin 30 cm 
korkea. On myös hyvin soma ja 
soreakasvuinen, ja on sillä ko- 
reanloistavat, purppuranpunaiset 
kukat.

A . V im ineus, W  i 11 d. 75 cm 
korkea. Sillä on hyvin pienet, 
valkeat, tähtimäiset kukat hyvin 
hienoissa oksissa.

Tähän erinomaisen runsastöi
sin toiseen ja muunnoksiseen su
kuun kuuluu vielä monta puutar- 
haviljelykseen hyvin sopivaa la
jia. Korkeakasvuiset lajit sopi
vat parhaiten suurempiin puu-
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tarhoihin ja puistoihin, joissa 
niitä voi käyttää isompien pen- 
sasryhmien reunuksiin, yksinään 
taikka ryhmissä suuremmilla 
ruohokentiliä y. m. Matalakas
vuiset lajit sopivat erinomaisesti 
sarakkeisiin pienemmissä kasvi
tarhoissa, matalimmat, A . alpi- 
nus, alpinus albus, alpinus su- 
perbus, Am ellus, Peregrinus, 

_ spectabilis y. m. reunuksiin. 
Syysastereilla ei ole suuria vaa
timuksia, vaan kasvavat ja me
nestyvät sangen hyvin melkein 
kaikellaisessa puutarhamullassa, 
mutta ne tulevat kevyessä ja 
lämpimässä maanlaadussa kau
niimmiksi ja rehevämmiksi, kuin 
kylmässä ja raskaassa. Päivän - 
paistetta kaikki rakastavat. 
Myöhään kukkivia lajeja tulee 
istuttaa kuiville paikoille, jotta 
ne niissä joutuisivat aikaisemmin 
kukkiviksi. Moni laji kukkii vie
lä myöhään syksylläkin eikä ole 
harvinaista Ruotsissa, että vielä 
lokakuussa löytyy aivan vahin
goittumattomia, puhjenneita 
kukkia. Voimakkaat pensaat 
ovat ennen kovin vanhoiksi tul
tuaan kauneimpia. Kaikki lajit li
sääntyvät helposti juurivesoista, 
joita useimmat lajit kasvattavat 
niin suuressa määrin, että joka 
vuosi täytyy lapiolla katkaista 
ja poistaa liikoja. Lisäänty
vät myös helposti siemenestä, 
joka säilyttää itämisvoimansa 
1— 2 vuotta, itäen mullassa 14 
päivässä. Aster Datchi, horizon- 
tale, pinifolia ja Novi-Belgi kuk
kivat Vaasassa niin myöhään 
syksyllä, etteivät kukat puhkea, 
ennenkun halla ne vie, jonkatäh-

den niitä ei voi suosittaa pohj. 
Suomeen, jos ei vihreäksi sidos- 
tarpeisiin, joksi ne kyllä ovat 
sopivia.

Astilbe, heimo Saxifragacese.
A. rivuläris. H a m i 11. Koti

maa Himalaija (Khasiavuori), 
Nepal, jokien ja purojen varsilla. 
Kaunis, metrin pituinen kasvi. 
Juuri melkein puumainen. Varsi, 
lehdet ja kukintoperä keltaisen - 
taikka ruskeanpunaisen-pörheä; 
lht juuresta melkein metrin pitui
set, pari tai 3-kertaa jakoiset, sa
halaitaiset; kkt lukuisat, kellah- 
tavanvalkeat suurissa, kerrotuis
sa tertuissa, puhkeavat elokuus
sa. Suurissa puutarhoissa ja puis
toissa soma koristekasvi. Käyte
tään joko yksin tai ryhmissä nur
mikoilla, päivänpaisteisissa tai 
puolivarjoisissa paikoissa. Vaa
tii voimakasta, ei kovin kuivaa 
maata ja tarvitsee vain erin
omaisen ankarina talvina jota
kin suojaa pakkasta vastaan. 
Aina siitä saakka, kun kasvi tou
kokuussa alkaa kasvaa, käyvät 
lehdet yhä kauniimmiksi ja py
syvät sellaisina myöhään syk
syyn.

Asträgalus, Kurjenherne, 
heimo Leguminosse.

A. adstirgens. P a l i .  Koti
maa Baikaljärven itäpuolen arot. 
Ei täyttä 30 cm korkea. Varsi 
matala, koheneva; lht pitkät, 
hienot, harmaanvihreät, parileh-
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tiset; lehdykät kapeat; pitkät. 
Kukat pystyissä tähkissä, sini- 
punervat, karmininpunaiset, kir
javat, aukeavat kesäkuussa ja 
kukkiminen kestää syyskuuhun. 
Kasvatetaan parhaiten sarak
keissa ja kallio-istutuksissa.

A. alopecnroides. L. Kotimaa 
Siperia. Noin 15 cm korkea, kar
vainen varsi; lht kaljut, parija
koiset, laidoilta hienokarvaiset, 
lehdykät suikeat, tylppäpäiset, 
alta hienokarvaiset; kkt vaalean
keltaiset pitkissä, lieriömäisissä, 
tiheissä tähkissä, aukeavat hei
näkuussa. Käytetään kuin edel
listä. Vaatii viihtyäkseen kuivia 
paikkoja.

Asträntia, Tähtiö, heimo 
Umbelliferee.

A. mäjor. L. Kotimaa Eu- 
roppa ja Itämaat, kasvaa niityil
lä. Kasvi 20— 40 cm korkea. 
Aluslehdet 5-sormisia, lehdykät 
puikeita, usein 3-jakoisia, lai
doilta toissahaisia taikka jävk- 
käkarvaisia; varsilehdet melkein 
ruodittomat; kkt pienet, vaalean
punertavat, usein purppuraan 
menevät, yksinkertaisissa, kau
niissa sarjoissa, joita jokaista 
ympäröi ikäänkuin soma, kaula- 
koristeen tapainen suojus, jota 
usein väärin luullaan kukkaleh- 
diksi; kukintoaikaheinä-, elokuu. 
Tämä laji on parhaiten tunnettu 
miellyttävän kasvunsa, mutta 
vielä enemmän erinomaisen so
mien kukkasarjainsa tähden, ko
ristavia sekä sarakkeissa että

alppi-istutuksissa, suuremmissa 
puutarhoissa. —  Menestyy kai- 
kellaisessa, mutta etupäässä sa
vensekaisessa puutarhamaassa 
päivänpaisteisissa tai puolivar
joisissa paikoissa. Monistellaan 
parhaiten jakamalla, mutta hyvin 
hitaasti siemenestä, joka säilyt
tää itämisvoimansa tuskin puol
ta vuotta. Hyviä leikkokukkia. 
Toisint.: A . candida, M i l l . y
A . nigra, L o b.

Aubrietia, heimo Cruciferse.
A. deltoides. D. C. Kasvaa 

vuorilla e. Europassa, Vähässä 
Aasiassa ja Persiassa. 8-—10 cm 
korkea, mätästävä ruoho; lht 
ruusukkeiset, harmaanvihreät, 
suikeat, harva- ja matalaliuskai
set, vaaleakarvaiset, pienet; kkt 
kauniit, orvokinsiniset, aukea
vat touko- ja kesäkuussa; niitä 
on niin runsaasti, että koko kas
vi on niiden peitossa. Kestää 
kylmimmät talvet Pietarin ym
päristöllä, peitetään kuusen ha
vuilla vain lumettomina talvina.* 
Niistä 9 Aubrietia lajista, joita 
on koetettu kasvattaa Kristia- 
nian kasvit, puutarhassa, on ai
noastaan tämä laji menestynyt 
ja antanut vuosittain kypsiä sie
meniä.** —  Muunnos A . foliis 
variegatis, H o r t. on erinomai
sen soma muoto, lht keltareu-

* R e g e 1, BeceHHia, icpacn- 
BoirfeTymifl MHorojrfeTHHKH 1888, 
s. 38.

** S c h ii b 1 e r, Veridarium 
Norvegicum II, s. 310.
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naiset, ja voi sitä niinkuin 
edellistäkin käyttää kivikkojen 
koristeeksi, reunuksiin y. m. 
Toisint. A lyssu m  deltoideum, L.

A. purpurea. H o r t. e. Eu-
roppa. Harmaanvihreä, mätäs- 
tävä, lyhytkarvainen kasvi; lht 
puikeita, harvahampaisia, pak
suja, laidoilta pitkäkarvaisia; 
kukkaterttu haiveninen, verhiö 
karvainen. Edellistä kaikin puo
lin isompi, muuten samanlainen. 
Kkt tumman violetinsiniset, au
keavat toukokuun alkupuolella 
ja sitten pitkin kesää, vaikka 
vähemmässä määrässä. Käyte
tään niinkuin edellistä.

Aubrietia erubiscens. Kasvaa 
vuorilla erään kuuluisan, kreik
kalaisen luostarin ympäristöllä, 
Europan Turkissa, sillä on vaa
leat, punaiselle ja punasinervälle 
vivahtavat kukat. A ubrietia croa- 
tica kasvaa Kroatsiassa. Sillä on 
isommat kukat kuin millään 
muulla lajilla; väriltään sinipu- 
nervat. Nämä molemmat, kau

niit lajit ovat täysin kestäviä 
Pietarin seuduilla, mikä on mer
kille pantava, A . grseca, E u r ii , 
Hendersoni y. m. lajit ovat 
edellämainitun, kahden lajin 
toisintoja tai muotoja, eivätkä 
missään suhteessa kauniimmat 
tai enemmän käytännössä kuin 
nämä. Maanlaatuun nähden 
ovat kaikki nämä lajit vaatimat
tomia, mutta pitää kuitenkin 
välttää lannotusta ja sekottaa ta
vallista, voimakasta puutarha
maata lehtimultaan. Näitä la
jeja tulee jakaa ja istuttaa 2— 3 
vuoden perästä uuteen multaan; 
ja niillä on sekin ominaisuus, että 
ne kasvavat ja peittävät koko 
lautit niinkuin kivirikko —  
Saxifraga —  suikertaen kivien 
päällä ja välissä, mihin ne juuri
neen tarttuvat. Niiden kukinto- 
aika on keväällä, jolloin ne kuk
kain puhkeamiseksi tarvitsevat 
päivänpaisteista paikkaa. Ku
kintoahan loputtua, kasvaa ke
sän ja syksyn aikana vielä muu
tamia lyhyitä kukkaoksia.

B .
Baptisia, heimo Leguminos».
B. austrälis. R. B r. Kasvaa 

viljelemättä p. Amerikassa, Ka- 
rolinan valtiossa, josta se 1758 
tuotiin Englantiin. On Europas- 
sa näkynyt menestyvän niin poh
joisessa kuin Gausdal (61° 16’ ) 
joka on 784 mtr merenpintaa 
ylempänä olevalla ylängöllä. Tä
mä kaunis, sinivihreä kasvi tu

lee noin metrin korkuiseksi. Ruo- 
dilliset lehdet ja oksat sileitä. 
Lehdykät kiilamaiset, tylppä
päiset; korvakkeet suikeat, lehti
ruotia pitemmät. Kukat aukea
vat heinäkuussa, ovat kauniin 
vaaleansiniset pitkissä, mutta 
harseissa tertuissa. Vaatii me
nestyäkseen syvää, voimakasta, 
hiekansekaista savimaata ja päi
vänpaisteista paikkaa, jolloin
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kasvi muodostaa tuuheita mät
täitä. Käytetään sarakkeiden 
tai nurmikkojen koristeena ja li
sääntyy siemenistä, jotka säilyt
tävät itämisvoimansa 4 vuotta, 
itävät maassa 14 päivässä. Var
muuden vuoksi peitetään kasvi 
pakkastalvina kuivilla lehdillä. 
Toisintoja: Podalyria australis, 
L a m., P . coerulea, P u r s c h.

Bellis, Kaunokainen, heimo 
Compositse.

B. per&inis. L. Kasvaa vilje
lemättä melkein kaikkialla Eu- 
ropassa. Islannissa on sen nähty 
kasvavan Eyafjordilla ja Skoge- 
fjordilla. Villiintyneenä myöskin 
uudessa Seelannissa, missäseyhä 
enemmän leviää. Meillä täysin 
kestävä aina e. Pohjanmaalle,* 
missä se kukkii koko kesän. Kas
vi matala; aluslehdet ruusuk
keissa, lapiomaiset, laidoilta har
va- ja isohampaiset; vana kor
keintaan 15 cm pituinen, haive- 
ninen ja kukka yksinäinen; kukat 
valkeita, ulkoa punertavia, kehrä 
keltainen, kehto karvainen, limi- 
suomuinen. Kukinto alkaa tou
ko-, kesäkuussa ja kestää vielä 
kesälläkin.

Puutarhakaunokainen on enem
män viljelty; se on kaljumpi, 
kkt kerrottuja, kehälehdet kie- 
lekkeisiä ja torvimaisia, valkei
ta, vaihdellen vaaleanpunaises
ta —  tummimman punaiseen, 
ovat milloin isommat, milloin

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 293.

pienemmät. Erinomaisen suuris
ta kukistaan huomattavimmat 
ovat: Longfellow , —  Boule de 
neige, m axim a , —  Prince of W a 
les, —  N uplialis ja oculus veris, 
ja kirjavista lehdistään muunnos 
aucubifolia. Erästä muunnosta, 
jolla on tummanpunaiset, torvi - 
maiset kehälehdet, viljeltiin yh
teen aikaan keski-Ruotsissa, mut
ta sitä pidettiin arkana ja ehkä 
siitä syystä jätettiin viljelemättä.

Tätä yleisesti suosittua koris
tekasvia viljellään meillä etu
päässä reunakasvina j a haudoilla. 
Vaatii voimakasta ja kostean- 
laista multaa. On huolellisesti 
peitettävä talveksi kuusenha
vuilla myöskin maamme etelä- 

i osissa. Monisteilaan helposti tai
mia jakamalla heinäkuussa, myö
hemmin jakamista ei voi puoltaa. 
Istutettuina ruukkuihin ja kun 
ne pidetään yli talven 5° läm
pimässä, kukkivat ne melkein 
koko talven, kuitenkin kauniim
min kevätpuoleen. Siemenet ote
taan puolikerro tuista kukista, 
sillä täyteisistä ei niitä saa. 
Näistä kasvavista taimista ote
taan ne, joista näyttää tule
van kerrottuja, joita jakamalla 
ja uudestaan istuttamalla uu
teen, raittiiseen ja voimakkaa
seen maahan vuosittain paran
netaan. Kestävä Viipurin luona, 
missä se itse kylväytyy.

Bergenia, heimo Saxifra- 
gaceee.

B. cordifölia. A. B r. Kotimaa 
Altaivuoret. Kasvi 30— 40 cm
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korkea. Juurakko mehevä, sui- 
kertava. Lehdet suuret —  talvel
lakin vihreät —  pitkäruotiset, 
pyöreän tai soikean herttamaiset, 
suurisuoniset, aaltomaiset, iso
ja tvlppäsahaiset; kkt vaalean 
ruusunpunaiset, tiheissä, levin
neissä tertuissa, puhkeavat ke
säkuussa, terälehdet puikeita. 
Toisint.: Saxifraga. L., M egasea  
cordifolia, H a w.,

B. crassifölia. E n g 1. Koti
maa AI tai vuoret. Menestyy viljel
tynä pohjoisimpana 70° itä-Rui- 
jassa, Norjassa.* Kasvaa 15— 30 
cm korkeaksi. Varsi suikertava, 
mutta vähän puutava. Lht suu
ret, leveät, paksut ja nahkeat, 
puikeat, laidoilta matalanvhäi- 
set, kapenevat mehevää, vih
reää ja punaista ruotia kohti, 
joka usein näyttää ikäänkuin 
olisi se kasvanut ohuesta tupesta. 
Kukintoperä mehevä, punai
nen; kkt, jotka toukokuussa puh
keavat, ovat jotenkin isot, enim- 
mästi ruusunpunaiset, pyöreä- 
mäisissä tertuissa. Toisint.: Sa
xifraga, L., M egasea , H a w.
Välttämättömiä koristekasveina 
kivi- ja louhikko-istutuksissa, 
myöskin sarakkeissa ja nurmi
koissa, 3— 5 ryhmässään ja kas
vavat parhaiten veden läheisyy
dessä. Istutetaan toisinaan myös 
ruukkuihin kylmien kasvihuo
neiden, asuntojen, talvipuutar
hojen y. m. koristeeksi. Vaatii 
menestyäkseen varjoisaa paik
kaa ja kosteaa maata. Istute

* F. S c h u b l e r ,  Verida- 
rium Norvegicum II, s. 271.

taan 30— 40 cm päähän toisis
taan. Monistellaan jakamalla 
juurakkoa, sekä siemenistä, jotka 
säilyttävät itämisvoimansa 3 
vuotta; itää 2— 3 viikkoa kylvä
misen jälkeen kylmässä lavassa.

Betönica, heimo Labiatese.
B. grandiflöra. W  i 11 d. Iso- 

kukkainen betonika kasvaa vil
jelemättä Siperiassa. Kasvi tu
lee 40— 50 cm korkeaksi, se on 
vanukkeinen taikka pörheä. 
Varsi yhtenäinen; lht ovat al
kuaan leveän herttamaiset taik
ka puikeat, laidoilta iso-sahai- 
set, alemmat puikeat, laidoilta 
isosahaiset, pitkäruotiset, ylim
mät kukkaröyhyn alla paljon 
pienemmät ja ruodittomat; elo
kuussa puhkeavat purppuran
punaiset kukat, 10— 12 kukkai
sissa kiehkuroissa, jotka yhteensä 
muodostavat tähkän. Käytetään 
etupäässä suurissa puutarhoissa, 
alppi-istutuksissa, missä maa 
on kalkkiperäistä ja ravitsevaa 
ja missä moni muu kasvi ei 
viihdy. Istutetaan 30 cm pää
hän toisistaan. Lisääntyy kol- 
mi- ja nelivuotisista taimista, 
sekä myös siemenistä, jotka säi
lyttävät itämisvoimansa 3 vuot
ta; siemenet, joita kylvetään 
kylmään lavaan, itävät tavalli
sesti 8 päivän kuluttua. Toisint. 
Stachys grandiflöra, B e n t h.

Boccönia, heimo Papave- 
racese.

B. cordäta. W  i 11 d. Kasvaa 
viljelemättä Kiinassa, josta se
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1795 tuotiin Englantiin. Sitä on 
viime vuosina menestyksellä vil
jelty niinkin pohjoisessa kuin 
Vaasaa lähellä, Gustafsron luona, 
ja idässä Kirjolassa, Viipurin luo
na. Kasvi tulee 1— 1^ metrin kor
kuiseksi ja toisinaan korkeam
maksikin. Koko kasvi sinivihreä, 
lht, jotka ovat jotenkin suuret, 
erittäin kauniit, alta valkeat, 
muistuttavat muodoltaan tam
men lehtiä ja tulevat 15— 20 cm, 
usein 19— 23 cm pitkiksi, ruotia 
lukuunottamatta. Sinivihreät 
kukintoperät ovat täynnä lu
kuisia, pieniä, vaikeahkoja, so
mia kukkia huippusärmikkäissä 
röyhvissä. Kukkii elokuussa.

Bocconia on epäilemättä kau
niimpia, monivuotisia kasveja, 
jotka meillä kestävät avomaalla. 
Pitäisi aina olla olemassa meidän 
koristekasviemme joukossa. Al
kaa kasvaa jotenkin myöhään 
keväällä, mutta sen komeat leh
det säilyvät sen sijaan kauvem- 
min syksyllä. Istutetaan etu
päässä yksinään taikka ryh
miin kauniiseen nurmikkoon, jos
sa se vapaasti saa kehittyä ja ai
kaansaa silloin soma- ja sorea- 
muotoisena koristavan vaiku
tuksen. Menestyäkseen vaatii 
bocconia lihavaa, hiekansekaista 
savimaata ja puolivarj pistä paik
kaa. Lisääntyy helpoimmin lu
kuisista juurivesoistaan, jotka le
viävät laajalle emätaimen ym
pärille ja jotka ovat poistetta
vat, etteivät kävisi vaivaloisiksi. 
Voi myöskin lisääntyä sieme
nestä, joka kylvetään ruukkui
hin, mutta kun ne itävät vasta 
vuoden perästä kylvämisen jäl

keen, niin tätä tapaa vältetään. 
Toisint.: Macleya, cordäta, R. B.

Byeddoensis (B. japönica) ei 
paljon eriä edellisistä lajeista. 
Paitsi näitä viljellään B . frutes- 
censistä ja B . integrifolioa, mo
lemmat Meksikosta.

Bryönia, Koirannauris, 
heimo Cucurbitaceee.

B. ölba. L. Villiintynyt pai
koittain e. Suomessa, Ahvenan
maalla, Ruissalossa, Siuntiossa 
ja Viipurissa. Norjassa Hadsel- 
össä (68° 32*) on kasvi antanut 
kypsiä siemeniä ja tämä paikka 
on sen mukaan kuin tiedetään 
pohjoisin, missä tätä kasvia on 
viljelty.

Nopeakasvuinen köynnöskas
vi, tummanvihreä, harva-pieni- 
sukainen, pitkät lonkerot ja rih- 
mamaiset kärhit, lehdet kauniit, 
karheat, kolmiomaisesti hertta- 
maiset, 5-jakoiset, liuskat suip- 
popäiset, isohampaiset; kkt vih- 
reänkeltäiset, mitättömät; lehti
hangoissa huiskilomaiset tertut; 
kukkii kesäkuussa. Hedelmä on 
musta marja, 5-siemeninen. Juu
ri on iso, mehevä, kitkerä ja myr
kyllinen.

B. diöeca. L. Koirannauris on 
edellisen näköinen, paitsi hedel
män väriä, joka on punainen. 
Suuri juuri on valkea ja pitkän 
nauriin näköinen sekä hyvin 
myrkyllinen. Sitä käytettiin mui
noin vastakeinona noitumiseen 
y. m. s. Kasvi on hangattaessa
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pahanhajuinen. Sekä B. albasta 
että dioecasta ovat kreikka
laiset ja roomalaiset kirjailijat 
kirjoittaneet teoksissaan. D i- 
o s c o r i d e s  sanoo, että B. 
alban sekä nuoria vesoja että toi
sia kasvinosia käytettiin lääk
keenä ja P 1 i nius kertoo, että 
B. dioecan nuoria vesoja kei
tettiin ja syötiin samalla tavalla 
kuin parsaa.

Näitä molempia nopeakasvui
sia köynnöksiä viljellään, koska 
ne kasvavat niin korkeiksi, että 
meidän lyhytaikaisina kesinäkin 
ehtivät verhota seiniä, aitoja, hu
vimajoja y. m. Menestyvät par
haiten varjoisissa paikoissa ja 
tyytyvät kaikellaiseen, voimak
kaaseen ja ravitsevaan maahan. 
Monisteilaan siemenistä, jotka 
kuitenkin tarvitsevat pitkän ajan 
itääkseen.

Buphtälmum, Häränsilmä, 
heimo Compositse.

B. grandiflörum. L. Kasvaa 
viljelemättä k. Europassa. Kasvi 
50— 60 cm korkea. Lehdet vaa
leanvihreät, suikeat; kkt kullan
keltaiset, aukeavat syyskuussa. 
Toisint.: B . salicifölium., L.

Sopiva istuttaa vain kivi
röykkiöille taikka sarakkeisiin 
toisten, monivuotisten kasvien 
joukkoon; menestyy parhaiten 
kuivassa maassa.

B. speciösum. Schr .  Kas
vaa viljelemättä Unkarissa ja 
Tauriassa. Kasvi hienokarvai-

nen, metrin korkuinen. Varsi 
voimakas, siinä 2— 8 kukkaa; 
lht vaaleanvihreät, alapuoli ly- 
hytkarvainen ja vihreä, alimmat 
ruodilliset, jotenkin suuret, hert- 
tamaiset, epä- ja toissahaiset; 
ylemmät pienemmät, ruoditto
mat, leveänsuikeat. Mykeröt yli 
6 cm leveät; kkt keltaiset, aukea
vat heinäkuusta elokuuhun. Toi- 
sint. B . cordifölium , W  a 11 d., 
Telekia speciösa , B a u m g; T e
leinä oväta, G. K o c h ,  M olpadia  
speciösa , C a s s.

Tämä erinomaisen komea ja 
koristava kasvi suurine kukki
neen sopii vain suurempiin puu
tarhoihin, mutta sitä voi myös 
hyvin istuttaa pensaiden jouk
koon, taikka yksinään koristeek
si nurmikoille. Molemmat lajit 
lisääntyvät jakamalla ja sieme
nestä, joka säilyttää itävyytensä 
2 vuotta, itää 3 viikossa kylvä
misen jälkeen.

Bdtomus, Rimpi, heimo 
Butomeee.

B. umbellätus. L. Tämä jäyk
kä, pysty kasvi kasvaa meillä 
kaikissa vesistöissä pohjoisim
pana Kemissä. 90— 120 cm kor
kea. Lehdet pitkät, kapeat, tasa- 
soukat, alhaalta kolmikulmaiset. 
Vana pitkä ja liereä, sen latvaa 
kaunistaa runsas sarja suuria, 
kauniita, punavalkeita, keveitä 
kukkia; suojus kolmilehtinen; 
kukkii heinäkuussa. Rimpi on 
kaunis, villi kasvi, joka ansaitsisi 
tulla viljeltäväksi puutarhois
samme, sopivissa paikoin. Li-
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sääntyy siemenistä, mutta hel
pommin jakamalla juurakkoa. 
Lehtiä voi käyttää palmikko - 
teoksiin, —  esim. mattoihin; —  
juurakko paksu, hyvin tärkke- 
lysperäinen eikä melkein ensin
kään kitkerä, jonkatähden se on 
erinomainen hätäleipäaine, jota 
1866— 67 käytettiin p. Suomessa

ja josta vähän lisäämällä vilja- 
jauhoja leivottiin sangen syötä
vää leipää. Käytetään myös lei- 
vänlisänä p. Aasiassa ja sitäpait
si monen venäläisen kansaheimon 
keskuudessa.*

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 69.

C.
Cac&lia, heimo Compositae.

C. suaveolens. L. Kotimaa p. 
Amerikan varjoiset ja kosteat 
seudut. Kasvi 100— 150 cm 
korkea, melkein kalju. Lht kei
häsmäiset, ruodit uurteiset ja 
korvakkeiset. Varsi kulmikas, 
laikullinen ja kokonaaö lehdikäs. 
Lukuisat, vaikeahkot kukat ter
tuissa, jotenkin tuoksuavat, puh
keavat loppukesällä. Toisint.: 
Senecio suaveolens, El i .

Sitäpaitsi on olemassa C. arti- 
plicifolia L. harmaanvihreä kasvi; 
varsi liereä, latvapuolelta lehde
tön; lehdet liuskaiset, mutta ei
vät hampaiset. Toisint.: C. gi- 
gantea N e e s  ja S c h a u e r .  
Molemmat lajit hyvin koristavia 
sekä kasvitarhoissa että puistois
sa. Lisääntyvät helposti sieme
nestä, joka itää 14 päivän perästä 
kylvämisen jälkeen. Itämisvoi- 
nia säilyy siemenissä 3 vuotta.

C&lla, Vehka, heimo Aroidese.
C. paltistris. L. Tavallinen 

vehka. Maassamme yleisesti tun

nettu, kasvaa villinä soilla. Kas
vi mehevä. Kasvaa 30 cm kor
keaksi. Juurakko sormen pak
suinen, vihertävä, nivelikäs, kal- 
tevasti suikertava ja edellisen 
vuoden lehti- ja varsi jätteiden 
peitossa. Sen sivuilta lähtee lu
kuisia, yksinkertaisia, pitkiä hap
sia. Lehdet suippopäiset, hertta- 
kan täiset, ruodilliset, sepivät; 
puikelo pitkulainen, litteän, le
veän, sisäpuolelta valkean ja 
ulkopuolelta vihreän suojusleh- 
den sisässä; kukkii kesäkuussa; 
hedelmät ovat punaisia, myrkyl
lisinä pidettyjä marjoja ikään
kuin kävyissä.

Tämä kaunis, kotimainen vesi
kasvi ansaitsisi paikan puutar- 
halammikoissamme. Istutettuna 
vesipaikkoihin leviää se hyvin 
nopeasti. Sitä voi myös käyttää 
suolattoman veden akvarioissa 
ja istuttaa liejulla ja mudalla 
täytettyihin ruukkuihin. Näyttää 
hyvin mukaan tuvan viljelyk
seen ja tulee silloin paljon isom
maksi ja kauniimmaksi kuin ai
van viljelemättömänä. Juurak
koa käytettiin muinoin yleisenä
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hätäleipäaineena, kun sen kitke
ryys keitettynä hävisi.*

Callirhoe, Lähdekukka, 
heimo Malvacese.

C. involucräta. Asa Gray.  
Kotimaa Teksas. Lamova, veltto 
kasvi, joka kasvaa 60— 70 cm 
korkeaksi, oksat 30 cm pitkät. 
Juuri naurismainen. Varsi pit
kä, rento, karkeakarvainen; lht 
kantamaiset, 5-jakoiset, ympä
rys pyöreä; joka osa kiilamainen 
ja sahalaitainen. Korvakkeet 
puikeat, jotenkin suuret. Ku
kin toperä yksikukkainen, kukat 
erittäin kauniit; jotenkin suuret, 
purppuranpunaiset, valkeapoh- 
jaiset, aukeavat elo-, syyskuussa. 
Toisint.: C. verticillata, H o r t. 
M alva involucrata, T o r r  ja 
G r a y ,  Nuttallia grandiflora, 
H o r t.

Tämä isokukkainen, eloisan - 
värinen laji on sopiva istuttaa 
ristikkoTaitauksien luo, pensas
ton eteläpuolelle taikka reunuk
siin, jolloin^arsi puukoukuilla 
kiinnitetään maahan, sillä itse 
kasvi ei ole erittäin kaunis.

C. papäver. A. Gr. Kotimaa 
Louisiana. Hyvin edellisen nä
köinen laji, mutta eroaa siitä 
3— 5 jakoisten lehtien ja lois
tavan purppuranpunaisten kuk
kain puolesta. Toisint.: M a h a  
Papaver, C a v.

Nämä kasvit vaativat kevyttä

* O. A l c e n i u s :  Finlands 
kärlväxter, s. 23.

maata ja lämpimiä kasvipaik- 
koja. Edellisen lajin siemeniä 
kylvetään myös syksypuoleen; 
taimet istutetaan uudestaan, ai
van nuorina ja pidetään talvella 
viileässä kasvihuoneessa lähellä 
lasia. Istutettuna seuraavana 
kesänä avomaalle kukkivat ne 
paljoa aikaisemmin ja runsaam
min kuin ne taimet, joita sama
na vuonna on aikaiseen kasva
tettu lämpimässä lavassa, kou
lutettu ja hoidettu lasin alla, 
kunnes ne kesäkuussa istute
taan avomaahan.

Calluna, Kanerva, heimo Eri- 
cacese.

C. vulgäris. S a l i s b .  Pieni, 
kaunis, metsissämme yleinen 
pensas. Kasvaa tavallisemmin 
laajoilla kanervakankailla. Juuri 
samoin kuin varsi, puumainen, 
juuresta lähtevät liereät haarat 
ja ne taas jakautuvat haaruk
koihin lht pienet, vastakkaiset, 
ruodiljjset, havumaiset, nuoli- 
kantaiset, talvea kestävät, nel
jässä tiheässä rivissä päället- 
täin, ‘' laidoilta hienokarvaiset, 
lyhvtsukaiset. Kkt punaiset (har
voin valkeat) yksipuolisissa ter
tuissa, aukeavat elokuussa.* Ta
vallisista kanervista viljellään 
seuraavia puutarhamuotoja, flore 
alba , valkeakukkainen; alba 
H am m ondii valkea, flore coc- 
cinee, tummanpunainen; flore 
pleno, kerrottu, ruusunpunainen;

* O. A l c e n i u s :  Finlands 
kärlväxter, s. 224.
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Alparti karmini tai helakanpu
nainen; elätä (stricta), tumman
punainen; gracilis, vaaleanpu
nainen, lehdet ja oksat hyvin 
hienot ja sievät; Beginae, valkea; 
coerulea, kkt sinertävänpunai- 
set, lehdet sinisenvihreät; pros- 
trata alba, valkea, prostrata rubra, 
punainen; tormentosa, harmaan - 
vihreä y. m.

Kukkaystäväin ei pitäisi unoh
taa näitä hienoja, runollisia 
kukkia, jotka luultavasti mak
saisivat vaivan ja tuottaisivat 
viljelijälle sanomatonta iloa. 
Kuitenkin menestyvät ne vain 
maamme eteläosassa. —  Näitä 
somia kanervalajeja kasvatetaan 
parhaiten hyvin hiekansekai- 
sessa kanerva- ja turve- eli met
sämaassa. Vaativat paljon va
loa ja raitista ilmaa eivätkä siis 
sovi pienempiin, rakennusten vä
lisiin kasvitarhoihin. Istuttaessa 
tulee katsoa, etteivät taimet tule 
liian syvään. Menestyvät par
haiten kiviraunioilla. Lisäänty
vät pistokkaista. Vaativat luul
tavasti meillä talvipeitettä.

Cältha, Rentukka, heimo 
Ranunculacese.

C. paltistris. L. Kasvaa kaik
kialla soilla ja kosteilla paikoilla. 
Juuri on pitkärönsyinen. Kasvi 
20— 30 cm korkea. Varsi on 
tavallisesti koheneva, onsi, kalju, 
mehevä, lehtihangoista haarova 
ja niinkuin varren on joka oksan
kin latvassa kukka; aluslehdet 
ovat pitkäruotisia, varsilehdet 
lyhyet tai ruodittomat, hertta-

tai munuamaiset, nirhalaitäiset, 
kaljut ja kiiltävät ja jotenkin 
mehevät. Kirkkaan keltaiset 
kkt puhkeavat toukokuussa jat
kuen kesäkuuhun.

C. polypetale. H o c h s t. Ko
timaa Kaukasia. Tätä lajia ei 
vielä meidän maassamme ole vil
jelty, se eroaa viljelemättömästä 
rentukastamme etupäässä mel
kein puolta isommista lehdis
tään ja kukistaan. On Ruotsissa 
kaikkialla kestävä. Hoito ja 
käytäntö kuin edellisen.

Somia kuin C. palustris lois
tavine kukkineen ja kiiltävine 
lehtineen ovat erittäinkin suu
ret ja vanhat taimet, kun ne 
vain saavat olla monta vuotta 
paikoillaan. Niitä voi käyttää 
sekä rantojen kaunisteena että 
aivan vesissäkin, vieläpä sarak
keissa ja muissa paikoissa, missä 
vain maa ei ole liian kuivaa. Vil
jelemätöntä muotoa yksinkertai
sin e kukkineen pidetään aivan 
yhtä kauniina kuin kerrottua. 
Yksinkertainen lisääntyy sieme
nestä ja jakamalla, kerrottu ai
noastaan Viimeksimainitulla ta
valla. —  On hyvin arvokas vil
jelykselle kaukana pohjoisessa, 
sillä se kasvaa niin korkealla kuin 
Preobraschenskin saarella (74° 
44’ ). Kukkii etelä-islannissa 
toukokuun* lopulla. On myr
kyllinen ja vahingollinen eläi
mille.**

* F. S c h u b l e r ,  Verida- 
rium Norvegicum II, s. 284.

** O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 135.
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Calystegia, Karhunköynnös, 

heimo Convolvulaceee.

C. dahtirica. G h o i s. Kasvaa 
villinä Tauriassa, mistä se 1826 
tuotiin Englantiin. Juuret pit
kät, suikertavat. Koko kasvi 
hienokarvainen. Varsi köynneliäs 
ja kiertynyt, 2— 3 metriä pitkä; 
lht pitkulaisen puikeita, hertta- 
kantäisiä, lvhytruotisia. Kukin- 
toperä yksikukkainen; kkt lukui
sat, suuret, suppilomaiset, erit
täin kauniit, vaaleanpunaiset, 
5 tumman ruusunpunaista vii
rua, puhkeavat elokuussa. Tätä 
lajia on olemassa eräs muunnos 
kerrotuin kukin. Kasvi on meillä 
täysin kestävä. Toisint.: Volvulus 
dahurica, J u n g e r.

C. pubescens. L i n d l .  Kas
vaa viljelemättä p. Kiinassa, 
saapui 1844 Englantiin sillä ta
valla, että kasvin juuria oli kier
tynyt erään pionin juuriin, jonka 
R o b e r t  F o r t u n e  oli lähet
tänyt Lontoon puutarhayhdis- 
tykselle. —  Juuret leviävät laa
jalle ja tulevat siten pian vas- 
tuksellisiksi. Kasvi köynneliäs, 
2— 3 metriä pitkä, sepivä ja hie
nolla iveninen; lht nuolimaiset, 
vähän alaspäisin liuskoin, ruo- 
dilliset. Kukintoperä 6 cm pitkä, 
kulmainen ja yksikukkainen. 
Lukuisat kukat ovat kerrotut, 
kauniin vaaleanpunaiset, (kuu- 
leat) mutta myöhemmin eloisan- 
punaiset, kukkii e. Suomessa 
heinä- ja elokuussa. Täysin säätä 
sietävä Uudenmaan läänissä, 
mutta itä-Suomessa ja Pietarin 
kasvitieteellisessä puutarhassa se

vaatii talveksi lehtipeitettä. Toi
sint.: Volvulus pubescens, Li nd h

Nämä kasvit, jotka paikoittain 
meillä ovat näkyneet menesty
vän (Ahvenanmaalla ja Turun 
läänissä) avomaalla, ovat sen 
lisäksi kauniimpia, pienempiä 
köynnöskasvejamme, joita olisi 
viljeltävä meillä laajemmalla 
alalla. Niitä voidaan käyttää 
meillä tavallisten, rumien kivi
jalkojen tai muurien, säle-aitojen 
y. m. s. verhona. Köynnökset joh
detaan usein myös pitkin rauta
lankaisia, huippusärmän tai pyl
vään muotoisia telineitä ja näyt
tää kasvi silloin erinomaisen 
miellyttävältä. Nämä molem
mat lajit menestyvät kaikellai- 
sessa, kalkinsekaisessa, hyvässä 
maassa, kuivassa ja lämpimässä 
paikassa. Kun kasvi monen vuo
den perästä näyttää heikkene- 
vän, voi sitä ahkeralla lantakas- 
telulla tai lisäämällä tunkiomul- 
taa juurille jälleen, vahvistaa. 
Lisääntyy helposti lukuisista 
juuristaan, jotka runsaasti leviä
vät maahan ja joita täytyy pois
taa, jotta eivät kävisi kovin vai
valoisiksi.

Campánulaheimo.
Kauniimpia ja mieltäkiinnit- 

tävimpiä kasviheimoja, joita 
puutarhoissamme viljellään, on 
epäilemättä Campanulaheimo. 
Melkein kaikki tähän kuuluvat 
lajit ja muunnokset ansaitsevat 
viljelemistä kauniiden, sirojen 
kukkiensa, samoin kuin runsas- 
kukkaisuutensa tähden. Ovatpa 
ne sitäpaitsi, muutamia poik-
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keuksia lukuunottamatta, help
poja viljellä ja hyvin vaatimatto
mia maanlaatuun ja hoitoon näh
den, jonkatähden tähän olemme 
valinneet mainittaviksi ne lajit 
ja muunnokset, jotka ovat osot- 
tautuneet olevansa maassamme 
kestäviä ja sen vuoksi meillä 
sopivia.

Campänula, Kellokukka, 
heimo Campanulaceae.

C. abiätina. Kotimaa Sieben- 
burgen. Varsi 25 cm korkea. 
Kukat punasin ervät, karminilta 
vivahtavat, väri aivan erikoinen 
tälle lajille; kukat aukeavat elo
kuussa. On kauniimpia ja sopi
vimpia kasveja kivikkojen ko
risteeksi. Näyttää erittäin sovel
tuvan viljeltäväksi ahtaissa pai
koissa eikä anasta koskaan liikaa 
tilaa, vaikka se kukkii runsaasti 
ja on erinomaisen kaunistava 
sille suodulla, pienellä paikalla. 
Kukat, joita voi käyttää vihkoi
hin, säilyvät kauvan vedessä.

Kasvi vaatii kuivaa paikkaa. 
Sentähden on edullista panna 
ruukunsiruja istutuskuopan alus
taksi. Lisääntyy siemenistä, jot
ka ovat pieniä, niitä ei kylvet
täessä tarvitse mullalla peittää; 
myöskin vanhempia taimia jaka
malla. Se ei siedä kosteutta, 
mutta kestää paremmin pak
kasta. Niinkuin kaikille alppi- 
kasveille, riittävät tällekin muu
tamat kuusenoksat suojaksi tal
ven aikana.

C. alliarisefölia. W  i 11 d. Koti
maa Kaukasia. 50 cm korkea.

Varsi suora, hienokarvainen, ty
vestä lehdikäs, latvassa yksipuo
linen kukkaterttu. Lehtien pääl
lys hienokarvainen, alapuoli har
maan valkea; alimmat pitkäruo- 
tisia, puikean hertta- tai mu- 
nuamaisia, hienonvhälaitaisia. 
Koko kasvi soma valkeine, lyhyt - 
peräisine kukkineen, jotka aukea
vat heinäkuussa. Monisteitaan 
jakamalla tai siemenestä. Toi
sinto C. lam iijolia , B i e b.

C. alpina. J a c q. Kotoisin 
Alpeilta. Metrin korkuinen ja 
korkeampikin. Siniset kukat hei
näkuussa. Sopii parhaiten kivi
koille, mutta korkeutensa puo
lesta myöskin pensastojen reu
namiin.

C. barbäta. L. Kotimaa Alpit. 
Varsi noin 30 cm korkea, kkt 
kauniit, kalvakansiniset, nuok
kuvat, sisästä pitkä- ja pehmeä- 
karvaiset, puhkeavat heinä- tai 
elokuussa, kukinto yksipuolinen 
terttu. Mukavin kivikoilla. Li
sääntyy siemenestä, joka kevääl
lä kylvetään ruukkuihin. On 
istutettava kanervamaahan.

C. bolöniensis. L. Bolognan - 
kello. Kasvaa viljelemättä e. 
Europassa. 60— 100 cm korkea, 
vaaleanharmaa, karheakarvai- 
nen kasvi. Varsi melkein liereä, 
ja lehdet tiheässä, herttamai- 
set, alta harmaat, hienoham- 
paiset; kkt vaaleansiniset, pit
kissä, tähkämäisissä tertuissa, 
puhkeavat elokuussa. Sopii ko
ristekasviksi sarakkeisiin. Monis- 
tellaan siemenestä ja jakamalla.



62 Campänula.
Toisint.: C. ruthenica, F is c h ., 
C. sim p lex , La m., ei S te v ., 
C. obliquifolia, T e n.

C. caespitösa. S c o p. ei H o r t
eikä W  i 11. Mätäskello. Koti
maa Alpit. Tämä erinomaisen 
kaunis kasvi, tulee 15 cm kor
keaksi, hyvin haarova, muodos
taa tiheitä, ruusukkeisia lehti - 
mattoja; alimmat lehdet vasta- 
puikeita, ylempänä suuremmat 
ja keveämmät; kukintoperässä 
tavallisesti kaksi kukkaa, har
voin useampia; nuo lukuisat, pit
kät, kellomaiset, vaaleansiniset 
kukat tähkämäisissä tertuissa 
aukeavat heinä-, elokuussa. Me
nestyy parhaiten kanerv-amaassa 
tekoalppi-istutuksissa, jossa tä
mä erinomaisen kaunis laji on 
hyvin soma, edullisissa oloissa 
voi sitä myös käyttää koristeeksi 
tai reunuksiin ja viljeltäväksi 
avaroissa, mutta ei syvissä ruu
kuissa. Vaatii vapautta ja avo
naista paikkaa. Lisääntyy sie
menestä ja jakamalla.

C. carpäthica. J a c q. Kar- 
paatinkello. Kotimaa Unkari, 
Siebenburgen. Kasvi 15— 30 cm 
korkea, melkein sileä, juuresta 
hyvin haarova, varsi vähän 
veltto, pysty, alhaalta harvakar- 
vainen, ylhäältä sileä, yksikuk- 
kainen; kaikki lehdet heleän
vihreät, herttamaiset, ylem
mät kiiltävämmät, pyöreäkan- 
taiset, laidoilta aaltohampaiset; 
ihmeen kauniit, siniset kukat 
puhkeavat yhtämittaa heinä
kuusta syyskuuhun. Runsas- 
kukkaisuutensa, kauniin, mätäs-

tävän kasvutapansa, kestävyy
tensä ja muiden erinomaisten 
ominaisuuksiensa tähden on 
tämä Campanula parhaimpia 
monivuotisia kukkakasvejamme. 
Ei välitä paljoakaan maanlaa- 
dusta. C. carpathicaa voi istuttaa 
sekä kivikoille että suurempien, 
monivuotisten kasviryhmien reu
namiin; soveltuu myöskin ruuk- 
kuviljelykseen. Ei saa liian usein 
istuttaa uudestaan, sillä kukat 
tulevat vuosi vuodelta suurem
miksi ja kauniimmiksi, jos kasvi 
saa olla alallaan. Lisääntyy hy
vin helposti siemenestä, jota 
tämä laji antaa runsaasti, hätä
tilassa jakamalla.— On olemassa 
monta toisintoa: niinkuin alba, 
valkeine kukkineen; palliela, 
kalpeansiniset kukat; bicolor, 
siniset ja valkeat kukat; Bovvoo- 
diana, tummansiniset kukat ja 
tiiviimpi kasvu.

C. cenlsia. L. Vain 5— 10 cm 
korkea alppi kasvi, kukat loista
via, tummansinisiä, kukkii heinä
kuussa.

C. glomeräta. L. Peurankello. 
Kasvaa meillä viljelemättä nur
min iitvillä ja tienvierillä aina 
Saarijärvellä pohjoisessa ja Iisal
mella idässä.* 25— 60 cm korkea, 
pysty, karkeakarvainen kasvi; 
lht puikeansuikeita, matala- 
nyhälaitaisia, ruodillisia, juu
resta herttakantaisia; kukat ruo
dittomat varren latvassa, toisi
naan myöskin sen sivuilla, kau-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 267.
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niin tummansiniset, aukeavat 
heinä-, elokuussa. Käytetään sa
rakkeissa. Lajista on olemassa 
useampia, erinomaisen kauniita 
toisintoja kuten: speciosa , H o r- 
n e m. (Toisinto C. capitata, 
Hort.) suuret, kauniit violetin
siniset kukat, kiiltävät kuin olisi
vat vernissatut ja kukintoperät 
pystyt, 50— 60 cm korkeat; kasvi 
ruohon vihreä, epäilemättä kau
niimpia ja kiitollisimpia moni
vuotisia kukkakasvejamme, jota 
ansaitsee viljellä puutarhoissam
me sekä avomaalla että ruu
kuissa. Monisteitaan juurive
soista taikka jakamalla; salvi- 
folia, W  a 11 r, (toisint. farinosa , 
A n d  r.), varsilehdet alapuolelta 
harmaanvanukkeiset; aggregata, 
W  i 11 d., kasvi ruohonvihreä, 
kkt vähän isommat kuin viljele
mättömän ja elliptiea, K i t. y. 
m. Sitäpaitsi on muoto, jolla 
on kerrotut kukat.

C. Grändis. F. ja M. Kotimaa 
Siperia. 60— 100 cm korkea
kasvi; siniset, jotenkin suuret 
kukat pitkissä tähkissä. Kukin- 
toaika heinä-, elokuu. Monistel- 
laan siemenistä tai jakamalla. 
On olemassa myös eräs valkea- 
kukkainen muunnos, flo?'a alba, 
joka on erittäin kaunis ja ansait
see tulla yleisesti viljellyksi.

C. Grossekii. H e u f f. Koti
maa Unkari. 60— 80 cm korkea 
kasvi. Juuri paksu, puumainen. 
Varsi pysty, voimakas, yhtenäi
nen ja kulmikas, paikoin harva- 
karvainen; lht karkeat, sukaiset, 
suikeat, hert takan täiset, alim

mat suuret ja ruodilliset; kukat 
isot, kellomaiset, nuokkuvat, jos
kus 4 cm pitkät, tumman sini- 
punervat, melkein siniset, aukea
vat heinäkuusta kesän loppuun. 
Tämä laji on erittäin kaunis, 
värinsä ja kasvunsa puolesta 
muistuttaa vähän C. Tracheliu- 
m ia , mutta on paljon komeampi. 
Sopii etupäässä suurempiin kas
vitarhoihin ja puistoihin. Rakas
taa aurinkoa, mutta menestyy 
myös puolivarjossa. Vaatii me
nestyäkseen voimakasta, saven
sekaista hiekkamaata.

C. lactiflora, B i e b., Kotimaa 
Kreikka, Kaukasian ja Arme
nian kosteat metsät. 50— 90 cm 
korkea, jäykkä ja haarainen 
kasvi, harvasukainen; varsi pak
su, juovainen, tiheälehtinen; lht 
ruodittomat, suikeat, matalasti 
sahahampaiset; kukat, jotka 
ovat pitkissä tertuissa, väriltään 
sinivalkeat, puhkeavat heinä-, 
elokuussa. Hyvin soma, runsas- 
kukkainen kasvi, jota ansaitsee 
yleiseen viljellä. Vaatii syvää 
maata sekä kuivaa ja päivänpais
teista paikkaa. Lisääntyy taval
lisesti jakamalla, mutta myöskin 
siemenestä. Hyvä on, jos taimet 
saavat olla liikuttamatta muu
taman vuoden, jolloin ne muo
dostuvat kauneiksi, tuuheiksi 
pikkupensaiksi. Toisint.: C. cel- 
tidifolia, B o i s s., C. bisserata, 
C. K o c h .

C. lamifölia. B i e b. Kotimaa 
Kaukasia. 50— 60 cm korkea 
kasvi. Varsi jäykkä, harmaa ja 
vähän haarova; lht kauniit, 
munuamaiset, kkt valkeat, yksi-
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puolisissa tertuissa; kukkii heinä
kuussa. Laji on sorean nä
köinen ja käytetään kaunistuk
sena alppiosissa ja sarakkeissa. 
Viihtyy parhaiten pohjoispuo
lella, tuoreessa kanervamaassa. 
Lisääntyy siemenestä ja jaka
malla. Toisint.: C. alliariaefolia, 
W  i 11 d.

C. latifölia. L. Ukonkello. 
Villinä metsäkukkuloilla Por
voon luona, myöskin Laatokan 
luona Kirjavalahdessa. Kasvaa 
80— 100 cm korkeaksi; lht leveitä, 
puikean suikeita, lyhytkarvai- 
sia, toissahaisia; alimmat ruo- 
dillisia, herttamaisia, kkt puh
keavat heinä-, elokuussa, ovat 
isoja, vaalean sinipunervia, tum
mansinisiä tai valkeita, yksinäi
sinä ylisissä lehtihangoissa,muo
dostaen lehtevän tertun.— Tätä 
vanhaa, somaa, suosittua kasvia 
tulisi viljelläpienimmissäkin, mo
nivuotisissa, ruohomaisissa kuk- 
kakasvikokoelmissa, varsinkin 
kun ei se paljon välitä maanlaa- 
dusta taikka kasvupaikasta ja 
sitäpaitsi itse pitää huolen lisään
tymisestään maahanpudonneiden 
siemenien kautta. Juuret ja leh
det keväällä syötäviä.* Eräs 
Ruotsissa villinä kasvava muun
nos, macrantha, H o r n  on mer
killinen suurista, aina 7 cm pit
kistä ja 5 cm leveistä kukistaan.

C. linifölia. L a m. Kasvaa 
viljelemättä k. Europan vuorilla. 
25— 35 cm korkea, hyvin haarai-

* 0 .  A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 268.

nen kasvi. Kkt sinisiä tai val
keita, puhkeavat heinäkuussa. 
Menestyy parhaiten tekokallioil- 
la y. m. s. Muotoina ovat: C. 
Schenuchzeri, W  i 11., hyvin mata
la, varret yksikukkaisia; Langs- 
dorffiana, F i s c h.; aluslehdet 
melkein pyöreät; varsi yksikuk- 
kainen. Kaikilla lajeilla on nuok
kuvat, kellomaiset, siniset kukat.

C. mirdbilis. 1890-luvulla löy
dettiin tämä laji Kaukasiasta ja 
saksalaisten siemenluettelojen 
mukaan sanotaan tätä sukunsa 
loistavimmaksi kasviksi. Tuo 
heti maanpinnalla hyvin haarova 
kasvi muodostaa huippusärmik- 
kään, 50— 60 cm korkean ja le
veän pensaan. Oksien latvoissa 
ovat suuret, kalpeansiniset taikka 
punasinervät kukat, jotka muo
tonsa ja suuruutensa puolesta 
muistuttavat lähinnä C. M ed iu 
m ia , mutta muuten ei kasvi ole 
minkään ennestään tutun Cam- 
panulalajin kaltainen.

Joskin lajia ei vielä ole meillä 
koeteltu, on kuitenkin syytä ot
taa se kokoelmiin.

C. nöbilis. L i n d l .  Kotimaa 
Kiina. 40— 50 cm korkea, juu
rakko suikertava. Kasvi karvai
nen. Varsi harvahaarainen; alus
lehdet ruodilliset, hyvin hertta- 
maiset, sahalaitaiset; kukat haa
rojen päissä nuokkuvat, väril
tään vaalean sinipunervat, purp
puranpunaiset täplät, fiyvin 
suuret, 5— 7 cm pitkät ja noin 
4 cm leveät. Muunnos: siniset, 
valkeat ja valkeansiniset kukat. 
Kukintoaika heinä-, elokuu. Itse



Campanula. 65
laji, C. nobilis on erinomaisen 
kaunis, mutta hyvin harvinainen, 
sen valkeakukkainen muoto sitä
vastoin on yleensä viljelty. Mo- 
nistellaan jakamalla, mutta 
myöskin siemenestä. Vaatii tal- 
vipeitettä.

C. pätula. L. Harakankello. 
Kasvaa villinä koko maassa Ou
luun, Paltamoon ja Nurmekseen 
asti.* 60 cm korkea, aluslehdet 
vastapuikeita; varsilehdet sui- 
keita, kaljuja, kapeita; kkt sini- 
punervat, pystyt.

C. persicifölia. L. Kurjenkel- 
lo. Monien kauniiden, viljele
mättömien kasvien joukossa 
maassamme on myös C. persicifo- 
lia, jota tavataan meillä aina 
Vanhaan-Vaasaan, Vähään-Ky
röön; Hämeessä Jyväskylään; 
Savossa Nilsiään; Karjalassa Li
periin** asti. Kaikkein kauneim
pia, ensiluokan koristekasveja, 
voisi ryhmäkasvina varmaankin 
kilpailla, jopa voittaakin monta 
»puutarhakukkaa», joita nyt tähän 
tarkotukseen käytetään. Kasvi 
60— 70 cm korkea, juurakko sui- 
kertava; ruusukkeiset aluslehdet 
lakastuvat usein ennen kukintoa. 
Varsi pysty, yhtenäinen ja soma, 
harvoin yksikukkainen; lht tii
viit, kiiltävät, harvaan hieno- 
hampaiset, pitkät, lapiomaiset, 
soukistuvat pitkäksi lehtiruo
diksi, varsilehdet tavallisesti pie

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 268.

** O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 268.

Smirnoff, Käsikirja. — 5

nemmät, ylimmät hyvin kapeat 
ja jäykät; kukat erinomaisen 
kauniit, isot, siniset, puhkea
vat heinä-, elokuussa.

Tämän lajin monta loistavasti 
kukkivaa muunnosta viljellään, 
niinkuin valkeakukkaista flr. 
albaa\ flore plenoa, sininen, ker
rottu; grandifloraa, sininen, yk
sinkertainen, suurikukkainen; 
alba coronataa, valkea, kaksi te
riötä sisättäin; alba grandifloraa, 
valkea, yksinkertainerl, suuri
kukkainen; alba flore plenoa, val
kea kerrottu; alba Backhouseia, 
valkeakukkainen, y. m. Alba  
Backhouseia käytetään nykyään 
ruukku viljelykseen ja sen sano
taan kukkivan hyvin aikaiseen, 
jota pidetään tämän muunnok
sen erityisenä ansiona. —  Menes
tyvät voimakkaassa, savense
kaisessa maassa ja avonaisella 
paikalla, mutta kasvavat myös
kin mainiosti varjoisissa paikois
sa. Täysin kestäviä ovat sekä 
yksinkertaiset että kerrotut lajit. 
Suuriarvoiset koristekasveina 
puutarhoissamme, sekä ryhmis
sä että sarakkeissa ja myöskin 
ruukuissa viljeltyinä.

Oivia leikkokukkia vihkoihin, 
sillä kerrotut lajit pysyvät lei
kattuina kauvemmin lakastumat
ta. Yksinkertaiset lajit lisäänty
vät hyvin helposti siemenestä, 
kerrotut jakamalla.

C. planiflöra. L a m ei W  i 11 d.
Kotimaa p. Amerikka. Mätäs- 
tävä ruoho, lht vaaleanvihreät, 
kaljut, kohenevat, 40— 50 cm 
korkeat varret; kkt ihmeen kau
niit, suuret tähkämäisissä ter •
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tuissa. Muunnoksen kerrotut, kkt 
siniset ja yksinkertaiset, valkeat. 
Toisint.: C. N itida , Ait.; C.
americana, M i 11 ei L.

C. Portenschlagi&na. R. ja S.
Kotimaa Dalmatsia. Matala, 
suikertava laji. Taimi jotenkin 
tiivis ja suppeakasvuinen. Varsi 
hoikka, pysty, toisinaan rento; 
lht kauniin tummanvihreät, 
kaikki ruodilliset, herttamai- 
set, suippohampaiset 2|— 3 cm 
leveät; ja erittäin kauniit, run
saslukuiset, siniset kellokukat 
puhkeavat loppukesästä, usein 
myös syksyllä. On kauniimpia 
ja kiitollisimpia kaikista sui- 
kertavista Campanula-lajeista, 
sopiva tekokalliöiden, kiviröyk
kiöiden, mäkirinteiden y. m. ver
hoksi. Lisääntyy helposti sie
menestä.

C. pulla. L. Kotimaa Steier- 
mark, Kärnten. Erittäin sievä, 
10— 20 cm korkea, mätästävä 
ruohoke. Lehdet pienet, sileät, 
nyhälaitäiset; alimmat lyhytruo- 
tiset, pvöreämäisesti puikeat; 
ylimmät suippopäiset, puikeat. 
"Kauniit, tummansiniset, kello
maiset kukat aukeavat heinä
kuussa yksittäin joka oksan lat
vassa. Sopiva reunnuksiin ja 
kivikoille. Viihtyy parhaiten 
hiekansekaisessa maassa. Mo
nisteitaan helposti jakamalla.

C. punetata. L a m. Kotimaa 
Siperia ja Japani. 30— 40 cm 
korkea. Juuri suikertava, josta 
kasvaa joukko kukka varsia. 
Aluslehdet pitkät, kauniit, kar

keakarvaiset, herttamaiset, saha
laitaiset; varsilehdet ovat sa
manmuotoiset, mutta koko lailla 
pienemmät; kkt isot, maidon- 
valkeat, kellomaiset, nielu le
veä, avonainen, sisäpuolelta kar
vainen, purppuranpunaiset täp
lät ja viirut. Kukkii runsaasti 
ja yhtämittaa heinäkuusta syys
kuuhun. Kellomaiset kukat ovat 
yhtä suuret kuin yleisesti tun
netun C. m edium in. On kau
niimpia, monivuotisia kasvejam
me, sen lisäksi on se hyvin kes
tävä koko pohjois-Europassa, 
pohjoisimpana Pietarin pomolo- 
gisessa puutarhassa. Kaikkialla, 
missä halutaan kaunista ja jaloa 
koristekasvia, on tämä paikal
laan, joko kivikoilla, ryhmissä 
tai sarakkeissa toisten kasvien 
yhteydessä. Monistellaan jaka
malla, taikka siemenestä.*

C. pusilla. H se n k e. Kasvaa 
yleisesti Alpeilla. Matala, har
voin 8— 15 cm korkeampi, sui
kertava, mätästävä kasvi, alus
lehdet puikeat, herttamaiset, 
tylppäsahaiset, ja varsilehdet 
suikeat. Kukintoperät lukuisat, 
rihmamaiset, pystyt, kukkia 3— 5 
tertussa, aukeavat heinäkuussa, 
ovat pienet, sievät, vaaleansini
set. Kaunis, runsaskukkainen 
reunakasvi ja soma kiviryhmis- 
sä. Muunnos flore alba, aivan val
koiset kukat, samoin hyvin 
kaunis. Toisint.: C. pum ila , 
H o r t., C. caespitosa, V i l i  ei 
S c o p.

* B Iscthhkt» Ca#OBO#CTBa 1890 
CTp. 380. 9. PerejiB.
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C. pyramidälis. L. Pyramidi- 

kello. Kasvaa viljelemättä Syy
riassa ja Italiassa. Monivuotisten, 
ruohomaisten koristekasvien jou
kossa on kai C. pyram idalis ko
meimpia. Tämä ihmeen kaunis 
kasvi on kotoisin Välimeren
maista, missä se on hyvin taval
linen villinä, esim. vanhoilla 
muureilla y. m. Paksusta ja 
haaraisesta emäjuuresta suotui
sissa oloissa-nousee 2 metriä kor
kea kukkavarsi, aivan täynnä ih
meen kauniita, kellomaisia, sini
siä, eräällä muunnoksella valkeita 
kukkia. lisääntyy siemenistä, 
jotka kylvetään joko syksyllä 
kylmään lavaan, kohta niiden 
tuleennuttua, taikka keväällä 
lauhkeaan lavaan. Taimet, jotka 
kesäkuussa istutetaan avomaalle, 
sille paikalle, jota niiden tulee 
kaunistaa, kehittyvät kesän ku
luessa voimakkaiksi, runsaskuk- 
kaisiksi kasveiksi. Ovat talveksi 
kuivalla peitteellä suojattavat 
pakkaselta ja kosteudelta. Kellä 
ei ole tilaisuutta ilmaston tähden 
kouluttaa siementaimia ulkosal
la, voi hyvästi ensin istuttaa tai
met pienempiin, sitten sitä myö
ten, kun ne kasvavat yhä suu
rempiin ja suurempiin ruukkuihin 
ja pitää niitä talvella haitatto
massa asuinhuoneessa, matalassa 
kasvihuoneessa (kastissa) tai kel
larissa, sekä seuraa vana keväänä 
istuttaa ne uudestaan 20— 25— 30 
cm laajoihin ruukkuihin, jolloin 
saadaan yhtä kestäviä ja runsas- 
kukkaisia, vielä parempiakin kas
veja kuin avomaalla kasvattamal
la. Sopiva sekä kasvihuoneissa 
että asunnoissa viljeltäväksi.

C. pyram idalis on mukava 
istuttaa n. s. tunturipaikoille 
(-kivikoille), kukkaryhmiin taik
ka yksinäisinä nurmikkoihin.*

Juuria käytetään sallaattina 
ja nuoria lehtiä kaalin asemesta.

C. regina kuuluu olevan uusi 
Campanula laji, joka monia vuo
sia sitten löydettiin Kaukasiasta. 
Lajin sanotaan niin paljon eriä
vän kaikista, tähän asti tunne
tuista Campanula heimon kas
veista, että sitä pidetään jätteenä 
esihistoriällisen maanpinnan kas- 
vikunnasta. On erinomaisen 
kaunis. Sitä ei ole vielä viljelty 
Pietarin kasvitieteellisessä puu
tarhassa.**

C. rapunculoides. L. Ruotsi. 
30— 60 cm korkea, juurakko sui- 
kertava ja kukat siniset, kukkii 
heinä-, elok. On tosin jotenkin 
kaunis ja ansaitsisi kyllä sen- 
tähden viljellä, mutta päästes
sään puutarhaan, siitä tulee pian 
vaivaloinen rikkaruoho, jota on

* Kukkaystävä K n u t  Bo-  
v i n i n kauppapuutarhassa 
Kräftriketissä, Albanon luona, 
Tukholman edustalla saivat kuk- 
kaystävät eräänä kesänä nähdä 
koko puutarhasaran täynnä run- 
saskukkaisia C. pyram idalis tai
mia, jotka olivat erinomaisesti 
säilyneet avomaalla talvikauden 
ilman peitettä.—  G. Li n d, Tid- 
ning för Trädgardsodlare, 1897 s. 
66. —  Kehotetaan meillä sitä 
viljelemään ulkosalla ainoastaan 
etelä-Suomessa.

** K. A., Tidn. för Trädgärds- 
odling, 1897—  s. 8
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melkein mahdoton tukahduttaa, 
tulee siis tarkoin varoa, ettei tätä 
Campanula lajia puutarhoihin las
keta.

C. rhomboidea. L. Kotimaa 
e. Europpa. Kasvi noin 30 cm 
korkea, melkein kalju. Varsi 
pysty, yhtenäinen ja kulmikas; 
alimpain lehtien ruoti on pal
jon lyhempi kuin lehden lapa; 
ylimmät, monilukuiset lht ovat 
puikeat tai suikeat, sahalaitai
set. Kkt yksipuolisissa tertuissa 
kauniit, kalpeansiniset, nuokku
vat, aukeavat heinä-, elok. Muun
nos rubra, purppuranpunaiset ja 
flor. pien., kerrotut, vaaleansini
set kkt, myös kauniita, niitä kan
nattaa levittää. Lisääntyvät 
siemenestä.

C. rotundifölia. L. Kissankello. 
Tavallinen meillä niityillä ja 
mäillä. 12— 40 cm korkea, yleen
sä tunnettu, soma kasvi, alus- 
lehdet munuamaiset tai hertta- 
maiset, pian lakastuvat; var- 
silehdet tasasoukat; kkt lukui
sat, siniset, toisinaan valkeat, 
kauniit, nuokkuvat, aukeavat 
heinä-, elok. Kauniita puutarha- 
muotoja ovat flor. pien. kukat 
kerrotut; soldanellseflora, kkt
kerrotut, tumman taivaansiniset. 
Toinen muoto, jolla myös on ker
rotut kukat, on C. rotundifolia, 
ranunculiflora piena, H o r t .  on 
sangen kaunis. Istutettuna kui
vaan maahan ja käytettynä reu
nuksiin on tällä, suotta halveksi
tulla kasvilla jotenkin suuri arvo.

C. Trachelium. L. Varsan- 
kello. Tavallinen metsäniityillä

koko Suomen eteläosassa Laa
tokkaan, Sortavalaan y. m. p. 
Kasvi 50— 80 cm korkea, pysty, 
tummanvihreä ja karheakarvai- 
nen. Varsi särmikäs, lht kar- 
heakarvaiset, alimmat kolmi- 
kulmaiset, herttamaiset, iso- 
toissahaiset, ylimmät suikeat, 
suippopäiset; kkt kauniit, suuret, 
siniset, aukeavat heinä-, elok. 
Ollen hyvin kestävä ja vaati
maton maanlaatuun ja paik
kaan nähden, on tämä laji ar
vokas puutarhassakin. Käyte
tään sarakkeissa, pensaiden seas
sa. Lisääntyy siemenestä ja ja
kamalla. Toisint.: C. urticifolia, 
S c h m. Juuret syötäviä.

C. turbindta. S c h o 11. Ko
timaa Siebenbiirgen. Matala, 
vain 15— 20 cm. Koko kasvi 
harva-lvhytkarvainen. On C. 
carpathican näköinen, mutta suu
remmat kukat, siis vielä kau
niimpi. On kasvultaan tiiviimpi 
ja pensasmaisempi kuin edelli
nen, melkein pitkin kesää puh
keaa sadottain suuria, avonaisia, 
tummansinisiä, vaaleansinisiä 
tai valkeita kukkia. Muunnos 
pelviform is, Fr s c h . ,  kkt avo
naiset, tumman tai vaalean sini
set. Käytetään ja hoidetaan C. 
carpathican tavoin.

C. versicolar. S i b t h. Kas
vaa viljelemättä Kreikassa, 30—  
60 cm korkea, kalju kasvi; juuri 
paksu, mehevä. Kukat vaalean
siniset, aukeavat elo-, syysk. 
Viljellään samalla tavalla kuin 
C. pyram idalista. Kaikkia, eli 51 
lajia viljellään menestyksellä Pie-
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tarin pomologisessa puutar
hassa.

Koko heimo sisältää paljon 
hunajaa, mutta kun mehiläisten 
on sitä vaikea saada, ottavat ne 
vain pienen osan siitä. C. per- 
cifolia grand. fl. ja muun. alba 
fl. pl. on viljelty Vaasan luona 
ja ovat kukkineet tavallisesti 
heinäkuussa; näyttäytyneet siellä 
kestäviksi.

Cardamine, Luhtakaali, 
heimo Crusiferse.

C. pratdnse. L. Isoluhtakaali. 
Kasvaa villinä koko Europassa. 
Tavallinen isoluhtakaali on meil
lä yleinen kosteilla niityillä. Kas
vi 30— 40 cm korkea. Kaikki 
lehdet päätöparisia. Varsi onsi, 
liereä; alimmat lehdet ruusuk- 
keiset, lehdykät pyöreät, levin
neet; lehtiruodit korvakkeetto- 
mat; varsilehdet pitkulaisen pui- 
keat. Kauniit, vaalean punasi- 
nervät, kukat tuoksuavat hy
vältä ja puhkeavat kesä-, heinä
kuussa. Käytetään puutarhoissa, 
vesien lähellä, ja muilla kosteilla 
paikoilla.

Kaunis, mutta vähän huo
mattu on C. pratönsis fl. pl. 
On jotenkin kauvan ollut tun
nettu, vaikkei se tähän asti ole 
saavuttanut erityistä suosiota. 
Erinomainen suuren runsaskuk- 
kaisuutensa ja tiiviin kasvuta
pansa takia. Frankfurt— M— ssä, 
Palmgartenissä, missä tätä kas
via on käytetty ryhmiin, on se 
runsaskukkaisuutensa ja soman 
ulkomuotonsa vuoksi näyttäyty

nyt erinomaiseksi. Kukat muis
tuttavat paljon kerrottujen, 
valkeiden leukojien kukkia ja 
tuoksuavat hyvältä. Maanlaa- 
dusta ei kasvi paljon välitä, suo
sien kuitenkin löyhää, voima
kasta ruokamultaa, ja puolivar
joista paikkaa. Täysin säätä 
sietävä. Yksinkertaiset kukat 
ovat loistavia puistoniityillä kos- 
teanlaisessa maaperässä. Ker
rotut kukat taas ovat somat puis- 
totarhassa, puolivarjoisessa pai
kassa. Yksinkertaisia monistel- 
laan siemenistä, kerrottuja jaka
malla. Istutetaan 25 cm päähän 
toisistaan.

Carlina, Kurho, heimo 
Compositee.

C. acaulis. L. Kasvaa viljele
mättä Europassa päivänpaistei
silla vuorilla ja kukkuloilla. Kau
nis koristekasvi, viljellään eten
kin kauniiden lehtiensä vuoksi, 
ne kun muistuttavat Äcanthus 
kasvin varsilehtiä, muodostaen 
kauniin ruusukkeen. levinnei
den varsilehtien välistä aukea
vat heinäkuussa kellanvalkeat 
kukat, joilla on maustemaisen 
suloinen tuoksu ja maku; ja 
niitä voidaan hätätilassa syödä 
kuin latvusartisokkaa. Käytet
tiin muinoin lääkkeenä ruttoa 
vastaan. —  Siemenet kylvetään 
elokuussa, nuoret taimet istu
tetaan ruukkuihin ja pidetään 
talvikauden hallattomassa pai
kassa, taikka kylvetään siemen 
toukokuussa avomaahan. Kas
vi on paras istuttaa kuiviin ja
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auringonpaisteisiin paikkoihin. 
Toisint.: C. subacaulis, D. C.

Centaurea, Kaunokki, heimo 
Composit».

C. dealb&ta. W  i 11 d. Kasvaa 
viljelemättä Kaukasiassa ja poh- 
jois-Persiassa. Kasvi tiheä, haa
rova, 30— 50 cm korkea; alimmat 
lehdet hyvin suuret ja parilehti- 
set; ylimmät ruodilliset, parilius- 
kaiset, laidoilta karkeat, jonka 
vaikuttavat pienet, lasimaiset 
sukaset; päältä vihreät ja kar
keat, alta hopean valkeat, vanuk- 
keiset. Loistava, punainen, kes
keltä vaaleanpunainen tai val
kea kukka puhkeaa yksinäisenä 
20— 25 cm pitkässä, tukevassa 
sivuoksassa. Kauniimpia loppu
kesän leikko- ja sidoskukkia. 
Kukkii heinäkuusta syyskuuhun. 
Käytetään sarakkeissa. Viljely 
hyvin helppo, menestyy kaikel- 
laisessa, hyvässä puutarhamaas
sa ja lisääntyy siemenestä sekä 
jakamalla. Toisint.: Psephellus 
calocephalus, C a s s.

C. macroceph&la. W  i 11 d.
Keltakaunokki. Kotoisin Itä
mailta. Metrin korkuinen ja kor
keampikin; kauneimpia. Kasvi 
helakan vihreä, tiheälehtinen; 
varsi vahva, uurteinen, harva- 
valkovillainen; alimmat lehdet 
suuret,40— 50 cm pitkät,puikean- 
suikeat, soukistuvat ruodiksi ja 
hiukan nvhähampaiset; ylimmät 
ruodittomat, ehytlaitaiset; kkt 
suuret, kauniit, kullankeltaiset, 
tasamukaiset; kehto iso, pallon-

pyöreä, kehtosuomut soikeat, 
kaljut, limittäiset, päässä ruskeat 
lisäkkeet; siemenissä ruskeat su
kaset. Kukkii elokuussa. Ei 
täysin puhjenneita kukkanup
puja voi leikata ja kuivata talvi- 
vihkoihin. Koristava kasvi sekä 
sarakkeissa että myös yksinäi
sinä nurmikoissa. Monistellaan 
siemenestä ja jakamalla. Vaa
tii talvipeitettä.

C. mont&na. L. Kasvaa vilje
lemättä e. Europan kalkkiperäi
sillä vuoriseuduilla. Tämä kau
nis laji ansaitsee paikan joka 
puutarhassa. Kasvaa 40— 50 
cm korkeaksi. Kasvi tumman
vihreä, kalju; lht ruodittomat, 
ehytlaitaiset, johteiset, noin 15 
cm pitkät, leveänsuikeat, sepi- 
vät, varsi joskus haarova; kkt 
suuret —  2— 3 kertaa suurem
mat kuin C. C yanuksen—  kauniit, 
taivaansiniset, keskeltä sinipu- 
nervat, kehto pallonpyöreä, suo
mut soikeat, mustalai täiset. 
Kukkii heinäkuusta syyskuuhun. 
Muunnos; kkt valkeat, rikinkel 
taiset, ruusunpunaiset, himmeän - 
ruusunpunaiset tai punasiner- 
vät. Lisääntyy helposti sieme
nestä eikä pidä väliä maanlaa- 
dusta eikä kasvupaikasta. Kas
vaessaan voi sitä helposti myös 
jakaa, jota on paras tehdä lop
pukesällä. Mutta kun tämä laji 
leviää aivan mahdottomasti, käy 
se siten rikkaruohoksi, jota syk
syllä ja keväällä tulee estää 
poistamalla lapiolla laajalle sui- 
kertavat juuret tai juurivesat. 
On viljelty 20 vuotta Koease
malla Tukholman luona ja osot-
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tautunut siellä täysin kestä
väksi, jonkatähden sitä voi puol
taa viljeltäväksi maamme poh
joisosassa. Se on täysin säätä 
sietävä Vaasassa, kukkii kesä-, 
elokuussa.

C. Phrygia. L. Nurmikau- 
nokki. Kotimaa Ranska, Sveitsi. 
Kasvaa alpeilla ja vuoriniityillä. 
Meillä se kasvaa maamme etelä
osassa, pohjoisimpana e. Poh
janmaalla. 30— 60 cm korkea. 
Kasvi vihreä, karheanhöyteä; lht 
puikeansuikeita, pienihampaisia, 
alimmat ruodillisia, ylemmät 
ruodittomia. Kukat violetinpu- 
naiset, puhkeavat heinä-, elok. 
Istutetaan sarakkeisiin. Toisint. 
C. austria, W  i 11 d.

Centränthus. Kannuskukka, 
heimo Valerianaceae.

C. rtiber. D. G. Kotimaa e. 
Europpa. Erittäin kaunis laji, 
80 cm korkea, kalju ja harmaan- 
vihreä. Kasvi pysty; lht ehyet, 
melkein ehytlaitaiset, osaksi pui- 
keat, pitkän suippopäiset, osaksi 
suikeat. Kukat tosin pienet, 
mutta runsaslukuiset tiheissä lat- 
vatertuissa, heikosti tuoksua- 
vat, aukeavat heinä-, elok. Muun
noksessa kkt tummemmat ja val
keat. Toisint.: Valeriana ruber, L.

C. Sibthörpi. H e l d j a S a r t .  
Kotimaa e. Europpa, Itämaat. 
30— 50 cm korkea. Erittäin kau
nis laji. Osaksi puutava juu
rakko, tiheävartinen; lht alim
mat ehytlaitaiset, soukkakan-

taiset, ylemmät suikeat, suip- 
pokantäiset. Kukkii kesällä ja 
syksyllä ruusunpunaisia kukkia 
tiheissä latvatertuissa.

Nämä kauniit kasvit ovat täy
sin säätä sietäviä kasvaen kaik
kialla, kunhan vain maa ei ole 
kovin hapanta. Niitä voi käyt
tää sangen laihoissa ja kiviperäi- 
sissä paikoissakin, sorakasoilla, 
kiviraunioilla, mäkirinteillä, pen
germissä y. m. s. ja kaikkialla ne 
erittäin hyvin kaunistavat paik
kaansa. Poikkileikatut kukat 
pysyvät kauvan tuoreina ja 
ovat hyvin kauniit suuremmissa 
maljakko vihkoissa. Lisääntyy
siemenestä ja jakamalla.

Cerästium, Härkki, heimo 
Caryophyllacese.

C. Bieberstöini. D. G. Kotimaa 
Tauria. Matala, suikertava, ti
heästi harmaanvalkeanhöyteä; 
lht kapeantasasoukat, kukinto- 
perä pysty. Valkeat kukat puh
keavat kesäkuussa. On erittäin 
mukava suurempiin koristeku
vioihin (teppich) hienoissa nur
mikoissa.

C. Boissieri. G r e n. Kotimaa 
Korsika. Edellisen kaltainen, 
mutta kapeammat eikä niin 
valkeat lehdet. Käytetään edel
listen tavoin etupäässä reunuk
siin matalan kasvunsa ja hopean- 
valkeiden lehtiensä tähden.

C. grandiilörum. W. ja K i t.
Kotimaa Unkari ja Kaukasia.
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Matala ja suikertava, hopean- 
valkealla höyteellä verhottu, 20 
cm korkea. Varret lamovat, 
juurehtivat, latvat kohenevat; 
lht kapeat, harva- ja myötäkar- 
vaiset, tylppäpäiset, tuskin 1 
mm levyiset ja vähän yli 3— 4 cm 
pithät. Verhiö vihreä, harva- 
karvainen. Kkt harvakukkai- 
sissa tertuissa, suuremmat kuin 
edellisten ja seuraavain, puh
keavat elok. Runsaskukkaisuu- 
tensa tähden suuriarvoinen puis
toissa ja suuremmissa kasvitar
hoissa. Toisint.: C. argenteum, 
Bi e b .

C. tomentösum. L. Kotimaa 
e. Europpa. On hyvin Bieber- 
steinin kaltainen. 30 cm korkea, 
suikertava, pehmeäkarvainen, 
tuhkanharmaa, valkeanhöyteä. 
Alimmat lehdet lapiomaiset, 
ylimmät rihmamaiset, suikeat. 
Paitsi kukkivaa vartta kasvaa 
joukko kukattomia vesoja. Kuk
kii heinäkuussa. On lehtiensä 
puolesta Edelvveisin näköinen ja 
pidetään suuressa arvossa, koska 
siitä saadaan verratonta ainesta 
vihkoihin ja seppeleihin. Tätä 
lajia viljellään enin.

Kun nämä kasvit eivät anna 
paljon siemeniä, on jotenkin vai
keaa saada niitä tarpeeksi, jon- 
katähden kasvia enimmäk
seen monistellaan pistokkaista 
tai istukasoksista. Nämä oksat 
istutetaan ulkosalle, jotakuinkin 
hiekkaperäiseen maahan ja niin 
syvään, että vain latvat ovat 
näkyvissä. Siemenet kylvetään 
edellämainitun laatuisella mul
lalla täytettyihin ruukkuihin,

taikka lasinpeittämään lavaan, 
jonka jälkeen kyllin vahvistuneet 
taimet istutetaan ulos määrät
tyyn paikkaansa. Siemenet säi
lyttävät itämisvoimansa 2— 3 
vuotta; itävät maassa kolmessa 
viikossa.

Ceratotheca, Pitkähuuli, 
heimo Bignoniace® (Pe- 

dalioceee).
C. triloba. E. M e y. Kotimaa 

Natali. Kasvi jotenkin pensas
mainen, pysty ja haarova. 150 
cm korkea, hyvin mausteelta 
tuoksuava. Myöhemmin käy 
kasvi puutavaksi ja enemmän 
huippusärmikkääksi. Varsi ja 
oksat ruskeanpunaiset; lht pit- 
käruotiset, 12— 15 cm pitkät 
ja melkein yhtä leveät, syvään 
3-liuskaiset, sahalaitaiset, vaih- 
televat, varsilehdet pienemmät, 
kapeansuikeat, melkein aivan 
päinvastoin kuin ylemmät leh
det. Kukat nuokkuvat, kaksi- 
huuliset, 5— 7 cm pitkät, ylä- 
huuli avosuinen; alahuuli hyvin 
pitkä, alaspainuva, alussa lihan
värinen, sitten kauniisti violetin- 
punainen. Kukat aukeavat hei
nä— syyskuussa. Poikkileikatut 
oksat asetettuina haaleaan ve
teen kukkivat päivänpaisteisella 
akkunalla, tullen kukat melkein 
puh taan valkeiksi. Käytetään 
hyvinhoidetuissa sarakkeissa 
koristetarhoissa, myöskin suu
remmissa kasviryhmissä. Hoide
taan kuin pensasmaisia solanum 
lajeja. Toisint.: Sporledera Kraus- 
siana , B e r n h.
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Chelöne, Kilpikukka, heimo 

Scrophulariacese.

C. barbäta. Cav.  Kotimaa 
Meksikko, mistä se tuotiin Eng
lantiin 1794, metrin korkuinen. 
Varsi siniharmaa, kalju; pitkät, 
kapeat, ehytlaitaiset lehdet; kkt 
pitkissä, harseissa tähkissä ih
meen kauniit, tulipunaiset, run
saasti kukkien Suomessakin, 
e. osassa yhtämittaa kesä- ja 
heinäkuussa. Näyttävät poikki- 
leikattuina mainion kauniilta 
maljakoissa ja suuremmissa vih
koissa. Ansaitsevat paikan jo
kaisessa puutarhassa kaunista
vana sarakekasvina, varsinkin 
kun niiden viljeleminen aiheut
taa niin vähän vaivaa. Viihtyy 
kai keltaisessa, hyvässä, voimak
kaassa, hiekansekaisessa maassa. 
Lisääntyy jakamalta taikka sie
menistä, jotka kylvetään ke
väällä puolilämpimään lavaan.*

C. gläbra. L. Kotimaa p. 
Amerikka, kosteilta paikoilta. 
Kasvi kalju. Varsi nelikulmainen, 
melkein metrin korkuinen; lht 
10— 15 cm pitkät,1— 3 cm leveät, 
puikeansuikeat, tavallisesti suip- 
popäiset, soukistuvat kapeaksi 
ruodiksi, taidoilta suipposahai- 
set. Kukkii syyskuussa, kkt 5 
cm pitkät, vaikeat tai punerta
vat. Toisint.: Ch alba, P u r s h .  
Hoidetaan kuin edellistä. Toi
sia, joskus tähän heimoon sovi
tettuja lajeja mainitaan nimellä 
Pentastemon.

* Tidning för Trädgardsod- 
lare, E. L i n d g r e n  1899 s. 38.

Chinodöxa, heimo Liliaceee.
C. cretica. B o i s s j a H e l d r .  

Kotoisin Kreetan vuoriseuduilta. 
Kasvi 15— 25 cm korkea; lht 
kapeat, veltot, 15— 30 cm pitkät, 
6— 15 mm. leveät. Kukintoperät 
hennot, mutta pystyt, yksinäi
nen, harvoin kaksi kukkaa, ku
kat kauniin taivaansiniset, val- 
keankirjavat, puhkeavat aikai
seen keväällä.

C. Lucilise. B o i s s. Kotimaa 
Kreeta, Vähä-Aasia. Kasvi 12—  
15 cm korkea. Sipuli valkea, 
kooltaan pähkinän kokoinen, 
puuperunan (päärynän) muotoi
nen. Lehtiä tavallisesti 2, kapeaa, 
kouruista, pyöreäpäistä, alhaalta 
sepivää. Kukkaterttu harva, ku
kat kauniit, siniset; nielu val
kea. Kukkii aikaiseen keväällä, 
melkein samaan aikaan kuin 
Galanthus nivalis. Hoidetaan 
kuin Scillaa.

C. Sardensis. D r u d e. Kotoi
sin Sardinian vuorilta. Lht kou- 
ruiset, ikäänkuin kokoonkääriy- 
tyneet. Kukintoperä 2— 6 kuk
kainen, vähän nuokkuva, kkt 
kauniit, taivaansiniset. Pietarin 
kasvit, puutarhassa täysin kes
tävä.

Kaikki nämä pienet sipulikas
vit kukkivat aikaiseen keväällä. 
Pitäisi kasvattaa sekä isoissa 
että pienissä puutarhoissa. Erin
omaisen säätä sietäviä, kestävät 
ankarimpia talvia ja tulevat yhä 
kauniimmiksi, jos saavat olla 
alallaan. Viihtyvät kaikellai- 
sessa, keveähkössä puutarha-
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maassa. Ruotsissa käytetään 
niitä edullisesti villiintyneinä 
pienissä pensasryhmissä, taikka 
nurmikoissa. Lisääntyvät sivu- 
sipuleista.

Chrys&nthemum, Päivän-
kukka, heimo Compositeae.

C. corymbösum. L. Kotimaa 
k. ja e. Europpa ja Afrikka. 
50— 100 cm korkea. Kasvi hai
venin en, melkein kalju. Alimmat 
lehdet ruodilliset, soikeat, hieno
jakoiset, ihmeen kauniit, ylem
mät vähän pienemmät, suikeat, 
hienohampaiset. Varsi komea, 
tavallisesti kulmainen, latva haa
rautuu varsin lukuisiin, lyhvt- 
peräisiin, valkeihin kukkiin, jot
ka aukeavat heinäkuussa, kehrä 
keltainen. Hyvin arvokas puis
toissa ja suuremmissa kasvitar
hoissa koristekasvina, näyttää 
runsaskukkaisuutensa tähden 
etäämmällekin silmäänpistäväl- 
tä. Helppo viljellä, on täysin 
kestävä, mutta vaatii menestyäk
seen kalkinsekaista maata. Li
sääntyy tavallisesti itsestään 
maahan pudonneista siemenistä. 
Toisint. Pyrethrum corym bösum , 
W  i 11 d., —  P . Achilleae, D. G., 
—  P . C lusii, R ch b., —  P . tenui- 
folium , W  i 11 d., —  Matricaria  
corymbosa, S a v i ,  —  Tanacetum  
corym bösum , S c h u 11 z.

C. Marsch&lli. A s c h e r s. Ko
timaa Kaukasia ja Persia. Kasvi 
30— 50 cm korkea ja kalju. Alim
mat lehdet ruodilliset, parija
koiset, liuskalaitaiset ja hienosti

suippopäiset; ylemmät puolise- 
poiset ja pienemmät. Varsi yh
tenäinen, vksikukkainen, kuk
kii kesäkuussa, usein toisen ker
ran syksyllä; kkt jotenkin kau
niit, usein ruusunpunaiset, har
vemmin valkeat. Toisint.: C. 
coronopifolium , W  i 11 d., val- 
keakukkainen muoto, Pyrethrum  
paucifolium , C. A. M e y.

Läheinen laji tälle on C. ro- 
seum.

C. m&ximum. Kotimaa Pvre- 
nea. Kasvaa kosteilla paikoilla ja 
rannoilla. Kasvattaa 40— 50 cm 
korkeita, tiheälehtisiä pensaita. 
Alimmat lehdet pitkät, puolise- 
poiset, suikeat, laidoilta harva- 
syvähampaiset; ylemmät lehdet 
pienemmät, kapeammat ja ma- 
talahampaiset. Runsaasti vksi- 
kukkaisia varsia, joten kasvi on 
aivan kuin 6— 7 cm leveiden, val
keiden, heinä- tai elokuussa puh- 
keavain, kauniiden kukkain pei
tossa. Kehräkukat keltaiset. 
Etevin kaikista Chrys. ja se on 
kiitollinen viljeltynä puistois
samme sekä kasvitarhan kuk- 
kasarakkeissa. Menestyy kaikel- 
laisessa, jopa laihimmassa hiek
kamaassakin, mutta silloin vaa
tii kasvi runsasta kastelua. On 
täysin kestävä. Monistellaan sie
menestä keväällä, mutta var- 
mimmasti jakamalla taimia lop
pukesällä kukinnon jälkeen. C. 
maximum fileferum on kestävä 
Vaasassa, kukkii kesä-, heinä
kuussa.

Erinomaisia leikkokukkia, ko
mean ulkomuotonsa tähden sopi
via käyttää etenkin sidostöihin.
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C. uliginösum. Pe rs. Koti

maa kaakkois-Europpa. Tulee 
toista metriä pitkäksi. Lehdet 
sileät, alimmat suikeat, 9 cm 
pitkät, harva-, suipposahaham- 
paiset; keskimmäiset koko jou
kon pienemmät, epäsahaiset, 
ylemmät ehytlaitaiset, toisinaan 
keihäsmäiset. Kun varsi on ko
honnut 40 cm, haarautuu se 20 
cm pitkiin, hienoihin kukinto- 
periin, joissa on vain yksi kaunis, 
häikäisevän valkea kukka; kel- 
lanvihreä kehrä antaa sille 
omituisen muodon. Kukkii syys
kuun alkupuolella, mutta asetet
tuna lasin alle, voi kukkimista 
kestää puoliväliin marraskuuta. 
Ihanuutensa tähden parhaimpia 
syyskukkia. Poikkileikattuna 
käytetään sitä suuremmissa ja 
pienemmissä maljakko vihkoissa. 
Viihtyy kaikellaisessa maassa. 
Monisteitaan jakamalla voimak
kaita taimia hiihti-, toukokuussa.

C. roseum. W e b .  ja M o h r. 
Kotoisin itämailta. Kasvi hela- 
kanvihreä, 30— 50 cm korkea, 
vähän veltto ja kalju. Lehdet 
kauniit, alimmat ruodilliset, pari
jakoiset, syväliuskaiset, ylim
mät ruodittomat, puikeat, tiieno- 
sahaiset. Varsi yhtenäinen, yksi- 
kukkainen; laitakukat kerrotuis
sa kiehkuroissa, kauniinruusun- 
punaiset, kehräkukat keltaiset, 
aukeavat heinä-, elokuussa.

Toisint.: Pyrethrum  carneum , 
B i e b., P . roseum , L i n d  1., ei 
B i eb., Chrys. coccineum, Si ms., 
Chrys. carneum , S t e u d.,
Pyrethrum  uliginösum, W  a 1 d s t. 
ja K i t.

Tästä kasvista saadaan oikeaa, 
persialaista hyönteispulveria, jo
ta tehdään äsken auvenneista 
kukista. Viime vuosina on onnis
tuttu kasvattaa jotenkin moni- 
lukuisia, sekä yksinkertaisia että 
kerrottuja muunnoksia, jotka 
ovat erinomaisen kauniita, 
vaihdellen karminin ja kar- 
mosininpunaisesta ruusunpunai
seen, purppuraan ja valkeaan. 
Siemenet kylvetään keväällä 
ruukkuihin, taimet koulutetaan 
toisiin ruukkuihin taikka lavaan 
ja istutetaan sittemmin ulko
salle, jossa kaikki lajit menesty
vät oivallisesti ilman muuta 
hoitoa kuin, että silloin 
tällöin kuivalla ilmalla kyllin 
kastellaan. Niitä voi myös lisätä 
jakamalla, kuitenkin on ainakin 
yksinkertaisten lajien siemenestä 
kasvattaminen edullisempaa.

Clematis, Elämänlanka, 
heimo Ranunculace».

C. coerulea odoräta. H o r t.
Kotimaa e. Europpa. Arvatta
vasti eräs C. viticellan suikerta- 
maton muoto. Muodostaa tiheitä, 
kauniita, 1,50— 2 metriä korkeita 
pensaita. Kkt kauniit, tuoksua- 
vat, sinipunervan väriset, au
keavat heinäkuusta syyskuu
hun. Ansaitsee suurta huo
miota kaikin puolin koristavan 
ulkomuotonsa tähden, etupäässä 
sarakekasvina.

C. Crispa. L, Kotimaa p. 
Amerikka. Köynneliäs, noin 2
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metriä pitkä. Lht 3-jakoiset; 
lehdykät puikeansuikeat, ehjät 
tai liuskaiset; latvassa yksinäi
nen kukka; kkt tuoksuavat, kello
maiset, kähärälaitaiset, nuokku
vat, ruusunpunaiset taikka sini- 
punervat, keskeltä valkeat, au
keavat heinäkuussa ja kukkivat 
vielä syyskuussakin, jos ei halla 
vie.

C. fusca. T u r e z .  Kotimaa 
p. Aasia. Kiiveksivä taikka pys
ty kuin pensas. Kukat kello
maiset, purppuranpunaiset taik
ka tumman sinipunervat, laidoil
ta hieno villaiset, nuokkuvat ly
hyessä tertussa. Kasvi hyvin 
kestävä, mieltäkiinnittävä ja 
kaunis. Sopiva kovemman ilman
alan seutuihin. Mukavin suu
rissa puutarhoissa.

C. integrifölia. L. Kotim. 
k. Europpa ja p. Aasia. 40— 70 
cm korkea. Varsi kulmainen; lht 
ruodittomat, puikeat, soukkapäi- 
set, laitakarvaiset; kehälehtiä 4, 
harvoin 3— 5, lyhyt- tai pitkä- 
päisiä, usein aaltomaisia; hedel- 
mykset litteämäiset, harvakar- 
vaiset, ota pitkäkarvainen; kkt 
kellomaiset, yksinäisinä latvassa, 
pitkäperäiset, nuokkuvat, ulko
puolelta kalpeansiniset, sisältä 
tummansiniset, aukeavat heinä-, 
elok. Käytetään pienemmissä 
puutarhoissa sarakeistutuksiin, 
suuremmissa ryhmiin. Istute
taan 40— 50 cm päähän toisis
taan. Monistellaan siemenestä 
ja jakamalla.

C. Davidiäna. D e c a i s n e.
Kotimaa Kiina. 60— 80 cm kor

kea ruoho, vähän haiveninen tai 
valkeanharmaa, lht suikeita, hy
vin sahahampaisia; kukat kello
maisia, pitkätorvisia, vaalean 
sinipunervia, hyvin runsaslukui
sia, suurissa viuhkoissa sekä lat
vassa että lehtihangoissa. Käy
tetään ja monistellaan kuin edel
listäkin.

C. recta. L. Kotimaa e. ja k. 
Europpa, Siperia. Kasvi pysty. 
Varsi kasvaa voimakkaassa, hy
vässä maassa 2 m tr pituiseksi; 
lht useimmat 1— 3 päriset, kal
jut, alta sinivihreät; lehdy
kät herttamaiset, soukkakantäi
set, tavallisesti ehytlaitaiset; he- 
delmykset litteämäiset; kehäleh- 
det kaljut, laitakarvaiset; kukat 
oksien latvoissa ja lehtihangoissa 
pystyt, valkeat, kellahtavat, 
tuoksuavat, hyvin runsaslukui
set huiskilomaisissa viuhkoissa, 
aukeavat kesä-, heinäkuussa. Kas
vatetaan kuin edellistä ja käyte
tään pensastojen reunakoristeek- 
si. Toisint.: C. erecta, Al i .

C. stans. S i e b. ja Juce .  
Kotimaa Japani. Suikertava. 
Kukat pienet, valkeat, ulko
puolelta valkeanvanukkeiset, si
sältä enemmän tai vähemmän si
niset. Toisint.: G. FJeracleifolia, 
D. C. muunn.

C. tubulösa. T u r e z .  Koti
maa Kiina, Mongolia. Pysty, 
60— 80 cm korkea, toisinaan vä
hän korkeampi; lht suuret, 3-sor- 
miset, kaljut, alta kalpeat, höy- 
teät; lehdykät pykälai täiset, 
suippo-liuskaiset; muodostavat
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kauniin lehdistön, joka pysyy 
tuoreena myöhään syksyyn; 
haarat jäykät, kulmikkaat ja 
hienovanukkeiset. Kkt kauniit, 
violetinsiniset, tertuissa, aukea
vat elo-, syysk. Kasvatetaan, mo
nisteitaan ja käytetään kuin edell. 
Toisinto C. mongolica, H o r t.

C. Viörna. L. Muunn. coccinea, 
A s a G r a y. 3} mtr korkea, kär- 
hivä laji. Varsi puumainen, suo
jattava talvella kovalta pakka
selta mullalla tai muulla peit
teellä; lehdet 3-jakoiset tai 3-lius- 
kaiset, sinivihreät; kkt suuret, 
sisimmäisten, yhtyneiden kehä- 
lehtien kautta uurnanmuo toiset, 
korallinpunaiset, erittäin kauniit 
ja lukuisat. Vaatii kevyttä ruoka
multaa ja lämpöistä, suojaisaa 
paikkaa. Lisääntyy siemenestä, 
jakamalla ja pistokkaista. Toi- 
sint.: C . coccinea, E g l m. ,  C. 
Pitcheri, Carr. ,  C. Viarna , m. 
violacea, M a x i m., kukat sini- 
punervat ja C. V . reticulata, 
W a l t  (lajina) purppuranpu
naiset kukat, käytetään ja hoi
detaan samalla tavalla.

C. lanuginösa. L i n d 1. Jack- 
manni. Kotimaa Japani, Kiina. 
Kasvaa kolmatta metriä kor
keaksi, on köynneliäs, lyhytkar- 
vainen kasvi; varsilehdet yksin
kertaiset tai 3-jakoiset taikka 
puikeansuikeat; nuorina tiheä- 
karvaiset, myöhemmin päältä 
sileät ja alta enemmän tai vähem
män pörheät ja valkean har
maanvihreät, 6— 10 cm pitkät, 
3— 6 cm leveät. Kehälehtiä ta
vallisesti 6, vastapuikeita, vaa

leansinisiä; kukka viisilehtinen, 
yksinäinen, lyhytperäinen, toi
sinaan 2— 3 yhdessä, aukeavat 
eri ajoilla; väriltään tavallisesti 
valkeat, purppura n violettiset tai 
valkeat. Kukkii keskikesästä 
syyskuuhun. Loistavimpia C., 
mutta vaatii viihtväkseen suo
jaisaa paikkaa ja lämmintä maan- 
laatua sekä talvipeitettä. Vil
jeleminen menestynyt Hagan ku
ninkaankartanossa, Tukholman 
luona. Meillä voi sitä puoltaa 
viljeltäväksi vain maamme etelä
osassa.

C. viticella. L. Kotimaa Väli
meren rannikot ja Pohjois-Ame- 
rikka. Varsi uurteinen, kiivek- 
sivä, köynneliäs, vanhempana 
pensasmainen; lehdet 1— 3 pä
riset sivulehtineen, lehdykät sui- 
keanpuikeat, otapäiset; versojen 
lehdykät herttamaisenpuikeat, 
suippopäiset, pykälai täiset; kehä- 
lehtien alapuolella 3 kohosuonta, 
laidoilta hienokarvaiset; hedel- 
rnykset litteämäiset, karvaiset; 
kukat nelilehtiset, yksinäisinä ok
sien latvoissa, pitkäperäiset, suu
ret, aluksi melkein kellomaiset, 
kauniinsiniset, sinipunervat ja 
purppuranpunaiset, puhkeavat 
keskikesällä.*

Tätä kasvia voi puutarhavilje- 
lyksessä käyttää monella tavalla, 
esim. lehtimajojen, muurien, sä- 
leistöjen, vanhojen puunrunko
jen y. m. verhoamiseksi ne ovat 
erittäin sopivia. Clematista on

* P. S v e n s s o n, Flora öfver 
Sveriges kulturväxter 1893, s. 211.
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usein käytetty kukkamattojen 
muodostamiseen nurmikoille ja 
reunamiin, jolloin maassa sui- 
kertavat vesat näpsitään (pin- 
serataan) ja kiinnitetään aivan 
maan tasalle, samoin kuin tällai
sissa tarkotuksissa tehdään muu- 
rivihreälle Saksassa ja Englan
nissa. Clem atis pääsee oikein ke
hittymään ja kaunistumaan jos 
sitä viljellään yksinkasvavana, 
sidottuna tarkotuksen mukai
seen, raudasta tai puusta teh
tyyn telineeseen.

Istuttaessa, joka‘parhaiten on 
toimitettava kesäkuun alussa, 
kaivetaan 75 cm leveä ja 60 cm 
syvä kuoppa, joka täytetään seu- 
raavalla multaseoksella: kolmas
osa turpeista savimaata, kolmas
osa lehtimultaa ja kolmasosa ka- 
nervamultaa, johon sekotetaan 
hyvin palanutta lantamultaa, 
hiekkaa ja kalkkiseosta tarpeen 
mukaan. Hyvin vahvistuneet 
taimet istutetaan nyt tähän, kas
tellaan runsaasti. Lämpimänä 
vuodenaikana ja kun kasvu on 
hyvässä alussa, vaikuttavat run
saat lantakastelut erittäin edul
lisesti taimien kehittymiseen.

Paras ja käytännöllisin monis- 
telemiskeino on silmikoiminen 
halottuihin Clematisjuuriin. Tä
mä silmikoiminen tehdään aikai
seen keväällä ja siihen on paras 
käyttää hyviä, terveitä, jonkun 
rehevän lajin juuria. Ciematis 
voi myös lisääntyä poikkileika- 
tuista, nuorista pistokkaista taik
ka myös istukasoksista, jotka is
tutetaan kesällä ulkosalle.

Järjestelmällisessä Clematis- 
viljelyssä on leikkaaminen joten

kin tärkeä. Tämä toimitetaan 
eri lajien kukkimisen mukaan, 
joko vuoden vanhoille taikka 
myös aivan nuorille osille. Yleen
sä on sääntönä, että poistetaan 
heikot ja liiat köynnökset ja kar
sitaan ne köynnökset, joista jäte
tään 8— 10 lehtisilmikon pituus. 
Sellaisia lajeja, joiden uudet 
köynnökset kohta kukkivat, tu
lee" karsia 2— 5 lehtisilmikon pi
tuudelta.

Moni kestää ilman peitettä 
pohjan pakkasia Ruotsissa, mut
ta meillä lienee peite talven ai
kana tarpeen, kunnes on ehditty 
koetella lajit.*

Cölchicum, Myrkkylilja, 
Alaston impi, heimo Me- 

lanthaceee.

C. autumn&le. L. Kotimaa 
Europpa, niityillä ja laidunmail
la. Sipuli puikea, 3— 4 cm paksu, 
kuori eli suomuslehti tumman
ruskea, ulottuu pitkältä yli sipu
lin tyven. Keväällä kasvaa 3— 4, 
harvoin 5— 6 pystyä, tummanvih
reää, 3— 5 cm leveää, kiiltävää, 
melkein tasasoukkaa ja tylp
pää lehteä. Kukkii syyskuussa 
kellomaisia, va aleanpunaisi a, 
purppuranpunaisia, sinipunai
sia taikka valkeita kukkia. 
Lehdet ovat jo kukkiessa aivan 
kuivuneet, josta kansanomainen 
nimi »alaston impi». Toisint.:

* E r i k  L i n d g r e n ,  Tid- 
ning för trädgardsodlare 1898, 
s. 60, Ote luvusta: Framstäende 
rankväxter.
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C. crosiflorum , A n d e r s ,  C. 
multi f  loruni, Brot . ,  C. patens, 
S c h u 11 z.

C. byzantinum, G a r o 1. Ko
timaa Vähä-Aasia. Sipuli suuri, 
säännötön, kuori vaaleanruskea; 
lht suuria, tavallisesti 5, pitkän- 
suikeita, pitkinpoimuisia niin
kuin Veratrumin; kukkia 10— 12, 
lihanvärisiä, toisinaan sinipunai
sia, paljon suurempia ja kau
niimpia kuin edellisen. On koko 
suvun ihanimpia ja runsaskuk- 
kaisimpia. Toisint.: C. orientale, 
F r i w., C. floribundum., L a w s 
C. persicum  ja Szovvitzianum , 
H o r t.

C. cändidum. S c h o t t j a K y .  
Kotim. Taurian vuoret ja Vähä- 
Aasia. 1,100 mtr merenpintaa 
ylempänä. Sipuli puikea tai kei- 
lamainen; lht lyhyet, joka sipu
lista kasvaa 3— 8 kukkaa, valkei
ta tai hyvin vaaleanpunaisia, 
aukeavat elo-, syysk. Toisint.: 
C. Balansse. P 1 a n c h.

C. speciösum. S t e v. Kau
kasia, 30 cm korkea. Sipulissa 
paksu kuori, joka ulottuu var
teen asti. Vana usein 30 cm kor
kea, lehdet pitkät, leveät, kielek- 
keiset, sileät, kukkia 1— 4 joka 
sipulista; sisästä kukat hyvin 
eloisan purppuranpunaiset, kel- 
tatäpläiset, aukeavat syys-, loka
kuussa. Suurikukkaisin ja kau
nein kaikista lajeista, sen lisäksi 
yhtä kestävä kuin tavallinen 
»alaston impi».

C. Variegätum. L. Kotoisin 
Itämailta. Kasvaa noin 30 cm

korkeaksi. Sipuli puikea, pähki- 
nänkokoinen, kehä aivan musta; 
lht 4— 5, jotenkin kapeaa, sui- 
keaa, suippopäistä ja aaltomais
ta; kkt ruusunpunaiset, täplik- 
käät kuin noppapeli, puhkeavat 
syyskuussa. Toisint.: C. Agrip- 
p in u m , H o r t.

Tämän kevättä muistuttavan 
kasvin kukat, ansaitsevat pai
kan puutarhoissamme, itsekseen 
taikka reunuksissa toisten, sa
maan aikaan kukkivien kasvien, 
esim. Crocus sativusen kanssa. So
pivat myöskin hyvin pensasrvh- 
mäin reunoille ja voimakkaisiin, 
kosteihin niittymaihin, joissa ne 
tulevat kauniiksi, jos saavat olla 
alallaan 5— 6 vuotta. Vaatii 
syvää, hiekansekaist# savimultaa 
jollakin kosteaperäisellä maalla. 
Lisääntyy sivusipuleista, jotka 
otetaan maasta kesäkuussa, kun 
varfcilehdet ovat lakastuneet, ja 
istutetaan ulkosalle, 20 cm pää
hän toisistaan.

Jos elokuun lopulla otetaan 
voimakkaita sipuleja avomaalta 
ja asetetaan ne tassille tai lau
taselle, jonka pohjalle pannaan 
niin paljon tuoreita sammalia, 
sahajauhoja, turvemultaa tai 
hiekkaa, että sipuli pysyy siinä 
pystyssä (ei peitossa), niin kehit
tyvät kukat vähitellen yhtä 
suuriksi ja kauneiksi kuin maa
han jääneiden sipulienkin.

Kaikki lajit sisältävät sekä 
ihmisille että eläimille vaaral
lista myrkkyä; colchicinia, joka 
kuitenkin pienissä annoksissa 
kuuluu olevan tehokasta luuva
loa ja kolotustautia vastaan.

Venäjällä on C. *byzantinum
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ainoa tätä lajia, jota voi viljellä 
mehiläisyhteiskuntain läheisyy
dessä, se k.un on vähemmin myr
kyllinen ja mesirikkaampi kuin 
toiset. Mehiläiset käyvät ahke
rasti tässä kasvissa kuivilla il
moilla ja iltapäivilläkin.

Commelina, heimo Comme- 
lineee.

C. coel6stis. W  i 11 d. Koti
maa Meksikko. Juuri mukulai- 
nen, turvonnut, syötävä. Varsi 
50 cm korkea, pysty, möyheä, 
kova, haarova, ylhäältä haiveni- 
nen; lht sepivät, suikeat, tyvestä 
laitakarvaiset; kukkasarja lat- 
vaperäinen, suuren, vastalaskui- 
sen ja herttamaisen suojuslehden 
ympäröimänä; kkt taivaansini
set, erään muunn. valkeat, au
keavat heinä— syysk. Toisint.: 
C. tuberosa, H o r t ja L.

Kukat, joskin pienet ja pian 
lakastuvat, ovat kuitenkin joten
kin kauniit. Siemenet kylve
tään keväällä ja taimet istute
taan kesäkuun lopulla avomaalle. 
Mukulaisia juuria voidaan tal
vella säilyttää hiekassa, hallat- 
tomassa ja kuivassa paikassa ja 
seuraa vana keväänä jälleen is
tuttaa ulos.

Convalläria, Kielo, heimo 
Asparagese.

C. majälis. L. Lehmänkielo. 
Kasvaa viljelemättä kaikkialla 
metsämaillamme, niinkin pohjoi
sessa kuin Oulun läänissä. Enin 
suosittuja kukkiamme, ei vain

somuutensa, vaan erinomaisen 
hyvän tuoksunsa tähden sekä 
siitäkin syystä, että niitä niin 
helposti talvella voidaan hyötää.

Jos tavallinen, viljelemätön 
kielo otetaan metsästä ja istu
tetaan sopivaan s. o. pehmeään, 
keveään, mutta voimakkaaseen 
ruokamultaan, kuumimmilta päi- 
vänsäteiltä suojattuun paikkaan, 
niin se kiitollisena kasvaa, kuk
kii ja lisääntyy tarvitsematta 
enempää hoitoa; mutta jos kielo 
on määrätty hyödettäväksi tal
vella, vaatii se huolellisen hoi
don. Berlinissä, missä tätä kuk
kaa viljellään hyvin suuressa 
määrässä, menetellään melkein 
seuraavalla tavalla.

Taimien kouluttamista varten 
valmistettujen sarkain tulee olla 
kuohkeaa, kevyttä, mutta voima
kasta ruokamultaa ja jotenkin 
kostea, keskipäivän säteiltä var
joinen kasvupaikka. Elokuun lo
pulla taikka syyskuun alussa lan- 
notetaan nämä sarat runsaasti 
vanhalla, hyvin palaneella leh
mänlannalla, jonka jälkeen ne 
käännetään noin 30 cm syvältä 
ja multa hienonnetaan. Kun 
maanpinta on tasotettu, kou
lutetaan taimet joko riveihin 
nuoran mukaan, rivien välit 
15 cm, taimien väli 2,5 cm; 
taikka istutetaan ne turpeissa 
s. o. niin että 10— 12 tainta istu
tetaan yhdessä kokkareessa maa
han. Ne peitetään mullalla noin 
3 cm syvältä, ja myöhemmin 
syksyllä levitetään koko saralle 
5 cm vahvuinen kerros vanhaa 
lantaa taikka sen puutteessa puo
limädännyt lehtikerros, mikä pin-
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talannotus joka vuosi uudiste
taan, kunnes taimet ovat niin 
voimistuneet, että niiden hyötä- 
minenvoi menestyä. Tavallisesti 
tarvitaan 3— 4 vuotta ennenkun 
taimet ovat tähän kyllin voi
makkaita. Hyödettäviksi aijo- 
tut taimet otetaan syksyllä mul
lasta, sittenkun lehdet ovat kuih
tuneet. Kaikki heikot idut ero
tetaan ja pannaan talteen jälleen 
istutettaviksi, voimakkaat pan
naan hiekkaan kellariin, kylmään 
kasvihuoneeseen taikka lämmit
täne äjttömään asuntoon, josta 
niitr tarpeen mukaan voi ottaa. 
Ruukkuun istutetaan niin monta 
tainta kuin siihen hyvin mahtuu, 
ja katsotaan sen ohella, että ne 
kaikki ovat yhtä korkealla, ja 
että ainoastaan juuret ovat 
mullassa eivätkä idut. Jos ne 
istutetaan liian syvään, ei hyötä- 
minen aina onnistu. Se ei myös
kään onnistu liian viileän tai 
epätasaisen lämpimän tähden. 
Jos tahdotaan saavuttaa ‘ hyvä 
tulos, tulee asettaa kieloruukut, 
erittäinkin marras- taikka joulu
kuussa hvödettävät, sellaiseen 
paikkaan, jossa niillä yöt, päi
vät on 20, 25— 30 asteen G. läm
pömäärä.

Jos ei, kuten monin paikoin 
ulkomailla, ole kielo viljelykselle 
erityisesti sisustettuja huoneita, 
niin käytetään lämpimän kasvi
huoneen lämmitvstorvia, joille 
ruukut asetetaan, taikka uunin 
päällystää tavallisessa asuinhuo
neessa; molemmissa tulee ne 
asettaa ylösalaisille, tyhjille, ruu
kuille, etteivät juuret kärvenny, 
ja peittää 12— 15 cm vahvuu-

Smirnoff, Käsikirja. — 6

delta valkosammalella (Sphag- 
n u m ), joka saa olla paikoillaan, 
kunnes taimet ovat tulleet 10—  
12 cm pitkiksi. Niitä kastellaan 
joka päivä 25— 30 asteen lämpi
mällä vedellä, kylmää tai vain 
haaleaa vettä ei saa käyttää. 
Myöskin sopii, jos tahtoo, asettaa 
istutetut juuret ruukkuineen va- 
teihin, jotka joka päivä täytetään 
uudella, mainitun asteisella ve
dellä, jolloin äsken mainitut ruu
kut ovat tarpeettomia. Kun kuk
kanuput aukeavat, sekä myös 
kukintoaikana tulee taimia pitää 
vähän kvlmemmässä; kuitenkin 
on oltava varovaisia, sillä ei mi
kään ole hyödetvlle kielolle va
hingollisempaa kuin äkkinäiset 
ja kovat ilmanvaihtelut. Ensim
mäiset kielot hyödetään marras
kuussa ja tarvitsevat 4— 5 viik
koa kukkiakseen, tammikuussa ja 
alussa helmikuuta istutetut kas
vavat vähän pikemmin ja helmi
kuun tai maaliskuun lopulla is
tutetut tarvitsevat vain 14 päi
vää täysin kehittyäkseen.

Itsestään on selvää, että jota 
lähemmä tullaan kielon luonnol
lista kukintoaikaa tai toisin sa
noen, jota myöhemmin kielo 
hyödetään, sitä vähemmin tar
vitaan tekolämpöä sen kehitty
miseen.

On olemassa tämän suositun 
kasvin muunnos, jolla on kerro
tut, valkeat sekä kerrotut ja yk
sinkertaiset, ruusunpunaiset ku
kat, samoin myös pari kirjavaleh- 
tistä muunnosta. Muunn. robusla 
on tavallista matalampi, mutta 
voimakas ja runsaskukkainen; 
eroaa hollantilaisesta ja berlini-
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Iäisestä kielosta sinipunervan ruu
sunpunaisista itusilmukoistaan.

Juurakkoa on käytetty hätä- 
leipäaineena ja kukkia hermoja 
vahvistavana lääkkeenä.*

C. multiflörum. (L.) Al i .  
Maariankielo. Kasvaa maamme 
eteläosassa. Tulee noin 50 cm 
korkeaksi. Varsi sinivihreä, kaa
reva, liereä. Alhaalta lehdetön; 
lht kahdapäiset, puikeat, lyhyt- 

äiset, alta kasteensiniset; ku- 
intoperät lyhyet, 1— 4 kuk

kaiset, lehtihankaiset; kkt torvi- 
maiset, vaikeahkot, vihreäpäi- 
set, aukeavat touko-, kesäkuussa. 
Toisint.: Polygonatum multi]lo
ruin, Ali . ,  Convallaria Govaniana 
V ä l i .

C. Polygonötum. V o s s. Mä-
kikielo. Metsämäillä aina Vöy- 
riin asti e. Pohjanmaalla. 50 cm 
korkea. Juurakko pystysuora, 
mehevä ja mukulainen. Varsi 
kulmikas, uurteinen, monilehti- 
nen, kaareva; lht melkein yhdä- 
päiset, puikean pitkulaiset, suip- 
popäiset, alta kasteensiniset; 
kukintoperät litteät, lehtiä ly- 
hemmät, 1— 2 kukkaiset; kkt 
vaikeahkot, vihreäpäiset, puh
keavat samaan aikaan kuin 
edelliset. Marjat mustanpunaiset. 
Toisint.: Polygonatum ojficinäle, 
Ali . ,  P . vulgare, D e & f., P . an- 
sep s , M n c h, P . p,nijlorum , 
J a u m e.

Vaikka nämä molemmat kie
lot ovat jotenkin ihanat sekä

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, kolmas päin. s. 72.

muotonsa että tuoksunsa puo
lesta, ei niitä kuitenkaan voi 
verrata tavalliseen C. m ajali- 
seen; sille annetaan kuitenkin 
paikka puutarhoissamme. Vaa
tivat hiekkaista maata ja varjoi
saa paikkaa, menestyvät erit
täin hyvin kiviraunioilla, luo
lilla y. m. Suurempiin maljakko- 
vihkoihin saa niistä erinomaisen 
sopivaa vihannuutta, koska ne 
kauvemmin kuin useimmat toi
set kasvit pysyvät tuoreina ja 
vihreinä. Lisääntyy parhaiten 
jakamalla elo- ja syyskuussa. 
Mehiläiset käyvät niissä ahke
rasti.

Coreöpsis, Kaunosilmä, 
heimo Composite®.

C. grandiflöra. N u 11. Koti
maa Pohjois-Amerikka; 30— 50 
cm korkea; lht pitkäkarvaiset, 
ylimmät harvaan parijakoiset, 
liuskat pitkät,vastasuikeat, kaik
ki selvään ruotiset; kkt suuret, 
kauniit, keltaiset, sopivat vih
koihin v. m. s. ja sentähden hy
vin halututta kaupassa; kukinto 
alkaa kesäkuussa ja kestää yhtä 
mittaa syyskuuhun. Runsas- 
kukkaisiiutensa ja pitkällisen ku- 
kinto-aikansa tähden sopii tämä 
kasvi erittäin hyvin ryhmiin. 
Monisteleminen tapahtuu par
haiten siemenistä, jotka kylve
tään keväällä kylmään lavaan. 
Kovin vanhoja taimia ei kuiten
kaan saa istuttaa uudestaan, 
koska ne eivät kuki niin runsaasti 
kuin nuoret. Tämän kauniin 
kasvin taimet eivät tulekaan ko-
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vin vanhoiksi, koska ne aivan 
nääntyvät kuoliaiksi kukkimi
sesta. Joskin ovat vaatimatto
mia viljelykseen nähden, tulee 
Coreopsis grandifloraan kuiten
kin kauniimmat ja paremmin ke
hittyneet kukat hyvässä, ravit
sevassa maassa.*

C. lanoeoläta. L. Kotim. Poh
jois-Amerikka. 30— 40 cm kor
kea. Varressa tavallisesti vain 
muutamia lehtiä, ne ovat päältä 
kaljut, alta toisinaan hienokar- 
vaiset, useimmat ehjät tai pit- 
känpyöreän suikeat, joku lehti 
kannasta kaksiliuskainen, ylem
mät epäselvästi, alimmat seivästi 
ruotiset; kkt keltaiset, aukeavat 
elok. Tästä lajista on olemassa 
koko joukko muotoja, joista mai
nitsemme angustifolian, T o r r ja 
Gr., ja villosan, Mx., molempain 
kukat keltaiset. Toisint.: Lea- 
chia lanceolata, G a s s, Chryso- 
mela lanceolata, T a u s c h .

C. palmäta. N u 11. Kotim. 
Pohjois-Amerikka. 25— 35 cm 
korkea. Kasvi kalju ja jäykkä; 
varressa on latvaan asti 2— 3-hal- 
koista, sileälaitaista lehteä; kukat 
sarjoissa, suuret, oranssinkeltai
set, kehrä keltainen, aukeavat 
elo-, syysk. Toisint.: C. pauci- 
flora, L e h m., C. precax., Fre-  
s e n, Calliopsis palmata. S p r.

Näitä muunnoksia pitäisi meil
läkin ruveta viljelemään, sillä ne 
ovat kestäviä, eivätkä välitä 
maanlaadusta eivätkä hoidosta,

* G. L i n d, Tidning för träd- 
gärdsodlare 1901, s. 95.

vaan menestyvät ja kukkivat 
erittäin runsaasti melkein missä 
hyvänsä. Kun niitä ruukuissa 
viljellään, muodostavat ne pie
niä, sieviä puita, jotka kukinto- 
aikana ovat arvokkaita koris
teiksi. Siemenet kylvetään joko 
lauhkeaan lavaan taikka avo
maahan. Viimeksimainitussa ta
pauksessa ovat taimet valikoita
vat. Lämpimässä ja kevyessä 
maassa ne itsestään usein lisään
tyvät maahan pudonneista sie
menistä.

Cörnus, Kanukka, heimo 
Corne».

C. canadönsis. L. Kotoisin. P. 
Amerikan metsistä. 10— 12 cm 
korkea. Varsi yhtenäinen, ty
vessä milloin suomuja, milloin 
lehtiä, kkt pieniä,punertavia,nel
jän, puikean, vihreänvalkean, 
vanhempana melkein kokonaan 
valkean suojuslehden sisässä. Vil
jellään parhaiten varjoisalla kivi
röykkiöllä, hyvässä turve- ja leh- 
timullassa. Lisääntyy jakamalla 
taikka marjamaisista, punaisista 
siemenistä.

C. suöcica. L. Ruohokanukka. 
Tavallinen meillä kosteilla nii
tyilläkö— 12 cm korkea; lht ruo
dittomat, puikeat —  leveänsoi- 
keat ja suoniset, kkt pienet, mus- 
tanpunaiset., lyhytperäiset, sar
joissa, paljoa lvhemmät kuin 4 
puikeaa, suippopäistä, vaalean- 
väristä suojuslehteä; punaiset, 
joskus valkeat luumarjat. Käy
tetään edullisesti reunakoristee-



84 Coronilla. —  Corydälis.
na rhododendron tai ledum ryh
mäin ympärillä.

Coronilla, Nivel virna, heimo 
Leguminose®.

C. montäna. Scop.  Kasvaa 
Saksassa, Sweitsissä, Ranskassa 
ja Kaukasiassa. Kasvi harmaan- 
vihreä, sileä ja pysty; lht 5-pari- 
set, lehdykät vastapuikeat, ota- 
päiset; korvakkeet pienet; ku- 
kintoperä puolta pitempi kuin 
lehdet, runsaskukkainen —  aina 
15— 20 sarjassaan; kkt kullan
keltaiset, aukeavat kesä- tai 
heinäkuussa.

Käytetään etupäässä suurem
missa maisemapuutarhoissa ja 
puistoissa, kivikoilla, mäkirin
teillä, pengermillä y. m. Kasvi 
lisääntyy ja kasvaa ilman eri
tyistä hoitoa, mutta vaatii kui
tenkin menestyäkseen kuivaa, 
vähän kalkinsekaista maata. 
Kylvetään toukokuussa, joko tu
levalle kasvupaikalleen taikka 
ruukkuihin, hyvin hiekansekai- 
seen multaan. Ensimmäisenä 
talvena lienee parasta kasvia 
vähän peittää. Lisääntyy myös
kin jakamalla juurivesoja. Toi- 
sint.: C. corondria, J a c q.

C. väriä. L. Kotimaa k. ja e. 
Europpa. Tumma, harmaanvih- 
reä, 30— 80 cm korkea kasvi; 
varsi kalju, hervoton, kulmikas ja 
pysty; lht ruodittomat, monipari- 
set, pitkähköt taikka vastapui
keat; lehdykät lyhytruotiset, pit
kulaiset, otapäiset; korvakkeet 
pienet, kalvomaiset; kkt punai-

senvalkeat riippuvissa, sarja
maisissa tertuissa, aukeavat hei
nä-, elokuussa.

Corydälis, Kiurunkannus, 
heimo Fumariaoese.

C. bulbösa.* D. G. Kotim. Eu
roppa, Ruotsissa villinä. Sini
vihreä, hauras, 15— 20 cm kor
kea kasvi. Juurimukulat pyö
reät, pähkinän kokoiset, alim
masta päästä tiheähapsiset; var
ressa toiskertaan 3-sormiset leh
det; lehtiliuskat useimmiten 3- 
halkoiset; kkt vaalean violetin- 
punaiset, alta valkeat, aukeavat 
toukokuussa. Toisin!. C. sölida , 
S m., Furm aria bulbosa, L., C. 
digitata, P er s., Fum aria H alleri, 
W  i 11 d.

C. cavä. S c h w e i g g ja K. 
Kotim. Europpa, harvinainen 
Ruotsissa. Helakanvihreä tai 
vähän kasteensininen, 15— 30 cm 
korkea. Juurimukulat munan
muotoiset, ulkopuolelta yleensä 
hapsiset, alapuolelta ontot; varsi 
keskeltä kaksilehtinen; lht tois
kertaan 3-sormiset; lehtilius
kat liuskaiset. Kkt valkeat, au
keavat toukok. Toisint.: Cor#- 
dalis tuberosa, D. G., Fum aria  
bulbosa, L. muunn* cava.

C. Kolpakowskyäna. R g 1.
Kotim. Turkestani. Kasvi har- 
maanvihreä, 15— 20 cm korkea.

* Tätä kasvia on nimitetty 
Nunnaruohoksi, jota keskiaikana 
koristekasvina viljeltiin nunna
luostareissa.
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Juurimukulat pallonpyöreät 
taikka pitkulaiset. Varren juu
ressa suomulehti; kkt veltoissa, 
pitkähköissä tertuissa; kukkii 
kesäkuussa; kkt väriltään ruusun
punaiset, valkeat tai tumman- 
purppuranpunaiset.

C. Ledebouriäna. K a r. ja
Kir.  Kotim. Altai, 15— 20 em 
korkea. Juurimukula suuri, mel
kein litteänpyöreä; lht sinivih- 
reät; avaa aikaiseen keväällä pu
nertavat kukkansa pitkissä, täh
kämäisissä tertuissa. Ihmeen 
kaunis ja kestävä laji. Kukkii 
vain hiukan lumikelloa myöhem
min.

C. ldtea. D. G. Kotimaa Eu- 
roppa. Kasvi mätästävä, hela- 
kanvihreä, 25 cm korkea. Var
ret monilukuiset; lehtiruodit 
päältä kaljut; suojuslehdet pit
kät, karvapäiset, hampaiset, kuk- 
kaperiä pitemmät; kkt pienet, 
kullankeltaiset pystyissä ter
tuissa; latvasta vaaleammat, au
keavat kesä-, svysk. Toisint.: 
Corydalis capnoides lutea, H o r t, 
Fum aria lutea. L.

0. nöbilis. P e r s. kotim. 
Siperia, mistä se 1703 tuotiin 
Englantiin, tavataan usein e. 
Suomessa villinä. Noin 30 cm 
korkea, kaikin puolin suurempi 
kuin toiset tätä sukua. Juuri 
paksu, mehevä, haarova ja hau
ras; varsi pysty, kulmikas, ilman 
suomulehtiä; lht toiskertaan pari
jakoiset, liuskaiset; kukkaterttu 
lyhyt, tiheä ja jotenkin yksipuo
linen; kkt kauniit? vaalean- tai

kullankeltaiset, aukeavat Viipu
rin seuduilla toukokuun ensi päi
vinä. Tuotu viime vuosisadan 
alussa Saarelan tilalle mehiläis
hoitoa varten. On siellä ollut 
täysin säätä sietävä talvipeitteet- 
tä, suojaisessa, kuivassa pai
kassa, jolloin se hyvin lisääntyy 
maahan pudonneista siemenistä. 
Kosteassa paikassa se ei kestä 
talvea. Mehiläiset käyvät niissä 
ahkerasti. Toisint.: Fum aria no- 
bilis, L.

C. Semenövi. R g 1. Kotim. 
Turkestani. C. nobiliselle läheistä 
sukua. Noin 30 cm korkea. Kasvi 
sileä, varsi pysty; aikaiseen ke
väällä aukeavat kauniit, kullan
keltaiset, tertuissa olevat kukat. 
Viihtyy parhaiten kiviröykkiöllä, 
hyvässä turve- ja lehtimullassa. 
Ön arka kovemmille yöhalloille, 
jonkatähden se on talveksi pei
tettävä.

C. Swerz6wii. Rgl .  Kotim. 
1. Turkestani. Kasvi hyvin sini
vihreä, 10— 15 cm korkea. Juu
rimukula melkein litteä, vähän 
tylppäkulmainen, kasvi sileä; lht 
vastakkaiset; kkt 4— 5 cm pitkis
sä tertuissa, kauniin kullankel
taiset, puhkeavat toukokuussa. 
On juurimukulaisista Corydalis- 
kasveista kaunein.

Corydalis lajit ovat poikkeuk
setta kauniit ja ansaitsevat kaik
kein kukkavilj ehjäin huomiota. 
Aikaiseen kukkivia lajeja, bulbo- 
saa, cavaa y. m. voidaan yhdessä 
toisten kevätkukkain kanssa, 
niinkuin H epatican , Seillan, Ga- 
lantus'en, Prim ulan  y. m. käyt-
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tää ryhmiin. Istutettuina sarak
keisiin, kiviröykkiöille, raunioille 
y. m. s. näyttävät ne viihtyvän 
erittäin hyvin. Kun useimmat 
lajit jo aikaiseen kesällä lakastu
vat, on tarpeen nimipuikoilla 
merkitä ne paikat, johon ne ovat 
istutetut, jotta eivät juuret kai
vettaessa tai kitkettäessä joudu 
hukkaan tai vahingoitu. Vaati
vat viihtyäkseen kuohkeaa ruo
kamultaa ja jotenkin voimakas
ta maata ja varjoisaa paikkaa. 
Ruukuissa viljeltyinä voidaan ne 
talveksi tuoda sisään 4— 5° läm
pimään kasvihuoneeseen tai asun
toon. Kukkivat silloin 6 viik
koa taikka pari kuukautta aikai
semmin kuin ulkona olevat.

Crämbe, Merikaali 1. raatakaali, 
heimo Crusiler®.

C. oordifölia. S t e v .  Kotim. 
Kaukasia. Melkein haaraver- 
soton kasvi; lehdet helakanvih
reät, suuret, pyöreät, herttamai- 
set, mutkalaitaiset, ja hampai- 
set, hieman aaltomaiset, joiden 
keskeltä voimakkaat vanat nou
sevat 1 metrin korkuisiksi; kkt 
pienet, valkeat, hyvin runsas
lukuiset tuuheissa tertuissa. Ar
vokas koristekasvi.

C. maritima. L. Tavallinen me
ri- 1. rantakaali. Kotim. Europpa, 
Ruotsissa paikoittain merenran
noilla. Pitkät, suikertavat haa- 
ravesat; lht kasteensiniset, lius
kat pitkulaiset, hampaiset, hy
vin aaltomaiset; kkt valkeat, suu
rissa tertuissa. Joskaan tämä laji

ei tule niin suureksi kuin edel
liset, ansaitsee se kuitenkin tulla 
käytäntöön. Molemmat lajit te
kevät parhaan vaikutuksen, jos 
ne istutetaan jakamatta nurmik
koihin tai suuremmille kivirau
nioille. Viihtyvät parhaiten päi
vänpaisteisissa paikoissa, hyväs
sä, lihavassa ja hiekansekaisessa 
maassa. Monistellaan siemenestä, 
hätätilassa myös jakamalla.

Cröous, Sahramikasvi, 
heimo Iride®.

C. vdrnus. A 11. Kevätsahra- 
mi. Kotim. e. Europpa. Kun 
Suomen pitkä talvi vähitellen 
väistyy auringon ja lämmön vai
kutuksesta, aukeavat Crocus ku
kat. Kaikista viljeltävistä kevät- 
kukista, jotka avonaisilla pai
koilla lähestyvän kevään ilah
duttavana enteenä pilkistävät 
esille ohuesta jääkuoresta tai 
sulaavasta lumipeitteestä, ovat 
nämä aikaisimpia.

C. vern u ssipuli on leveänkei- 
lamainen, sen ulkokalvo suoni
nen, hajautuen hiushienoihin säi- 
keihin. Kukat nousevat sipulista 
ohuen, kalvomaisen tupen si
sässä. Tämän lajin kukissa on 
monta väri vivahdus ta, niitä on 
sinisiä, purppuraisia, sinipunaisia 
ja valkeita y. m. Kukkimisaika 
on kevään edistyksen mukainen.

C. ltiteus. L a m.Kevätsahrami. 
Samanlainen kuin edellämainittu 
C. vernus, mutta keltaiset kukat 
ja hapsiliuskaiset luotit sekä pari 
päivää myöhäisempi kukinto- 
aika.
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Näistä molemmista, aikaisista 

Crocuslajeista voidaan muodos
taa mitä kauniimpia kukkasar
koja ja erivärisiä reunamia, 
taikka istuttaa eriväriset sekai
sin. Myöskin toisten, jotenkin 
samanaikaisten, kukkivien kas
vien kanssa, joista mainitaan 
esim: Tulipa' suaveolens (D uo  
van Tholl), Soilla sibirica, Galan- 
thus nivalis, Leucojum  vernum , 
Cortfdalis bulbosa y. m. ovat 
sahramikukat ihmeen kauniit.

Ivevätsahrami vaatii päivän
paisteista paikkaa, syvältä kai
vettua, hyvin lannotettua eikä 
liian kovaa maata; istutetaan 
syysk. 7 taikka 8 cm syvään ja 
5— 8 cm päähän toisistaan. Voi
vat olla alallaan 3— 4 vuotta, 
otetaan sitten, lehtien kellastut
tua, ja säilytetään kuivassa, 
ilmavassa ja varjoisessa paikassa, 
kunnes istutusaika on käsissä. 
Jos talvella sattuisi erinomaisen 
kovia routahalloja, ovat sipulit 
peitettävät kuivilla lehdillä, jot
ka otetaan pois heti, kun ilma 
lämpenee, sillä sipulit rupeavat 
muuten liian aikaiseen kasva
maan. Helpommin voi kasvia 
monistella sivusipuleista, joita 
kasvaa jotenkin suuressa mää
rässä, voi myös lisätä siemenistä, 
jotka kylvetään heti kypsiksi 
tultuaan hyvällä mullalla täy
tettyihin laatikkoihin ja pienet 
taimet istutetaan uudestaan ker
ran vuodessa uuteen multaan, 
hoidetaan kolme ensimmäistä 
vuotta laatikoissa ja istutetaan 
tämän ajan jälkeen avomaahan. 
Jos on jotenkin suuri määrä 
siementaimia, voi toivoa, että

kun ne kukkivat, niiden joukossa 
löytyy joku toisia erikoisempi 
muunnos, jolle viljelijä saa antaa 
nimen, millä se voi tulla tun
netuksi ja levitetyksi.

Hyötämiseen, johon kevät
sahrami on erittäin sopiva, käy
tetään vain vahvimpia sipuleja, 
joita syyskuussa istutetaan 4— 6 
yhteen, 10 cm avaraan ruukkuun. 
Ruukkuja ei saa, niinkuin hya
sintteja ja tulppaneja istuttaessa 
kaivaa hiekkaan, sillä taimet 
tulevat silloin liian pitkiksi, jol
loin kasvi näyttää rumalta, vaan 
asetetaan ainoastaan päivän
paisteiselle paikalle ja kastel
laan vähän. Kovemman hal
lan uhatessa, siirretään ruu
kut hallattomaan huoneeseen, ja 
kun taimet täällä ovat kasvaneet 
niin, että kukkanuput alkavat 
näkyä lehtien välistä, lisätään 
lämpöä 10— 12°; suurempi läm- 

ö on vahingollinen. Sahrami- 
ukkia huoneessa hyödettäissä 

on hyvä peittää taimet lasikel
loilla, koska kelloissa muodos
tuva, kostea ilma vaikuttaa var
sin hyväätekevästi sekä kasvin 
lehtiin että kukkiin.

C. auraus, li. Sillä on suuret, 
ihanat, oranssinväriset kkt, kuu
luu myös keväällä-kukkiviin. .

C. satlvus. I,. Aitosahrami. 
Italiassa ja p. Afrikassa viljel
lään C. sativusta, »aitosahramia», 
jonka heteistä saadaan kaupassa 
käytettyä sahramia. Ei ole edel
listen arvoinen, mutta maini
taan tässä kukkivana syksyllä,
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jolloin useimmat kasvit ovat lop
puun kukkineet. Sinipunervat, 
aukeavat lokakuussa. Jos tai
met istutetaan hiekalla tai 
hyvin hiekansekaisella mul
lalla täytettyihin ruukkuihin, 
niin että puoli sipulia on mul
lan yläpuolella, ja asetetaan 
ne kuivaan ja pimeään paik
kaan, josta ne marraskuussa 
siirretään 10— 12° lämpimään 
huoneeseen, niin sipulit kukkivat 
vielä kauvan talvellakin. Toi
sinto Crocus ojjicinalis, Pe rs., 
C. auiumnahs, S m.

Vanhimmista ajoista on sah
rami ollut tunnettu ja viljelty 
mausteena, väriaineena ja lääk
keenä y. m. Kolmesataa vuotta 
sitten ilmestyi erityinen kirja
nen tämän kasvin lääkeominai- 
suuksista. Kasvin kotimaata ei 
vieläkään tunneta. On kuitenkin 
syytä luulla sen olevan kotoisin 
Vähästä-Aasiasta ja Persiasta, 
jopa niinkin kaukaa idästä kuin 
Kaschmir; ainakin on sitä hyvin 
laajalti täällä viljelty kauvan 
aikaa. Arvokkaimpia lahjoja, 
joita sekä kansa että sen hallit
sija, M irza  H eidur vuonna 1548 
voivat lähettää Intian Suurmo- 
gulille, oli »Sharols» nimisiä isoja, 
kauniita naisten päällysvaip
poja ja sahramia.

Tämän kasvin hedelmää ei 
vielä tunneta eikä siitä ole saa
tu siemeniä, joskin on koetettu 
keinotekoisesti saman lajin siite
pölyllä saada se siementäkan- 
tavaksi. Mutta kun ori otettu 
siitepölyä toisesta lajista, Crocus 
graecusesta, G h a p e 11, joka kui

tenkin on vain Crocus sativusen 
toisinto, on kyllä onnistuttu. 
Tästä on luultu voitavan päättää, 
että nyt viljelty sahramimuoto 
ei olisi varsinainen laji, vaan se
kasikiö kahden toisen lajin risti
siitoksesta. Voi kyllä olla mah
dollista, että hedelmättömyys 
on johtunut kasvin sekasikiö- 
luonnosta, mutta kokemuksesta 
on myöskin opittu, että monet 
viljelykasvit, joita hyvin kau
van on monisteltu vain pistok
kaista, juurivesoista ja muku
loista y. m. s. taikka toisin sanoen 
suvuttomalla tavalla, vähitel
len kadottavat hedelmällisyy
tensä ja kun nyt sahramikasvi 
on ollut viljeltynä ehkä pari tu
hatta vuotta taikka vielä kau- 
vemmin, näyttää todenmukai
selta, että tässä olisi selitys sen 
hedelmättömyyteen.

Skandinaviassakin on sahrami 
kauvan ollut tunnettua tavaraa. 
Eräässä luettelossa mainitaan, 
mitä 1328 käytettiin erään aate
lismiehen hautajaisissa Upsalassa, 
muiden muassa on siinä myös 1| 
puntaa sahramia. Tuskin sah
ramia silloin siellä viljeltiin, 
koska se on osottautunut huo
nosti sietävän säätä ainakin k. 
Ruotsissa. Ehkä se kuitenkin 
maan eteläosassa ansaitsisi enem
män huomiota kuin tähän asti.

Pohjoisin paikka maailmassa, 
missä C. saiivus on kukkinut kyl
mällä maalla lienee Norjassa, 
Stegenin pappilassa, Nordlan- 
dissa 67°56’ p. lv., jossa se hy
vin säilyi ilman talvipeitettä, 
mutta ei kukkinut, ennenkun
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syyskuun lopulla ja lokakuun 
alussa 1878.*

0. speciösus. M a r s h .  Koti
maa Kaukasia. Sillä on suuret, 
kauniit, sinivioletit kkt, puhkea
vat syys- tai lokak. Varsilehdet, 
jotka kehittyvät samaan aikaan 
kuin kukat, tulevat vasta kukin
non jälkeen täysin kehittyneiksi. 
Peitetään kovilta pakkasilta.

Monilukuisista muunnoksista, 
joita nykyään viljellään, maini
taan tässä seuraavat, erittäin ete
vät.

Albertina, valkea, purppuran 
sinipunaiset juovat, aikainen; 
Aihion (la majestueuse), isoleh
tinen, valkea, sinipunervaa 
seassa; Argus valkea, violettijuo- 
vainen; Carolina Chrisholm , ai
van valkea; D avid R izzio , vaa
lean violettiruusun, purppuran- 
sekainen; D rap d'argent, kukat 
aivan avonaiset, aikaiset, val
keat, sinipunervaa seassa; Drap  
d'or tummankeltainen, aikainen; 
Ecossais, valkea, sinipunajuovai
nen; Grand jaune suuri, keltai
nen, aikainen; Grand lilas, valkea, 
sinijuovainen; Grande Vedette, 
tumman taivaansininen; Groot- 
vorst, valkea, aikainen; Laurette, 
valkea, sinipunervan ja sinisen 
kirjava, aikainen; Lilaceus, tum
man taivaansininen; M adam e la 
comtesse de M o r n y , valkea ja sini
nen; Othello tumman sinipunerva; 
Prince Albert, tummansinisen 
purppurainen; Projesseur Lindley

* F. G. S c h ti b 1 e r, Svenska 
Trädgärdsföreningens tidskrift 
1884, s. 12.

puna violetti, valkeaa ja sinistä 
seassa; Queen Victoria, valkea, 
Sir W alter Scott, simpukan val
kea, violetti juovainen; Sulphu- 
reus, rikinkeltainen; Virgin 
Queen, valkea, violettijuovainen 
ja Vulcain tumman sinipunainen.

Crusian6]la, Ristilehti, heimo 
Rubiace».

C. stylösa. T r i n. Kotim. 
Persia. Matala, kaunis, mätäs- 
tävä ja helakanvihreä ruoho; 
varsi uurteinen, 4-särmäinen, 
rento; lehtiä 8— 9 joka kiehku- 
rassa, suikeita, hieno-sukalai- 
taisia, haaralehtiä 6— 7, lyhem- 
piä, yhdäpäisiä; kukat tiuiski- 
lomaisessa mykerössä, lyhytvar
tiset, somat, ruusunpunaiset, au
keavat heinä-, elok. Käytetään 
kiviraunioiden koristeena ja me
nestyvät parhaiten vapailla ja 
avonaisilla paikoilla. Monistei
taan siemenestä ja jakamalla. 
Toisint.: Phuopsis stylosa , Gri -  
s e b., Asperula stylosa , B o i s s, 
A . ciliaris, D. C., Laxm annia fas- 
ciculata, G m e 1.

Cucurbita, Kurpitsa, heimo 
Cuourbitacse.

C. loetidissima. K t h. Kotim. 
p. Amerikka. S-—8 mtr pitkä, 
juuri paksu, porkkanamainen; 
varsi paksu, suikertava tai kii- 
veksivä; lht mehevät, tuhkanhar- 
maat ja karkeakarvaiset; hedel
mät pyöreät tai vastapuikeat, 
tavallisesti kananmunan kokoi-
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set, tummanvihreät, enemmän 
tai vähemmän valkealla marmo- 
roidut ja hyvin kitkerät; sieme
net melkein valkeat. Kaunis, 
nopeakasvuinen köynnöskasvi, 
käytettävä vain suurempiin mai
semapuu tarhoihin ja puistoihin 
sekä muurien, kivikkojen ja 
puunrunkojen verhoksi. Toi- 
sint.: C. perennis, N a u  d., Cucu- 
m is perennis, H o r t.

Cynoglössum, Koirankieli, 
heimo Boraginacero.

C. omphalofdes, L. Kotim. 
Portugali, Kärnten, metsissä ja 
kuivissa, varjoisissa paikoissa, 
5— 20 cm korkea kasvi; rönsvt 
suikertavat ja pystyt varret; lht 
päältä tummanvihreät ja kaljut 
taikka harvahaiveniset, alta sini- 
vihreät ja vähän kureiset, juu
resta pitkäruotiset, puikeat tai 
herttamaisen puikeat, ylempänä 
varsilehdet puikeansuikeat ja 
ruodittomat; kukintoperät lyhy
et, kkt erinomaisen kauniit, 
helakansiniset, lemmenkukan nä
köiset ja puhkeavat aikaiseen 
keväällä. Rakastaa raitista ja 
kuohkeaa maata ja viihtyy par
haiten vähän varjoisissa pai
koissa. Istutettuna ruukkuun ja 
asetettuna muutaman asteen 
lämpimään huoneeseen, kukkii 
se vaivan maksavana jo helmi- 
tai maaliskuussa. Lisääntyy juu
rivesoista, joita kasvaa suuressa 
määrin. Toisint.: Omphaloides 
verna, L e h m.

Cypripedium, Tikankontti, 
heimo Orohid».

C. Caloeolus. L. Kotim. Eu- 
roppa. Kasvaa Saksan pyökki- 
metsissä, ja levinnyt aina itä-Si- 
periaan asti, kalkkiperäisellä 
maalla. Löytyy myöskin, vaikka 
harvoin, monessa paikassa Ruot
sissa, aina Uumajaan saakka. 
Meillä on se hyvin harvinainen, 
mutta löytyy kuitenkin toisinaan 
kosteilla paikoilla metsissä maam
me eteläosassa. On 5 vuotta vil
jelty Kirjolassa Viipurin luona ja 
on jo siellä kukkinut. 25— 35 cm 
korkea. Juuri suikertava, varsi 
lehtinen; lht tuppimaisesti joh- 
teiset, leveät, soikeat, suippo
pa iset ja tiheäsuoniset; varsi 
tavallisesti 1-, harvoin 2-kukkai- 
nen; kk. pitkäperäinen, 4— 6 cm 
pitkää, ruskeaa kehälehteä; ken- 
kämäinen, keltainen huuli 3£ cm 
pitkä, pullistunut; sisältä ruskean 
pilkullisviiruinen; kukkii kesä
kuussa.

Jotta voitaisiin menestyksellä 
viljellä tätä ja muita kämmekkä- 
kasveja avomaalla, on välttä
mätöntä, että niille valmistetaan 
erityinen, korkeiden, eten
kin havupuiden keskipäivän sä
teiltä suojaama paikka. Jos ei 
siinä oleva maanlaatu ole sopiva, 
otetaan se pois laajalta alalta ja 
noin 60 cm syvältä, jonka jäl
keen näin kaivetun kuopan poh
jalle pannaan hienoksihakattu, 
vahva havukerros, ja sille asete
taan turvekerros, nurmipuoli 
alaspäin. Sitten täytetään koko 
hauta hyvällä, puolimädänneellä 
metsämullalla, johon onsekotettu
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kuohkeaa hiekkaa, kaarnankuo- 
ria, hiiliä ja männynkäpyjä, ja 
siihen istutetaan kämmekät. Ke
sän kuluessa tulee katsoa, että 
maanpinta on tasaisesti kostea; 
sekä kasveja että maata niiden 
ympärillä tulee kuivimpana vuo
denaikana ruiskuttaa 2— 3 ker
taa päivässä. Helsingin kasvit, 
puutarhassa on tämä kämmekkä 
kestänyt monta talvea avomaal
la, kuitenkin on se talvisin ollut 
huolellisesti kuusenhavuilla pei
tetty, jota peitettä keväällä vä

hitellen ohennetaan, kunnes se 
otetaan kokonaan pois, joka ei 
saa tapahtua liian aikaiseen. 
Sitä voi myös viljellä ruukussa, 
jolloin käytetään seuraavalla ta
valla sekotettua multaa: 1 osa 
hyvää, lahonnutta metsämultaa, 
2 osaa lehtimultaa ja 2 osaa kaner- 
vamultaa, johon pannaan vähän 
hiekkaa ja vanhaa, rapautunutta 
kalkkia, mutta ruukkuja on sil
loin säilytettävä kylmässä kas
tissa (matalassa kasvihuoneessa).

D.
Datisca, heimo Datiscaoe®.
D. canndbina. L. Kotimaa 

e. Europpa, tuotiin Englantiin 
1739. 1— 50 m. korkea, vaalean- 
vihreä ruoho; varsi kulmikas, 
kalju; lht 15— 25 cm pitkät, 2— 3 
päriset; ylhäältä pariliuskaiset; 
lehdykät suikeat; sahalaitaiset, 
kiiltävät, kaljut. Röyhv pitkä 
ja runsaskukkainen; emiröyhy 
hyvin pitkä, kapea, röyhyhaa- 
rat pitkät; hederövhvssä lyhem- 
mät, ryhmittyneet, kellahtavat 
kukat. Emikasvi on verratto
masti kauniimpi. Muodostaa 
suuria, tiheälehtisiä pensaita. 
Komea koristekasvi nurmikoissa. 
Kovalla pakkasella on hyvä peit
tää kasvi. Tähän asti harvoin 
viljelty, mutta ansaitsee kyllä 
sen.*

* Muinoin lääkekasvi; sisäl
tää väkevää, keltaista väriainet-

Delphiniumsuku.
Tähän suureen sukuun kuuluu 

noin 120 yksi-, kaksi- ja moni 
vuotista lajia, joista monet ovat 
runsaana lisänä meidän moni
vuotisten kasvi emme ryhmissä. 
Useimmat ovat korkeita ja ase
tetaan sentähden usein pensas- 
ryhmiemme reunoille taikka ma- 
talampain, monivuotisten kas
vien taakse. Viljely on helppo. 
Vaativat kuivaa paikkaa ja me
nestyvät kaikellaisessa, voimak
kaassa, vähän savensekaisessa 
maassa.

ta, jota Itämailla käytetään sil
kin värjäämiseen. Varressa on 
kehruuainetta, joka muistut
taa hamppua. Norjassa sitä vuo
desta 1836 viljellään kasvit, puu
tarhassa, jossa se on täysin kes
tävä antaen vuosittain kypsiä 
siemeniä.
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Delphinium, Kukonkan-

nus, heimo Ranuneulace®.
D. aztireum. M i c h. muunn. 

fl. pl. H o r t .  Yksinkertainen 
muoto on kotoisin p. Amerikasta, 
mistä se tuotiin Englantiin 1805. 
On jotenkin harvinainen puutar
hoissamme; kerrottu muunnos, 
flore pleno, on sukunsa kau
niimpia. 60— 90 cm korkea; var
si jäykkä; lht 3— 5-jakoiset, mo- 
nihalkoiset; liuskat kapeat, kal
jut; kkt erinomaisen kauniit, 
tumman taivaansiniset, pitkissä, 
jäykissä tertuissa, jotka tavalli
sesti aukeavat heinä-, elok. Tä
mä kerrottu muunnos, jota jo
tenkin usein viljellään, ei tee 
siementä, vaan sitä täytyy sen- 
tähden kasvattaa jakamalla. Poh
joisimpana on sitä viljelty 
63° 52’. Luullaan usein D . gran- 
difforumiksi, L.

D. Brunoniänum. R o y 1 e.
Kotimaa Tiibetin alpit. Kasvaa 
vain 30 cm korkeaksi. Tunne
taan matalasta kasvustaan, ja 
on sen lisäksi mieltäkiinnittävä 
erittäin kauniiden, hyvin suur
ten —  sukunsa suurimpain —  vä
kevän mvskintuoksuisten kuk- 
kainsa tähden, jotka aukeavat 
heinäkuussa. Kukkain väriä on 
vaikea selittää, se on tavallisesti 
vaaleansininen, laidoilta vaa
lean purppuranpunainen; kes
keltä taas musta. Kasvi leviää 
runsaasti kesän kuluessa, hyvin 
säätä sietävä. Lisääntyy sieme
nestä. Peitetään vain hyvin ko
villa pakkasilla. Toisint.: D . 
moschatum, H o o k. ja T h o 
mas.

D. cashmiriänum. R o y 1 e.
Intian kukonkannus. Kotoisin 
Kashmirin korkeilta vuorilta. 
Noin 40 cm korkea; lehtiä eniten 
juuressa,ruodiliisiä; matala 5— 7- 
halkoisia; liuskat leveät; kolo- 
päiset; kkt yhdistyneissä, moni- 
lukuisissa tertuissa, suuret, kau
niin sinisen väriset ja aukeavat 
alituiseen melkein pitkin kesää. 
Omituinen laji, joka menestyy 
melkeinpä kaikkialla ilman mi
tään suojaa. Soma ja hyvin ko
ristava sarakkeissa ja kallio- 
istutuksissa. Kun se on kestävä 
ja menestyvä, ansaitsee tämä 
kasvi paikan joka puutarhassa. 
Monistellaan jakamalla ja sie
menestä.

D. cheiläntum, F i s c h. Koti
maa Siperia. 60— 100 cm korkea. 
Varsi haarova; lht 5-jakoiset, 
kouramaiset, liuskat suippopäi- 
set, tavallisesti 3-iakoiset, osaksi 
hampaiset; kkt suuret, ihanat; 
puhkeavat heinäkuussa, ovat 
taivaansiniset, pitkissä latvater- 
tuissa. Tästä lajista viljellään 
kahta muunnosta, nimittäin jfo- 
re plenoa, kerrotut kkt ja H ender
sonia, hyvin suuret, loistavat, 
siniset kukat. Molemmat tulevat 
vain 60— 90 cm korkeiksi.

D. cultörum. (Toisint. D . h y- 
bridum. H o r t. ja W i l l d . )

Lukemattomia, tämännimisiä 
(S i e b e r t ja V o s s.) puutarha- 
muotoja on aikojen kuluessa saa
tu useampien lajien ristisiitok
sesta taikka hyvin kehitetyn vil
jelyn avulla. Tähän luetaan 
kaikki kerrotut ja puolikerrotut
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lajit, vieläpä suuri joukko yksin
kertaisia. Näiden kukonkannus- 
ten kukinto-aika on enimmäk
seen kesä- tai heinäkuussa. Kuk
kain värit vaihtelevat vaaleim- 
man ja tummimman sinisen, 
vaalean sinipunervan, mustan 
sinipunervan, vaalean ja tum
man purppuran y. m. välillä. 
Puhtaan punaisia ja keltaisia ei 
ole ollenkaan. Korkeus vaihtelee 
0,50— 2,50 cm välillä. Yleensä 
ovat kerrotut lajit matalimmat 
ja sopivat sentähden pieniin 
puutarhoihin; korkeat sitävas
toin ovat useimmiten yksinker
taisia ja sopivat paremmin suu
rempiin puutarhoihin, kuitenkin 
on tässäkin suhteessa monta 
poikkeusta. Paremmin kuin seka- 
ryhmiin sopivat ne suurempiin, 
taajaan istutettuihin ryhmiin, 
joissa ne ovat hyvin koristavan 
näköisiä. Myöskin muutamat 
taimet yhdessä nurmikolla taikka 
pensasryhmän edessä ovat hyvin 
vaikuttavia. Kaikki nämä ku- 
konkannukset ovat erinomaisia 
sidoksiin ja maljakkokaunis- 
teena.

Monilukuisten, kauniiden muo
tojen joukossa, joita suositellaan, 
voimme tässä mainita vain joita
kuita:

Yksinkertaisia:
D . jormösum. Fl. de Ser. Loisto- 

Kukonkannus. Kotimaa Kau
kasia. 50— 75 cm korkea; lht 
soman tummanvihreät, tois- 
kertaan 3-halkoiset; liuskat le
veät, pykälaitäiset; tertut pitkät, 
usein alhaalta haarovat; kukat

suuret, helakansiniset, keskus 
valkea, aukeavat heinä-, elokuus
sa. Komeimpia ja ihanimpia, 
monivuotisia, viljeltyjä kukon- 
kannuksia, muunn. D . jorm . coe- 
lestimum, vaaleansiniset kukat. 
Lisääntyy hyvin helposti sie
menestä taikka myös jakamalla. 
Ansaitsee suurinta huomiota.

Delphinium  Belladonna eroaa 
vähän tavallisista, sekasukuisista 
kukonkannuksista; kasvultaan 
matalampi, tulee vain 50 cm kor
keaksi; juuressa on mukuloita, 
joita ei toisilla ole; varsikin on 
erittäin runsashaarainen ja siinä 
on paljon kauniita, vaaleansinisiä 
kukkia, jotka aukeavat heinä-, 
elokuussa. Se on verraton sidok
siin ja maljakkokoristeeksi. Tä
män kauniin kasvin alkuperää ei 
voida varmuudella sanoa —  luul
laan, että se ehkä on saanut al
kunsa D . jormosumin ja sinensen 
ristisiitoksesta. Kun tämä kasvi 
ei saa siemeniä, täytyy sitä lisätä 
keväällä jakamalla.

Barlowii, Agathon, pulchrumy 
coclestinum, M ad . Joigneaux, 
Agamemnon, conspicuum , Pene
lope, Hermann Stängcr, Triomphe 
pe P oissy.

Kerrottuja:
Gloire de S :t  M a u d e , Pom pon  

de Tirlem oni, George T aylor, Co- 
pernic, Docteur A n d ry , M r s  Ia -  
mes H elm e, ranunculijloruni. L e  
B ihan , M ad . de P ruin es, IJO lym - 
pe, L ouis F iguier, Siecle.

D. elätum. L. Korkea kukon- 
kannus. Kotimaa Siperia ja
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Sveitsi 1|— 2 metriä korkea; leh
det kauniit, syvään 5— 7 pykäi- 
set; liuskat leveät, hampaiset, 
lehtiruodit melkein kaljut; kuk- 
kaharkot alhaalta haarovat; kkt 
taivaan- tai indigon-siniset pit
kissä, somissa tertuissa, aukea
vat kesä-, elokuussa. Kun ne 
ovat muutaman vuoden kasva
neet paikoillaan, rupeavat ne 
pensomaan ja siten käyvät mata
lammiksi. On välttämätöntä, 
että niitä sidotaan, jotta voisi
vat pysyä yhtä komean näköi
sinä. Elatum  lisääntyy helposti 
siemenestä ja siitä se itse pitää 
huolen niin runsaassa määrin, 
että rikkaruohona saa kitkeä 
pois nuoria vesoja. Emätainta 
ei saa kasvattaa liian vanhaksi, 
vaan on sitä nuorennettava jaka
malla ja istuttamalla uuteen 
multaan tai toiseen paikkaan. 
Tästä komeasta, joskin hyvin 
muuttuvasta lajista viljellään 
suuri joukko muunnoksia; kkt 
osaksi yksinkertaisia, osaksi ker
rottuja, sinisiä, osaksi valkean- 
häiveisiä. Yksinkertaisia muo
toja istutetaan sarakkeisiin tai 
pensasryhmiin ja monistellaan 
siemenestä.; kerrotut muodot 
ovat vähän arempia, ja tulee nii
tä suojella kovalta routahallalta 
sekä talvikosteudelta. Monis
tellaan jakamalla. Viimeksimai
nitut ovat myös erittäin kauniita 
ruukuissa viljeltyinä. Toisint.: 
D . intermedium , D. G. muunn.

D. grandiflörum. L. Isokuk- 
kainen kukonkannus. Kotimaa 
Siperia ja p. Kiina. 50— 70 cm 
korkea; veltto, pysty, haarova;

lht moneen kertaan 3-jakoiset, 
liuskat kapeat, tasasoukat; kkt 
suuret, taivaansiniset, lyhyissä, 
yksinkertaisissa tertuissa, aukea
vat heinä-, elokuussa. Tästä ih
meen kauniista lajista viljellään 
joukko muunnoksia, joiden ku
kat ovat osaksi yksinkertaisia 
osaksi kerrottuja, erivärisiä, jopa 
valkeitakin. On olemassa myös 
matalampia muotoja, kkt kerro 
tut. Tämäkin laji kukkii jo ensim
mäisenä vuonna, jos se on aikai
seen kylvetty ja istutettu hyvään 
maahan. On kuitenkin jotenkin 
arka kovalle routapakkaselle tai 
hyvin kostealle talvelle. Käyte
tään ryhmiin, sarakkeisiin ja 
ruukkuihin. Toisint.: D . Chinense 
F i s c h., jolla nimellä tätä lajia 
usein viljellään, D . grandiflörum , 
L. muunn. chinenee D. C.

D. hybridum. W  i 11 d ei
H o r t. Kotimaa Unkari, Kau
kasia. Noin 60 cm korkea; lht 
3— 4-jakoiset; liuskat tavallisesti 
2— 4 mm leveät; kkt siniset, har
voin valkeat, joskus sinipuner- 
vat, puhkeavat heinä- tai elok. 
Näihin kuuluu suuri joukko yk
sinkertaisia ja kerrottuja muo
toja: ovat kaikki kestäviä ja so
mia kasveja ansaiten yleisemmän 
viljelyn. Erityisesti kannattaa 
puoltaa muunn. puniceus, hyvin 
tummansiniset ja f  h r  e pleno 
kerrotut kukat. Toisint.: D . 
hirsuium , Pers., D . tauricum, 
Pal i .  D. formosum ja hybri
dum grändifl. ovat täysin kestä
viä Vaasassa ja kukkivat heinä- 
tai elokuussa.
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D. Maaokiänum. Rgl .  Koti

maa p. Amerikka. (Missouri ja 
Orinoco.) Noin 1 m. korkea; 
lehtiruoti kouruinen, kannasta 
leveämpi; lht kouramaiset, 5-ja
koiset, ylemmät joskus 3-jakoi- 
set; kauniit, siniset kukat pitkis
sä, haaraisissa latva tertuissa, au
keavat heinäkuussa. Tämä erit
täin komearyhtinen, kaunis laji 
sopii mainiosti nurmikkojen ko
risteeksi.
Ih

D. nudicäul. T o r r  ja Gr.  
Paljasruotinenkukonkannus. Ko- 
tim. Kalifornia. Kasvi veltto ja 
kalju, noin 30 cm korkea. Juu
ressa on pieniä mukuloita; lht 
pienet, syvään 3— 5-jakoiset, le- 
veäliuskaiset; lehtiliuskat ylhääl
tä kolopäiset, sahahampaiset; 
ruodit liereät; kkt harseissa ter
tuissa, pitkäperäiset, väriltään 
tulipunaiset, väriltään erilaiset 
kaikkia tähän asti tunnetuita 
Delphiniumlajeja, lukuunotta
matta myös punaisista kukistaan 
tunnettua, mutta vaikeasti vil
jeltyä ja sen tähden nyt melkein 
hyljättyä D . cardinälea. Tämä 
laji on osottanut olevansa san
gen oikullinen, sitä ei myöskään 
ole helppo istuttaa uudestaan. 
Ainoastaan nuoremmat taimet, 
jotka eivät vielä ole ehtineet kuk
kia, kestävät yleensä uudestaan - 
istutusta ja avaavat silloin lois
tavat kukkansa melkein pitkin 
kesää. Kun kerran on saatu tämä 
komeasti kukkiva kasvi suotui
saan paikkaan, on paras antaa 
sen itse pitää huolen lisään
tymisestään maahan pudonneis
ta siemenistä, jolloin ei tietysti

saa kaikkia kukkia leikata poikki. 
Tämä kukonkannus on arvokas 
kivikoilla, samoin ryhmissä yh
dessä toisten matalahkojen kuk- 
kakasvien kanssa, jossa se sit
ten itse saa lisääntyä. Pienet 
juurimukulat ovat siellä, missä 
niitä ei voi talvella pitää ulko
na, syksyllä otettavat maasta 
ja pidettävät talvella kuivassa 
hiekka- taikka turvemullassa, 
jotta ne seuraavana keväänä jäl
leen voidaan istuttaa ulos.

D. speoiösum. B i e b. Kotim. 
Kaukasia. 1— 50 m. korkea, leh
det ja varret pehmeäkarvaiset; 
lht 5-jakoiset; liuskat pitkähköt, 
suippopäiset, enemmän tai vä
hemmän sahalaitaiset. Kukka- 
tertut kauniit, indigonsiniset, 30 
— 40 cm pitkät, kukkii heinä-, 
elokuussa.

D. tricörne. M c h. Kotimaa 
p. Amerikka. Noin 50 cm kor
kea laji; lht 5-jakoiset; liuskat 
3— 5-halkoiset, hienohampaiset, 
kkt kauniit siniset, aukeavat 
kesä-, heinäk., ovat itse lajilla 
harseat, mutta muunnoks. mul- 
tijlorum tiheät tertut.

D. trfste. F i s c h. Synkkä 
kukonkannus. Kotimaa Sipe
ria. 80— 90 cm korkea kasvi; 
lht syvään 3-jakoiset, keskiliuska 
3-jaköinen, laitaliuskat toisker- 
taan parijakoiset, pykä- ja saha
laitaiset; kkt harseissa tertuissa, 
punaruskeat, terälehdet mustan
ruskeat, aukeavat heinäk. On
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omituisen värinsä tähden enem
män mieltäkiinnittävä kuin soma 
Toisint.: D . obscurum S t e v.

D. Zälil. A i t c h j a H e m s l .  
Kotimaa Persia, missä se Kho- 
rasan’in maakunnassa kasvaa 
3,000 jalkaa merenpintaa ylem
pänä ja kuuluu olevan hyvin ta
vallinen. Kasvi on metrin kor
kuinen. On hyvin »Kenttäkukon- 
kannuksen» näköinen; alhaalla 
ovat varsilehdet pitkäruotiset, 
hienoliuskaiset; 30— 40 cm kor
kuisena haarautuu varsi ja tulee 
leveän huippusärmiön muotoi
seksi; kkt hyvin runsaslukuiset, 
kauniin rikinkeltäiset, muistut
tavat pieniä kämmekkäkukkia, 
aukeavat melkein yhtaikaa elok. 
Kasvi on kestävä sekä Englan
nissa, missä sitä on viljelty vuo
desta 1886, että myöskin Sak
sassa, missä sitä on viljelty vuo
desta 1890. Paitsi koristeena 
ja käytettynä kaikellaisiin sidok
siin, kuuluu kukkia voitavan 
käyttää värjäämiseen sekä lääke
aineena. —  Kasvi, jota voisi 
koettaa meilläkin viljellä, lisään
tyy parhaiten siemenestä, jota 
saa siemenkaupasta*

Desmödium, heimo Legu- 
m inoQ® .

D. oanadänsis. D. G. Kotimaa 
p. Amerikka. Pensasmainen, 
noin metrin korkuinen; varsi 
pysty, uurteinen ja karvainen; 
lht 3-jakoiset, paljoa lyhemmät

kuin suikeat, melkein paljaat tai 
karkeakarvaiset lehdykät; kor- 
vakkeet suikeat, kapeat, kukat 
haarojen latva tertuissa, purp
puranpunaiset, aukeavat heinä-, 
elok. Kaunis kasvi, jonka paikka 
on isommissa puutarhoissa. Käy
tetään parhaiten pensastoj en reu
namiin, yksin tai ryhmissä nur
mikoissa, leveissä sarakkeissa 
toisten kukkien joukossa y. m, 
Monistellaan parhaiten siemeniä 
kylvämällä keväällä ruukkuihin. 
Siemen on itävää 3 vuotta, ja 
itää 4 viikossa. Toisint,.: H e d y - 
sarum canadense. L.

Diänthus.
Diänthus, Neilikka, heimo 

Caryophyllaoese.

D. alpinus. L. Alppineilikka. 
Kotimaa Itävallan alpit. Pieni 
5— 40 cm korkea kääpiöneilikka; 
varsi yksikukkainen; varsileh
det tasasoukat, kiiltävänvihreät; 
kkt jotenkin suuret, kauniin li- 
hanpunaiset; suuri, purppuran
punainen, valkeatäpläinen rengas 
torven ympärillä. Kukkii hy
västi melkein kaiken kesää ja 
on kauniimpia kasveja alppi-istu- 
tuksiin. Runsaskukkaisuutensa 
tähden viljellään sitä sangen 
usein ruukuissa. Menestyy par
haiten kuivassa, hiekansekaisessa 
turvemullassa taikka savensekai
sessa niittymaassa ja päivänpais
teisella paikalla. Peitetään vähä- 
lumisina talvina ja routahalloilta 
kuusenhavuilla.
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D. arenärius. L. Hietaneilik- 

ka. Kasvaa kaikkialla Euro- 
passa. Meillä koko maamme ete
läosassa ja itäänpäin aina Impi- 
lahteen, Valamoon v. m. Mätäs- 
tävä, vaalean kasteensininen, 
10— 15 cm korkea kasvi, varsissa 
yksinäinen kukka; lehdet lyhem- 
mät kuin varren nivelvälit, sui- 
keat, kapeat, tasasoukat; kkt, 
jotka aukeavat kesä- tai elok. 
ovat valkeat, kauniit ja ihmeen 
tuoksuavat. Istutetaan suurissa 
joukoissa suurempiin puutarhoi
hin hiekkamaahan ja päivänpais
teisiin paikkoihin. Lisääntyy 
parhaiten siemenestä. Viljele
mättömästä maasta otetut tai
met eivät niin hyvin onnistu. 
On sulkaneilikan näköinen.

D. barbätus. L. Harjaneilikka. 
Kotimaa Europpa. 15— 25 cm 
korkea; varsi pysty, heleänvih
reä, liereä, kalju, niveleet tur
vonneet; puikeansuikeat, suip- 
popäiset, kannalta kapenevat, 
alimmat leveäruotiset, ylemmät 
kapeat, kaikki laidoilta kaljut, 
vähän karheakarvaiset. Kkt ti
lleissä, mykerön muotoisissa huis- 
kiloissa, haarojen latvoissa; ennen 
kukkain aukeamista on hui sk ilo 
partaharjan näköinen, ulkover- 
holehdet jyrkästi suippopäiset; 
kukkalehdet hienosti nyhälaitai- 
set; kukat, jotka aukeavat heinä- 
elok., ovat valkeita tai punaisia 
vaihdellen tummimmasta vaa- 
leimman punaiseen, niitä ei voi 
kyllin suosittaa ryhmä-, sarake- 
tai ruukkukasveiksi. Täysin kes
täviä avomaalla Vaasassa; kuk
kii heinäkuussa.

Smirnoff, Käsikirja. — 7

Puutarhoissa jo vuosisatoja 
sitten tunnettu ja arvossapidetty 
ryhmä- ja sarakekasvina; viljel
lään nykyään 20— 30 muunnosta, 
kukat osaksi yksinkertaiset, 
osaksi kerrotut. Parhaimmat 
näistä lienevät albus purus, aivan 
valkea; albus plenus, aivan val
kea, kerrottu, D u n elli, loistavan 
karmosini, mutabilis, valkea- 
täpläisiä lajeja; nanus compac- 
tus, matalakasvuisia lajeja, moni
värisiä, yksinkertaisia ja kerrot
tuja; nigricans, mustanpunainen, 
varsilehdet usein ruskeahkot, 
erinomainen ryhmiin; oculatus, 
pääväri punainen tai valkoinen, 
silmä punainen tai valkoinen, 
erittäin kaunis; oculatus margina- 
tus, punainen, valkeasilmäinen 
ja valkealaitainen, kaunis ryh
miin; Holborn G lory, edellisen 
näköinen, mutta suuremmat 
kukat; oculatus marginatus fl. 
pl. kuin edellinen, mutta kerro
tut kukat.

Sitäpaitsi on olemassa harjanei- 
likasta ja kiinanneilikasta joukko 
sekasikiöitä, joilla on osaksi yk
sinkertaiset, osaksi kerrotut ku
kat, joita siemenluetteloissa mai
nitaan nimellä D . hybridus, D . 
barbatus hybridus, D . barbatus la- 
tifolius tai D . chin. hybr. corum- 
bosus. Vaihtelevat punaisista 
valkeisiin. Niitä sopii hyvin suo
sittaa ryhmä-, sarake- tai ruuk
kukasveina.

D. caesius. Sm. Helluntainei- 
likka. Kotimaa Europpa, Sak
san vuoriseudu t ja hiekkaperäiset 
männiköt. 15— 20 cm korkea. 
Mätästävä, sinivihreä ruohoke,
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varret hienot, rennot ja juurehti- 
vat, joten se on ruoho tyyny n nä
köinen, varsi 1-, harvoin 
2-kukkainen, kkt pystyt, Iht 
sinivihreät, suikeat, kapeat, 
karhealaitaiset. Alkuperäisen 
muodon kukat, jotka aukeavat 
kesä-, heinäkuussa, ovat purp
puranpunaiset, tuoksuavat, puu- 
tarhamuodon monenvärisinä 
vaihtelevat. Näitä muotoja sa
notaan siemenluetteloissa Skot
lannin sulkaneilikoiksi eikä niitä 
saa sekottaa tavalliseen sulkanei- 
likkaan, D . plumarius* een. Niillä 
on osaksi yksinkertaiset, osaksi 
kerrotut kukat. Ansaitsevat hy
vin huomiota. Erittäin kauniita 
ovat: Virginal, aivan valkea;
N elly , ruusu; E a rly B lush , ruusu; 
Abbots fordianus, hienon ruusun- 
väriset; M r s  Sinkins, puhtaan- 
valkea, kerrottu, kaunis, oival
linen ruukkukasvina ja arvokas 
leikkokukka; H er M a jes iy , puh- 
taanvalkea, kerrottu, muuten 
kuin edell.; N evm arket, ruusu, 
tummasilmäinen; Victoria, purp
puranpunainen, valkea täpläinen; 
Prince Albert, valkea, seassa 
tummanruskeaa, ja Rom eo, ruusu, 
rengas purppuranpunainen.

D. Cartbusianörum. L. Koti
maa e. ja k. Europpa. 15— 30 cm 
korkea,helakanvihreä kasvi; var
si 4-kulmainen, pysty,lehtiruodit 
alhaalta kaljut; lht sepivät, ty
vestä tuppimaisesti yhteenkas- 
vaneet, tasasoukat ja suippopäi- 
set. Kukat mykerömäisissä huis- 
kiloissa; ulkoverholehdet verho- 
lehtiä puolta lyhemmät; kkt, 
jotka aukeavat heinä- tai elok.

ovat tumman tulipunaisia. Istut, 
sarakkeisiin. Lisääntyy sieme
nestä ja jakamalla. Tästä kau
niista neilikkalajista viljellään 
puutarhoissa (vaikka meillä har
voin) muutamia lajeja, jotka an
saitsevat huomiota. Mainitsem
me niistä; //. purp. pleno (toisint.: 
D . hispanicus, H o r t. ei A s s o.) 
fl. roseo pleno, Napoleon 1 1 1 , 
jerrugineus ja atroiubens, kaikilla 
komeat, kerrotut kukat Li
sääntyy parhaiten pistokkaista.

D. Caryophvllus. L. Puutar- 
haneilikka, tavallinen neilikka. 
Kotimaa e. Europpa. Sinivih
reä kasvi, 60 cm korkea; varsi 
pysty, liereä, 4-kulmainen, kalju; 
lht vähän uurteiset, päästä kape- 
nevat, kaljut, kaljulaitaiset; ul
koverholehdet otapäiset, lyhem
mät kuin puoli verhon pituutta; 
kukat aukeavat tavallisesti hei
nä-, elok., ovat hyvin tuoksua
vat ja melkein kaikenväriset, 
jopa keltaisetkin. Usein ovat 
värit niin yhdistetyt, että on 
melkein mahdotonta sanoa, min
kä väriset kukat ovat.

Tavallinen puutarhaneilikka 
on niitä kukkia, joita ei hyl
jätä muotien vaihdellessa. Sitä 
jo vanhat roomalaiset viljeli
vät, ja meidän päivinämme 
suositaan tätä kukkaa entistä 
enemmän, jotta huoletta voi
daan sanoa, että paitsi ruusua, 
ei millään kukalla ole useam
pia ihailijoita kuin neilikalla.
18 vuosisadan myöhemmällä ja
19 vuosisadan alkupuoliskolla 
oli neilikka sen ajan muotikuk- 
kia, jonka tähden puutarhavilje-
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lyksen historiassa sanotaan tätä 
aikaa nimellä Dianthemanie.

Nämä neilikat eivät ole erikoi
sia ainoastaan kukkien kaunii
den värien ja ihmeellisen kirja
vuuden tähden, vaan myöskin 
hienon, maustemaisen tuoksunsa 
ja helpon viljelynsä vuoksi, jota 
voivat harjottaa nekin henkilöt, 
joilla ei ole puutarhaa eikä kasvi
huonetta. Moninaisia muunnok
sia jakavat viljelijät kukkien vä
rin, muodon tai kirjavuuden mu
kaan luokkiin ja lahkoihin, jota 
jakoa sanotaan neilikkajärjestel- 
mäksi. Niin sanottua W e i s s -  
m a n t e l i n  järjestelmää taval
lisesti seurataan. Vaasassa kes
tää D . caryophyllus talven avo
maassa, ainoastaan havupeitteen 
alla, kukkii joka vuosi heinä- tai 
elokuussa.

Neilikkaa kasvatetaan joko 
siemenistä tai istukasoksista. 
Siemenistä saadaan helposti 
joukko voimakkaita taimia, mut
ta moneen niistä tulee yksinker
taiset tai vähemmän kauniit 
kukat, joka tapahtuu varsinkin, 
jos ostetaan halpoja neilikansie- 
meniä. Jos ei tahdo suurta lukua, 
vaan pienen, erikoisen valiojou
kon, tulee hankkia parasta, saa
tavissa olevaa siementä, s. o. sel
laista, joka on koottu vain vali
tuista neilikkalajeista, vaikkakin 
tämä siemen olisi monta kertaa 
kalliimpaa kuin tuo halvempi.Sie- 
men kylvetään huhtikuussa joko 
mataliin siemenvateihin taikka 
keveällä, mutta ravitsevalla, hie- 
kansekaisella mullalla täytettyi
hin puulaatikkoihin. Parhaiten 
ne menestyvät lauhkeassa la

vassa, peitetään hiukan hienolla 
mullalla, kastellaan varovasti ja 
suojataan kovalla päivänpaisteel- 
la. 10— 14 päivän perästä tule
vat taimet näkyviin ja silloin 
tulee niitä tarkoin varjella eta
noilta, madoilta ja muilta lois- 
eläimiltä, ja muuten hyvin hoi
taa, jotta ei kovin monta mene 
hukkaan, sillä eihän voi edeltäkä
sin tietää, vaikkapa juuri nämä 
taimet kerran kasvattaisivat kau
niimmat kukat.

Kun nuoret taimet ovat saa
neet kolmannen lehtiparinsa, 
ovat ne ensikerran uudestaan 
istutettavat. Sen, jolla ei ole 
puutarhaa, tulee hankkia mata
lia ruukkuja, 15—-20 cm syviä, 
25— 30 cm avaroita, joiden 
pohjaan on tehty 4— 5 kyllin 
suurta reikää, pohjamärkyyden 
poistamiseksi, täyttää ne voi
makkaalla, keveällä, hiekanse- 
kaisella mullalla ja istuttaa 4— 6 
tainta joka ruukkuun. Jos on 
käytettävänä puutarha, istute
taan neilikantaimet edellisenä 
syksynä lannotettuun sarkaan, 
riveihin, 15 cm päähän toisistaan. 
Kesän aikana ei näitä eikä ruuk
kuihin koulutettuja taimia tar
vitse hoitaa muuten kuin että 
maa pidetään möyheänä, rikka
ruohot kitketään ja taimia kas
tellaan tarpeen mukaan.

Avomaalla olevat neilikantai
met sietävät, ilman suurempaa 
vahinkoa, jotenkin kovia pak
kasia, eivätkä sentähden tarvitse 
keinotekoista suojaa; mutta sitä 
vastoin tulee niitä varjella eta
noilta, jäniksiltä, kanineilta ja 
kanalinnuilta, jotka innokkaasti
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hakevat neilikan taimia ja jos 
pääsevät niiden lähelle, syövät 
ne juuria myöten. Ruukkui
hin istutettuja taimia kastellaan 
vähemmin kuta lähemmäksi tal
vea tullaan ja kun oikeita halloja 
tulee, asetetaan ne laseilla pei
tettyyn lavalaatikkoon, lämmit
tämättömään asuinhuoneeseen 
taikka johonkin sellaiseen huo- 
neustoon, sillä ne sietävät parem
min muutaman asteen pakkasta 
kuin liian lämmintä, joka samoin 
kuin liiallinen kosteus ja um
mehtunut ilma, on taimille va
hingollista; sitävastoin tulee nii
den usein saada raitista ilmaa, 
vaikkakin se olisi kylmänlaista.

Niin pian kun keväällä tulee 
sopiva ilma, istutetaan neilikat 
niille paikoille, joita niiden tulee 
kaunistaa. Maa on ensin lanno- 
tettava vanhalla, hyvin palaneel
la lannalla, syvään kaivettava 
ja hienonnettava. Taimet asete
taan 30— 50 cm päähän toisis
taan, varomalla, etteivät juuret 
ylösotettaessa vahingoitu, sekä 
että ne istuttaessa tulevat pysty
suoraan maahan. Itsestään on 
selvää, että tällöin myös taimet 
ovat puhdistettavat lahonneista 
lehdistä. Ruukuissa olevat tai
met ovat myös mahdollisimman 
aikaiseen istutettavat uudestaan 
25—‘30 cm avariin ruukkuihin, 
yksi taimi joka ruukkuun sekä 
voimakkaaseen, mutta hyvin la
honneeseen multaan. Nytkin on 
hyvin tärkeää, ettei juuria taivu
teta istutettaessa. Aluksi tar
vitsevat taimet vain hiukan vet
tä; vasta sitten kun ne ovat ru
venneet kasvamaan, kastellaan

niitä enemmän, ei kuitenkaan 
tarpeetta.

Kesäkuussa näihin neilikkoihin 
tavallisesti kasvaa kukintope- 
riä, jolloin on tarpeellista joka 
taimelle laittaa sopivia keppejä, 
joihin vanat sievästi ja somasti 
voidaan sitoa. Kukkiminen ta
pahtuu heinä- tai elokuussa, jona 
aikana n. s. numeropuikoilla on 
merkittävä ne lajit, jotka kuk
kien rakenteeseen, väriin ja kir
javuuteen nähden ovat toisia 
erikoisemmat, jotta sitten oksista 
voi monistella ainoastaan näitä 
lajeja. Neilikankukan, ollakseen 
kaunis, tulee olla iso, aivan pyö
reä ja rakenteeltaan säännölli
nen. Väri puhdas ja piirteet jyr
kät ja jotakuinkin yhdenlaiset 
kaikissa kukkalehdissä. Kukat 
eivät saa olla liian paljon nuok
kuvia, vaan niiden asento olkoon 
pvstynlainen. Kukintoaikana on 
aivan välttämätöntä suojata 
neilikoita sekä kovalta päivän- 
paisteelta että äkkinäiseltä ja 
pitkälliseltä sateelta. Jos tah
dotaan saada kypsiä siemeniä, 
ovat heti kukan lakastuttua 
kukkalehdet varovasti pois
tettavat. Kun siemenkodat al
kavat kellastua, leikataan ne 
poikki, osa vartta mukana, ja 
pannaan kuivaan, ilmavaan paik
kaan lopullisesti kypsymään.

Usein tapahtuu, varsinkin 
muutamille kukkalajeille, että 
verhiö halkeaa toiselta puolen, 
jolloin kukat näin raihnaisina 
ovat melkein arvottomia. Ko
kemuksesta on tultu huomaa
maan, että useimmiten on ilma 
syynä siihen, mutta epäilemättä
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on myös moni nuori, kokematon 
neilikanviljelijä itse siihen syy
pää. Jos ilma on kuiva eikä 
taimia ole kasteltu, taikka jos 
annetaan leikattavaksi valmiit 
neilikankukat liian kauvan olla 
varressa, niin seurauksena on 
verhiön halkeaminen.

Niinkuin edellä mainittiin, li
sääntyvät parhaat lajit istukas- 
oksista eli taivukkeistä. Moniste- 
lu on paras toimittaa kukintoai- 
kana taikka myös heti sen jäl
keen, ja se tehdään seuraavalla 
tavalla:

Kun ensin on varovasti otettu 
pois lehdet oksan tyvestä, piste
tään hieno, ohut ja terävä kynä- 
veitsi aivan jonkun niveleen alle 
ja suoraan ytimeen asti; sitten 
viedään veitsi ylöspäin lähim
pään niveleeseen, jonka jälkeen 
oksa taivutetaan niin, että latva 
on vähän kääntyneenä emäkas- 
viin päin ja toinen puoli halko- 
naista oksaa tulee pystysuoraan 
edeltäkäsin huolellisesti pehmi
tettyyn maahan. Oksat kiinni
tetään sitten maahan pienillä 
puukoukuilla, ja jos multa sillä 
paikalla ei ole kyllin hienoa ja 
voimakasta, tuodaan sinne toista 
multaa, jolla oksat voidaan peit
tää. S Sitten tulee ne pitää ta
saisen ja parahultaisen kosteina. 
Kun ne 4— 6 viikon kuluttua 
ovat juurtuneet, otetaan ne ylös 
ja istutetaan kukin erikseen, joko 
ruukkuihin taikka avomaahan. 
Neilikoita voi myös monistella 
pistokkaista. Voimakkaat, täy
sin kehittyneet oksat katkais
taan aivan jonkun nivelen alta, 
jonka jälkeen ohuella ja terävällä

veitsellä haloistaan pistokas al
haalta ylöspäin seuraavaan nive
leeseen asti, ja jaetaan neljään 
osaan. Pistokasta maahan istut
taessa levitetään varsiosat vaa
kasuoraan. Pistokkaita voidaan 
istuttaa joko avomaahan, ruuk
kuihin tai vateihin, jotka aina
kin puoliväliin täytetään hienon
netuilla tiilikiven palasilla. Ok
sien juurruttua hoidetaan niitä 
niinkuin toisia neilikan taimia. 
Neilikoita ruukuissa viheltäessä 
tulee ennen kaikkea pitää huolta, 
että vesi hyvin pääsee juokse
maan läpi ruukun. Myöskin tu
lee mullan ruukuissa kasvatetta
ville neilikoille olla kevyempää, 
mutta samalla ravitsevampaa ja 
voimakkaampaa ja enemmän 
hiekansekaista kuin avomaalla 
kasvaville taimille käytettä
vän.

Puutarhaneilikan muunnoksia 
ovat n. s. puumainen neilikka, re- 
montant- /. uudistuva neilikka ja 
kääpiöneilikka. Puumainen nei
likka on erikoinen pensas- tai 
puumaisesta kasvustaan, leveistä 
lehdistään ja suurista, eri vuoden 
aikoina kehittyvistä kukistaan. 
Remontant- 1." uudistuva neilik
kakin kukkii talvikuukausina 
ja on sentähden suuriarvoinen 
erittäinkin asunnoissa. Viime
aikoina on koetettu näistä mo
lemmista neilikkalajeista saada 
yhtä hyvämuotoisia ja yhtä kau
niisti kirjailtuja kukkia kuin ta
vallisen neilikankin, ja osaksi on 
onnistuttukin. Kääpiöneilikka 
eroaa edellisistä matalamman 
kasvun puolesta. Kaikkia näitä 
neilikkalajeja hoidetaan melkein
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samalla tavoin kuin tavallisia 
puu tarhaneilikoi takin.

D. oinnaMrinus. S p r u n .  Si- 
nuperinpunainen neilikka. Koti
maa Kreikka. 45 cm korkea, 
kasvi vihreä, sileä, monihaarai
nen; Iht kapeat, suikeat, 5-suo- 
niset ja vähän jäykät; lehtilapa 
3— 4 kertaa varren leveyttä pi
tempi; kkt sangen kauniit, punai
set, aukeavat kesän aikana. Erit
täin kaunis laji kivikkoryhmissä. 
Lisääntyy siemenkylvöstä ke
väällä.

D. crudntus. G r u s e b. Ko
toisin Kreikan vuorilta. Kasvi 
vaaleanvihreä; lht vähän veltot, 
5— 7-suoniset; lehtilapa tavalli
sesti vartta monta kertaa leveäm
pi; kkt tiheissä mykeröissä, lois
tavat, veripunaiset, aukeavat 
heinäkuussa. Tämän, värinsä ja 
muotonsa puolesta erikoisen nei
likan huomasi 1852 t o h t. R e- 
gel ,  joka jo silloin esitti sen 
arvokkaana vuorikasvina, ja jon
ka mielestä sitä ansaitsee ylei
semmin viljellä.

D. deltöides. L. Ketoneilikka. 
On tavallinen Suomessa kuivilla 
niityillä Tornioon asti. Kasvi 
15-^20 cm korkea, tummanvih
reä, mätästävä, oksat heikot, 
suikertavat ja juurehtivat; varsi 
vähäkukkainen, pysty, liereä hie- 
nokarvainen; lht lyhyet, kapean 
tasasoukat, suippopäiset, kaljut 
ja laidoilta karvaiset, alhaalta 
tylpät; verhiö 2— 3 kertaa pitem
pi kuin ulkoverhiö. Kukat pie
net, ruusunpunaiset, valkea- 
pilkkuiset, eräs muunnos koko

naan valkea. Tämän rakastetta
van kukan tulisi kasvaa puutar
hoissamme, jossa se olisi paik
kansa kaunistuksena, kestävänä 
sekä tyytyväisenä, jos se vain 
saisi kuivan paikan. Lisääntyy 
siemenestä ja jakamalla.

D. monspessulänus. L. Kotim. 
Rankka. Kasvi 10— 20 cm kor
kea; varsi haarainen, vähän rento 
ja juurehtiva. Kukintoperä har- 
vakukkainen, suuret, valkeat hy
vänhajuiset kkt, jotka aukeavat 
elok. Sopii sarakkeiden ja teko- 
alppi-istutusten kaunisteeksi. Li
sääntyy siemenestä ja jakamalla. 
Toisint.: D . alpeslris, S t e r n b., 
D . Slernbergi, S ieb. ,  D . odora- 
tissim us, V e s t.

D. negleotus. L o is .  Kotim. 
k. ja e. Europan alpit. Kasvi 
5— 12 cm korkea; kasvi muodos
taa tiheitä ,ruohomaisia mättäitä; 
varsi yksikukkainen; lht jäy
kät, keskeltä kapenevat soukka- 
päisiksi, laidoilta karheat, alta 
3-suoniset; kkt suuret, erinomai
sen kauniit, tumman ruusunpu
naiset. Tämäkin kaunis ja soma 
alppikasvi vaatii päivänpaisteis
ta, kuivaa paikkaa, jopa kivi
röykkiötäkin ja hyvää turve- tai 
kanervamaata sekä kuivaa ha- 
vupeitettä talveksi routahallaa 
ja talvikosteutta vastaan.

Toisint.: D . glacilis ja D . alpi- 
nus, D. G.

D. petr»us. W  e t. ja K i t.
Kotimaa Karpatit. Kasvi noin 
10 cm korkea; muodostaa tiheitä, 
ruohomaisia mättäitä; varsi so-
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ma, yksikukkainen; lht sinivih- 
reät, lyhyet, otapäiset ja niissä 
3 kohosuonta; kkt, lukuisat, ruu
sunpunaiset, mutta pienet, au
keavat heipä-, elok. Lisääntyy 
siemenestä tai jakamalla van
hempia mättäitä, ja sopii par
haiten istuttaa kivikasoille.

D. plumärius. L. Sulkanei- 
likka. Kotimaa Europpa. Kasvi 
30 cm korkea. Matala, vaalean 
kasteensininen, veltto, kalju, le
venevä, muodostaa paksuja mät
täitä; varsien niveleet turvonneet; 
lht ruodittomat, kapean tasa- 
soukat, suippopäiset, vähän kou- 
ruiset, laidoilta karheat; lisäver- 
hosuomut puikeat, myötäkar- 
vaiset, verhiötä paljon Jyhem- 
mät; kkt, jotka aukeavat heinä- 
tai elok. ovat valkeat tai ruusun
punaiset, tuoksuavat, hienorip- 
siset; terälehdet monijakoiset, 
liuskat kapeantasasoukat.

Skotlantilaisiksi sulkaneili- 
koiksi sanotut, kauniit ja rakas
tetut puutarhamuodot kuuluvat 
edellämainittuun D . caesius eikä 
D . plumärius lajiin, joita nimi
tyksiä kaikki siemenkauppiaat 
alituiseen sekottavat.

D . plumärius ei tosin kauneu
dessa voi kilpailla puutarhanei- 
likan kanssa, mutta sillä on kui
tenkin ominaisuuksia, joiden täh
den sen pitäisi saada paikka joka 
puutarhassa. On paljoa ihanam
pi, yhtä hyvätuoksuinen ja kuk
kii paljoa aikaisemmin kuin 
puutarhaneilikka, ja sen kukat 
ovat erinomaisia vihkoihin. Niis
tä voidaan muodostaa kauniita 
ryhmiä ja reunamia, ja on erit

täin kiitollinen huonekasvina 
ruukuissa. Parhaiten kerrotut 
lajit tekevät vähän tai ei yh
tään siemeniä, jonkatähden niitä 
monistettaan pistokkaista tai tai- 
vukkeista. Toisint.: D .m oschaius, 
H o rt., D. plumärius on täy
sin säätä sietävä Vaasassa, kuk
kii runsaasti kesä- t. elokuussa.

D. subärbus. Riikinkukkonei- 
likka, loistoneilikka. Kotim. Eu
roppa, metsäni) tyillä. Kasvaa 
meillä Suomessa niinkin pohjoi
sessa kuin Rovaniemellä. 40—  
50 cm korkea, sinivihreä Tcasvi; 
varsi pysty, kalju; ylhäältä taval
lisesti haarautuu röyhyksi; lht 
juuresta suikeat,ylempää kapean- 
suikeat, noin 5" cm pitkät ja 
keskeltä 4— 6 cm leveät, suippo
päiset, laidoilta karheat; lisä- 
verholehdet leveänpuikeat, ly- 
hytotapäiset, myötäkarvaiset, 
paljon soukkaa, kaljua torvea 
lyhemmät; kukintoperä pitkä- 
haarainen, 2- t. monikukkainen; 
kkt vaalean sinipunervat, vaa
lean ruusunpunaiset tai toisi
naan melkein valkeat, kukkaleh- 
det hienoripsiset. Omituinen, 
hyvin kaunis neilikkalaji, jonka 
hienot kukat näyttävät erittäin 
vaikuttavilta suuremmissa vih
koissa. Istutetaan sarakkeisiin, 
etupäässä kuivanlaiseen maahan. 
Lisääntyy siemenestä. Toisint.: 
D . jim briatus, L am., D . jlexuo- 
sus, Hor t . ,  D . m ultijidus, 
Gilb . ,  D. pappelosus, H o r t .

Neilikka in vaarallisimpia vi
hollisia, paitsi jäniksiä ja kana
lintuja, ovat monenlaiset lehti- 
kirput, joita heti niiden ilmaan-
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nuttua tulee hävittää tupakka- 
tai väkevällä suopavedellä; har
maa hämähäkki, joka usein ko
konaan hävittää neilikat ja jonka 
varmaankin saa karkotetuksi, jos 
taimia kuivalla ilmalla monta ker
taa päivässä ruiskutetaan puh
taalla, raikkaalla vedellä ja suo
jataan auringonsäteiltä; sekä vih
doin tuo tavallinen pihtihäntiäi- 
nen: (»Ohrivurm», Torpicula auri- 
cularia), joka puree poikki sie- 
menkotelot jä samalla vahin- 
gottaa siementen kehittymistä. 
Näitä eläimiä saa helposti pyy
detyksi asettamalla paikalle on
toksi vuoltuja nauriita taikka 
suulleen käännetyltä, pieniä 
ruukkuja, joihin ne kerääntyvät 
päivillä —  ja joista ne voidaan 
helposti tappaa.

Tunnettu hollantilainen kasvi
tautien tuntija, R i t z e m a  
B o s, kirjoittaa, että nematodit 
ahdistavat puutarhaneilikkaa 
seuraavalla tavalla: »Kun nema
todit ahdistavat neilikoita, näh
dään se seuraavista tunnusmer
keistä: lehtikanta tulee paksum
maksi ja leveämmäksi, jonka 
kautta lehti halkeaa samalla ta
valla kuin nähdään rukiin-, sipu
lin- ja tattarintaimista, jotka 
ovat saman eläimen ahdistamia. 
Lehdissä taas nähdään keltai
sia täpliä; mutta jos niitä on 
suuremmassa määrässä, kuole
vat keltaiset lehtiosat ja niiden 
yläpuolella olevat elimet kuihtu
vat. Taimet, joissa on tällaisia 
taudin merkkejä, ovat poistetta
vat ja poltettavat, samoin maa, 
missä ovat kasvaneet.»—  Mainit
takoon nyt myös yleinen bakteri-

tauti, joka vaivaa puutarhanei
likkaa.* Tauti huomataan yleen
sä lehdissä, harvoin varsissa tai 
muissa kasvinosissa; etupäässä 
vahingoittuvat nuoret, kehitty
mättömät lehdet varren ylä
päässä. Jos otetaan tällainen, 
näöltään terve lehti ja katsellaan 
sitä valoa vastaan, niin huoma
taan pieniä, läpikuultavia, epä
säännöllisesti ryhmittyneitä täp
liä, jotka usein ovat kellahta
van värisiä ja hyvin niiden öljy- 
rauhasten näköisiä, joita näkee 
H ypericum  perjoratum  kasvissa. 
Usein kyllä ovat nämä täplät 
pienten vesirakkojen näköisiä. 
Taudin kehittyessä näkyvät täp
lät selvemmin, niiden pinta kui
vaa ja muodostaa vihdoin vai
keahkoja lonttoja. Kun täplät 
tulevat isommiksi, kuihtuvat leh
det ja riippuvat velttoina pitkin 
vartta. Surkastuneimmat taimet 
—  ja niin on yleensä niiden laita, 
jotka ovat kasvaneet lämpi
mässä, kosteassa huoneessa —  
kellastuvat. Tauti leviää vih
doin alempiin lehtiin, jonka jäl
keen nekin kuolevat ja kaikki 
tämä surkastuttaa kasvia niin, 
että kukatkin käyvät pieniksi ja 
vähälukuisiksi.

Edellämainitut kirjailijat ovat 
nimittäneet tätä tautia Bacte- 
rium  dianthiksi ja arvelevat tau- 
dinsiemeniä olevan ilmassa. Hal
keamista ja lehtikirppujen teke-

* On luettavana lehdessä: 
Zeitschrift fiir Pflanzenkrank- 
heit, sivu 107, vuodelta 1897; 
kirjoittanut J. G. A r t h u r  ja 
B o 11 e y.
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mistä reijistä pääsevät bakt.erit 
kasviin ja tunkeutuvat soluku- 
doksiin. On huomattu, etteivät 
vanhat ja heikot taimet sekä sel
laiset, jotka kasvavat kuivem
massa paikassa taikka huoneessa, 
sairastu.

Toinen tauti, joka näyttää puu- 
tarhaneilikalle tekevän suurem
pia tuhoja, on »neilikan mustuus», 
(Schvvärze der Nelken). Siitä 
kertoo P a u l  S o r a u e r ,  että 
se syntyy eräästä sienestä, H e -  
terosporum Dianihi. Tämä mus- 
tatäpläisyys näyttää olevan ylei
nen Ruotsin puutarhoissa. S o- 
r a u e r  sanoo kirjoituksessaan 
tautia tavalliseksi Berlinin seu
duilla; vaikein on tauti ollut 
liian runsaasti typensekaisilla 
lannotusaineilla, niinkuin mak
ki- ja eläinlannalla lannotetuissa 
taimissa. Jos näitä aineita käy
tetään kohtuullisemmin, niin kir
jailija luulee, ettei tauti tule niin 
haitalliseksi.

Neilikkaruostetta, Urom yces  
caryophyllinus, mainitaan erittäin 
vaarallisena tautina. Ruisku
tusta Bordeaux-nesteellä on suo- 
jeluskeinona käytetty ja onnis
tuttu hyvin.

Diot&mnus, heimo Rulacese.
D. Fraxinella. Pers .  Koti

maa k. ja e. Europpa. Kasvi tulee 
50—>75 cm korkeaksi, juuri val
kea; varsi pysty; lehdet 3— 4 
päätöpariset, kaljut, ovat saar- 
ninlehtien näköiset, mutta pal
joa pienemmät; lehdykät ruo
dittomat, suikeanpuikeat, hie-

nosahaiset, läpikuultoisen täp- 
likkäät, hyvin tuoksuavat; kkt 
pitkässä latvatertussa, omitui
sesti muodostuneet, kauniit, val
keat, yhdessä muunnoksessa 
punaiset kukat— aukeavat kesä
kuussa ja kestävät sangen kauvan; 
kukkaterttu pisamaisen tah
mea*. Koko kasvi, jopa siemenet
kin tuoksuavat väkevälle, mutta 
eivät vastenmieliselle ja erittäin
kin sateen jälkeen on tuoksu tun
tuva. Yleisesti tunnettu lienee 
kertomus L i n n e n tvttärestä, 
joka huomasi, että Dictam nus ku
kista erittyi kaasua, joka yöllä 
taikka pimeässä huoneessa hel
posti syttyi, jos palava tulitikku 
pistettiin aivan lähelle kukkia.
Dictamnuskasvin hoito on hyvin 

helppo. Monistellaan jakamalla 
taikka vielä helpommin sieme
nistä, jotka kylvetään joko heti 
tuleen tumisen jälkeen syyskuus
sa taikka sälytetään hiekassa 
taikka mullassa talvella ja kyl
vetään seuraavana keväänä kyl
mään lavaan. Siemeniä kootessa, 
(ovat jotenkin suuret, väriltään 
mustat ja lasimaiset) täytyy 
olla hieman varuillaan. Jos ni
mittäin siemenkodat saavat liian 
kauvan olla varressa, niin että ne 
ehtivät aueta, menevät siemenet 
menoaan, niinkuin sanotaan. 
Täytyy sentähden noukkia pois 
siemenkodat juuri, kun ne ovat 
aukeamassa. Siemen, jota itse 
kootaan ja heti kylvetään taikka 
myös säilytetään hiekassa tal-

* Pisa ma eli rauhasmainen kas
vinosa, joka erittää omituista 
nestettä.
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vella, itää tavallisesti hyvin hel
posti, jotavastoin kaupoista saa
tu siemen ei tavallisesti idä niin 
hyvin.

Dictamnus viihtyy kaikenlai
sessa, kuohkeassa —  ei liian kos
teassa —  hyvässä puutarhamul
lassa. Sopii mainiosti sarakkei
siin, jossa taimet, jos saavat olla 
8— 10 vuotta, kehittyvät suurik
si, tuuheiksi pensaiksi. Mutta en
nen kaikkia on tämä kasvi sopiva 
sellaisiin ryhmiin, joista vähim- 
mällä vaivalla tahdotaan saada 
kerrassaan somia ja pysyviä. 
Toisint.: D . albus, L.

Dielytra, Murtunut sydän, 
Luutnantin sydän, heimo 

Fumariaoese.

D. ououläria. D. C. Kotimaa 
Kanada. Juuri mukulainen; kas
vi tuskin 30 cm korkea, lht hie
nojakoiset, sinivihreät; kkt val
keat, keltaista seassa. Säätä 
sietävä ja kaunis kasvi, jonka 
kukintoaika kestää koko kesän ja 
alkusyksyn. Hoidetaan ja käy
tetään kuin seuraavaa.

P D. eximia. D. C.E§ Kotimaa p. 
Amerikka. 20— 70 cm korkea. 
Kasvi helakanvihreä, juurivesat 
suikertavat; varret ja ruodit vih
reät; lht 5-haaraiset, hienoja
koiset, soreat; ruodit päältä kou- 
ruiset; alemmat pitkäruotiset; 
kkt ruusunpunaiset, tertut nuok
kuvat tai riippuvat, aukeavat 
touko— heinäkuussa ja joskus 
toiseenjsertaan Lsyysk. Toisint.:

Corydalis exim ia , S p r., Dicentra  
exim ia. B o r k h.

D. formösa. D. G. Kotim. p. 
Amerikka. Eroaa vain hiukan 
edellisestä. Näistä molemmista 
kasveista voidaan muodostaa 
kauniita reunamia taikka istute
taan ne ryhmittäin sarakkeisiin 
ja kallioistutuksiin. Lisääntyy 
helposti juurivesoista. Toisint.: 
Corydalis jorm oso, P u r s h. Ma
tala, vaivan maksava, kestävä 
Vaasassa, kukkii kesäkuusta al
kaen koko loppukesän.

D. spectdbilis. D. G. Loistava 
murtunut sydän. Kotimaa Kiina. 
Suurin ja kaunein kaikista F u -  
mariacese heimoon kuuluvista 
kasveista. Tuotiin 1800-luvun 
alussa Europpaan, mutta hävisi, 
jonka jälkeen se uudestaan 1840- 
luvulla tuotiin tänne, molemmilla 
kerroilla Kiinasta, jossa se oli 
valtakunnan mandarinein suo
siossa. 1852 tuotiin se Ruotsin 
Koeasemalle ja on nyt kaikkialla 
tunnettu ja suosittu. Avomaalla 
tulee kasvi 60— 90 cm korkeaksi 
ja muodostuu vähitellen joten
kin suuriksi pensaiksi.'? Kasvi 
helakanvihreä, varsi ja lehtiruo
dit punertavat; lehdet 3-sormi- 
sia, päätölehti 3-liuskainen, sivu- 
lehdet syvään 2-liuskaiset, leh- 
dvkät puikeita, lyhytotaisia, 
suippopäisiä, syvään 2— 3-lius
kaisia; kukkaterttu pitkä; kkt 
suuret, riippuvat, yksipuoliset ja 
soreat, vaalean ruusunpunaiset, 
herttamaiset, sivuilta litistyneet, 
aukeavat kesäkuussa. —• Eräässä 
muunnoksessa vaaleanpunaiset,
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melkein valkeat kukat ja toises
sa keltaisenkirjavat varsilehdet; 
näitä kyllä viljellään, mutta niitä 
ei juuri voi suosittaa.

Koristekasvina tai ryhmissä 
nurmikoilla on tämä kasvi hyvin 
arvokas, k oska se —  etenk in j os 
kasvuaikana sille annetaan run
saasti ravintoaineita —  kehittyy 
erinomaisen lehteväksi ja runsas- 
kukkaiseksi. Vaatii menestyäk
seen kevyttä, kosteanlaista maa
ta. On peitettävä lumettomina 
talvina kuusenhavuilla. Monis- 
tellaan jakamalla vanhempia tai
mia taikka pistokkaista, jotka 
keväällä otetaan emätaimesta ja 
pistetään hyvin hiekansekaiseen 
multaan. Kasvi ei tee siementä 
niin pohjoisessa kuin Suomessa, 
vaikka se menestyy koko etelä
osassa maatamme aina Viipuriin 
asti, jopa ilman peitettäkin. Toi- 
sint.: Fum aria spcctabilis. L.

Tätä kasvia voi helposti hyö- 
tää talvikuukausina, jotta jo ai
kaiseen talvella helmi— touko
kuussa se voidaan saada kukki
maan. Kun lehdet ovat syksyllä 
kuihtuneet, otetaan taimet ylös 
ja istutetaan sopiviin, ennemmin 
vähän liian suuriin kuin liian pie
niin ruukkuihin sekä voimak
kaaseen lavamultaan. Talven 
tullessa nostetaan ruukut kyl
mään kasvihuoneeseen taikka 
lämmittämättömään asuntoon 
eikä kastella enempää kuin suu
rin tarve vaatii, jotta kasvi ei 
kuihtuisi. Muutetaan sitten tar
peen mukaan lämpimämpiin 
huoneustoihin ja asetetaan lä
helle valoa. Jota enemmän valoa 
ja jota vähemmän lämpöä ne

saavat, sitä kauniimmiksi tulevat 
kukat. Talvella hvödetyt taimet 
ovat niin aikaiseen kuin suinkin 
keväällä taas istutettavat ulko
salle, jolloin ne taas 2— 3 vuo
den kuluttua voidaan käyttää 
samaan tarkotukseen.

Digitalis, Sormustinkukka, 
heimo SGrophulariace®.

D. ambigua. M u r r. Kotimaa 
k. Europan vuoret ja Itämaat. 
Oikeastaan kaksivuotinen, mut
ta joskus 4. Kasvi 50—'75 cm 
korkea, joskus korkeampi; varsi 
kalju; lht hei akan vihreät, ruo
dittomat, pitkulaisensuikeat, 
suippopäiset, nyhälaitaiset, al
haalta kapeakantaiset, ylhäältä 
melkein sepivät, karvalaitäiset, 
päältä lyhyt- alta pehmeäkar- 
vaiset; kkt suuret, nystykar- 
vaiset, rikinkeltaiset, sisältä rus- 
keajuovaiset, verkkosuoniset, 
yksipuolisissa, pitkissä tertuissa, 
joiden latvat nuokkuvia, aukea
vat heinäkuussa; verhiöliuskat 
kapeantasasoukat, nystykarvai- 
set, teriö ulkopuolelta, tahmea- 
karvainen. Toisint.: D . grandi- 
jlora, A 11., D . ochroleuea, J a c q.

D. ferruginea. L. Kotimaa 
Kaukasia ja Italia. 70— 125 cm 
korkea, varsi kälju, erittäin ti- 
heälehtinen, päättyy tavalliseen 
yksinkertaiseen, pitkään, joten
kin harseaan kukkaterttuun; jos 
varsi on haarainen, on kukkain 
asento pitkässä päätertussa niin, 
että koko kukinto on kauniin 
huippusärmänmu o toinen; lht
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tummanvihreät, ruodittomat, eh- 
jälaitäiset, ylemmät kapeapäiset, 
alemmat kapeakantaiset, laidoil
ta ja alapuolelta pitkin suonia 
karvaiset. Kukat sisältä kellan- 

unaiset, ulkopuolelta ruosteen- 
eltaiset, eivät erittäin kauniit, 

mutta kasvi on komean ja erikoi
sen näköinen. Sopii yläviin mai
hin, mutta se on suojattava rou- 
tah ällältä ja talvikosteudelta. 
Toisint.: D . aurea, L e 11., D . bra- 
chyantha, G r i s e b.

D. purptirea. L. Punainen 
sormustinkukka. Kaksi-, toisi
naan monivuotinen. Kotimaa 
Europpa. 60— 90 cm korkea, 
tummanvihreä; varsi lyhyt-, peh- 
meäkarvainen; lht alhaalta ly
hyesti sulitetut, puikeat, ylhääl
tä ruodittomat, puikeansuikeat, 
suippopäiset, kaikki laidoilta ti
heästi hienosahaiset, kureiset ja 
lyhytkarvaiset; kukkaterttu pit
kä, suoralatvainen, lyhyt-, peh- 
meäkarvainen; kkt suuret, ih
meen kauniit, purppuranpunai
set, sisästä valkean- ja tumman
punaisen täplikkäät; verhiölius- 
kat avonaiset, puikeat, pehmeä- 
karvaiset, teriö laajennut, ulko
puolelta karvainen. Toisinaan ku
kat valkeita. Muunnos gloxini- 
flora onvoimakaskasvuinen, iso- 
kukkainen laji; muunnos Iverya - 
na , kkt «valkeat, purppura- tai 
ruskeatäpläiset. Sekä itse lajia 
että toisinnoita voidaan pitää 
parhaimpina kukkinamme avo
maalla.*

* V i 1 m a r i n Blumengart- 
nerei 1896 s. 7. 47. Kasvi onmyr-

Kaikki nämä lajit lisääntyvät 
siemenistä, jotka kylvetään joko 
ruukkuihin iai avomaalle. Vii
memainittu laji lisääntyy usein 
itse maahan pudonneista sieme
nistä.

Dodecätheon, Jumalan-
kukka, heimo Primulacese.

D. Jeffreyänum. H o o k. Ko
timaa Kalifornia. Iso, voimakas, 
hyvin tiheälehtinen, seuraavaa 
isompi; varsilehdet joskus yli 80 
cm pitkät; vana 40— 60 cm kor
kea; kukintoperät 15 cm pitkät, 
niissä 4— 10 tumman karmosi- 
ninpunaista tai ruusunpunaista, 
erinomaisen kaunista kukkaa, 
jotka puhkeavat runsaina sydän- 
kesällä. Loistava koristekasvi 
sarakkeisiin tai kiviraunioille. 
Toisint.: D . integrifolium , B o n 
g a r d., D . M eadia  f. macrocar- 
p u m  ja lancifolium , A. G r.

D. integrifölium. M i c h. Pie- 
nilehtinen Jumalan-kukka. Koti
maa p. Amerikka, josta se 1829 
tuotiin Englantiin. Varsi kalju, 
30— 50 cm korkea; lht vaalean
vihreät, kaljut, kapeansuikeat, 
suippopäiset, kannasta kapene- 
vat leveiksi ruodiksi, ehytlaitai
set, kukintoperä kalju; kkt 
nuokkuvat, erittäin kauniit, ruu-

kyllinen, erittäinkin pidetään 
D . purpureaa ja D . ambiguaa 
myrkyllisimpänä; sillä kirjoissa 
varotetaan pistämästä suuhun 
tässä mainitun lajin osia.
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sun- tai purppuranpunaiset, tum- 
mapäiset, aukeavat heinäkuussa.

D. Meädia. L. Ihana Jumalan - 
kukka. Kotimaa p. Amerikka. 
Tuotu 1744 Englantiin Virgi
niasta. Kasvi 20— 40 cm korkea, 
mutta puutarhamuoto tulee 
usein 60 cm korkuiseksi; juuri 
hapsinen; varsi haivenkarvainen, 
monikukkainen; lht pitkulaisen- 
suikeat, suippopäiset, kapene- 
vat leveiksi ruodiksi, harva-, 
nyhälaitaiset, päältä epäselvästi 
haivenkarvaiset, alta kaljut; kkt 
vähän riippuvat, erinomaisen 
kauniit, sinertävänpunaiset, 
päästä veripunaisen täplikkäät, 
aukeavat heinäkuussa. Muunn. 
flore alho, kukat valkeat, vihreä- 
täpläiset ja kehälehdet pykälai- 
taiset; frigidum , A s a  Gr ay .  
(toisint.: D . frigidum , Cham. ,  
D . spesiosum , Hort . )  purppu
ranpunaiset kukat. Nämä ih
meen kauniit kasvit ovat erin
omaisena kaunistuksena jokai
sessa suuremmassa kukkatar
hassa, reunuksissa ja kivikkoryh- 
missä.

Nämä sievät kasvit kestävät 
talven avomaassa ja vaativat 
vain tavattoman lumettomina 
talvina suojaisaa peitettä pak
kasta vastaan. Rakastavat kuoh
keaa, mutta voimakasta kaner
va- ja lehtimultaa ja kosteutta. 
Monisteitaan osaksi siemenestä, 
osaksi jakamalla vanhempia tai
mia. Siemen on paras kylvää 
syksyllä, heti tuleennuttua, sitä ei 
tarvitse peittää mullalla, vaan 
hienonnetulla sammaleella; on 
jokseenkin kauvan itämättä sam

maleen alla, mutta säilyttää itä
vyytensä kaksi vuotta. Voi
makkaista taimista voidaan 
myös kasvattaa uusia siten, että 
kaivetaan taimi maasta ja juu
rista pudistetaan tarkasti pois 
kaikki multa. Tarkasti katsoessa 
huomaa kaksi pientä silmikkoa 
jokaisessa voimakkaassa juu
ressa. Nämä niihin kuuluvan 
juurenosan mukana leikataan 
irti terävällä veitsellä ja istute
taan kylmään lavaan, tavallisen 
kosteaan multaan. Tämä työ 
maksaa vaivan, sillä siten yhdestä 
ainoasta taimesta voidaan saada 
30— 40 itua, jotka jo toisena 
vuonna kukkivat. Siemenestä 
monistellaan kasvia seuraavalla 
tavalla. Kun siemenet ovat kyp
siä, pannaan ne suo- ja kanerva- 
mullalla täytettyyn vatiin, säi
lytetään talvella paleltumatta, 
ja istutetaan keväällä lämpimään 
ja tyyneen paikkaan, taikka 
myös aikaiseen keväällä aluksi 
kylmään lavaan ja vasta myö
hemmin sydänkesällä avomaa
han, lämpimään ja tyyneen paik
kaan.

Dorönicum, Vuohenjuuri, 
heimo Compositese.

D. austriacum. J a c q. Kotim. 
Itävalta, Baijeri. Kasvi metrin 
korkuinen; varsi pysty, harva- 
haiveninen, vähähaarainen, 1— 3 
kukkainen; aluslehdet kolmion
muotoiset, herttamaiset, ? lai
doilta isohampaiset, varsileh- 
det melkein pyöreät, hienoham-
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paiset; alemmat paljoa pienem
mät, ylemmät monilukuiset, 
enimmästi orvokinmuotoiset, se- 
pivät. Jokseenkin suuret ja kau
niit, tummankeltaiset kukat au
keavat heinäkuussa. Kukkii Vaa
sassa kesäkuun alusta. Kestävä.

D. caucdsicum. B i e b. Koti
maa Kaukasia. 30— 40 cm kor
kea. Taimi hienohaiveninen, toi
sinaan melkein kalju; juurakko 
suora, turvonnut ja mukulainen; 
rönsyjen niskassa haivenisia suo
muja. Varsi tavallisesti yksikuk- 
kainen; aluslehdet ruotiset, pyö- 
reämäisesti herttaliuskaiset; iso- 
tai tylppähampaiset; lehtiä 1— 2* 
ruodittomia, herttamaisesti sepi- 
viä, puikeita tai pitkulaisia, toi
sinaan kapeakantaisia. Kukin- 
toperä pitkä, kkt keltaiset, 
aukeavat aikaiseen keväällä, jo 
toukokuussa; kehräkukat orans
sinkeltaiset; laitakukat hyvin 
kauniit, helakankeltaiset. Käy
tetään toisten, aikaiseen kukki- 
vain kasvien kanssa ryhmiin y. 
m. Toisint.iZ). orientale, W  i 11 d. 
D . ciorrhizon, Gus s .  D . N en d - 
vickii, S a d 1.

D. grandiflörum. L a m. Koti
maa Sweitsi, Savoiji, Ranska, 
kasvaa tavallisesti kaikkialla ki
vikoissa. Taimi lyhyt, karhea- 
karvainen, kasvaa vain 35 cm 
korkeaksi; varsi onsi, 1— 4-kuk- 
kainen; alimmat lehdet leveän- 
puikeat, herttakantäiset, 5 cm 
leveät, isohampaiset ja lehtiruo
dit sulitetut; ylemmät varsi- 
lehdet pitkänpuikeat, ruoditto
mat, sepivät; kukka suuri, kau

nis, kullankeltainen. Käytetään 
kivikoilla; vaatii mullan alle 
karkeaa hiekkaa tai soraa; istute
taan suopeltosaven- ja ukon- 
kivihiekan sekaiseen multaan, 
ja peitetään talveksi kuusenha
vuilla. Toisint.: D . columnae,
Pourr . ,  Arnica scorpioides, L., 
Aronicum  scorpioides, D. G.

D. Pardaliänches. W  i 11 d.
Kotimaa Itävalta. 40— 80 cm 
korkea, varsi 1— 3-kukkainen, 
haarova, pehmeäkarvainen; alus
lehdet pyöreäpäiset, ruodit pääl
tä syväuurteiset; varsilehdet pui- 
kean herttamaiset, sepivät, ly- 
hytpäiset, pyöreä-, nyhälaitäiset; 
kukintoperät hienouurteiset, my- 
keröt jotenkin pienet; kkt suuret, 
keltaiset, kehrä vähän kupera, 
aukeavat heinäkuussa. Ei ole 
niin kaunis kuin edelliset lajit; 
mutta on mainion sopiva istut
taa varjoisiin paikkoihin, pui
den alle y. m. Menestyy parhai
ten kuohkeassa, tavallisen kos
teassa mullassa ja lisääntyy hei 
posti juurivesoista.

Tämän kasvin lajit tunnetaan 
»keltaisten päivänkukkien» ni
mellä; ovat meillä erittäin arvok
kaita sekä kestävyytensä että 
aikaisen kukkimisensa tähden 
ja kun sitä voi käyttää sekä pen- 
sasryhmissä että pensastojen reu
namissa. Kasvi ei siedä varsi
naista hyötämistä, mutta jos 
jonkun aikaa ennen kukkimista 
otetaan taimia maasta ja istu
tetaan ne ruukkuihin ja pannaan 
hyvin tuuletettuun kastiin, 
niin kukat siellä tulevat 
kauniimmiksi kuin kylmässä
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maassa. Ruukuissa viljellyt 
taimet, jotka tammikuussa ase
tetaan valoon, 8— 10 asteen läm
pimään kasvihuoneeseen, kuk
kivat jo helmi- ja maalis
kuussa. Lisääntyvät tavallisesti 
itsestään juurivesoista ja usein 
niin suuressa määrin, että liikoja 
täytyy kitkeä pois.

Dräba, Kevätkynsimö, 
heimo Crusiferee.

D. aizoides. L. Kotim. Euro- 
pan alpit. Mätästävä ruoho, 
5— 10 cm korkea. Vana lehde
tön, kalju; lht ruusukkeiset, ka
peat, jäykkäkarvaiset, laidoilta 
hienokarvaiset ja suippopäiset; 
vanan päässä aukeavat keltaiset 
kukat kesäkuussa. Toisint.: D . 
lasiocarpa, R o c h.

D. repens. B i e b. Kotimaa 
Siperia ja Georgia. Kasvilla 
suikertava juuri, noin 8— 10 cm 
korkea. Vana pysty tai levinnyt, 
jotenkin kalju; lht suikeat, pääl
limmäiset kapeat, ehytlaitaiset, 
myötäkarvaiset, haiveniset; kel
taiset, kkt pienet, aukeavat kesä
kuussa.

Nämä molemmat lajit herättä
vät vain niiden mielenkiintoa, 
jotka puutarhoihinsa tahtovat 
tekokallioita, kiviraunioita y. m. 
s. Niitä istutetaan enimmästi ka- 
nervamultaan, peitetään kovilta 
routahalloilta. Lisääntyvät sie
menistä, jotka keväällä kylve
tään hiekansekaisella kanerva- 
mullalla täytettyihin ruukkui
hin.

Dracocephalum, Ampiais
ia yrtti, heimo Labiatee.

D. argundnse. F i s c h. Ve
näjän ampiaisyrtti. Kotimaa 
Dahuria. Pysty, tummanvih
reä, 25— 30 cm korkea kasvi, var
ret kaljut; lht ruodittomat, sui
keat, suippopäiset, kaljut, litteä- 
laitaiset; kukkaterttu pitkä, suo- 
juslehdet pitkulaiset, päästä ja 
kannasta suipot, karvalaitäiset, 
ruodittomat; kkt kiehkuroissa, 
suuret, siniset, hienokarvaiset; 
aukeavat heinä— elok. Istutetaan 
sarakkeisiin ja kivikasoille.

D. grandiflörum. L. Kotim. 
Siperia. 30— 40 cm korkea. Ka
peammat lehdet kuin edellisellä, 
melkein ehytlaitaiset, kkt pie
nemmät kuin D . altaiensen; suu
ret, kauniit, siniset, kiehkuroissa, 
aukeavat heinä— elok. Istutetaan 
sarakkeisiin ja kivikasoille, suo
jataan kovilta routahalloilta. Li
sääntyy siemenistä. Toisint.: 
D . altaiense, L a x.

D. Ruprechtiänum. R g 1. Ko
tim. Turkestani. Kasvi noin 30—  
40 cm korkea, suurennuslasilla 
katsottuna hienosti karheakar- 
vainen; varsi pysty, enemmän 
tai vähemmän haarova, var- 
silehdistä ovat ylemmät lyhyt-, 
alemmat pitempiruotiset, kaik
ki kolmikulmaisesti puikeat, sa- 
hahampaiset, kaljut, alta täp- 
likkäät, lehtiruodit päältä uur- 
teiset; kkt violetinsiniset, joten
kin suuret ja kauniit, kiehku
roissa, muodostaen 20— 25 cm 

I pitkiä, tähkämäisiä terttuja, jot-
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ka aukeavat heinä-, elok. Käy
tetään kuin seuraavaa. Toisint.: 
D . pinnatuin , R u p r.

D. Ruyschiänum. L. Vuori- 
ampiaisyrtti. Kotim. k. Europ- 
pa ja Venäjän Aasia. 30— 50 cm 
korkea; kasvi vähän veltto; varsi 
lehtevä, harvahaiveninen; lht ka
peat, melkein tasasoukat, ruo
dittomat, pyöreäpäiset, alta kal
jut ja pilkulliset, ehytlaitaiset, 
kiehkurat 5— 6 kukkaiset, ruo
dittomat, kkt 2,5 cm pitkät, 
tummansiniset, aukeavat heinä- 
elok. Kuuluu sukunsa kauniim
piin ja ansaitsee huomiota. Vil
jellään parhaiten kanervamaassa 
kivikasalla. Toisint.: Japonica , 
A s a  G r a y ,  on eräs Japanista 
tullut muoto Joka on kauneutensa 
tähden saavuttanut paljon ihai
lua kaikkialla, missä sitä viljel
lään; olisi meilläkin huomattava.

D. speciösum. B n t h. Kotim. 
Himalaija, yli 5000 metriä me
renpintaa korkeammalla. Erit
täin kaunis, tummanvihreät leh
det ja purppuranvioletit; val- 
keajuovaiset kkt. Ei saasekot- 
taa D . speciösum iin , Sw. (joka 
käy nimellä Physostegia Virgi
niana, B n t h.) Istutetaan ka-

nervamultaan, mieluisammin ki
vikasoille.

Dryas, Lapin vuokko, heimo 
Rosaceee.

D. octopetala. L. Kotoisin 
Alppien laidunmailta, joskus se 
muuttaa laaksoihin. Kasvaa 
vain 8— 10 cm korkeaksi, mätäs- 
tävä, varsi rento, ruskea, harva- 
hienokarvainen; lht aina vih
reät, hert takan täiset, laidoilta 
tylppähampaiset, alta valkean- 
vanukkeiset, päältä tumman
vihreät; verhiöliuskat melkein 
tasasoukat, suippopäiset; kkt 
valkeat, valkovuokon näköiset, 
aukeavat heinä— syysk. Mo- 
nistellaan siemenestä ja jaka
malla. Istutetaan vähän kos
teahkoon kanervamultaan teko- 
kallioille jaalppi-istutuksiin. Sie
menet kylvetään keväällä kaner
vamultaan; monistellaan myös 
jakamalla syksyllä.

Sitäpaitsi viljellään D . D iu m - 
mondia, H o o k., p. Amerikka, 
kkt keltaiset; vaatii kuivaa paik
kaa; sekä D . integrifoliaa, Vahl.  
(toisint.: D . tenella, P u r s h.) 
Grönlanti, valkeat kukat. Hoi
detaan samoin kuin edellistä.

E.

Echinops, Pallotakiainen, Pal
lo-ohdake, heimo Compositse.

70— 100 cm korkea. Varsi liereä, 
harmaan vihreä, yläosa usein hy
vin haarova, lehdet päältä taval
lisesti sileät, alta vanukkeiset, 
harmaan valkeat, pitkät, suikeat

E. Rito. L. Kotimaa Siperia, 
villiintyneenä Europassa. Kasvi
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sulkajakoiset, hampaiset, lyhyt- 
hieno-otaiset tai piikkiset; myke- 
röt somat, siniset, kehittyvät 
täydellisesti elo— syysk. Koko 
joukon pienemmät kuin seuraa- 
vat. Toisint. E . ruthenicus, 
B i e b.

E. sphserocäphalus. L. Taval
linen pallo takiainen 1. pallo- 
ohdake. Kotim. e. Europpa.
1— 2 m tr korkea. Varsi valkean- 
vanukkeinen; lehdet sepivät, sul
kajakoiset, päältä tummanvih
reät, tahmean haivenkarvaiset, 
alta harmaan valkean vanukkei- 
set, laidoilta terävä- ja suippo- 
hampaiset; kukintoperät paksut, 
valkeanvanukkeiset; kkt vaalean
siniset, hyvin suurissa, pallonpyö- 
reissä mykeröissä, aukeavat hei
nä-, elok. Toisint.: E . giganteus, 
Hart . ,  E . m axim us, S i e v., 
E . villosus, R c h b.

Nämä takiaismaiset kasvit 
ovat erikoisia etupäässä komean 
kasvunsa ja kauniiden, pallon- 
pyöreiden, vaalean- tai tumman
sinisten mykeröittensä tähden; 
ovat nykyään muodissa ja ovat
kin kauneimpia leikko- ja koriste
kasvejamme. Tämän pallotakiai- 
sen yksi ainoa oksa asetettuna 
maljakkoon kaunistaa usein 
enemmän kuin joukko erilaisia 
kukkia; käytetään myös kuivina 
makartvihkoihin, jopa seppeleis
säkin ovat nämä hienon vihan
nan joukossa jotenkin kaunista
via.

Niitä käytetään suuremmissa 
huvitarhoissa nurmikkojen ja 
sarakkeiden kaunistuksena taik
ka myös istutetaan niitä pie-

rimimoff, Käsikirja. — 8

nempien pensastojen reunamiin. 
Kestävät ankaroita pakkasia ja 
menestyvät kaikellaisessa, joten
kin hyvässä maassa. Monistel- 
laan siemenestä, ainoastaan hätä
tilassa jakamalla. Muutamat la
jit kylväytyvät itse, usein niin 
suuressa määrin, että niistä syn
tyy oikein vaivaloista rikka
ruohoa. Viljellään menestyk
sellä Pietarin kasvit, puutarhas
sa, paikoittain keskiosassa maa
tamme.

r
Elymus. Rantavehnä, heimo 

Graminese.
t

E. aren&rius. L. Pohjoinen 
rantavehnä. Kasvaa hiekkaran
noilla koko Pohjolassa. Noin 
metrin korkuinen, jäykkä, kai
kin puolin sinivihreä ruoho; vih
doin keltainen; lht hyvin pitkät, 
kouruiset, vihdoin kokoonkää- 
riytyneet; tähkät pitkät, suuret, 
pystyt. Ruohokasveistamme on 
tämä enin viljakasvien näköinen 
suurten siementensä tähden, joita 
Islannissa kootaankin ja hie
nonnetaan jauhoiksi. Hyödyl
linen lentohiekankin kiinnittä- 
jänä.* Puutarhoissa taas käy
tetään kasvia nurmikkojen, 
reunuksien ja kivikkojen y. m. 
kaunisteena. Elymus suvulla 
on monta muuta, suurikas- 
vuista lajia, niinkuin H y str ix ; 
capul M edusse, giganteus, racemo- 
sus, strictus y. m., jotka ovat 
arvokkaita koristavain omi-

* 0 .  A l c e n i u s ,  Finlands 
I kärlväxter 1895, s. 65.



114 Epilöbium.
naisuuksiensa tähden. Lisään
tyvät helposti jakamalla laajalle 
suikertavia juurakoita ja sieme
nistä. Tämä laji on kestävä Vaa
sassa ja kukkii jo kesäkuun alussa.

Epilöbium, Horsma, heimo 
Onotheräcese.

E. angustifölium. Maitohors
ma. Meillä yleinen mäillä, met
sissä ja kiviraunioilla. Noin 60—  
90 cm korkea kasvi; juurakko 
suikertava, rönsyinen; Iht vuo- 
rottaiset, suikeat, lyhytruotiset; 
suuret, ruusunpunaiset, —  har
voin valkeat —  kkt huippusär- 
mänmuotoisessa tertussa, aukea
vat heinä-, elok. »Leviää nopeasti 
runsaista, tuulen lennättämistä 
öiemenistä, ja ruohottaa sentäh- 
den ensimmäiseksi paljaan maan, 
niinkuin kulonpolttamat paikat, 
rautatiepengermät y. m.»* Sie
men villaa voi käyttää tyynyjen 
täytteeksi y. m. Nuoria juurive
soja voidaan keväällä syödä par
sana ja lehtiä käyttää teelehtinä. 
Lehmille ne lisäävät maitoa, mut
ta karja syö niitä vain nuorina 
taimina.** Toisint.: E . spicatum , 
L a m, Chamsenerion speciosum , 
Lodd. ,  Ch. spicatum , G r a v . t

* 0 .  A l c e n i u s  Finlands 
kärlväxter, 1895, s. 207.

** A. J. Me l a ,  Kuvia kasvi
maailmasta 1883, taulu 29.

t  F. C. >S c h u b 1 e r, Verida- 
riurn Norvegicum  II s. 455. Nor
jassa, Österdalissa, Trysilissä, 
Restegjeldissä on monen vuosi
sadan kuluessa katovuosina käy-

E. h irsö tu m . L. Hienovillai- 
nen horsma. Kotim. Siperia, e. 
ja k. Ruotsi, jokien partailla, 
turvehaudoilla y. m. Noin met
rin korkuinen, pehmeäkarvai- 
nen, alhaalta pensasmainen kas
vi; kasvaa sekä vedessä, että 
kuivalla maalla; varsi korkea, 

vsty, monihaarainen, pitkä- 
arvainen, valkeanhaiveninen; 

lht pehmeäkarvaiset, puolise- 
poiset; puikeansuikeat, suippo- 
päiset, tiheäsahalaitaiset; kuk
katerttu tuuhea, pehmeäkarvai- 
nen; kkt suuret, kauniit, ruu
sunpunaiset, aukeavat heinä- 
elok. Toisint.: E . amplexicaule, 
R o t h., E . tomentosum , V e n t., 
E . grandiflorum , W e b e r .

tetty lehtiä, vartta ja juuria sekä 
keittoihin, että jauhojen lisänä 
leiväksi. Samaan aikaan on myös 
Ruotsissa käytetty juurta ruo
kana, ja vielä tänäkin päivänä 
käytetään sitä sellaisena Grön
lannissa. Kamtschatkalla käy
tetään lehtiä jonkinlaisen teen 
lisänä, joka on tunnettu Kurilleen  
nimellä. Tunnettua on, että Eng
lannissakin —  Lontoossa —  on 
paljon tätä kasvia käytetty mo
nenlaisten nautintoaineiden, erit
täinkin teen, väärentämiseen. 
Ravintoloista ja kahviloista oste
taan, nimittäin, kerran käytet
tyjä teelehtiä, jotka sekotetaan 
monenlaisten puiden, pensaiden 
ja ruohojen lehtiin, niiden jou
kossa on myös Epilöbium  angus- 
iifolium  lehtiä. Pietarissakin teh
dään väärennettyä teetä monen
laisista, kotimaisista ruohoista.
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E. rosmarinifölium. H a e n-

ke. Kotim. Ranska, Itävallan 
vuoriseudut. Kasvi 70— 90 cm 
korkea, myötäkarvainen, har- 
maanhöyteä; varsi pysty, lht 
hyvin kapeat, kapeapäiset ja 
kantaiset, ehytlaitaiset, päällys- 
puoli sileä taikka lyhythaive- 
ninen, alta suoneton; kkt suu
ret, kukkanuput pystyt, tiheissä 
tertuissa, tummanruusunpunai- 
set, aukeavat heinä-, elok. Toi- 
sint.: E . angustifolium , L a m. 
E . Dodonei, Vil i .  E . angustissi- 
m um , Webe r .  Chamsenerion an
gustifolium, M o e n c h.

Samoinkuin useimmat, tähän 
sukuun kuuluvat lajit, on 
myös tässäkin mainituilla niin 
suuri kyky lisääntyä osaksi sie
menistä, osaksi juurivesoista, 
että niistä pian tulee vaivaloisia 
rikkaruohoja. Soveltuvat sen- 
tähden vain suurempiin puis
toihin ja huvitarhoihin, joissa 
tavallisesti on paikkoja, mis
sä ne mielin määrin voivat levitä 
tulematta toisten, parempien kas
vien tielle. Kukintoaikana ovat, 
erittäinkin ensi- ja viimemainit
tu, näöltään hyvin vaikuttavia. 
Siemen säilyttää itämisvoiman- 
sa 5 vuotta, itää maassa 2 viikos- 
kossa.

Epimedium, Piispanhiippa. 
heimo Berberidese.

E. Alpinum. L. Kotimaa Rans
ka, Italia. Vain 20 cm korkea. 
Juuri suikertava; varsi liereä, 
kalju, ensin 3-haarainen, sitten 
2-haarainen, haarahangoista tur
vonnut; lht puikeat, hertta- tai

nuolikan täiset, suippopäisel,
ohuet, laidoilta harva-jäykkä 
karvaiset, päältä kaljut, alta kas 
teensiniset, hienokarvaiset; leh- 
dykät alaskaareiset, hammaslai 
täiset; kkt keltaiset; verholeh 
det ruskeat, aukeavat kesäk. 
Kestävimpiä lajeja. Viljeleminen 
menestyy Tukholman ympä 
ristöllä sekä keski-Ruotsissa, ja 
pohjoisemmassakin.

E. Davidii. F r a n c h. Kotim. 
Kiina. Lht 3— 4 cm pitkät; vana 
20—30 cm korkea; kkt keltaiset, 
15 —20 cm leveät, eroavat edel
lisistä pitemmästä, nuolimaisesta 
kannuksestaan. Peitettävä.

E. diphyllum. G r a h. Kotim. 
Japani. Ainoastaan 10— 12 cm. 
korkea kasvi. Varsilehdissä kak- 
sihalkoiset ruodit, kummassa
kin kaksi lehteä, kapeanhert- 
tamaiset, pitkäpäiset, laidoilta 
pitkä- ja hienohampaiset; lukui
sat, pienet, valkeat kkt tou
kokuussa. Kaikin puolin kaik
kia muita pienemmät. Vaatii pei
tettä lumettomina talvina. Toi- 
sint.: Aceranlhus diphyllum ,
M o r r ja D e n e.

E. elätum. M o r r ja D e n e.. 
Kotim. Kaschmir. Korkeimpia, 
60— 80 cm. Kukat röyhvissä, 
kellahtavia.

E. Ikariso.' S i e b. Kotim. 
Japani. Suikertava, aina vihreä 
laji; varsilehtiä 2, aina yksin
kertaisesti 3-jakoiset; lehdykät, 
paitsi päätylehdet, epäsivuiset, 
sileät; kkt harseissa tertuissa,
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hyvin pienet, mutta kovin run
saslukuiset, harmaankel täiset, 
aukeavat kesäkuussa. Viljellään 
enimmästi aina vihreiden leh
tiensä tähden. Toisint.: E . sa- 
gittatum, M a x i m . , £  sinense, S 
ja Z., Aceranihus sagittatus, S. 
ja Z.

E. inacrdnthum. M o r r ja
D e c. Kotiin. Japani. Kaunis, 
25 cm korkea laji; varsilehdet 
usein ruskealta vivahtavat; leh- 
dykät 4— 6 cm pitkät, 3— 4 cm 
leveät; suuret, kauniit, valkeat, 
levinneet kkt kasvavat 3 cm 
leveiksi läpimitaten, kannus 
lukuunotettuna ja aukeavat 
kesäkuussa.

Tämän kauniin lajin muo
toja ovat seuraavat: violaceum , 
Mo r r j a De s n .  pieni, mutta so
ma; kukkii kesäkuussa, kkt lu
kuisat, sinipunervat; versicolor, 
M o r r. (toisint.: E . discolor, 
Hort . )  kkt keltaiset, kannus 
tumman purppuranpunainen; 
sulphurcum , kkt kellahtavat, ver
sicolor cupreum , kkt keltaiset, 
ruskeaa seassa; nivcum , val
koiset; roseurn, ruusun-punaiset 
ja lilaceum , E . macranihumin 
ja E. dipkyllumin sekasikiö.

E. pinn&tum. F i s c h. Kotim. 
Kaukasia, Persia, josta se tuotiin 
Englantiin 1849. Kauniimpia 
kevätkasveja, kasvaa 25 cm kor
keaksi; lehdet 3-kertaa 3-sormi- 
set; lehdykät 5— 8 cm pitkät ja 
4-^-5 cm leveät, laidoilta terävä
hampaiset; kukintoperä leh
tien pituinen; kukat levin
neet, keltaiset, som at, harseissa

tertuissa, aukeavat toukokuussa. 
On viljelty Norjassa vuodesta 
1869, ja osottautunut täysin kes
täväksi ilman peitettä, kukkinut 
toukok., mutta ei koskaan saanut 
siemeniä.

E. Youngiänum. F i s c h. Ko
timaa Kiina. Kasvin lehdet 
kauniin vihreän vehmaat, aina 
toiskertaan 3-jakoiset; leh
dykät kapeapäiset, hammaslai
taiset ja hienokarvaiset; kukka- 
terttu yksinkertainen; kkt kan
nuksellisia tai ilman, jotenkin 
suuret, valkeat, ulkoa usein 
vähän vihreähköt. Toisinto 
M uschian um , H o r t .

Nämä sekä somat että mieltä- 
kiinnittävät kevätkukat kasva
vat vain muutaman cm korkui
siksi ja ovat erikoisia sekä so
mien, aikaiseen keväällä aukea
vien kukkainsa, että kauniiden, 
syksymmällä punaisen- ja rus- 
keanväristen, suurempiin vih
koihin hyvin sopivien varsileh- 
tiensä tähden. Menestyvät par
haiten karkeassa kanerva- tai 
turvemullassa ja vähän varjoi
sissa paikoissa. Avomaalla niitä 
käytetään reunustamaan. Rho- 
dodendronia, Kalmiaa ja muita 
kanervamaahan istutettuja kas
veja, taikka käytetään niitä 
myös somistamaan tekovuoris- 
toja, luolien suita, vesiputouk
sia y. m. Ruukkuihin istutetut 
taimet voidaan helmikuussa aset
taa 8— 10° lämpimään huonee
seen, jolloin nuo vihkoissa taval
lisesti käytetyt kukat pian au
keavat. Monisteitaan helpoim
min jakamalla, joka toimitetaan
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keväällä kukkimisen jälkeen. 
Kukkii toukokuun alussa Pieta
rin kasvit, puutarhassa.

Eränthis, Talventähti, hei
mo Ranunculaceee.

E. hyemälis. S a 1 i s b. Kotim. 
e. Europpa. Hento, 10— 15 cm 
korkea ruoho, juurimukulat mus
tat, mantelinmuotoiset; vana yk- 
sikukkainen; Iht ruodilliset, kou- 
rajakoiset, 7-liuskaiset, tiheissä 
ruusukkeissa, puhkeavat vähän 
myöhemmin kuin kukka; kkt 
keltaiset, aukeavat hyvin aikai
seen keväällä ilmanalan mukaan. 
Tämä tavattoman aikainen ja 
sentakia arvossapidetty ja huo
mattu kasvi menestyy kai- 
kellaisessa kuohkeassa ja kevyes
sä maassa, sekä päivänpaistei
sessa että varjoisessa paikassa, 
jopa puiden aliakin, missä kasvi 
kuitenkin avaa kukkansa muu
tamia päiviä myöhemmin, mutta 
ne säilyvät kuitenkin kauvemmin 
aikaa. Kesäkuussa on kasvi 
jo kokonaan näkymättömissä. 
Monistellaan sekä juurakkoa ja
kamalla —  kesäk.— lokakuuhun 
—  että siemenestä, jota se tekee 
runsaasti, mutta siemenet kyp
syvät ja varisevat niin aikaiseen, 
että tavallisesti ei niitä muis
teta koota. Itävät epävarmasti 
ja hitaasti, tavallisesti vasta seu- 
raavana keväänä. Mukulain väli 
10— 15 cm. Ei saa usein istuttaa 
uudestaan. Toisint.: Helleborus 
hyem älis, L.

Eremöstachys, Arotähkä, 
heimo Labiatese.

E.laciniäta. B u n g e. Kotim. 
Kaukasia. 1,50 mtr korkea. Juu
ri iso, syvälle ulottuva; varsi 
paksu, tavallisesti pitkä ja tiheä, 
vaaleanharmaan vanukkeinen; 
lht vihreähköt, lyhytkarvaiset, 
harvoin höyteät, alimmat hyvin 
suuret, ruodilliset, kerrotusti 
sulkasuoni&et, pitkä- suikeapäi- 
set, päällyspuoli kiiltävänvih- 
reä; kukat ruskeahkon keltaiset, 
lukuisissa kiehkuroissa, muodos
tavat yhteensä pitkän, komean 
tähkän, puhkeavat elok. Koko 
kasvi on muodoltaan sorea. Toi- 
sint.: Phlonis laciniata, L., E .
pinnatifida, H o r t. Phlomis 
iberica, V i s.

Lehtiensä ja kukkiensa puo
lesta soma ja erittäin komea kas
vi. On aina koristava, istutet- 
takoonpa se sitten joko nurmi
kolle koristepuu tarhaan, taikka 
kukkasarakkeisiin. Mutta se on 
istutettava yläviin, lämpimiin, 
päivänpaisteisiin paikkoihin, hy
vään, hiekansekaiseen savimaa
han, sillä syvälle käyvät juuret 
eivät siedä talvella kosteutta. 
Varminta on sentähden pitää 
muutamia taimia talvella ruu
kuissa, kylmässä kasvihuoneessa 
taikka asunnossa ja seuraavana 
keväänä istuttaa ulkosalle. Li
sääntyy siemenestä, joka kylve
tään keväällä ruukkuihin.

Eremurus, Arolilja, heimo 
Asphodelese.

E. Olgee. R g 1. Kotim. Turkes- 
tani. 20— 30 cm korkea; lht si-
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Icät, kapeat, suikeat, kovalaitai- 
set, liki 30 cm pitkät ja 20 cm 
leveät; vana 20— 30 cm korkea; 
kukintoperä siirrottava, nive- 
Ictön; kukkaterttu yli 20— 30 
cm pitkä; kkt valkeat, hedepal- 
hot keltaiset ja ponnet orans
sinväriset, aukeavat heinä
kuussa. Todellinen loistokasvi, 
mutta meillä vielä hyvin harvi
nainen.

E. robtistus. R7g 1. Kotim. Tur- 
kestani. Kasvi 150 cm korkea. 
Lht kapeansuikeat, kouruiset, 
karhealaitaiset, 60 cm pitkät ja 
6 cm leveät. Vana noin 150 cm 
pitkä, kukkaterttu 40— 60 cm 
pitkä, tiheä; kkt kauniin ruusun
punaiset, sadottain hienoissa, 
siirrottavissa perissä, aukeavat 
heinä-1. elok.; pitkin kukkalehtiä 
paksu keskisuoni, joka kukinnon 
jälkeen pysyy siirrottavana ja 
pystyssä. Kota kalju. On koko 
sukunsa ihanin laji. Toisint.: 
H enningia , R g 1.

E. spectäbilis. B i e b. Kotim. 
Kaukasia ja Vähä-Aasia. Kasvi 
noin 2— 3 m tr korkea. Juuret 
mukulaiset. Vana lehdetön, lie
reä, 6— 10 mm paksu, kukka- 
terttu 30— 40 cm pitkä, latvassa 
valkeankeltaiset tai metallimul- 
lanväriset kukat runsaissa ter
tuissa, aukeavat heinäk., terä- 
lehdet kielekkeiset, tylppäpäiset , 
2— 3 mm. leveät. Kota poikki- 
kureinen. Kaunis, mutta joten
kin harvinainen kasvi. Toisint.: 
E . Caucasicus, Stev . ,  Aspho- 
delus altaicus, Pal i . ,  Asphode-

lus sibiricus, Stev . ,  E . libano- 
ticus, B o i s s.

E. turkestänicus. R g 1. Kotim. 
Turkestani. 150 cm korkea, 
kkt kastanjanruskeat, valkojuo- 
vaiset, 40— 60 cm pitkissä, täh
kämäisissä, tiheissä tertuissa; 
kukkalehtien päät kääriytyvät 
kokoon kukinnon jälkeen tertun 
yläpäähän. Uusi j a harvinainen.

Korkeimmista lajeista sopivat 
E . robustus ja E . spectabilis par
haiten istutettaviksi maisema- 
puutarhoihin, hyvään, kuoh
keaan ja hiekansekaiseen mul
taan, missä ne omituisen, komean 
ja kauniin näkönsä vuoksi herät
tävät yleistä ihailua. Istutetaan 
sekä yksin että ryhmiin avo
naiselle paikalle. Matalammat 
lajit sopivat sarakkeisiin, mutta 
paha kyllä, ovat nämä kasvit 
vähän arkoja meidän kylmille 
talvillemme ja niitä täytyy sen- 
tähden huolellisesti peittää, jotta 
mehevät juuret säilyisivät hal
loilta ja kosteudelta. Istutetaan 
mieluimmin lokakuun alussa kor
kealle, kuivalle ja päivänpais
teiselle paikalle. Kukinnon jäl
keen, joka alkaa heinä- tai elok., 
—  ja siemenen kypsyttyä ote
taan juuret maasta ja säilytetään 
kesäkauden kuivassa, ilmak- 
kaassa ja varjoisessa paikassa, 
kunnes ne jälleen lokakuussa 
uudestaan istutetaan. Juurimu
kulat ovat Dahlianjuurien kal
taisia, mutta eivät siedä jaka
mista, jonkatähden kasvi on 
kasvatettava siemenestä.
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Eri&nthus, Silkkilaiva, hei

mo Gramineae.

E. Ravannee. B e a u v. Kotim. 
e. Europpa. Kasvi noin 1— 2 
mtr korkea. Juuri paksu, mel
kein puumainen; varsi vankka 
ja sileä; lehdet kapean tasasou- 
kat, hyvin pitkät, suippopäiset, 
nauhamaiset, toisinaan sinipu- 
nervaan vivahtavat, sekä ylä- 
että alapuolella suuri, valkea 
suoni, karhealaitaiset; latvaa kau
nistaa pitkä, tiheä ja haarainen, 
huippusärmänmuotoinen, kaunis, 
punasinervä kukkaviuhka, joka 
sitten käy suppeaksi ja harmaan- 
valkeaksi.

Ihmeen kaunis koristeheinä, 
aivan yhtä kaunis kuin ylistetty 
n. s. pampasheinä (Gynerium). 
Vaikka se sietää talven e. Ruot
sissa ja sangen kaukana pohjoi
sessa, ainakin peitettynä, ei se 
siellä kasva niin suureksi ja kau
niiksi kuin lämpimämmissä 
maissa, joissa kesät ovat pitem
mät, siellä kukintoperä voi olla 
2 mtr pitkä. Menestyy parhai
ten kevyessä, kuivassa ja kal- 
kinsekaisessa maassa. Lisään
tyy siemenestä ja jakamalla. 
Toisint.: Saccharum Ravennae, 
M u r r., Andropogon Ravennae, 
L., R ipidium  Ravennae, T r i n.

E. strictus. B o i s s. Kotim. 
Itämaat, Dalmatsia. Kasvi pys
ty ja jäykkä, on lähes 2 mtr kor
kuinen; olki liereä, ei onsi, nive
len kohdalta ympäriinsä karvai
nen; lht kapeat, suikeat, suippo
päiset, terävälaitäiset, keskellä 
iso, valkea suoni, päältä sileät.

Ei ole niin kaunis kuin edellinen, 
mutta kestävämpi. Tulee suu
remmaksi ja voimakkaammaksi 
kuta parempi maa on; ei tarvitse 
erityistä hoitoa. Korkea koris
teheinä, sopii oivasti suuriin puu
tarhoihin ja puistoihin. Monis
teitaan parhaiten siemenestä, jo
ta on paras kylvää ruukkuihin 
tai vateihin. Toisint.: E . H ostii, 
G r i s e b., Saccharum strictum , 
S p r., Andropogon stricius,
H o s t.

Erigeron, Kallioinen, heimo 
Compositoe.

E. aurantiacus. Rgl .  Kotim. 
Turkestanin vuoriseudut. Kasvi 
15— 20 cm korkea, harva-, pit
käkarvainen; varsi 1-, harvoin 
2-kukkainen; alimmat lehdet 
pitkät, lapiomaiset tai vastapvö- 
reämäiset, sepokantäiset, ylem
mät lehdet pienemmät, sepivät, 
kukat kauniin oranssinkeltai
set, pienemmän kehäkukan ko
koiset. Paras istuttaa kivikkoi
hin. On kevyellä peitteellä suo
jattava routahallalta ja talvi- 
kosteudelta.

E. glabällus. N u 11. Kotim. 
p. Amerikka. 15— 20 cm korkea; 
lehdet pienemmät edellisen leh
tiä, kiillottomat, laitasuonet sel
vät, ylälehdet tasasoukat; sinipu- 
nervat kkt aukeavat pitkin ke
sää. Käytetään sarakkeisiin ja 
leveämpiin reunamiin. Toisint.: 
E . asper, N u 11., E . pulchellusy 
H o c k ei D. C.
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E. pulchällus. D. C. Kotim. 

Armenia. 15— 25 cm korkea. 
Koko kasvi kirkkaan vihreä, tah- 
meakarvainen; varsi harvaleh
tinen, latvapuolelta paljas, 1-, 
harvoin 2— 3-kukkainen; alim
mat aluslehdet pitkät, suikean- 
lapiomaiset, suippopäiset, varsi- 
lehdet pitkät, suikeat, usein 
sepoiset; kkt ruusunpunai
set, erään muodon valkeat, au
keavat joukot tain heinäkuussa. 
Toisint.: E . frigidus, Bo is s., 
E . armenus, B o i s s ja H u e t., 
E . caucasicus, S t e v., E . am- 
phibolus, Ledeb. ,  Aster pui- 
chellus, W  i 11 d.

E. speciösus. I). C. Kotim. Ka
lifornia. Kasvi 40— 60 cm kor
kea; harva-, lyhytkarvainen, toi
sinaan vain muutama hapsi 
siellä täällä; varsi harvahaarainen 
mutta latvaan asti lehdikäs; leh
det edellämainituita isommat, 
kiiltävät, suikeat, pääharvahai- 
veninen; alimmat enemmän tai 
vähemmän lapiomaiset. Kkt 
vaaleansiniset, kauniit, aukeavat 
elokuussa. Isommat ja kauniim
mat kuin edellisen. Tuttu ja 
suosittu koristekasvi sekä ryh
missä että sarakkeissa. Toisint.: 
Stenaclis speciosa, L i ndl . ,  E .  
glabellus, muunnos mucronatus, 
H o o k.

Kaikki lajit ovat täysin kes
täviä eivätkä välitä mullan ja 
kasvipaikan laadusta. Sopivat 
sentähden etenkin puutarhoihin, 
joita ei voi huolellisesti hoitaa. 
Viimemainittua voi myös vil
jellä ruukussa ja kesällä käyttää 
koristeena. • Lisääntyy sieme

nestä, jota kylvetään keväällä 
ruukkuihin, sekä jakamalla.

Erinus, Maksapalsami, 
heimo Scrophulariace®.

E. alpinus. L. Kotim. Alpit. 
Pieni, 10— 15 cm korkea, mätäs- 
tävä kasvi; nanat ylhäältä tiheä- 
karvaiset; lht melkein kaikki juu
ressa, pienet pitkulaiset, toisi
naan oramaiset, pyöreäpäiset, 
päästä pyöreämäisesti nyhäham- 
paiset; vanan latvassa 5 jotenkin 
pientä, somaa, ruusunpunaista, 
päästä kellahtavaa kukkaa, au
keavat kesäkuussa. Toisint.: fo- 
liis hirsutus on kaikin puolin 
isompi ja näyttää olevan kestä
vämpi kuin edellinen. Sekä laji 
että toisinnot ovat sievänlaisia 
kasveja, jotka hyvin ansaitse
vat paikan kivikasoilla, toisten 
alppikasvien joukossa. Menes
tyvät parhaiten kanervamaassa, 
varjoisissa paikoissa. Ovat suo
jattavat routa- ja myöhäisiltä 
yöhalloilta. Monisteitaan sie
menestä keväällä kanervamul- 
lalla täytetyissä ruukuissa, sekä 
jakamalla.

Eryngium, Sinikkö, heimo 
Umbellifere®.

E. alpinum. L. Kotim. Euro- 
pan alpit. 30— 90 cm korkea. 
Varsi pysty, haarainen, lehdet 
juuresta ruodilliset, syvään 
herttamaiset, liuskahampaat te
rävät, otapäiset; varsilehdet 
ruodittomat, 3— 5-jakoiset, lai-
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doilta ora-, hienosahaiset. Lu
kuisat suojuslehdet ovat kau- 
niinsiniset; kkt valkeat, mität
tömät, aukeavat elok. Kasvin 
omituisen muodon ja ihanan 
värin tähden sitä pidetään suu
ressa arvossa, käytetään ryh
mässä tai nurmikossa.

•
E. amethystinum. L. Kotoi

sin e. Europan vuorilta. 40— 60 
cm. korkea, oksat harmaansini
set, samoin lehdet ja suojukset; 
lht 1— 2 kertaa parijakoiset, 
liuskat harvaan sahahampaiset, 
hampaat otapäiset; kkt kuin 
edellisen. Toisint.: E . dilatatum , 
G u s s.

E. gigönteum. B i e b. Kotim. 
Sweitsi, Kaukasia, noin 1— 2 
mtr korkea; sinivihreä; kkt kuin 
edell.

Sitäpaitsi viljellään seuraavia: 
E . dichotomum , D e s f., (toisint. 
E . coeruleum , B i e b) Kotim. Si- 
cilia; E . m aritim um , L., Kotim. 
Europpa, sekä E . planum , L. 
Kotim. Itävalta.

Nämä mieltäkiinnittävät kas
vit ovat erikoisia etupäässä omi
tuisen muodon ja kauniin, sini
sen värinsä takia, jonka näköisiä 
melkein kaikki kasvinosat ovat. 
Poikkileikattuina ja kuivinakin 
ovat nämä kasvit yhtä sini
siä. Kaikki lajit ovat vuori- 
kasveja ja puutarhoissa on pa
ras istuttaa ne kivikkoihin. Vaa
tivat kuivaa, hiekansekaista mul
taa, aurinkoista, avonaista paik
kaa ja jota vähemmin kosteutta 
sitä parempi. Lisääntyy sieme
nistä, jotka kylvetään heti niiden

tuleennuttua; talvikauden säily
tetty siemen itää vasta 1 tai 2 
vuotta kylvämisen jälkeen.

Erödium, Kurjennokka, 
heimo Geraniacem.

E. alpinum. L’H e r i t. Ko
tim. e. Europpa. Kasvi 15— 20 
cm korkea. Juuri hyvin haarova; 
lehdet kauniit, ruusukkeiset, 
hienojakoiset, hammaslaitaiset; 
kukintoperä 6— 10 kukkai
nen; kukat sinipunervat tai pu
naiset, aukeavat pitkin kesää. 
Sopiva kiviryhmiin.

E. Manescövi. B o u b. Ko
tim. Pyrenean vuoret. Kasvi 40 
cm korkea, pitkäkarvainen ja 
valkeanhöyteä, tahmea kasvi; 
juurakosta lähtee lukuisia juuri
vesoja; lht ruusukkeissa, karvai
set, liuskaiset ja sahahampaiset: 
kukintoperät lehtiä pitemmät 8 
— 10-kukkaiset tertut latvassa; 
kkt kauniit,'punaiset, aukeavat 
sydänkesällä. Monisteitaan jaka
malta. Siemenet eivät tuleennu 
pohjois-Europassa. Käytetään 
etelässä Hygrometrinä. Kas
vatetaan kiviryhmissä.

Erysimum, Ukonnauris, 
heimo Cruciferae.

E. pulchöllum. B o i s s. Koti
maa e. ja i. Europpa. Noin 10—  
15 cm korkea,toisinaan korkeam
pi, väliin matalampi; muodostaa 
tiheitä, vihreitä mättäitä, joista 
nousee sakeasti suoria vanoja; 
lht yksinkertaiset; alimmat pit-
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kät, lapiomaiset tai lyyrymaiset, 
hammaslaitaiset, ylimmät ruo
dittomat, pitkulaiset tai suikeat, 
suippopäiset tai kampamaisesti 
hammaslaitaiset; kukattomissa 
varsissa ovat lehdet usein koko
naan raitäiset, kaikki ovat har- 
vakarvaiset; touko-, kesäkuusta 
aina kesäsydämmeen asti kau
nistavat vihantaa mätästä lukui
sat, hyvin keltaiset, 1 cm leveät 
kukat pitkähköissä tertuissa. 
Kasvaa parhaiten kuivissa pai
koissa, kivilajilla, mäkirinteillä 
raunioilla y. m. ja voi sitä suu
remmissa puutarhoissa käyttää 
reunakasvina. Siemen kylve
tään keväällä harvaan tule
valle kasvupaikalleen, taikka 
myös kylmään lavaan, josta tai
met otetaan multakokkareineen 
ja pannaan määräpaikkoihin, 
30 cm joka taimen väliä. Siemen 
on itävää 3 vuotta, itää maassa 
10— 14 päivässä. Toisint.: E  
laciniatum , B o i s s., Cheiran- 
thus pulchellus, W  i 11 d.

Erythrönium, Koiranham- 
mas, heimo Liliaceae.

E. americönum. S m. Kotiin, 
p. Amerikka. Kasvi 10— 20 cm 
korkea. Sipuli munanmuotoi
nen, lukuisine lonkeroineen; lht 
pitkät, suikeat, suippopäiset, 
soukkakantäiset, ruodilliset; vaa
leanvihreät, purppura-ja valkea- 
täpläiset; vana 10— 20 cm kor
kea, yksikukkainen; kkt keltai
set, ulkopuolelta toisinaan pu
nertavat, aukeavat toukokuussa. 
Muotoja on: carolianum , W  o 11.,

ja N uttalianum , S c h u 11 f i 1. 
Kukinto-aika* toukok. Toisint. 
E . Denscanis var., L., E . aqua- 
tile, S a 1 i s b., E . lanceolatum 
P u r s h.

E. Dens cänis. L. Hammas- 
lilja. Kotim. e. Europpa ja Sak
san vuoriseudut, Altaivuoret ai
na Japaniin asti. 10— 2dcm kor
kea kasvi. Sipuli käämimäinen, 
pysty, ikäänkuin suuri koiran- 
hammas;* lehtiä 2, harvoin 3, 
kapenevat 6 cm pitkään ruotiin, 
puikeansuikeita, vaaleanvihreäl
lä pohjalla tiheässä ruskeasta 
purppuranpunaiseen marmoroi- 
tuja täpliä; varressa yksi ainoa, 
nuokkuva, ruusunpunainen, orvo- 
kinsininen tai valkea, alppior- 
vokkia (Cyclam enia) muistut
tava kukka, joka aukeaa touko- 
tai kesäkuussa. Juuri eli sipuli 
istutetaan syysk. 6— 8 cm sy
vään, raittiiseen ja vähän hie- 
kansekaiseen maahan, ja peite
tään kovina talvina kuivilla leh
dillä. Hyötämistä varten istu
tetaan syysk. 3— 4 sipulia 10 cm

* Aikaisemmin on sipulia käy
tetty lääkkeenä ja sitä käyte
tään vieläkin lääkeaineena Sipe
riassa K andykin  nimellä, mutta 
kemiallinen tutkimus on osotta- 
nut, ettei kasvi sisällä mitään 
sellaista. —  Tatariassä ja Sipe
riassa kerätään sipuleja keväällä, 
kuivataan nuorille pujotettuina 
ja säilytetään sillä tavalla. Niitä 
keitetään sitten lihaliemessä puu
romaiseksi soseeksi taikka myös 
maidossa jonkunlaiseksi velliksi. 
Syödään myös paistettuina, kuten 
kastanjoita.
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avariin ruukkuihin, jotka kaive
taan hiekkaan ja saavat olla 
ulkona marraskuuhun, jolloin ne 
nostetaan puolilärnpimään kasvi
huoneeseen. Monistellaan sivusi- 
puleista joka kolmas tai neljäs 
vuosi; niitä on paras istuttaa 
heinäkuusta lokakuuhun, jona 
aikana nämä kasvit lepäävät. 
Jos on kyllin tämän pienen, so
man kasvin taimia, niin saadaan 
niistä mitä siroimpia reunuksia 
pienempiin kukkaryhmiin. Kas
vi on Pietarin seuduilla täysin 
kestävä ja antaa vuosittain tu
leentuneita siemeniä.

E. grandiflörum. P u r s h.
Kotim. p. Amerikka. 10— 20 cm 
korkea. Sipuli pitkulaisenpui- 
kea, 12— 24 mm paksu; lht pit
kät, vastasuikeat, suippopäiset, 
vähän tylpät, kapenevat lyhyeen 
ruotiin, täplättömät ja pilkutto- 
mat; vana yksikukkainen, lat
vasta nuokkuva; aivan valkeat, 
suuret, erinomaisen kauniit kkt 
aukeavat touko-, kesäk. Tästä 
komeasta lajista viljellään seu- 
raavia muunnoksia: m inor,
H o o k., Sm ithii, H o o k., sekä 
revolutum , B a k e r ,  hoidetaan 
kuin edell.; giganteum , Ldl . ,  
(toisint.: m axim um , D o u g 1., 
speciosum , N u 11.), multiflorum , 
T o r̂ r., albidum , N u 11.

Eupatörium, Punalatva, 
heimo Compositee.

E. ageratödes. L. Kotim. p. 
Amerikka. 60— 90 cm korkea 
kasvi. Kasvi kirkkaanvihreä,

melkein kokonaan sileä; ainoas
taan latvapuolelta vähän va- 
nukkeinen; varsi haarainen, pu
nertava; lht vastakkaiset, pitkä - 
ruotiset, leveänpuikeät, jopa kol- 
mikulmaisetkin, laidoilta iso-, 
suippohampaiset; kukat valkeat , 
hajuttomat, aukeavat syy sk. 
Toisint.: E . urticesefolium, M i c h 
ei L., E . ceanothifolium , D. C., 
Ageratum altissim um , L.

E. aromdticum. L. Kotim. 
p. Amerikka. 60— 90 cm korkea, 
pensasmainen kasvi; varsi lie
reä, harvahaiveninen, latvassa 
tuuheita kukkahuiskiloita; lht 
vastakkaiset, lyhytruotiset, pui- 
keat, melkein herttamaiset tai 
puikeansoikeat, vähän tylppä
päiset, harvoin hienopäiset, 
tylppä-, sahalaitaiset, varsi ja 
lehdet pehmeäkarvaiset; kukat 
valkeat, kauniit, tuoksuavat 
niinkuin lehdetkin. Kaunis kas
vi, jonka kukat sopivat erittäin 
hyvin isompiin ja pienempiin 
vihkoihin.

E. canndbinum. L. Punalatva. 
Kasvaa meillä vain maamme e, 
osassa, rannoilla esim. Ahvenan
maalla Finströmissä, Bergössä, 
Laatokan rannoilla, Sortavalassa, 
Laitasaaressa Orihvedellä y. m. 
p. Kasvi on metrin korkuinen; 
varsi jäykkä, pysty, punertava, 
vähän höyteä; lht vastakkaiset, 
lyhytruotiset, 3-liuskaiset, liuskat 
suikeat, laidoilta hienosahaiset, 
haiveniset; lehdykät pitkulaisen 
suikeat, suippopäiset, suippokan- 
taiset,lyhytkarvaiset;kukkahuis- 
kilo hienokarvainen. Kukat kai-



124 Euphörbia.
pean purppuranpunaiset, joskus 
valkeat, kauniit, tuoksuavat, au
keavat elo— syysk. Istutetaan 
vesiperäisten maiden kaunisteek- 
si. Molemmat nämä muunnok
set ovat hyvin sopivia seppelei
siin ja vihkoihin.

Kasvi sisältää eetterimäistä 
öljyä ja kitkeriä aineita, muinoin 
käytettiin lääkkeinä. Varsia voi
daan käyttää hamppuna, jota 
kasvi muistuttaa.*

E. cordätum. W a l l .  Kotim. 
Karolina. Varsi noin 60 cm kor
kea, haarainen, höyteä; lht 
herttamaiset, soukkapäiset, 
melkein kaljut; kkt valkeat, au
keavat syksypuoleen, ovat erit
täin kauniit vihkoihin. Oikeas
taan eräs E . aromaticum muoto.

E. purptireum. L. Kotim. p. 
Amerikka. Metrin korkuinen, ko
mea kasvi; varsi korkea, pysty, 
kalju, purppuranpunainen; leh
tiä 3— 5 kiehkurassa, lyhytruo- 
tisia, suikean pitkänpyöreitä, 
verkkokureisia, sahahampaisia, 
alta vähän karheita; kukat suu
rissa sarjoissa; purppuranpunai
sia, aukeavat elo— syyskuussa. 
Erittäin kaunis laji, joka kasvaa 
tyytyväisenä minkälaatuisessa, 
hyvässä maassa tahansa. Tähän 
lajiin kuuluvista muodoista mai

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 287.

nitsemme: E . maculatum , L. (laji
na); E . angustifolium. (Toisint.: 
Elaevigatum, Torr. )  Sekä itse 
lajit että muodot vaihtelevat 
paljon. Toisint.: Everticillatum , 
L a m., £  trifoliatum , L., E . m a
culatumi, L., E . dubiatum , Poi r .  
E . punctatum , W  i 11 d.

Kaikki tässä mainitut sarja- 
kukat, mutta erittäinkin agera- 
toides ja purpureum  ovat erin
omaisia sarakekasveja ja muh
keita leikkokukkia. Vaativat 
ravitsevaa, kosteata maata. Mo- 
nistellaan siemenestä, pistok
kaista ja jakamalla vanhempia 
taimia.

Euphörbia, Tyräkki, heimo 
Euphorbiacese.

E. palustris. L. Harvinainen, 
kasvaa meillä ainoastaan maam
me e. osassa. Porvoon— Pel- 
lingin— Ruotsin- Pyhtään saa
ristoissa, Patterisaaressa Uu
raassa y. m. p.; metrin korkui
nen, sinertävän helakanvihreä, 
pensasmainen kasvi; varsi liereä- 
kulmainen, tiheälehtinen, lyhyt - 
haarainen; lehdet erilliset, ruo
dittomat, pitkulaiset, vastapui- 
keat, tylpät ja kaljut; latvassa 
monihaaraiset, vihreänkeltaiset 
kukkasarjat kesä-, heinäkuussa. 
Voidaan puutarhoissa käyttää 
koristekasveina alavissa paikois
sa. Lisääntyy siemenestä ja 
juurakkoa jakamalla.
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F.

Ferula, Haisuruoho, heimo 
Umbelliferse.

F. communis. L. Kotim. e. 
Europpa, p. Afrikka. 1-— 2 met
rin korkuinen kasvi; varsi kor
kea, liereä, paksu, hienohaarai- 
nen; lehdet suuret, sileät, eloi
san vihreät, hienojakoiset, pää 
pitkä, veltto, kapean tasasoukka; 
lukuisat, pienet, keltaiset kukat 
runsaissa sarjoissa, aukeavat ke
sä-, heinäkuussa. Toisint.: F . 
nodiflöra, S i b t h, F . lobeliäna, 
V i s .

F. glauca. L. Kotim. Sicilia, 
Ranska, Kreikka, 2,50 cm 
korkea, alhaalta hyvin paksu; 
lht tuuheat, hienojakoiset, alta 
sinivihreät; kukat sarjoissa, kel
taiset, pienet. Toisint.: F . N ea - 
politana , T e n., F . candelabrum, 
H e 1 d r. ja S a r t.

. F. tingit&na. L. Kotim. Vä
hä-Aasia, p. Afrikka. 2 mtr kor
kea, kalju kasvi; varsi pysty, lie
reä, sinivihreä, ylhäältä haarau
tunut suuriin viuhkoihin; lht suu
ret, tummanvihreät, kiiltävät, 
puikeat, 4 kertaa parijakoiset, 
kapenevat lyhyeen ruotiin; leh- 
tiliuskat kapeat, tasasoukat; ylä- 
lehdissä kehittymätön lapa ja 
suuri tuppi; kukat keltaiset, au
keavat kesäkuussa. Toisint.: F . 
sancta, B o i s s.

Kaikki lajit ovat hyvin sopi
vat koristekasveina suuremmissa 
puutarhoissa. Niitä käytetään

nurmikkojen kaunisteeksi, missä 
ne suuren kasvunsa ja erikoisen 
muotonsa tähden näyttävät mu
kavilta. Kasvatetaan siemenistä, 
jotka ovat kylvettävät syk
syllä, koska ne muuten ovat 1— 2 
vuotta maassa, ennenkun itävät. 
Pieniä taimia pidetään talvella 
kylmässä kasvihuoneessa ja is
tutetaan avomaahan seuraavana 
keväänä, voimakkaaseen, hie- 
kansekaiseen multaan ja jos suin
kin mahdollista kuivaan, ylä- 
vään paikkaan. Kaikki Ferula- 
lajit ovat vähän arkoja talvillem
me, jonkatähden ne tarpeenmu
kaisella peitteellä ovat suojatta
vat sekä kylmältä että ylelli
seltä kosteudelta. Ferula Assa  
foctidasta, L. saadaan tunnettua 
p i r u n p i h k a a .

Festuca, Nata, heimo 
Graminese.

E. glauca. S c h r. Kotim. e. 
Europpa. Kaunis, 20— 30 cm 
korkea heinä, lehdet sukamai- 
set, sinivihreät; aluslehdet joten
kin jäykät; röyhy yksipuolinen, 
alimmat röyhy oksat lyhytperäi- 
set; varsilehdet hyvin kapeat, 
kouruiset. Käytetään maisema- 
puutarhoissa isompien kukka- 
ryhmien reunuksiin. Vaatii kui
vaa hiekan- ja kalkinsekaista 
multaa; kosteissa paikoissa ja 
lihavassa maassa tulevat lehdet 
liian pitkiksi ja veltoiksi ja tai
met kuolevat talvella. Festuca
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tennifoliaa voi käyttää samalla 
tavalla.

Paitsi tätä viljellään toisiakin, 
monivuotisia natalajeja, joista 
mainittakoon: F . altissima, ele- 
gans, heterophylla, nigricans, pec- 
tinella, spectabilis ja viridis.

Ficäria, Maapähkinä, heimo 
Ranunculacese.

F. caltheflöra. R c h b. Kotim. 
Ranska. Kaikin puolin ainakin 
puolta isompi kuin seuraava; 
kukat sisältä helakankeltäiset, 
ulkoa valko- tai vihreänsiniset, 
aukeavat toukokuussa. Käyte
tään ja monistellaan kuin seu- 
raavia. Toisint.: F . grandiflora, 
R o b t.

F. ranunculoides. M n c h.
muunn. flore pleno, H o r t. Kas
vaa maamme eteläosassa. Juu
ressa on kimppu nuijamaisia 
mukuloita; varsi useimmiten yk- 
sikukkainen; Iht herttamaiset, 
mutka- tai iso-nyhälaitaiset, 
lehtihangoissa siemensilmu- 
koita.* Kun melkein kaikki he- 
depalhot ovat muuttuneet kuk- 
kalehdiksi, tulee pitkäperäinen, 
keltainen kukka kerrotuksi; se 
aukeaa touko-, kesäkuussa. Se 
ei ole suuren arvoinen kukkatar
hoissa, mutta sitä voi käyttää 
reunuksiin varjoisissa paikoissa, 
toisten kevätkukkain kanssa ryh
miin, taikka saapi se myös kas
vaa villinä heinän joukossa kor

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 132.

keampien puiden alla. Lisään
tyy jakamalla juuria taikka juu
rimukuloista.

Fritill&ria, Pikarililja, hei
mo Liliacese.

F. armena. B o i s s. Kasvaa 
viljelemättä Erzerum kaupun
gin ympärillä. Hyvin F . tuli- 
pifloran näköinen, mutta eroaa 
nuokkuvista, tumman purppu
ranpunaisista kukistaan.

F. delphinensis. G r e n. ja
G o d r. Kotim. Pyrenean vuoret. 
Noin 30 cm korkea; kkt nuok
kuvat, kellomaiset, melkein yhtä 
leveät kuin pitkät, purppuran - 
ruskealla pohjalla valkeat, ne
liönmuotoiset kuviot. Muun
noksissa, joita englantilaisissa 
puutarhoissa viljellään F . M ogg- 
ridgein nimellä, keltaiset tai pu
nertavat kukat. Hoidetaan kuin 
seuraavaa.

F. imperiälis. L. Keisarin kruu
nu. Kotim. Persia, Turkki. 60—  
90 cm korkea, pisin kaikista la
jeista; sipuli jotenkin suuri, pak
su, mehevä, pehmeäsuomuinen ja 
on siinä huumaavan paha haju; 
varsi mehevä, alimmat lehdet 
lukuisat, suippopäiset, puikeat, 
ylemmät pienemmät, kapeam
mat, kaikki tiheästi ryhmitty
neet varteen , joka on kalju vähän 
matkaa ylempien lehtien ja ku
kan välillä. Kellomaiset, tum
man oranssinpunaiset, kauniit 
kukat, jotka aukeavat kesäkuus
sa, ovat kiehkurassa varren pääs-
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sä suikealehtisen viuhkon yläpuo
lella. Jo aikaiseen keväällä, koh
ta kun routa on lähtenyt maasta, 
alkaa keisarinkruunu nousta ja 
muutaman viikon kuluttua on se 
kehittynyt komeaksi kukkakas- 
viksi, jolle ei tähän vuoden ai
kaan mikään avomaan kasvi voi 
korkeuden, kasvun tai loiston 
puolesta vetää vertoja. Kukittua 
lakastuu pian koko kasvi ja 
kesällä ei siitä näy jälkeäkään 
maan pinnalla. Muunn. foliis 
variegatis, varsilehdet kirjavat ja 
kukat tiilenpunaiset; rubra m axi- 
m a , erinomainen suurten kuk- 
kainsa tähden; fasciata, le
veä-, litteävartinen ja ruskean
punaiset kukat; enemmän omi
tuinen kuin kaunis; sitä paitsi on 
olemassa kirjavalehtinen muun
nos kkt. tiilenpunaiset. Toisint. 
Im perialis comosa, Mnch. ,  F . 
corona imperialis, G se r t n.

Keisarinkruunu rakastaa syvää, 
ravitsevaa maata ja tahtoo olla 
liikuttamatta paikoillaan monta 
vuotta, jolloin se tulee voimak
kaaksi ja kukat täydellisemmik- 
si, kuin jos sitä usein muute
taan. Varsien lakastuttua ote
taan sipulit ylös ja istutetaan 
uudestaan syvältä kaivettuun ja 
lannotettuun maahan, jos tämä 
on välttämätöntä; tuoretta lan
taa ei kuitenkaan saa istuttaissa 
käyttää. Istutetaan 15 cm sy
vyyteen ja 15— 20 cm päähän 
toisistaan. Vaatii vapaata ja 
auringolle avonaista paikkaa. 
Lisääntyy sivusipuleista. F. im
perialis on täysin kestävä Vaa
sassa. Kukkii kesäkuussa.

F. kamtschatcänsis. F i s c h.
Kotim. Kamtschatka. 20— 30 cm 
korkea. Sipuli pieni, pyöreä, 
paksuhilseinen ja pienten sipuli- 
äiheiden ympäröimä; varsi 1— 3- 
kukkainen; lehtiä tavallisesti 1—  
3, toisinaan useampia, suikeita, 
melkein kiehkurassa, 2 cm pit
kät, keskeltä 12— 28 mm leveät, 
ylemmät pieniä;alemmat soikean - 
suikeita, kapenevat lehtiruotiin; 
kukat kellomaiset, 3— 4 cm pit
kät, nuokkuvat, tumman purp- 
puranväriset, melkein mustat, 
aukeavat kesäkuussa. Kauniin 
ulkomuotonsa ja tavattoman 
tumman kukanvärinsä tähden 
ansaitsee tätä lämpimästi suo
sittaa. Istutetaan hyvään, kuoh
keaan, mutta ei voimakkaaseen, 
vielä vähemmin vastaanotet
tuun maahan, auringonpaistei
seen tai puolivarjoiseen paik
kaan. Toisint.: L ilium  kamt- 
schatcense, L., L . affine, S c h u 1 t. 
L . quadrifoliatum , E. M e y., 
Am blirion kamtschatcense, S w., 
Sarana edulis, F i s c h.

F. Korolk6wi. R g 1. Kasvaa 
Taschkentin seuduilla, missä 
S w e r z o f f  ja Rgl .  sen kek
sivät, ja on levinnyt sangen laa
jalle, sillä sitä on helppo kasvat
taa siemenestä. Juuri pyöreä, 
pieni, hienohapsinen. Varsi kova 
ja voimakas, kasvaa 40 cm kor
keaksi; lehdet leveänsuikeat, 
sepivät; ylimmissä, pienissä leh
tihangoissa aukeavat kukat ja 
muodostavat silloin soman lat- 
vatertun, vihreään vivahtavain 
terien päät, jotka alussa ovat
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kellomaiset, kääntyvät sitten 
taaksepäin.

Muunn. F . Korolkowi discolor 
kukat ovat kellanvihreät, nie
lussa ja ulkopuolella on tumman
punaista.

F. latifölia. W  i 11 d. Kotim. 
e. Europpa ja Kaukasia. On 
vähän F . Meleagrisen näköinen, 
mutta eroaa siitä leveistä, sui- 
keista lehdistään ja aina yksivä
risistä varsistaan.

F. ltitea. B i e b. Kotim. Kau
kasian alppiniityt. Matalakas
vuinen; harvassa vihreitä, ka
peita, tasasoukkia, suikeita leh
tiä; kukat lähellä juurta, pyö- 
reämäiset, rikinkeltaiset, viole- 
tintäplikkäät, sisältä sitronan- 
keltaiset. Viihtyy parhaiten ki- 
viryhmissä.

F. Meleagris. L. Kirjava pika
rililja. Kotim. e ja i. Europpa, jo 
kauvan ollut villiintyneenä keski- 
Ruotsissa Kungsängenillä (Ku- 
ninkaanniityllä) Upsalan lähei
syydessä.* Sipuli pieni, pallon -

* T h. M. F r i e s, Svenska 
Trädgärdsföreningens Tidskrift, 
1882, s. 165. Mutta mistä se on 
sinne tullut? Tähän vastataan 
Ruotsin kasviossa: Vanhempi
R u d b e c k palatessaan mat
koiltaan Upsalaan toi toisten mu
kana tämänkin, joka kaunisti 
sitä puutarhaa, jonka hän 1662 
teki Akatemian omaisuudeksi. 
Mullassa, jota täältä vietiin 
Kungsängeniin, on epäilemättä 
ollut tämän kasvin sipuleja ja

muotoinen, vähän litteä, 8— 15 
mm paksu, kuori harmaan valkea, 
kalvomainen, tavallisesti pahan
hajuinen; varsi 20— 50 cm kor
kea, ruskeanvihreä, lehtevä; siinä 
enimmästi yksi, harvoin kaksi 
kukkaa; lht harmaanvihreät, ka
pean tasasoukat, uurteiset; kkt 
nuokkuvat, kellomaiset, vaalean
punaiset, täplät, tammipelin 
muotoiset,tummemmat aukeavat 
toukokuussa. Kasvia sanotaan
kin Ruotsissa täpläinsä vuoksi 
toisinaan »tammipelikukaksi». On 
olemassa myöskin muunnoksia

sinne se on ikiajoiksi kotiutunut. 
—  Täten on selvää, että tämä 
kasvi luultavasti alkujaan on 
tullut kasvit, puutarhasta, mutta 
arvattavasti on se tapahtunut 
paljon myöhemmin, 1730 tai 
alussa 1740 lukua. Näin luuli 
myös L i n n e ,  (1755) nimittäis- 
sään sitä puutarhakarkuriksi, 
joka viimeaikoina täällä oli ko
tiutunut. Jo 1745 ennusti 
L i n n e ,  että se 100 vuoden pe
rästä olisi niin levinnyt, että sille 
tunnustettaisiin täysi kansalais
oikeus. Tässä mainittakoon vain, 
että kasvi lisääntyy vähässä 
määrin ja hitaasti sivusipuleista, 
mutta siemenistä sitä enemmän ja 
joka on nähnyt runsaan mää
rän litteitä, helposti tuulen mu
kana lentäviä siemeniä ennen 
syyssatoa aukeavissa hedelmissä, 
ei juuri ihmettele sen nopeaa le
viämistä. Kungsängeniä on 
nyt ruvettu osittain uudestaan 
viljelemään ja se saattaa vai
kuttaa, että kasvi häviää alku
peräisestä paikastaan.
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kkt valkoiset, simpun ervat taikka 
purppuranpunaiset, kaikissa on 
kuitenkin tummemmat, ruutu - 
maiset täplät. Meleagris on 
täysin kestävä Vaasassa. Kuk
kii toukokuun lopulla.

F. minor. L e d b. Matalakas
vuinen. Villiintynyt e. Venäjän 
aroilla ja viljeleminen menesty
nyt puutarhoissa niinkin poh
joisessa kuin Pietarin ympä
ristössä. Eroaa F. melleagrista 
epäselvästi täplikkäistä, tum
manruskeista kukistaan.

F. montäna. H o p p e. Kas
vaa vuorenrinteillä Triestin seu
duilla. On F. meleagrisen näköi
nen, mutta eroaa kukkien him- 
meäpiirteisistä ja värisistä täp
listä sekä kahdesta ylimmästä ja 
kahdesta alimmasta lehdestään, 
joiden asento on varressa vastak
kainen.

F. pallidiflöra. S c h r e n c k .  
Kasvaa viljelemättä Taschken- 
tissa, Altailla ja Dschungarian 
vuorilla. Eroaa koko lailla kai
kista toisista lajeista kauniim
man kasvunsa ja tiheämmässä 
olevien lehtiensä tähden; varsi 
kasvaa 30— 45 cm korkuiseksi, 
jonka latvassa on yksi tai useam
pi kukka; lht sini vihreät, leveän- 
suikeat; kukat suuret, kello
maiset, nuokkuvat, ulkopuoli 
valkovihreä, sisäpuoli täplik- 
käästi punaiselle vivahtava, pie
nissä tertuissa, aukeavat tou
kokuussa. Kuuluu arvokkaim
piin kevätkukkiin, sen lisäksi 

Smirnoff, Käsikirja. — 9

kestävimpiä. Hoidetaan kuin 
tavallista keisarinkruunua.

F. Pdrsica. L. Kotoisin Itä
mailta. Kasvi £— 1 metrin kor
kuinen. Sipuli tavattoman suuri 
verrattuna toisiin, tämän sukuis
ten kasvien sipuleihin, pyöreä> 
hajuton; tiheä- valkohilseinen; 
varsi liereä ja lehtevä; lht har
maanvihreät, ruodittomat, pit
kät, suikeat; kukat suuressa, 
kellomaisessa tertussa, lyhyt- 
peräiset, siniviolettiin tai lyijyn- 
harmaaseen vivahtavat, aukea
vat toukok., muoto foliis varie- 
gatus, kirjavalehtinen.

F. ruthenica. W  i k s t. Ko
tiin. Venäjän arot ja Kaukasia; 
korkeakasvuinen; varsilehdet vas
takkaiset; kukat lukuisat, rus
keat, hämärästi juovaiset tai 
täplikkäät.

F. Waltijevi. R g 1. R e g e 1
löysi tämän Kokanin vuorilta ja 
laaksoista; mutta sitä ei näy vielä 
puutarhoissa, se ei ole niin levin
nyt kuin se olisi ansainnut, jo
hon ollee syynä se, että se on arin 
kaikista Fritillaria lajeista ja vaa
tii huolellista talvipeitettä; var
ressa yksinäinen kukka; lht vuo
ro ttaiset, kapeat, suikeat ja vä
hän kierteinen kärki; kukka var
ren latvassa on kellomainen, 
ulkopuolelta vihreän valkea, pu
naiseen vivahtava, sisältä tum
manruskea, vaaleatäpläinen.*

* Tohtori E. R e g e 1, Ai- 
kaisempain, monivuotisten kas
vien ja sipulien viljelys, s. 54-57.
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Fritillaria imperalis ja F . m e- 

legris. Molemmat lajit ovat sopi
vat hyötämiseen, erittäinkin kir
java pikarililja (F. möleagris), 
jota kuitenkin harvoin tavataan 
kasvihuoneissamme. Molempia 
lajeja viljellään myös liian vähän 
puutarhoissamme, vaikka toisin 
pitäisi olla. Tavallista keisarin- 
kruunua kohdellaan monin pai
koin suorastaan vastenmielisesti, 
sillä yleensä ei oikein tiedetäkään 
mikä kasvi on keisarinkruunu. On 
nimittäin luultu, että keisarin
kruunu olisi sama kuin L itium

mdrtagon, jota, oikein kyllä, ei 
pidetä juuri kauniina liljakas
vina, ja tämän johdosta on tuo 
loistelias, »aito» keisarinkruunu 
tullut huonoon huutoon. Jokai
sen, joka kerran on nähnyt todel
lisen keisarinkruunun täydessä 
kukassaan, täytyy myöntää, että 
tätä tyytyväistä, helposti vil
jeltyä kasvia tulisi kasvattaa 
joka puutarhassa.*

* Johtaja G. L i n d, Tid- 
ning för Trädgardsodlare,4 1898, 
s. 53;

G.

Gaillärdia, Sädekukka, 
heimo Compositeee.

G. aristäta. P u r s h .  Kotim. 
p. Amerikka. 30— 40 cm korkea, 
toisinaan korkeampikin; varsi 
haarainen, harvoin haaraton; Iht 
suikeat, melkein nahkeat, alim
mat leveämmät, osaksi ehjälai- 
taiset, osaksi sahahampaiset; lai- 
takukat keltaiset, toisinaan kan
nasta heikon purppuranruskeat, 
kehräkukat purppuranväriset, 
aukeavat heinä-, elok. Erittäin 
vaivan maksava, täysin kestävä. 
Muunn. macrocephala (toisint. 
grandiflora lu tea jl o r t.j, sillä on 
vähän isommat kukat. Sekä laji 
että muunnokset ovat mainioita 
sarakekasveja sekä suurissa että 
keskikokoisissa puutarhoissa. 
Toisint.: G. bicolor, H o o k ei 
Purs h. ,  G. bicolor, muunn. 
aristata, N u 11., G. rustica,

C a s s., G. lanceolata, D. C. ei 
Mx.,  G. perennis, H o r t.

G. lanceol&ta. M c h x. Kotim. 
p. Amerikka. 40— 50 cm korkea, 
haarainen, karhea kasvi; lehdet 
pehmeämmät kuin edellisen, sui
keat, alhaalta kapenevat tasasou- 
kiksi, ehytlaitaiset, taikka harva- 
sahaiset; kukintoperät karvaiset; 
kukat suuret, kauniit, hyvätuok- 
suiset; laitakukat sahraminkeltai- 
set, kannasta hiukan ruskea- 
täpläiset; kehrä purppuranvä- 
rinen, aukeaa heinä-, elok. Toi
sint.: G. bicolor, P u r s h .

G. grandiflöra. H o r t. Kotim. 
p. ja e. (ei troopillinen) Amerikka. 
Erfurtin liikemiehet toivat sen 
vasta 1899 kauppaan. Korkeus 
40— 50 cm; aluslehdet aina 10— 15 
cm pitkät, suikeat, harva- ja 
isosahaiset, hienokarvaiset; ylem-
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mät lehdet ruodittomat, kapeat, 
ainoastaan 10 cm pitkät, ehytlai
taiset. puolisepoiset.

Tämän lajin kukat, kuten ni
mikin osottaa, ovat suuret; har
vinaisia eivät ole 6 jopa 7 cm 
leveät läpimitaten. Väriltään ne 
ovat loistavan ruskeanpunaiset, 
keltalaitaiset, yksinäisinä pit
kissä perissä. Komeat ku
kat aukeavat puolivälissä heinä
kuuta ja vielä syyskuussakin. On 
kestävä, mutta vaatii kevyttä 
talvipeitettä hallaisemmissa pai
koissa. Sitä on viljelty niin poh
joisessa kuin Pietarsaaressa, missä 
se lämpimänä kesänä 1901 teki 
runsaasti kypsiä siemeniäkin, joi
ta seuraavana vuonna kylvettiin 
Helsingin luona ja joista saatiin 
voimakkaita samana vuonna 
kukkivia taimia.

Tuskin liiotellaan, jos sanotaan 
tämän kasvin olevan parhaim pia , 
monivuotisia, ruohomaisia kuk- 
kakasveja, joita meillä voidaan 
viljellä avomaalla, sekä sidonta- 
tarpeeksi että koristekasvina 
ryhmissä ja sarakkeissa, joissa se 
on verraton. Mitä ulkomuotoon 
tulee, tekevät nämä komeat ku
kat oivan vaikutuksen, joko niitä 
käytetään kukkaryhmissä, vih
koissa, taikka leikattuina malja
koissa, jossa ne pysyvät kauvan 
tuoreina vedessä.

Viime vuosina on syntynyt 
muunn., joka on tanakka, erit
täin somakasvuinen. Tämän ku
kat ovat todellakin tanakoita, 
ovat edellämainitun näköisiä, 
mutta vähän pienempiä.

Molempien, näiden lajien mo- 
nisteleminen tapahtuu parhai

ten siemenistä, jotka kylve
tään keväällä kylmään lavaan; 
taimet istutetaan sitten heinä
kuussa avomaahan ja kukkivat 
samana syksynä. Taikka kylve
tään siemen elokuussa ruukkui
hin, taimet koulutetaan mataloi- 
hin vateihin tai laatikkoihin, 
pidetään talvella kylmässä kasvi
huoneessa ja istutetaan keväällä 
ulkosalle. Kukkiminen alkaa sit
ten kuukautta aikaisemmin. Ryh
miin älköön näitä kasveja (Gail- 
lardia) istutettako etäämmälle 
toisistaan kuin 10 cm päähän, 
koska ne pian kaatuvat, jos ovat 
harvassa. Yksinään sarakkeissa 
ovat ne välttämättä sidottavat 
keppeihin, jotta pysyisivät pys
tyssä. Tämän johdosta ovat ma
talat (nana) muodot soveliaim
mat ryhmiin. Vaativat hiek
kaista, mutta voimakasta mul
taa ja päivänpaisteista paikkaa. 
Siemen on itävää 2 vuotta ja itää 
2 viikossa. —  Keväällä ei saa 
hätäillä, vaikka G. grandiflora 
ei näyttäisikään elonmerkkejä; 
sillä kaikki toiset kasvit kas
vattavat jo hyvää kyytiä 
lehtiä ja kukkia, kun tämä vielä 
on täydessä levossa. Meillä 
Suomessa se nousee maanpin
nalle vasta puolivälissä touko
kuuta.*

* Johtaja G. L i n d on tehnyt 
perinpohjaisia havaintoja Koe
asemalla Tukholman läheisyy
dessä, josta edellämainitut tiedot 
ja kertomukset ovat saadut. Kat
so: Tidning för Trädgärdsodlare, 
1900, s. 61.
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Galdnthus, Lumikello, 
heimo Amaryllidäceee.

Galanthusheimossa on vähän 
lajeja, jotka kasvavat viljele
mättä Europassa ja Aasiassa. 
Ne ovat muodoltaan vaatimat
tomia, mutta kuitenkin mieltä- 
kiinnittäviä, erittäinkin ne lajit, 
jotka kukkivat keväällä, kohta 
lumen lähdettyä, jonkatähden 
niitä meillä sanotaankin lumi- 
kelloiksi. Tähän aikaan ovat 
kukat rakkaimpia ja aikaiseen 
keväällä tuottaa lumikello ehkä 
enemmän iloa kuin loistokkaam
mat kukat kesä- ja syyskuu - 
kausina, jolloin on runsaimmin 
kukkia. Ei saisi puuttua pie- 
nimmästäkään kasvimaasta. On 
helposti saatavissa, koska taval- 
lisimpain lajien sipuleja saa hel
polla joka siemenkaupasta.

G. Elwesii. H o o k. Kotim. 
Vähän-Aasian vuoret. Sipuli 
tavallisesti vähän isompi kuin G. 
nivalisen. Kasvaa 15— 18 cm 
korkeaksi, lehdet sinivihreät, 15 
— 18 cm pitkät, keskeltä kouru i- 
set; kukat valkeat, kuperalehti- 
set, joskus 4 cm leveät; kukkii 
toukokuussa Pietarin seuduilla, 
missä sitä kauvan on viljelty; 
vaatii lumettomina talvina lehti- 
peitettä; puhkeaa aikaisemmin 
kuin tavallinen lumikello ja on 
sitä paitsi kaikin puolin tätä isom
pi. Ansaitsee suurta huomiota.

G. Imperdti. B e r t o 1. Kotim. 
Italia, eräs tavallisen lumikellon 
muunnos. Tämä laji eroaa toi
sista vain harmaanvihreistä, vä

hän venhoisista lehdistään ja 
suuremmista kukista.

G. latifölius. R u p r. Kotim. 
Kaukasian vuoret, missä se kas
vaa 2000 metriä yli merenpin
nan. Sipuli 2| cm leveä; lehdet 
kirkkaanvihreitä, 2— 2| cm le
veitä, litteitä, keskeltä kouruisia, 
kukkii hyvin aikaiseen valkeita 
kukkia, joiden sisimmäisten terä- 
lehtien päissä on vihreät täplät.

G. nivdlis. L. Tavallinen lu
mikello. Kotim. p. Europpa ja 
Kaukasia. Ruotsissa kasvaa se 
vielä villiintyneenä vanhassa 
puistossa, Hammarbyssä, Upsa
lan luona L i n n a n  ajoilta. Vil
jellään meillä maan e. osassa. 
Tulee harvoin korkeammaksi 
kuin 10 cm. Sipuli pieni, puikea, 
ohuthilseinen, valkea; 15 cm pit
kät ja 6 mm leveät,ruohonvihreät, 
veltot, vähän kouruiset lehdet 
nousevat 3 cm pitkästä, toiselta 
puolen halkinaisesta, vaaleanvih- 
reästä tupesta, jossa on läpikuul
tava laita; kukka nuokkuva, 
kaunis, lumivalkea; sisimmäisten 
kehälehtien ulkopuolisissa päissä 
vihreä täplä, sisäpuolelta ovat 
nämä lehdet vihreät, juovaiset; 
ulkokehälehdet siirottavat. Kuk
kii aikaisimmin huhtikuussa, 
mutta tavallisesti toukokuussa. 
On täysin kestävä eteläosassa 
maatamme ilman peitettä. Tästä 
lajista on syntynyt kaksi muotoa: 
G. nivalis octobrensis, V o s s, ja 
G. nivalis corcyrensis, B a k.

G. Olgae. O r p h. Kotim. 
Kreikan Taygetus vuori. 15— 20
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cm korkea, lht 15— 20 cm pitkät 
ja 6— 8 mm leveät, keskeltä kou- 
ruiset, harmaanvihreät, etenkin 
alapuolelta, mutta päin vastoin 
toisia kukkii syksyllä loka- tai 
marrask. valkeita kukkia.

G. Plie&tus. Red.  Kotim. 
Krimi. Sipuli? suurempi kuin 
G. nivalisen, lehdetkin ovat isom
mat, sinivihreät, 30 cm pituiset, 
2£ cm levyiset, sen lisäksi omitui
sen venhoiset. Kkt suuret; 3 
ulkoista terälehteä hyvin kapea
kantaiset, hyvin kuperat, 2■— 2  ̂
cm pitkät; sisäiset terälehdet vih
reät, valkopäiset. Toisint.: G. 
latifolius, S a 1 i s b.

G. Redouti. R u p r. Kauka
sian lumikello, eräs tavallisen 
lumikellon muunnos, mutta pal
jon pitempi ja leveämpilehtinen.

G. nivälis 11. pl. L. Kerrottu 
laji, joka kukkii muutamia viik
koja myöhemmin, kuin tässä 
edellämainitut, yksinkertaiset 
lajit.

Käytetään yleisesti toisten, 
matalain kevätkukkain, niinkuin 
sahramin, vuokkojen, sinililjan, 
käenrieskan y. m. s. reunuksina. 
Jos niitä istutetaan ryhmiin, 
joko korkeiden puiden alle taikka 
nurmikkoihin, ruohon sekaan, 
niin ne kaikkialla tekevät erin
omaisen vaikutuksen. Ovat so
pivat myös hyötämiseen, jolloin 
niiden kauniit kukat ovat kel
volliset vihkoihin.

Kaikki tässä mainitut lajit -— 
p a itsiG . nivalis— vaativat Pieta- 
tarin kasvit, puutarhassa lehti-

peitettä talveksi. Galanthus si
puleja voidaan, jos tahdotaan, 
lehtien kokonaan kuihduttua 
kesän aikana säilyttää kuivassa 
ja ilmakkaassa paikassa syksyyn, 
jolloin ne uudestaan pannaan 
maahan niin syvään, että 1| cm 
vahvuinen multakerros ne peit
tää. Saavat olla samassa pai
kassa monta vuotta. Eivät pal
jon välitä maanlaadusta, mutta 
menestyvät kuitenkin parhaiten 
kevyessä, viljavassa mullassa ja 
voivat keski-Ruotsissakin met
sittyä nurminiittyihin. Keväällä 
kukkivia lajeja voidaan, kuten 
tiedetään, hyvin edullisesti tal
vella hyötää kukkimaan. Li
sääntyy helposti sivusipuleista, 
joita kasvaa joukot tai n, jos tai
met saavat olla muuttamatta 
paikoillaan muutaman vuoden.

Paitsi näitä viljellään 6— 8 la
jia tavallista lumikelloa (G. niva
lis), jotka kuitenkin niin vähän 
eroavat alkumuodosta, ettei ole 
mielestämme tarpeellista mai
nita niiden nimiä.

Galega, Vuohenvrtti, Mai- 
toherne, heimo Leguminc- 

ee«.
G. officinälis.* L. Kotim. e. 

Europpa. 1— 1,25 mtr korkea, 
haarainen ja kalju ruoho. Leh
det S—8 päriset; lehdykät joten
kin pienet, puikeansuikeat, 
suippopäiset; lehtiruodit päältä 
litteät; korvikkeet puikeansui-

* P. S v e n s o n, Flora öfver 
Sveriges kulturväxter, s. 378.
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keat, nuolipuolikkaat. Kukat 
tiheissä tertuissa, lyhyissä, uur- 
teisissa, lehtihankaisissa perissä, 
kalpeansiniset, toisinaan valkeat, 
aukeavat heinä— syy sk. Flore 
alho, aivan valkeat kukat.

G. orientälis. L. Kotim. Vähä- 
Aasia. Metrin korkuinen, haarai- 
nen, kalju ruoho; lht 5— 6 päriset, 
lehdykät.jotenkin suuret, kolmio- 
maisesti puikeat, alta suonikar- 
vaiset; korvakkeet pyöreämäisen 
puikeat, otapäiset, laidoilta hie- 
nokarvaiset; vaaleansiniset ku
kat lehtihankatertuissa; aukea
vat kesäsvdännä. Toisint.: G. 
montana, S c h u 11.

G. persica. P e r s. Kotim. Per
sia. 70— 90 cm korkea, valkea- 
kukkainen. Muuten kuin edel
linen.

Kestäviä, säätä sietäviä kas
veja,' jotka menestyvät kaikel- 
laisessa, hyvässä maassa ja muo
dostavat kauniita, runsaskuk- 
kaisia, pieniä pensaita. Käyte
tään koristeena sarakkeissa taik
ka pensastojen reunuksissa. Sekä 
lehdet että kukat ovat kauniit 
suuremmissa maljakko vihkoissa. 
Lisääntyy siemenestä ja jaka
malla. Siemen on itävää 4 vuotta; 
itää 14 päivässä.

Galtönia, heimo Asphode- 
leee.

G. cändicans, B a k. D e c.
Kotim. Natal. 60— 80 cm korkea 
kasvi. Sipuli keskikokoinen, toi
sinaan pieni, liereä taikka vä

hän litteä, paksu-, möyheä-, kel
lan valkeakalvoinen; tyvessä 2— 6 
kourumaista, puikeaa, pystyä, 
harmaanvihreää, ruusukkeissa 
olevaa lehteä (f. foliis variegati- 
sella valkokellahtavan juovaiset 
lehdet); vana harmaanvihreä, 
kova, tanakka, liereä, pysty, ta
vallisesti 60 cm korkea; noin 15 
— 30 nuokkuvaa, kellomaista, ai
van valkeaa kukkaa, jotka aukea
vat elo— syysk. Avomaalla 
kukkii kasvi syksyllä usein toisen 
kerran, jos nimittäin sipuli on 
voimakas. Voidaan syystä kyllä 
lukea kauniimpien avomaakas- 
vien joukkoon. Toisint.: Ftya- 
cinthus candicans, B a k.

Suomessa on paras ottaa sipu
lit maasta syksyllä ja säilyttää 
ne talvella kuivina huoneessa, 
sillä kokemuksesta on huomattu, 
että ne silloin kasvavat parem
min, saavat korkeammat vanat 
ja suuremmat kukat, jotta ei ole 
syytä antaa sipulien olla maassa 
talvella. Kasvi istutetaan ryh
miin ja sarakkeisiin ja menestyy 
kaikellaisessa, hyvässä, etupäässä 
savensekaisessa hiekkamaassa. 
Sipulit ovat otettavat maasta 
lokak. ja istutettavat keväällä, 
heti kun maa »valmistuu». Voi
daan myös talvella istuttaa ruuk
kuihin ja asettaa viileään, valoi
saan huoneeseen ja sitten kevääl
lä istuttaa lämminneeseen maa
han, jolloin saadaan aikaisempia 
kukkia.

Jos maamme eteläosassa tah
dotaan pitää sipuleja maassa 
talvella, niin ne ovat huolelli
sesti kuusenhavuilla peitettä
vät.
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Gaultheria, Teekanerva, 

heimo Ericaceee.
G. proctimbens. L. Kotim. 

Kanada p. Amerikka. Aina vih
reä pensas; oksat alaskaarevat, 
kaljut; lht nahkeat, vastapui- 
keat, kapeakantaiset, suippo - 
päiset, laidoilta hienosahaiset, 
kiiltävät, tiheissä ryhmissä haa
rojen päissä; kukat yksinäiset, 
harvoin parittain ylemmissä leh
tihangoissa, melkein kätkössä, 
lyhytperäiset, valkeat tai vaa
leanpunaiset, kellomaiset, kau
niit*, aukeavat kesä— elokuussa; 
marjat syksyllä tulipunaiset.

G. shallon.* P r s h. Kotim. p. 
Amerikka. Tummanvihreä, var- 
pumaisesti levinnyt, karvainen, 
pensasmainen kasvi; lht lyhyt- 
ruotiset, puikeat; hertta- tai pyö- 
reäkantaiset, suippopäiset, kiil- 
tävänkaljut, laidoilta hienosa
haiset; kukat valkeat, punai
seen vivahtavat, tiheässä, ruos
teen vanukkeisessa, yksipuolises
sa latvatertussa ja ylemmissä 
lehtihangoissa, aukeavat kesä
kuussa. Hedelmä musta, syö
tävä marja. Kasveja käytetään 
kallioisten, varjoisten paikkojen 
kaunisteena ja menestyvät vain 
kanervamaassa. Lisääntyy ja
kamalla.

1762 tuotiin kasvi Englantiin. 
Kaikki tämän kasvin osat sisäl
tävät eetterimäistä öljyä, jota 
saadaan kaupassa talvivihreän 
(vintergrön) öljyn nimellä. Ame

* N. L i l j a ,  Skänesflora II, 
s. 940.

rikassa sitä käytetään lääkkee
näkin, mutta enemmän sentään 
hienona hajuaineena.

Gentiäna, Katkero, heimo 
Gentianese.

G. acäulis. L. Kotim. Sweitsi, 
Itävalta, Alpit. Matala, vain 
6— 12 cm korkea, mätästävä, 
tummanvihreä, kalju ruoho, var
si hyvin lyhyt, kukka yksinäinen; 
lht soikeat, paksut, ehjälaitaiset, 
hyvin tiheässä ruusukkeessa; kkt 
6̂ —12 cm korkeissa, lehtevissä 
vanoissa, suuret, hyvin kauniit, 
tummansiniset. Muunn. kkt val
keat, sinitäpläiset tai viiruiset, 
taikka vaaleansiniset ja kellah
tavat; aukeavat kaikki touko- 
heinäkuussa. Toisint. G grandi- 
flora, La m., Cincinalis acaulis, 
B o r k h., Pneumonanthe acau
lis, S c h m.

Tämä loistokasvi menestyy 
hyvin kanerva- tai turvemaassa, 
johon on sekotettu vanhaa kalk
kia tai karkeaa hiekkaa. So
pii varsinkin reunuksiin ja pie
nempiin ryhmiin, erittäinkin vä
hän varjoisiin paikkoihin. Istu
tettuna toisten alppikasvien 
joukkoon tekokallioille taikka 
kiviraunioille, kasvaa ja kuk
kii se tyytyväisenä ja on 
parhaimpana kaunistuksena sel
laisissa paikoissa. Lisääntyminen 
tapahtuu helpoimmin jakamalla. 
Jos on siemeniä, niin ne ovat kyl
vettävät heti tuleennuttua kar
kealla kanervamullalla täytet
tyihin vateihin; peitetään vain
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hiukan mullalla tai hienonne
tulla sammalella, ja pidetään 
kosteana ja varjostettuna. Tai
met nousevat vasta seuraavana 
vuonna, jolloin ne koulutetaan 
toisiin, samanlaisella mullalla 
täytettyihin, mataloihin vatei- 
hin tai ruukkuihin.

G. dlgida. Pal i .  Kotim. Altai- 
vuoret ja Siperia. 10— 25 cm 
korkea; varsia monta, pystyä, 
2— 5 kukkaista; Iht suikeat, vas
takkaiset, alimmat tyvestä yh- 
teenkasvaneet sepiväksi tupeksi; 
kukat isot, 6 cm pitkät, joissa val
keat, sinitäplikkäät juovat, au
keavat elokuussa. Kauniimpia 
kasveja alppi-istutuksiin. Vaa
tii viihtyäkseen puolivarjoisaa 
paikkaa, saven- ja turvemullanse- 
kaista maata, ja on talvella suo
jattava kuusenhavuilla. Kesällä 
pitkillä poudilla on kasvia ilta
silla ahkerasti kasteltava. Sie
men kylvetään joko syksyllä tai 
keväällä ruukkuihin taikka va- 
teihin. Taimet koulutetaan niin 
pian kuin suinkin, pidetään il- 
makkaassa ja viileässä paikassa; 
viihtyvät parhaiten pohjoiseen 
päin olevassa lavakastissa* kun
nes ne kesä- tai heinäkuussa 
voidaan istuttaa niille valmis
tettuihin paikkoihin avomaahan. 
Toisint:. Pneumonanthe algida, 
S ch m.

G. alplna. W  i 11. Kotim. Al
pit. On G. acaulisen näköinen ja

* Lavaa korkeampi ja kasvi
huonetta matalampi, lasikattoi
nen kasvihuone.

monet kirjailijat ja kasvintutki- 
jat pitävät sitä tämän pienileh- 
tisenä muotona. Kukat ovat 
yhtä suuret ja kauniit kuin G. 
acaulisen ja toisintelevat saman
värisinä. Kukkii heinäkuussa. 
Hoidetaan kuin G. acaulista.

G. asclepi&dea. L. Kotim. 
keski ja e. Europan vuoret. 30—  
50 cm korkea; varsi yhtenäinen, 
pysty, monikukkainen; lht ruo
dittomat, puikeansuikeat; se- 
pivät, pitkäpäiset, tavallisesti 
5-suoniset, laidoilta hienokarvai- 
set. Kukat yksinäiset ylemmissä 
lehtihangoissa, hyvin lyhytperäi- 
set, siniset, harvoin kellanval- 
keat, nielussa tummempia täp
liä; sisältä tummia täpliä rivissä; 
aukeavat elokuussa. Erinomai
sena kaunistuksena varjopaikois
sa, kivikasoilla, luolilla y. m. s. 
Viihtyy parhaiten kanervamaas- 
sa.ja on kovimpina talvina pei
tettävä. Toisint. Pneumonanthe 
asdep. S c h m.

G. cilliäta. L. Kotim. Saksan, 
Itävallan ja Sweitsin kukkulat 
ja vuoret. 10— 25 cm korkea, 
varsi pysty,neliskulmainen, yhte
näinen, 1— 3— 8-kukkainen; lht 
puolisepoiset, alimmat puikeat, 
tylppäpäiset, ylimmät suikeat; 
kkt perälliset, kauniin tumman
siniset. Muunnos G. hum ilis., 
G r i s e b. (toisint.: G. fimbriata, 
V i l i  d.) eroaa vain vähän pe
rusmuodosta. Erinomaisen sievä, 
elokuusta lokak. kukkiva kasvi, 
sopiva etenkin puistoihin ja mai
semapuu tarhoihin, jossa sitä voi 
metsistyttää ruohoakasvaville
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kukkuloille ja rinteille. Hoide
taan ja monisteitaan kuin G. 
acaulista.

G. crusiäta. L. E. Europan 
kuivilla kukkuloilla ja päivän
paisteisilla niityillä. 15—-20 cm 
korkea. Varsi pysty, tyvestä 
kaksijakoinen; lht suikeat, 3-suo- 
niset, juuresta kasvaneet yhteen 
sepiväksi tupeksi, kukkia ylem
missä lehtihangoissa monta yh
dessä, perättömiä, ylhäältä sini
siä, alhaalta harmaansinisiä, si
sällä tummia täpliä siellä täällä, 
aukeavat heinäkuussa. Tämä 
laji ei ole edellisten kaltainen, 
mutta kestävämpi. Istutetaan 
kivikkoihin ja sitä voi myös 
käyttää sarakkeiden kaunistee- 
na. On enin levinneitä helpon 
hoitonsa takia. Menestyy kai
kessa, hyvässä, kosteassa maassa, 
ja suositaan sitä suurissa koriste- 
puutarhoissa sarakkeiden reu
nuksina sekä kivikoissa.

Siemenkaupassa saadaan usein 
tätä lajia väärillä nimillä: G. mac- 
rophylla, G. hybrida taikka G. 
Saponaria.

G. ltitea. L. Kotim. k. ja e, 
Europan alpit. Metrin korkui
nen, toisinaan korkeampi. Juuri 
pitkä ja paksu, haarainen, musta, 
sisältä keltainen; varsi yhtenäi 
nen, korkea, kova; lht suuret , vas
takkaiset, puikeat tai leveänsoi- 
keat, suippopäiset, tavallisesti 
5-suoniset, ylimmät herttamai- 
senpuikeat, alimmat ruodilliset; 
kkt perälliset ylemmissä lehti- 
hankasarjoissa, keltaiset, lukui
sissa varsikiehkuroissa, aukea

vat elok. Käytetään suurem
missa puutarhoissa nurmikkojen, 
sarakkeiden ja kiviröykkiöiden 
koristeena. Siemen kylvetään 
huhti- tai toukokuussa ja on 
vuoden, toisinaan parikin maassa, 
ennenkun itää, vasta viidentenä 
vuotena kylvämisen jälkeen ru
peavat taimet kukkimaan. Si
sältä keltaiset juuret ovat hyvin 
karvaat ja niitä käytetään ap- 
tekeissa.

Muinoin käytettiin niitä paran
nuskeinona ruttoa vastaan.*

G. Pneumonänthe. L. Keuh- 
kokatkero. Villiintyneenä Ruot
sissa niityillä ja nevoilla. Har
vinainen itä-Suomessa, kasvaa 
vain Karj. Kivennavalla, Raja
joella. 15-—25 cm korkea. Kasvi 
heleänvihreä, yhtenäinen taikka 
alhaalta haarova; lht suikeat, ta- 
sasoukat, juuresta kapeakantai
set, tyvestä yhteenkasvettuneet, 
yksisuoniset, laidat alaskäänne- 
tyt; kukkia 1— 3, suurta, kello- 
maisesti pikarimaista, poimuista, 
kauniin tummansinistä, alhaalta, 
sisästä valkea-ja tummanraitais- 
ta, ylhäältä vaaleantäplikästä, 
aukeavat elok. Myöhän kukki-

* Toht. S c h ti b 1 e r, Veri- 
darium Norvegicum II s. 110. 
Juuri ei sisällä tärkkelystä, mut
ta sitä vastoin aina 5 procent. 
kristalli-sokeria, jota Jura-alL 
peiliä ja Vogeseilla on käytetty 
eräänlaisen viinan polttoon. Seu
rauksena siitä on, että tätä lajia 
on vainottu ja tukahdutettu 
kaikkialla Sweitsissä, missä sen 
on nähty kasvavan.
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misaikansa lähden sopii vain 
etelä-Suomessa. Muinoin käy
tettiin keuhkotaudissa.*

G. punoteta. L. Kotoisin Bay- 
erin alpeilta ja vuoriharjänteiltä. 
30— 40 cm korkea; varsi pysty, 
neliskulmainen; lht ruodittomat, 
suoniset, alimmat pitkänpvöreät 
ja ruodilliset; ylimmät vaalean
keltaiset, tavallisesti mustatäp- 
läiset; aukeavat elok. Istutetaan 
kivikkoihin. Lisääntyy sieme
nestä. Toisint.: G. campanuläta, 
J a c q.

G. septemfida. P al i .  Kotim. 
Kaukasia. Juuresta nousee 15—  
20 cm korkeita, lehtisiä varsia; 
lht kolmiomaisesti puikeita; var 
ren latvassa tumman taivaansi
ninen kukkaviuhka, jossa kkt au 
keavat heinäk. Kuuluu helposti - 
viljeltyihin lajeihin. Menestyy 
parhaiten kosteassa, hiekanse- 
kaisessa savimaassa, johon on 
sekotettu turve- tai sammalmul- 
taa. Talveksi on se peitettävä 
havuilla. Sopii myöskin ruukku- 
viljelykseen. Käytetään kuin 
G. acaulisia ja alpinaa. Toisint.: 
Pneumonantke septemfida, S c h m 
Eurythalia septemfida, B orckh.

G. v6rna. L. Kotim. Sweitsin 
alpit, 2,000— 3,000 mtr yli meren
pinnan. Muhkea, matalakasvui
nen, 5— 12 cm korkea laji, 
muodostaa suuria mättäitä; varsi 
lyhyt, kk yksinäinen; lht ruodit
tomat, 1— 3-suoniset, alimmat

* O. A 1 c e n i u s, Finlands 
kärlväxter, s. 231.

ruusukkeisesti levinneenä; aikai
seen keväällä ja joskus syksyllä 
kaunistavat kasvia lukuisat, erin
omaisen kauniit, hyvin tumman
siniset kukat. Paras istuttaa 
turpeiseen niitty- ja kanerva- 
multaan, kiviröykkiölle. On so
pivalla peitteellä suojeltava rou- 
tahallalta ja talvikosteudelta. 
Lisääntyy hyvin helposti jaka
malla.

Tästä kauniista kukkasuvusta 
on olemassa sitä paitsi suuri jouk
ko toisia lajeja, jotka tosin ovat 
sekä kauniita että mieltäkiinnit- 
täviä, mutta sen ohella hyvin vai
keita, muutamat mahdottomiakin 
viljellä. Viljelemättä kasvavat 
useimmat lajit vuorilla, mutta 
kun niitä tuodaan ja istutetaan 
tasangoille taikka rakennusten 
tai muurien ympäröimiin puutar
hoihin, alkavat ne surkastua ja 
vihdoin kuolevat. Niiden kas
vattaminen siemenestä on myös 
hyvin vaivaloista; useimmat lajit 
itävät vasta vuoden perästä ja 
silloin hyvin epävarmasti ja epä
tasaisesti, ja sitten kestää vielä 
kauvan, ennenkun siemenestä 
kasvatetut taimet rupeavat kuk
kimaan.

Geränium, Kurj enpolvi, 
heimo Geraniaceee.

G. aconitifölium. L’ H e r i t.
Kotim. Europan alpit. Kasvi 
15— 25 cm korkea. Juuri hi eno- 
haarainen; varsi pysty, hi eno- 
karvainen; lht 7-sormiset, liuskat 
syvähampaiset; kukat valkeat 
punasuoniset, aukeavat heinä-,’
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elokuussa. Kaunis kivikkorvh- 
missä ja alppi-istutuksissa. Toi- 
sint.: G. rivulare, Vi l i .

G. affine. L e d e b. Kotini. 
Siperia. 60 cm korkea, voima- 
kaskasvuinen, haarainen ja peh- 
meäkarvainen kasvi; kukinto- 
perä monikukkainen, kkt suu
ret, kauniit, valkeat. Sukunsa 
kauniimpia. Monisteitaan jaka
malla.

G. argenteum. L. Kotoisin 
Krainista, maailman korkeim- 
milta alpeilta. Kääpiömäinen 
kasvi. Juurakko mehevä, mu- 
kulainen ja suomuinen; varsi hy
vin matala; alimmat lehdet juu
resta pitkäruotiset, ylemmät vas
takkaiset, 5— 7-liuskaiset, liuskat 
3-jakoiset, molemmilta puolilta 
hopeanharmaat ja harmaanvih- 
reän haiveniset; vana nousee 
juuresta, kk yksinäinen, suuri, 
ruusunpunainen, tummasuoni- 
nen, aukeaa heinä-, elok. Miel
ly ttäväj a sievä kallioistutuksissa.

G. sinereum. C a v. Kotoisin 
Pyreneiltä. 15 cm korkea, har- 
maanhöyteä kasvi. Lehdet har
maanvihreät, pehmeäkarvaiset, 
5-jakoiset, 3-liuskaiset, osaksi 
ehytlaitaiset, osaksi harvaan 
liuskahampaiset; kukintoperä 
harvakukkainen; kkt suuret, vai
keahkot, tummemmat suonet 
tai viirut, hienoperäiset, au
keavat heinä-, elok.

G. Endressi. Gay.  Kotoisin 
Pyreneiltä. 25— 40 cm korkea, 
harmaanvihreä ruoho. Tämä

kasvi, jolla on kauniit, ruusun
punaiset, tummanpunajuovaiset 
kukat, aukeavat heinäkuusta syk
syyn, on oikein kaunistuksena 
kivikoilla. Viihtyy tavallisen 
hyvässä maassa, päivänpaistei
sessa paikassa.

G. ibericum. L. Koti m. Kau
kasia. 40— 60 cm korkea, him- 
meänvihreä, pehmeäkarvainen 
kasvi, kokonaan, varsinkin ylä
osa tiheän valkeanpörheä; varsi 
pysty, lht lyhytruotiset, 5-jakoi
set; aluslehdet pyöreämäiset, 7—  
9-halkoiset, liuskat leveät, pyö
reämäiset, sahalaitaiset; kukat 
suuret, kauniit, violetinsiniset, 
aukeavat heinä-, elok. Istutetaan 
sarakkeisiin ja lisääntyy jaka
malla. Kauniimpia. Menestyy 
tavallisen hyvässä mullassa, läm
pimässä paikassa. Toisint.: G. 
grandiflorum, G u 1 d s t.

G. lanc&striense. W  i t h. Ko-
tim. Ranska. Tuskin 12 cm 
korkea, mätästävä, suikertava 
kasvi; varressa vähän turvon
neet niveleet; lht harmaankar- 
vaiset, latvassa yksinäinen kuk
ka; kukat suuret, lukuisat, ruu
sunpunaiset heinäkuussa. Kau 
niit reunuksiin. Lisääntyy juu
rivesoista.' Toisint.: G. prostra- 
ium , G a v., G. sanguineum , 
muunn. prostratum , D. C.

G. macrorrhizum. L. Kasvaa 
kallioilla ja kivikoilla. 40— 50 
cm korkea, eloisan vihreä, hyvin 
tuoksuava kasvi; lht tahmeat; 
juurakko pitkä ja paksu; alus
lehdet syvään 7-halkoiset; lehti-
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liuskat halkoiset ja hammaslai
taiset; varsilehdet ruodittomat, 
5-liuskaiset, avokantäiset; liuskat 
pykälai täiset, matalasahaiset,
lyhytkarvaiset; kukintoperät 2- 
kukkaiset; kukat suuret, tum
man ruusunpunaiset, aukeavat 
kesä-, heinäkuussa. Käytetään 
sarakkeiden ja kivikkojen kau- 
nisteena. Monistellaan jakamal
la.

G. palästre. L. Suokurjen- 
polvi. Kotim. Europpa. Kasvaa 
paikoittain viljelemättömänä 
maamme e. osassa kosteilla nii
tyillä.* 40— 80 cm korkea, veltto; 
varsi ja ruodit pitkäkarvaiset; 
lht ylhäältä lyhytruotiset, lyhyt-, 
pehmeäkarvaiset, keskeltä 5-hal- 
koiset, liuskat leveät, suippopäi- 
set, pykä-ja sahalaitaiset; kukin
toperät lehtiä paljon pitemmät; 
kkt jotenkin suuret ja kauniin 
karmosininpunaiset, aukeavat 
heinäkuussa. Metsistyneenä kos
teilla, vesiperäisillä paikoilla, 
suuremmissa puistoissa jotenkin 
arvokas.

G. platypetälum. F. ja M. Ko
toisin Yhdysvalloista. 40-— 60 
cm korkea ruoho, korkeakasvui- 
nen, siirrottava, karvainen; lht 
suuremmat; lehtiliuskat tiheä - 
pykäiset; kukat tummansinipu- 
nervat, tummanpunajuovaiset, 
aukeavat heinäk. Muhkea sara- 
kekasvi, ehkä sukunsa kauniim
pia. Monistellaan jakamalla.

* O. A 1 c e n i u s, Finlands 
kärlväxter, s. 171.

G. pratense L. Niittykurjen- 
polvi. Niityillä ja viljelysmailla 
koko maassa —  paitsi Ahvenan
maata —  aina Vanhaan Vaasaan 
asti. 40— 60 cm korkea. Ruot
sissa metsistyneenä vanhoissa 
puutarhoissa ja puistoissa. Varsi 
ylhäältä nystykarvainen, al
haalta höyteä; lehdet enimmästi 
vastakkaiset, 5— 7-jakoiset, pää- 
liuskat parihalkoiset ja liuskaset 
lovipäiset, kukat suuret vaalean
siniset, kauniit; aukeavat pitkin 
kesää; kukintoperät kukkimisen 
jälkeen alaspäiset. Muunnok
sessa kerrotut, valkeat kkt. Li
sääntyy siemenestä.

G. sanguineum. L. Punakur- 
jenpolvi. Kasvaa maamme etelä
osassa, pohjoisimpana Vaasan 
läänissä. Noin 50 cm korkea, her
voton ja haarainen ruoho; varsi 
ja lehtiruodit pitkäkarvaiset; lht 
vastakkaiset, 5— 7-jakoiset, pää- 
liuskat 2— 3-halkoiset ja liuska
set melkein tasasoukat, karkea
karvaiset; kukintoperät kukkimi
sen jälkeen alaspäiset; kkt suu
ret, kauniit, purppuranpunai
set, aukeavat heinäkuussa. Käy
tetään harvaan istutettujen pen
sastojen reunuksiin, kiviraunioil
le y. m. s. Monistellaan siemenistä 
ja juurivesoista.

G. sylväticum. L. Metsäkur
jenpolvi. Kotim. Europpa. Ta
vallinen meillä niityillä ja metsä- 
mäillä. Noin 50 cm korkea, hie- 
nokarvainen kasvi; varsi pysty, 
ruodit lyhyet, hienokarvaiset; 
lht ylhäältä ruodittomat, lyhyt
karvaiset, keskikohdan alapuo-
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lei ta 5— 7-halkoiset, liuskat le
veät, suippopäiset, pykä-ja saha
laitaiset; kukat suuret, kauniit 
sinivioletit, pohjalta valkosuoni- 
set, aukeavat heinäkuussa. Sopii 
sarakkeisiin, mutta on sievin met
sittyneenä nurmikoilla taikka 
harvoissa puistikoissa, suurissa 
puutarhoissa.

G. tuberösum. L. Kotim. e. 
Europpa ja n. Amerikka. Kasvi 
20— 30 cm korkea; kukintoperä 
1— 2-kukkainen; kukkimisen jäl
keen pysty; kukat tertuissa, ruu
sunpunaiset, tummempiviirui- 
set, aukeavat kesäkuussa. On 
vähän arka kovalle pakkaselle, 
jonkatähden se on istutettava 
jotenkin syvään ja talvella pei
tettävä lehdillä. Toisint.: G. 
radiatum, H o r t.

G. palmätum. L’H e r. Kotim. 
Madeira, Teneriffa. 30— 50 cm 
korkea, kalju, melkein tuoksuton 
kasvi. Juurakko usein lyhenty
nyt lehdettömäksi varreksi; alus- 
lehdet pitkäruotiset, 5-sormiset; 
liuskat parijakoiset, loppulius- 
kat parihalkoiset ja sahalaitai
set; varsilehdet melkein ruodit
tomat, vähemmin jakoiset; ku 
kintoperät 2-kukkaiset; kkt kau
niin ruusunpunaiset, tummapoh- 
jaiset, aukeavat elokuussa. Tä
hän asti vähän viljelty. Toisint.: 
G. anem onifölium , L’H e r i t.

Geum, Kellukka, heimo 
Rosacese.

G. chil6nse. B a 1 b. Kotim. 
Chile. Tummanvihreä, pysty,

haarova, karhea, hienokarvainen 
ruoho, 30— 50 cm korkea. Alus- 
lehdet ruotiset, lyyrymäiset; lius
kat sahalaitaiset ja väliliuskat 
pienet, päätöliuska suuri, hert- 
tamaisen tylppä, jotenkin 3-lius- 
kainen; varsilehdet ruodittomat, 
3-liuskaiset, päätöliuska suuri, 
puikea; röyhy monikukkainen; 
kukat pystyt, avonaiset, tuli
punaiset, aukeavat kesä-, heinä
kuussa. Toisint.: G. Qvvellyon, 
S w e e t., G. coccineum, Bot .  
R e g., ei S i b t h., G. magella- 
nicum, G o m m. Käytetään ja 
hoidetaan kuin seuraavaa.

G. coccineum. S i b t h. Kotim. 
Vähä-Aasia, Kreikka. Karkea
karvainen kasvi, 30— 50 cm kor
kea. On niin edellisen —  G. 
chilönsen näköinen, että molem
pia lajeja hyvin usein sekotetaan 
toisiinsa. Kukat tuli- tai orans
sinpunaiset, milloin suuremmat, 
milloin pienemmät, aukeavat hei
näkuussa. Muunnoksissa kerro
tut, loistavan tulipunaiset kukat. 
On jotenkin arka talvella ja on 
istutettava yläville paikoille, kui
vaan ja kevyeen hiekkamaahan. 
Varminta on pitää muutamia 
taimia talvella ruukuissa, kyl
mässä kasvihuoneessa ja keväällä 
istuttaa ne avomaahan. Kasvi 
tekee hyvän vaikutuksen, jos se 
istutetaan toisten, kukkivien kas
vien joukkoon sarakkeisiin taik
ka ryhmiin. Toisint.: G. chinense 
ja chiloanse, H o r t. ei Bal b. ,  
G. grandiflörum , C. Koch. ,  G. 
Sadleri, F r i o.

G. riväle. L. Arokellukka. 
Tavallinen niityillämme. 20— 30



142 Gillönia. —  Gladiolus.
cm korkea, aluslehdet lyyry- 
mäisesti parijakoiset; varsi rus
keanpunainen, karvainen; lht 
3-jakoiset, pienikorvakkeiset; 
kkt kellanpunaiset, nuokkuvat 
tai riippuvat, aukeavat kesä
kuussa.* Kauniimpia metsä- 
kasvejamme.

Gill&iia, heimo Rosacese.
G. trifoliäta. M n c h. Kotim. 

p. Amerikan itäinen osa, kos
teissa metsissä. Tuotu 1713 
Englantiin. Kasvi 50— 80 cm 
korkea; varsi jakukintoperä rus
keahkot; ylemmät lehdet ruodit
tomat, alemmat lehdykät ruo- 
dilliset, kaikki puikeansuikeat, 
molemmista päistä soukat, sui
posti toissahaiset; korvakkeet 
oramaiset; kukat jotenkin suu
ret, melkein valkeat, laidoilta 
ruusunpunaiset, aukeavat heinä- 
elok.,mutta puhkeavat epäsään
nöllisesti. Sangen kaunis, pieni 
pensas sekä suurempiin että 
pienempiin puutarhoihin. Me
nestyy kaikessa, hyvässä maassa,

* Tämä laji on jotenkin ylei
nen Islannissa ja kerrotaan, että 
siellä on löydetty eräs muunnos, 
jolla oli kerrotut kukat, joiden 
terälehdet olivat niin isot, että ne 
olivat kerrotun ruusun näköiset. 
Aikaisemmin on juurta käytetty 
R adix caryophyllatce 1. Gei riv ei
lis nimisenä, yleensä hiottavana 
lääkeaineena.

Toht. S c h ti b 1 e r, Verida- 
rium Norvegicum II s. 509.

kuitenkin parhaiten ruoka- 
mullassa sekä puolivarjoisissa 
paikoissa. Monistellaan jaka
malla ja siemenestä. Toisint.: 
Spiraea trifoliata, L.

Gladiolus, Miekkalilja, 
heimo Iridese.

G. blandus. S o 1 a n d. Kotim. 
Hyvän-Toivonniemi. Sipuli 
ikäänkuin suoniverkon peittä
mä; lht suikean miekkamaiset, 
juovikkaat; vana 35— 50 cm 
korkea, liereä ja suora; 6— 7 kkaa 
kahdessa rivissä vanan latvassa,o- 
saksi lihanväriset, osaksi valkeat, 
purppuranpunatäpläiset, aukea
vat heinäkuussa. Tämän lajin 
muotoja ovat* campanulatus, 
A n d r., (lajina), kukat purppu
ranpunaiset, valkoista seassa; 
carneus, D e 1 a r (lajina), kkt li
hanväriset; albidus, V a h 1. (toi
sint.: niveus, K er.j, kkt valkeat, 
yli 5 cm pitkät; exelsus Sw. 
(lajina). Kaikki kauniita. Hoi
detaan kuin G. gandavensistä.

G. byzantinus. M i 11. Kot. Itä
mailta. Sipuli keskikokoinen, lit- 
teänpyöreä, pitkähapsinen; vana 
50— 70 cm korkea; lehdet leveät; 
vana voimakas, jonka latvassa 
yksipuolinen, monikukkainen 
tähkä; kukkii heinäkuussa. On 
tavallisen G. communis^en näköi
nen, mutta kaikin puolin mel
kein puolta isompi. Viljelemi
sestä katso G. communista. Toi
sint.: G. grandiflorus, H o r t.

G. cardinälis. Curt .  Kotim. 
Hyvän-Toivonniemi. Kasvi hele-
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änvihreä, 50— 80 cm korkea; vana 
liereä, tavallisesti 5-lehtinen; 
lht miekkamaiset, 2 cm leveät, 
suippopäiset, ja rai täiset;
kukkaterttu pitkä, tähkämäi
nen, yksipuolinen; kukat suuret, 
tavallisesti 5— 7, kellomaiset, 
hyvin komeat, tulipunaiset, pit
kissä, yksipuolisissa tähkissä. 
Kauniimpia lajeja, mutta, paha 
kyllä, niin arka, että meillä tus
kin sopii viljeltäväksi avomaalla, 
mutta huoneessa sitä on menes
tyksellä viljelty, jonkatähden 
se myös tässä on mainittu. Sipu
lit, jotka jo syksyllä alkavat kas-, 
vaa, ovat syys., taikka lokak. 
istutettavat voimakkaalla, hie- 
kansekaisella lehtimullalla täy
tettyihin, 13— 15 cm avaroihin 
ruukkuihin, 3— 4 sipulia joka 
ruukkuun. Ne asetetaan sitten 
puolilämpimään huoneeseen, lä
helle . akkunalasia, ja kastellaan 
vähän. Kukkii toukokuussa. Kun 
kasvi on kukkinut, vähennetään 
kastelemista, ja kun varsilehdet 
ovat lakastuneet, lopetetaan se 
kokonaan. Ruukut sipulineen ja 
muhineen asetetaan sitten kui
vaan ja ilmakkaaseen paikkaan 
syksyksi lepäämään, jolloin ne uu
destaan istutetaan raittiiseen 
multaan ja hoidetaan kuin ennen. 
Toisint.: speciosus, E c k 1.

Tästä uhkeasta miekkaliljasta 
on syntynyt iso joukko sekasikiöi
tä, jotka ovat erinomaisen loistok
kaita ja paremmin kuin emälaji 
sopivat viljeltäväksi avomaalla. 
Näiden hoidosta katso G. gando- 
vensis nimistä lukua. t

G. commtinis. L. Punamiek-

kalilja. Kotim. e. Europpa. Si
pulit pienet. Kasvi tulee vain 
30 cm korkuiseksi; lht kapean- 
miekkamaiset, suoniset, suippo
päiset; vana 40— 60 cm korkea; 
kukkia 5— 10 yksipuolisissa täh
kissä, kauniit, avonaiset, ruu
sunpunaiset, sinipunervat, lihan
väriset, toisinaan valkeat, au
keavat elok. On pienin, mutta 
samalla kestävin kaikista, tähän 
sukuun kuuluvista lajeista. Kes
tää talven avomaassa. On istu
tettava kuohkeaan, ravitsevaan 
ja tavallisen kosteaan maahan, 
7— 10 cm syvään ja 8— 10 cm 
välimatkan päähän toisistaan. 
Tulee istuttaa uudestaan joka 
neljäs tai viides vuosi.*

G. colvillei. S w. Eräs puutar- 
hamuoto, luultavasti G . tristis 
ja G. cardinalis kasvein sekasi
kiö. Vana noin 60 cm korkea; 
lht tasasoukat, kapeat, miekka
maiset; 6— 10 mm leveät, har
maanvihreät, suippopäiset, 3- 
suoniset, toisinaan tyvessä kaksi
jakoiset; kukkia 2— 4 joka va
nassa, harmahtavan sinipuner-

* Toht. F. G. Sc hubl e r :  Ve- 
ridarium Norvegicum I s. 346. 
D i o s c o r i d e s  ja P l i n i u s  
mainitsevat tämän kasvin; mo
lemmat ovat sitä mieltä, että 
juurta käytetään lääkkeenä. 
Mahdollisesti mainitaan juuri tätä 
lajia K a a r l e  s uur e n Capitu- 
laressa gladiolum nimellä. Ruot
sissa se kasvaa niin pohjoisessa 
kuin Piitimessä (65° 19’ ), ja Nor
jassa aina Trondhj emissä asti 
(63° 26’ ) ilman talvipeitettäkin.
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vat, juovat karmiininpunaiset 
ja täplät keltaiset. Muunn. 
albusen (the Bride) kukat aivan 
valkeat. Tätä gladiolia on help
po viljellä, kukkii säännöllisesti 
ja runsaasti ja on ruukkukasvi
nakin kaunis. Valkoinen muoto 
sopii erittäin hyvin kaikellaisiin 
sidoksiin. Koska molempien la
jien sipulit alkavat kasvaa loppu
puolella kesää, on tärkeää, että 
ne istutetaan aikaiseen ulos ja 
talveksi huolellisesti peitetään 
kuivilla lehdillä, kanervilla taikka 
havuilla.

G. crû ntus. Mo o r e .  Kotim. 
Natal. 50— 70 cm korkea. Leh
det kaksijakoiset, 25— 35 cm 
pitkät, \\— 2 cm leveät, kapean- 
miekkamaiset, tavallisesti suip- 
popäiset, tummanvihreät, har
mahtavat; kukkatähkä tiheä- 
kukkainen, 2-rivinen, 15— 30 cm 
pitkä; kukat, jotka aukeavat hei
nä-, elök. ovat 8 cm läpimitaten, 
leveäkelloiset; kehälehdet kiiltä
vät, tulipunaiset, nielu kellan- 
valkea, punatäpläinen. Viljel
lään ja käytetään kuin G. car- 
dinalista, mutta sillä on koko jou
kon isommat kukat. Kasvi kuk
kii komeasti. Ei voida kylliksi 
suosittaa meillä viljeltäväksi.

G. dracocephalus. H o o k. f i 1.
Kotim. Natal. Tämä omituinen 
laji eroaa sangen paljon kaikista 
gladioleista sekä kukkien värin 
että muodon puolesta. Vana 40 
— 70 cm korkea; lehdet pitkät, 
2— 3 cm leveät, miekkamaiset, 
suippopäiset, keskellä iso suoni; 
kukat yksipuolisissa,pitkissä,täh

kämäisissä tertuissa, vihreän- 
keltaiset, hyvin marmoroidut, 
täplikkäät ja purppuraviiruiset, 
aukeavat sydänkesällä. Erino
mainen gladioli, ansaitsee suurta 
huomiota kauniiden, värikkäiden 
kukkainsa tähden, joita ei pitäisi 
puuttua kukkatarhoistamme. 
Hoidetaan kuin G. cardinalista.

G. floribtindus. J a c q. Kotoi
sin Kapista. Sipulit jotenkin 
suuret, kaljut. Vana helakan- 
vihreä, 70 cm korkea ja korkeam
pi; lht kapeat, miekkamaiset, 
suippopäiset ja hienosuoniset; 
kkt tiheässä, kaksirivisessä täh
kässä, suuret, valkean ruusunpu
naiset, valkeaan vivahtavat, vaa
lean taikka purppuran sinipuner- 
vat, aukeavat heinä-, elok. Täs
täkin lajista on joukko loistavia 
sekasikiöitä ja muunnoksia, joi
ta hoidetaan kuin G. gandaven- 
sista. Toisint.: blandus, A i t., 
G . grandiflorus, A m d r.

G. gandavensis.* v. H o u t t e .  
Puutarhamuoto, Gentin gladioli. 
Tällä nimellä viljellään juuri 
joukko sekasikiöitä ja muun
noksia, jotka ovat kaikkia muita 
gladioleja kauneimmat. Sipulit 
ovat eri suuruisia ja muotoisia, 
milloin melkein pyöreitä, mil
loin aivan litteitä. Jos sipulit 
ovat voimakkaita, niin tapahtuu 
sangen usein, että yhdestä sipu
lista kasvaa useampia vanoja. 
Useimmat lajit ovat säätä sietä-

* Tämän kasvin näköisen G. 
spiltacinusen ja G. cardinalisen 
sekasikiö.



Gladlolus. 145
via, kasvavat hyvin voimakkaas
ti ja tulevat.70— 90 cm korkeiksi, 
vieläpä korkeammiksikin. Ku
kat suuret, loistavat, vaihtelevat 
sinuperin-, karmini n-, purppu
ran- ja ruusunpunaisina, harvoin 
sinipunervina, valkeina ja kel
taisina. Näitä erinomaisia gla- 
dioleja voi täydellä syyllä pitää 
puutarhain etevimpinä loisto- 
kukkina.

Mainitsemme muutamia lajeja, 
jotka ovat ihanimmat ja arvok
kaimmat kukkatarhaimme kau
nistukseksi.

A. Valkeat. »Imperatrice E u g e
nien valkoinen ruusunlaikullinen, 
Astree, aivan valkea, karminin- 
violetit viirut; »Beatrice», karmi- 
ninpunasine.rvät laikut val
kealla pohjalla; »Blandina», val
kea, lihanpunertava; »Diam ant», 
valkea, karmini violetti täpläi-
nen; »Isabelle», aivan valkea, kar- 
miniviolettitäpläinen; L a  France, 
aivan valkea, suuret, amarantin- 
punaiset pisteet; »Shakespeare», 
valkea, karmininpunaiset laikut.

B. Ruusunpunaiset. »Eugen Scri- 
be», hienon ruusun värinen, kar
mininpunaiset laikut; »Ariam e», 
karmininpunainen,keskus valkea; 
»Carnation», lihanvärinen tai kar- 
mininpunainen; »Elisabeth», tum- 
manruusun vär., purppurankar- 
miniset laikut; »Esmeralda», val
kea, keskus karmiiniviiruinen, 
reunoissa keltaiset pisteet; »M ad  
Furtado», kalpeanpunainen, kar- 
miniruusunpunaiset laikut.

C. Punaiset. »Brenchleyensis», 
loistavanpunainen; »M eyerbeer»,

Smimoff, Käsikirja. — 10

sinuperinpunainen, amarantti- 
laikkuinen; »Flamingo», tulipunai
nen, purppuratäpläinen; »Achille» 
viinimarjapunainen, valkoviirui- 
nen; »Alexandra», tulipunainen; 
»Argus», tulipunainen, valkotäp- 
läinen; »Eclair», vaalean tulipu
nainen, valkotäpläinen, ja viirui- 
nen; »Meteor», loistavan tumman
punainen, iso-, valkeatäpläinen; 
»Phebus», tulipunainen, valko
täpläinen; »Bom ulus», ruskean
punainen, valkotäpläinen; »Van  
Spandonck», kiiltävä, tulipunai
nen, erikoinen; »Virgile», kau
niin tulipunainen; »Celimene», 
oranssinpunainen, tulipunaiset 
laikut.

D. Keltaiset. »Canari», vaa
leankeltainen, ruusu viiruinen;
»Nestor», vaaleankeltainen, puna- 
viiruinen; »Pactole», kauniinkel- 
tainen, ruusureunainen; B a y  on 
d'or, oljenvärinen, karminivii- 
ruinen; Schiller rikinkeltainen, 
karmininpunaiset täplät.

Näiden muunnosten viljele
minen ei ole vaikeaa. Menesty
vät melkein kaikellaisessa maas
sa, kun se vain ei ole liian kovaa, 
kylmää ja kosteaa. Ennen istut
tamista on maa hyvin muo
kattava ja tarpeen vaatiessa 
lannotettava vanhalla, hyvin 
palaneella lehmänlannalla. Tuo
retta lantaa, olkoonpa mitä ta
hansa, ei saa käyttää, ei myöskään  
kuumia, kuivia tai jauhomai- 
sia lannotusaineita, kuten ka
nan-, kyyhkysen- tai lampaanlan- 
taa, guanoa, pudrettia y. m. s. 
koska kaikki nämä lannotusai- 
neet ovat suorastaan vahingol
lisia gladioleille. Jos sää sallii is-
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tutetaan sipulit jo toukokuun 
alussa.|,Ne asetetaan noin 6— 8, 
korkeintaan 10 cm syvään ja 40 
— 50 cm päähän toisistaan, aina 
sipulien suuruuden mukaan. Jos 
niin tahdotaan, voidaan sipulit 
istuttaa ruukkuihinkin, jotka 
istutuksen jälkeen asetetaan vii
leään, (ei lämpimään) lavaan. 
Kesäkuun alussa voidaan ne juu- 
rikokkareineen istuttaa avomaal
le. Kun vanat, jotka eri muun
noksissa ovat eri pitkiä, alkavat 
kasvaa, sidotaan ne maahan pis
tettyihin, siis teihin ja kyllin lu
jiin keppeihin. Jos ilma on kui
va, ei saa vettä säästää, sillä 
puuttuvan kosteuden vallitessa 
eivät kukat tule kauniiksi eivät
kä sipulit suuriksi. Kukkimisen 
päätyttyä ovat vanat leikat
tavat poikki, koska ne muut
en heikon tavat sipuleja, ja kun 
varsilehdet kellastuvat, joka ta
vallisesti tapahtuu lokak. alussa, 
ja on merkkinä, että uudet Ri
pulit ovat täysin kehittyneet, 
otetaan sipulit maasta. Leh
det leikataan noin 2 cm sipulin 
kannan yläpuolelta ja vanhat, 
nyt hyödyttömät sipulit ote
taan pois. Ne pannaan sitten 
kuivamaan, ja talven aikana 
säilytetään täysin hallatto- 
massa, mutta ei lämpimässä 
paikassa, paperipusseissa, kui
vissa sammaleissa, sahajau
hoissa t. m. semmoisissa.

Myöskin ruukuissa viljeltä
viksi sopivat nämä gladiolit erin
omaisesti ja menestyvät mai
niosti asuinhuoneissa. Sipulit is
tutetaan jo syksyllä, joko yksin 
taikka monta yhteen ruukkuun.

Ruukkujen tulee olla leveyttään 
syvempiä ja ennemmin vähän 
isompia kuin liian pieniä; yksinäi
selle sipulille voidaan esim. käyt
tää 12— 15 cm ruukkuja, 4— 5 si
pulille 20— 23 cm ruukkuja. Mul
lan tulee olla ravitsevaa, mutta 
ei sisältää palamattomia lan- 
notusaineita. Niinkauvan kun 
ilma on lauhkea, annetaan sipu
lien olla ulkona, sitten ne pan
naan hallattomaan kasvihuonee
seen taikka asuntoon. Kevät- 
puolella, kun lehdet alkavat kas
vaa, tarvitsevat ne enemmän 
lämpöä, valoa, raitista ilmaa ja 
vettä.

G. Lemoinei.iH o r t. Puutar- 
hamuoto. Tämä gladioli eroaa 
toisista lajeista muun muassa 
siten, että sipulin litteästä ala
puolesta kasvaa jonkunmoisia 
rönsyjä, joihin muodostuu noin 
pähkinän kokoisia, pieniä sipule
ja. Jos nämä sipulit erottaa emä- 
kasvista ja istuttaa ne erikseen, 
niin ne jo seuraavana vuonna 
alkavat kukkia. Myöskin sieme
nistä kasvatetut taimet voivat, 
jos ne ensimmäisenä vuonna hy
vin hoidetaan, jo seuraavana 
vuonna kauniisti kukkia. Vanat 
kasvavat 80— 100 cm korkuisiksi; 
kukat, jotka aukeavat elokuussa, 
ovat suuret, monilukuiset, avo
naiset ja niiden värit ihmeen kau
niit; tavallisesti on pohjaväri val
kea taikka kellahtava, täplät 
suuret, aivan tulipunaiset, rus
keat taikka muun väriset.

Nämä gladiolit sopivat kai- 
kellaisiin sidoksiin paljoa parem
min kuin toiset lajit ja ovat myös
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erinom. kauniit/yhmiin ja sarak
keisiin —  viimemainittuihin on 
niitä paras istuttaa ryhmittäin. 
On kestävämpi kuin useimmat 
toiset gladiolit ja voi hyvän ja 
riittävän lehtipeitteen alla kes
tää talven ulkonakin. Hoide
taan muuten niinkuin G. ganda- 
vensista.

G. nancyensis. H o r t. Myös
kin eräs puutarhamuoto, jolla 
on edellisen kaikki hyvät ominai
suudet, vieläpä kukkain suuruu
dessa ja kauneudessa sen voit- 
taakin. Vana 80— 90 cm korkea 
ja korkeampikin; kukat erin
omaisen suuret, 14— 18 cm läpi- 
mitaten —  aivan avonaiset, 
muistuttaen muutamia kämme- 
köitä —  ja amarylliskukkia he
lottaen ihanimman värisinä. Nä
mäkin gladiolit voivat hyvän 
peitteen alla kestää talven ul
kona. Tässä kävisi liian pitkäksi 
mainita joukko puutarhanimiä 
taikka lähemmin selittää eri la
jeja ja siitä ei olisikaan paljon 
hyötyä, koska miltei joka vuosi 
tulee uusia, yhä parannettuja 
lajeja. Sanomme vain, että 
kaikki nuo lajit poikkeuksetta 
ovat kauniita.

G. psittacinus. H o o k. Kel- 
tagladioli. Kotim. Natal Afri
kassa. Kasvi tummanvihreä. 
Sipulit suuret, kaljut, sisältä pu
naiset; lehdet leveät, miekka
maiset, suippopäiset, keskellä iso 
suoni; vana 80— 90 cm korkea 
ja korkeampi; lehdet kapeat,

miekkamaiset, suippopäiset, suu
ret kukat pitkässä, komeassa 
tertussa vaaleamman taikka tum
memman punaiset, kelta- ja vih- 
reäviiruiset ja pisteiset, aukea
vat elokuussa. Tämä sekä edel
lämainittu, G. cardinalis laji ovat 
kauniiden, G. gandavensis muun
nosten esivanhemmat. Hoide
taan kuin edellisiä. Toisint.: G. 
natalensis, R e i n  w.

G. ramösus (sekasikiö) 
S c h n e e v .  Puutarhamuoto. 
G. floribundusen —  jonka näköi
nen se on —  ja G. cardinalisen 
sekasikiö. Sipulit litteät, sisältä 
keltaiset; vana 90— 100 cm kor
kea; kukkatähkä haarova; kkt 
miekkamaiset, tiheäsuoniset, suu
ret, kauniit, vaalean sinuperin- 
punaiset; alimman kukkalehden 
päässä lapiomainen, purppuran
punainen, keskeltä valkoviini i- 
nen täplä. Aukeavat aikaiseen 
heinäkuussa. Sangen suuri joukko 
tämän lajin muunnoksia viljel
lään. Kaikkia voidaan hoitaa 
kuin G. gandavensista. Ovat 
ehkä vähän arkoja viljeltäviksi 
meillä ulkosalla, mutta istu
tettuina ruukkuihin ja hoidet
tuina G. gandavensisen tavoin, 
kasvavat ja kukkivat nämä 
muunnokset erinomaisesti. Ovat 
arvokkaita koristekasveja sekä 
asunnoissa että kasvihuoneissa.

Mutta kun tästä kauniista kas
vista syntyy hyvin vähän sivu- 
sipuleja, on melkein lakattu sitä 
viljelemästä.

Paitsi näitä viljellään toisi-
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naan, mutta jotenkin harvoin 
seuraavia: G. segelum, K e r. (toi
sinto G. italicus, Gaud. ,  G. 
dubius, G u s s., Sphaerospora 
imbricata, S w) monta lajia; G. 
paluster, Gaud.  (toisinto G. 
Boucheanus, S c h 1 d 1., G. pra- 
tensis, A. D i e t r.) Saksa, Rans
ka, Italia; G. tristis, L. (toisinto 
G. spiralis, Pers. ,  G. concolor, 
S a 1 i s b.) Kapmaa; G. grandis, 
Thbg. ,  (toisinto G. tristis, 
J acq. ,  G. tristis muunn. gran
dis, T h b g., G. versicolor, A nd r.) 
Kapmaa; G. hirsutus, J a c q. ( toi
sinto G. roseus, Andr . ,  G. am- 
biguus, R. ja S. ei La m., G. 
mucronatus, L a m.) Kapmaa; G. 
spiendens, B a k, Kapmaa, G. 
saundersii, H o o k. f i 1, Kapmaa; 
G. alatus, L. (toisinto G . specio- 
sus, Thbg .  G. papilionaceus, 
L i c h t.), Kapmaa ynnä monet 
muut muun.

Gnaphalium, Jakkara, hei
mo Compositse.

G. dechrreas. I v e s. 30— 40
cm korkea, haarainen kasvi; 
Iht tasasoukat, suikeat, karvaiset, 
ja varret noin 50 cm korkeat, pys
tyt; kukkatertut valkeakukkai- 
set, tuuheat. Jos siemen kylve
tään jotenkin aikaiseen ja taimia 
hoidetaan hyvin, kukkii kasvi 
ensimmäisenä vuonna. Vaatii 
lämpimää, hiekkaista maata ja 
paljon päivänpaistetta. Käyte
tään parhaiten kivikasoilla.

Gunnera, heimo Gunneraceee.

G. sc&bra. R. ja P. Kotim. Chi
li. Kasvi helakanvihreä, roteva, 
mehevä, 80 —90 cm korkea ja kor
keampikin; juurakko lyhyt, toi
sinaan niinihilseinen; lehdet nou
sevat juurakosta; suuret, 80 cm 
pitkät ja ylikin, pyöreämäiset, 
hert takan täiset, karheat, alta, 
suonien kohdalta lyhytotaiset; 
kourajakoiset, liuskahampaiset; 
ruodit liereät, lyhytotaiset; pui- 
kelo nousee juurakosta, lyhytpe- 
räinen; kukat pienet, vihertävät, 
hyvin mitättömät, melkein näky
mättömät, tiheästi ryhmittynee
nä huippusärmikkääseen täh
kään; hedelmät punaiset. On 
raparperin näköinen ja Perun 
asukkaat syövät sitä. Toisint.: 
G. chilensis, L a m., G. tinctoria, 
M i r b.

On hyvin arvokas koristekasvi, 
paljoa kauniimpi kuin sekä ra
parperi että ukonputki (Heracle- 
um), on säätä sietävä ja vihreä, 
kunnes kovat yöhallat tulevat. 
On hyvin koristava nurmikoilla, 
samoin vesiputouksien varsilla ja 
kivikasoilla y. m. Vaatii viihtyäk- 
seen päivänpaisteista taikka puo
livarjoista paikka sekä kuohkeaa, 
syvää ja voimakasta maata ja ke
sällä paljon vettä, jopa toisi
naan jotenkin väkevää lantakas- 
telua. Kun kasvia pidetään ar
kana keski-Ruotsissa, tulee se 
hyvin huolellisesti peittää, jos se 
annetaan olla ulkona talvella. 
Mutta missä sitä ei voi pitää ul
kona, istutetaan se lujiin, har
voihin paju- tai katajakoreihin, 
jotka kesän ajaksi kaivetaan
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maahan ja talveksi asetetaan vii
leään huoneeseen, kellariin, tal
liin taikka muuhun hallatto- 
maan paikkaan. Siemenistä mo- 
nisteleminen ei ole vaikeaa, 
mutta hyvin hidasta. Yksin
kertaisin ja helpoin keino on, 
että taimen juuresta leikataan 
lehtisilmikko, jota käsitellään 
kuin tavallista pistokasta ja kun 
se on juurtunut, pidetään kasvi 
kylmässä kasvihuoneessa pari 
kolme talvea ja sitte kun se on 
kyllin vahvistunut, istutetaan 
ulos. Siemen säilyttää itä
vyytensä vuoden.

Kaksi hyvin kaunista, mutta 
meidän maallemme liian arkaa 
lajia on: G. manicata, L i nd ,  
ja G. brephogea, L i n d j a A n d r .

Gynerium, Pampasheinä, 
heimo Gramineae.

G. argenteum. N e e s. Loisto- 
heinä. Kotim. La Platajoen ta
sangot. Kasvi tulee kotimaassa 
liki 3 metriä korkeaksi, meillä 
sitävastoin jää se hyvässäkin 
hoidossa paljoa matalammaksi; 
muodostaa vahvoja pensaita; lht 
noin mtriä pitkät, kapeat, kar
heat; hieno ja terävähampaiset, 
harmaan valkovihreät ja somasti 
maata kohti kaarevat; korret, 
jotka kasvin kotimaassa kasva
vat 2— 3 mtr korkuisiksi, eivät 
meillä milloinkaan tule niin pit
kiksi, haarautuvat latvasta ko
meiksi, hopeanharmaiksi röy- 
hyiksi, ovat kuin suuria höyhen- 
töyhtöjä, toisinaan punertavia, 
silkinkiiltäviä.

Ei löytyne monta yhtä arvo-

I kosta koristekasvia kuin tämä. 
Näyttää kauniimmalta istutet
tuna ylävään paikkaan, taikka 
pienen kukkulan huipulle. Sopi
villa paikoilla voisi ehkä kasvi 
huolellisesti peitettynä kestää 
meilläkin talven ulkosalla, kui
tenkin vain maamme lounais
osassa. Kasvi on paras peittää 
tyhjillä tynnyreillä, laatikoilla 
y. m. s., jotka pakkasen kiih
tyessä peitetään havuilla tai 
lehdillä. Varmuuden vuoksi 
on kuitenkin aina muutamia 
kappaleita istutettava suuriin 
ruukkuihin, koreihin tai pönt
töihin ja niitä hoidetaan samalla 
tavalla kuin Gunneraa. Muun
noksista ovat huomattavat eten
kin: roseum, roseum foliis varie- 
gatus, fol. alb. lineatis, fol. niveo- 
vittalis, elegans, Stenackeri, W es-  
serlengi sekä Chapeau chinois, 
tähkät keltaiset ja Gloire de M u -  
see, helakanpunaiset tähkät. Li
sääntyy juurivesoista ja sieme
nistä.

Gypsöphila, Raunikki, hei
mo Coryohyllacese.

G. acutifölia. F i s c h. Kotim. 
Kaukasia. Metrin korkuinen. 
Kasvi vihreä; varsi vahva, hyvin 
haarainen; lht litteät, sileät, ka- 
peansuikeat, suippopäiset, epä
selvästi 3-suoniset; kukat lukui
sat, pienet, valkeat, kukkii mel
kein kaiken kesää. Toisint.: 
G. altissima, B i e b., ei L., eikä 
S m .

G. altissima, L. ei B i e b ei
kä S m. Kotim. Siperia. Kasvi
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harmaan vihreä, metrin korkui
nen ja korkeampikin; lht suu
remmat, suikean pitkänpyöreät, 
selvään 3-suoniset; haarukat 
tahmeita; varren niveleet juu
resta vähän turvonneet; röy- 
hy harsea; kukat edellisiä suu
remmat, melkein tuoksuttomat, 
vaaleanpunaiset, terälehdet le
vällään, aukeavat kesäsydännä.

G. glauca. S t e v, ei H o r t. 
Kotim. Kaukasia. Kasvi har
maa tai siniharmaa, 8— 15 cm 
korkea; varsi lyhyt, aina juuresta 
asti haarainen; lht lyhyet, ka
peat, paksunlaiset, tylppäpäiset 
ja melkein suonettomat; kukka- 
viuhka alkaa melkein juuresta, 
lyhyt ja harrittava; kkt lukui
sat, pienet, valkeat, aukeavat 
kesällä ja niitä on vielä syksy- 
puolellakin. Toisint.: G. acuti- 
folia, muunn. Fenzl .  /

G. paniculdta. L. Kotim. Si- 
cilia, Siperia. Tuotiin Englan
tiin 1759. Kasvi sinivihreä, 
muodostaa 60— 80 cm korkean, 
tiheän pensaan; juuri voimakas 
ja iso; lht pienet, kapeansuikeat, 
ruodittomat, vähän sepivät; haa
rukat kaljut; varsiniveleet ty
vestä hyvin turvonneet; kukat 
hyvin pienet,tuoksuavat,vaalean
punaiset, aukeavat heinä-, vie
läpä elokuussakin. Poikkilei- 
katut, varjossa kuivatut kukat 
pysyvät kauvan kauniina ja voi
daan sellaisina käyttää talvi - 
vihkoissa, seppeleissä y. m. Li
sääntyy parhaiten siemenestä. 
Kasvin tulee niin kauvan kuin 
suinkin olla liikuttamatta pai

koillaan. Toisint.: G. nebulosa, 
H o r 1, G. m yriantha, Hort . ,  
G. paniculata fl. pl. y. m.

Viljellään pohjoisimpana Nor
jassa Maalselvdalin pappilassa 
(69° 10’ ), jossa se joka vuosi te
kee tuleentuneita siemeniä, mutta 
on myöskin itse kylväytynyt 
rikkaruohona puutarhassa. Kes
tävä Vaasassa, arvokas, kukkii 
heinäkuusta lokakuuhun.

G. repens. L. Kotoisin keski- 
Europan vuorilta. Kasvi vaa
lean sinivihreä, mätästävä, haa
rat juurehtivat, kohenevat; leh
det kapeat, ylemmät tiheässä, 
alemmat varren nivel välejä vä
hän pitemmät; kukat pienet, val
keat tai punertavat kolmejakoi- 
sissa, huiskilomaisissa tertuissa. 
On hyvin kestävä ja sopiva suu
riin kallioistutuksiin. Pienem
piin sellaisiin se ei kelpaa, koska 
se pian leviää toisten kasvien 
vahingoksi. Monisteitaan sie
menestä ja jakamalla.

G. Stev6nii. F i s c h. Kotim. 
Saksa. Kasvi sinivihreä, noin 
20— 40 cm korkea; varsi suora, 
pysty; lht mehevähköt, kapeat, 
uurteiset, vähän suipot, yksisuo- 
niset; kukat suuremmat, mutta 
eivät niin lukuisat kuin edellis
ten, aukeavat heinä-, elok. Li
sääntyy siemenestä.

Kaikkien Gypsophilain kukat 
ovat pienet, mutta niitä on ta
vattoman runsaasti aikaisesta 
kesästä myöhään syksyyn. Ovat 
erinomaisen kauniita sekä suu
remmissa että pienemmissä vih- 

I koissa. Menestyvät parhaiten
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laihassa, hiekansekaisessa maas
sa. Tässä kerrottuja lajeja tulee 
talvella — ^ainakin keskiosassa 
maata— suojata^ankaroilta rou-

tahalloilta. Kaikki lajit ansaitse
vat paljon enemmän huomiota 
kuin mitä niille tähän asti on 

"annettu.

H.

Hablitzia, heimo Chenopo- 
dieee.

H. thamnoides.* B i e b. Kau
kasian köynnöspinaatti. Kau
nis köynnöskasvi, joka kesän- 
aikana kasvaa 3— 4 mtr pituisek
si; lehdet ruotiset, kauniit hert- 
tamaisen kolmikulmaiset; ruo
dit päältä uurteiset, alta kulmik
kaat alasjohteisista lehtisuonista; 
kukkaviuhka yksipuolisissa ter
tuissa; kkt mitättömät, pienet, 
lehtihankatertuissa; siemenet lit
teät, vihdoin mustat. Menestyy 
kaikessa, hyvässä maassa ja sitä 
voi käyttää monenlaisten esi
neiden verhoksi. Monistellaan 
siemenistä ja jakamalla. On 
-myöhempinä aikoina ruvettu pi- 
naattikasvina viljelemään K a u 
kasian köynnös-pinaatin nimellä.

Hedysarum, Lapinnätkin, 
heimo Leguminosae.

H. multijugum. M a x i m .  Ko- 
tim. Mongolia. Tiheähaarainen 
pensaskasvi, \— 1 metriä korkea, 
haarat siirrettävät; oksat ohuet, 
harmaat, silkkimäiset. lht 10— 15

♦^Tamus kirjotetaan toisinaan 
Tamnus tai Thamnus.

päriset, pitkät vastapuikeat; leh- 
dykät päältä tumman harmaan
vihreät, alta valkovihreät, tiheä- 
karvaiset, silkkimäiset, kuka! 
pitkissä perissä, punaiset, puna- 
violetit, pehmeissä, harseissa, 5—  
10 cm pitkissä tertuissa, aukea
vat kesä— elok. Hyvin kestävä 
ja erinomaisen kaunis kasvi, jota 
ei pienistä puutarhoista, hieno
jen koristekasvien joukosta mil
loinkaan saisi puuttua. Helppo 
viljellä; vaatii kuitenkin päivän
paisteista paikkaa ja kuivanlaista 
maata. Monistellaan helposti sie 
menistä.

H. obscdrum. L. Kotim. poh- 
jois- ja keski-Europan kosteat 
vuoriseudut. Kasvaa 8— 25 cm 
korkeaksi; eroaa edellisestä pien
ten, puikeain, sileäin lehtiensä 
puolesta; korvakkeet pitkät, py
syvät, ylemmät yhtyneet, vastak
kaiset ja tupelliset; kkt purppu
ranpunaiset taikka valkeat, au
keavat heinä-, elok. Erinomaisen 
kauniit kaikellaisiin kallioistutuk- 
siin. Lisääntyy siemenestä, joka 
keväällä(huhtik .(kylvetään ruuk
kuihin. Toisint.: H . neglectum , 
L e d e b., H . caucasicum , B i e b., 
H . alpinum , J a c q., ei W  i 1 I d.

H. sibiricum. P o i r. Kotim. 
Siperia. 50— 70 cm korkea; varsi
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pysty, kalju, lehdykät 4— 9 pä
riset, puikeat, tasasoukat, sivu- 
suonia vähintäin 16 paria, alta 
myötäkarvaiset, pehmeäkarvai- 
set; ylemmät korvakkeet erilli
set; kukat tuuheissa tertuissa, 
karmininpunaiset, nuokkuvat, /. 
flore alhon valkeat, aukeavat 
heinä-, elok. Erinomaisen kaunis 
ja kestävä sarakekasvi suurem
missa koristetarhoissa, suosittu 
myöskin ryhmissä.

Paitsi tässä mainittuja lajeja, 
on olemassa koko joukko toisia, 
jotka kauneutensa ja kestävyy
tensä tähden ansaitsevat huo
miota. Kaikkia lajeja käyte
tään sarakkeiden ja kivikasojen 
kaunisteeksi ja menestyvät yhtä 
hyvin varjossa kuin täysin päi
vänpaisteisissa paikoissa. Ovat 
täysin kestäviä Pietarin kasvit, 
puutarhassa.

Hel6nium, heimo Compo- 
siteee.

H. autumnäle, L. Kotim. p. 
Amerikka, metrin korkuinen, toi
sinaan korkeampikin; kasvi kalju 
taikka hieno-karvainen; varsi 
korkea, sulitettu, sulkain laidat 
täplikkäät, lht kapeansuikeat, 
sivusuonet selvät, harvaan saha- 
hampaiset; kehräkukat noin \\  
cm korkeat; laitakukat tavalli
sesti yhtä leveät; kukkalapa 
kupera; kkt kalpeankeltaiset 
suurissa sarjoissa, aukeavat elo
kuussa.

Mainitsemme tämän komean 
lajin muodoista seuraavat: pu m i- 
lum , 40— 60 cm korkea; longifo-

lium ,metrin korkuinen; pubescens, 
A i t ,  (lajina), lyhyt-pehmeäkar- 
vainen, noin metrin korkuinen; 
tubiflorum , D. C. (lajina), laita- 
kukat yhteen kääriytyneet; gran- 
diflorum , N u 11. (lajina); toi
sinto H . montanum, N u 11. ku
kat suuremmat; sekä brachyglos- 
su m , F. ja M. (lajina). Kaikilla 
näillä on lukuisat, keltaiset, kau
niit kukat kesän lopulla ja syk
syllä. Istutetaan sarakkeisiin tai 
pensastojen reunuksiin, parhai
ten suurempiin puutarhoihin. 
Monistellaan siemenistä ja jaka
malla.

H. Boländeri. G r a y .  Kotim. 
Kalifornia. Kasvi 40— 60 cm 
korkea, tahmea, lauhkeakarvai- 
nen; varsi usein yhtenäinen; lht 
pitkät, puikeansuikeat, alimmat 
vastapuikeat, aivan rai täiset; 
kukintoperä paksu, tavallisesti 
päästä pitkähkö ja onsi; kehrä 
milloin leveä, milloin korkea, jos
sa tummanruskeat, torvimaiset 
kukat; laitakukat usein 2— 5 cm 
pitkät, aaltomaisesti ripsilaitai- 
set, eloisankeltäiset, jotka au
keavat jo kesä— elokuussa.

On sopiva istuttaa sarakkei
siin, suurempiin puutarhoihin ja 
on sen ohella oiva leikkokasvi. 
Lisääntyy siemenestä ja jaka
malla. Jos tainta kukinnon 
jälkeen leikataan niin, että jää 25 
cm varresta, niin saa usein nähdä 
sen syksyllä kukkivan vielä toi
sen kerran.

H. califörnicum. H o r t. B e-
r o 1. Kotim. Kalifornia, 40— 50 
cm korkea; kukat keltaiset suu-
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rissa sarjoissa. Käytetään ja 
monistellaan edellisen tavoin.

H. Hoopesii. G r a y .  Kotiin, 
p. Amerikka. Kasvi 50— 80 cm 
korkea; voimakas, haarainen, 
nuorena harvavanukkeinen taik
ka pehmeäkarvainen,mutta sitten 
tulee koko kasvi kaljuksi; lehdet 
paksut, aina vihreät, pitkät, sui- 
keat, vähän vanukkeiset ja aivan 
raitaiset.

Tuskin on Dom inicum  magni- 
ficum  kauniisti kukkinut, niin 
sitä seuraa tuo loistava, kullan
keltainen H elenium  H oopesii. 
Kesäkuun alussa kohoaa lehti- 
taimen keskeltä hyvin haarainen, 
60 cm korkea vana. Jokaisessa 
vanan haarassa on yksi lois
tava, kullankeltainen mykerö- 
kukka. Tämä H elenium  on jo kau- 
van aikaa ollut tuttu, mutta yh
teen aikaan ei sitä viljelty. Sit
ten C. A . P u r p u s—  tuo Kalifor
niassa niin suurella menestyk
sellä työskentelevä kasvienko- 
kooja—  toi sen taas Saksaan vil
jeltäväksi. Kasvia käytetään 
sekä silmään pistäviin kukkarvh- 
miin että koristepensaiden reu
nuksiin taikka kivikkoihin ja 
sekakukkarvhmiin. Erittäinkin 
maljakkovihkoihin ja kukkako- 
reihin on tämä mieltäkiinnittävä 
kasvi sopiva. On kestävä ja kuk
kii Pietarin luona, mikä meitä 
kehottaa viljelemään tätä kau
nistavaa kasvia.

Heliänthemum, Päivännouto, 
heimo Cistineae.

Varpumainen, aina vihreä, 15 
— 30 cm korkea kasvi, joka kas

vaa viljelemättä e. ja keski-Eu- 
ropassa.

H. amäbile. fl. pl. Matala, pieni, 
15— 20 cm korkea pensas; lht 
tiheästi myrttimäiset; kukat erit
täin kauniit, hyvin kerrotut, gra- 
natinpunaiset, sangen runsaasti 
melkein pitkin kesää aukeavat. 
Lisääntyy pistokkaista.

H. grandiflörum. D. G. Kotim. 
k. Europpa. Tuskin 25 cm kor
kea; lyhyet oksat ovat rennot; 
kkt suuret, kauniit, kullankel
taiset, kukkii pitkin kesää. Li
sääntyy siemenestä.

H. mutäbile. P e r s. Kotim. 
Espania. Varsi rento; lht eri
näiset, tasasoukat, vähän suip- 
popäiset, harmaanhöyteät; kor- 
vakkeet k apean tasasoukat; ku
kat muuttuvat valkeanpunaisista 
tummanpunaisiksi, kukkii sy- 
dänkesällä. Muunn. kerrotut ku
kat.

H. polifölium. (L.) Pers .  
Kotim. Europpa. Lehdet vas
takkaiset, tasasoukasti pitkän- 
pyöreät; korvakkeet tasasoukat; 
kkt valkeat, keskeltä keltaiset.

H. pulverolentum. D. C. Ko
tim. k. Europpa. 20— 30 cm kor
kea; koko kasvi harmaanhöyteä, 
oksat levinneet; kkt pitkissä, har- 
seissa tertuissa, aivan valkeat. 
Käytetään kanervamaaryhmien 
reunuksiin. Muunn. kerrotut 
kukat. Toisint.: H . polifolium  
ja apenninum , D. C. Cistus poli- 
folius ja apenninus, L.
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H. röseum. D. C. Kotim. e. 

Europpa ja länsi-Aasia. Eräs H .  
vulgaren muoto. G ae r t n. Lht 
hyvin lyhytruotiset, vastakkai
set, puikeasti ja tasasoukasti 
pitkänpyöreät; korvakkeet sui- 
keat; kukintoperät lyhyet, karvai
set; kukat muuttuvaiset, milloin 
kullankeltaiset, joskus keskellä 
punaisenruskea tähti, milloin ai
van tummanpunaiset; aukeavat 
heinä— syysk., hedelmävarret 
alaspainuneet. Siemenistä saa
daan monta eri muotoa, joilla on 
sinuperin-, tuli-, verioranssin- 
taikka kuparinpunaiset, vaalean
keltaiset, tummankeltaiset tai 
vaikeahkot kukat. Viljeltiin en
nen paljon enemmän kuin nyt.

H. vulg&re. G ae r t n. Löydet
ty Ahvenanmaan mäkiniityillä 
(monin paikoin); E. S. (Turussa, 
Katrinanlaaksossa); Uudella
maalla (Vihdissä: Kinavan saa
ressa); Häm. (Janakkalassa: Ha- 
gassa); Laatokan rannoilla (Pälk- 
järvellä: Korkeaniemessä). Leh
det lyhytruotiset, vastakkaiset, 
pitkulaiset, alta harmaanhöy- 
teät; korvakkeet suikeat; kukat 
keltaiset, viljeltyinä usein punai
set tai valkoiset, toisinaan nuok
kuvat harvakukkaisissa tertuissa, 
aukeavat kesä-, heinäkuussa, sie
menkota höyteä.*

Useammat Helianthemumit 
ovat jotenkin varpumaiset ja 
paitsi H . grandifl. ja roseum ia , 
jotka molemmat vain ovat muo- 
tomuunnoksia meilläkin Suo

* O. A 1 c e n i u s, Finlands 
kärlväxter, s. 157.

messa kasvavasta//, vulgaresta, 
G se r t n. (toisint.: H . variabilc, 
Spach. ) ,  ovat arkoja meidän 
ilmastossamme, mutta istutet
tuina kivikasoille laihaan, hie- 
kansekaiseen maahan ja kovaa 
pakkasta vastaan huolellisesti 
peitettyinä, menestyvät kuiten
kin tässä mainitut lajit joten
kin hyvin. Kukat ovat kauniit, 
mutta lyhytaikaiset, aukeavat 
aikaiseen aamulla, uusia joka 
päivä. Lisääntyvät parhaiten 
siemenistä. Erinomaisen kau
niita lajeja, joita edelleen halu
taan säilyttää, monistellaan is
tuttamalla pistokkaita ruukkui
hin, jotka täytetään hyvin hie- 
kansekaisella kanervamullalla.

Heliänthus, Auringonkukka, 
heimo Compositse.

H. angustifölius. L. Pienileh- 
tinen auringonkukka. Kotim. p. 
Amerikka, 60— 120 cm korkea. 
Koko kasvi toisinaan hyvin kar- 
heakarvainen; varsi hoikka; leh
det harvassa, ruodittomat,useim
mat vastakkaiset, 18 cm pitkät, 
6— 7 mm leveät; alimmat lehdet 
paksut, ehytlaitaiset, kukat san
gen suuria, kauniinkel täisiä,
kehä mustanpurppuranpunainen, 
aukeavat runsaasti elo— lokak. 
Erittäin koristava kasvi sarak
keissa suuremmissa puutarhois
sa. Toisint.: Rudbeckia angusli 
folia , L., Coreopsis angusti-
folia , Mi l l . ,  Leighia bicolor, 
G as s.

H,̂ decap6talus.lL.WKotim. p.
Amerikka. 150 cm korkea; juu-
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rakko haarainen, päästä enem
män tai vähemmän isomuku- 
lainen; varren alaosa paljas ja 
kalju; haarat harvahaiveniset, 
jäykät; lehdet tavallisesti kal- 
vomaiset, päältä ja alta vihreät, 
pitkulaisenpuikeat, suippopäi- 
set, 10— 20 cm pitkät, harva- 
hampaiset, suippenevat äkkiä 
lehtiruotia kohti; kkt keskiko
koiset; keltaiset, kehrä tumman
keltainen, kukkii elo- ja syys
kuussa. Runsaasti ja kauvan 
kukkiva sarakekasvi. Toisint.: 
H . frondosus, L., H . strumosus, 
W  i 11 d. ei L.

H. giganthäus. L. Kotim. p. 
Amerikka, 1— 2 m tr korkea. Kas
vi lvhytkarvainen taikka karhea; 
juuri usein mukulainen; voimak
kaimmat taimet ovat usein yl
häältä haaraiset; lehdet suikeat, 
suippopäiset ja suippokantaiset, 
vihreät, laidoilta hienohampai- 
set, 7— 14 cm pitkät; kukat kel
taiset,.aukeavat syys- ja lokak. 
Käytetään nurmikoilla ja pensas
toissa; mutta sopii vain suu
riin kasvitarhoihin ja puistoihin. 
Toisint.: H . altissimus, L., H . 
gigas, M x.

H. multiflörus. L. Kotim. p. 
Amerikka. 60— 80 cm korkea, 
vähän haarainen kasvi; lht pie
nemmät, eivät varsijohteiset, var
ressa ylöspäiset odat; kkt kel
taiset, aukeavat elo— lokak.
Muunn. flore pleno, kerrotut ku
kat. On hyvin kestävä ja menes
tyy kaikellaisessa maassa. Ei tee 
meillä siementä, jonka tähden

sitä on monisteltava jakamalla. 
Toisint.: H . polycephalus, C a s s.

H. rigidus. D. G. Jäykkä au
ringonkukka. Kotim. p. Ame
rikka. Tavallisesti noin metrin 
korkuinen, harvoin 2; varsi pys
ty; jäykkä; lht vähän nahkeat, 
paksut, sekä päältä että alta 
jäykkä- ja lyhytkarvaiset, pui- 
keansuikeat, laidoilta lyhyt-, 
hieno-ja sahalaitaiset, kapenevat 
sulitettuun ruotiin; kkt suuret, 
kauniinkeltaiset; kehrä suuri 
2 cm korkea, kukkii elo—  
syysk. Käytetään puutarhoissa, 
joissa syksyllä halutaan nähdä 
kukkivia kasveja. Kasvi on 
kaunis sarakkeissa ja suosittu 
leikkokukka, kasvaa kaikkialla 
kevyessä savimaassa. Lisääntyy 
niin kovin, että joka vuosi täy
tyy kitkeä pois liiat. Toisint.: 
H . atrorubens, M x., ei L a  m., 
eikä L., H . missouricus, S p r., 
H . scaberimus, E l i .  H . crassi- 
foliis, N u 11., Harpalium  regi- 
dum , C a s s.

H. orgy&lis. D. G. Kotim. p. 
Amerikka. Kasvi on korkeimpia, 
2— 3 mtr, toisinaan 5 mtrkin kor
kuinen; varsi yhtenäinen, kalju; 
kasteensininen; lht erilliset, 
vuorottaiset, tiheässä, suikeat, 
20— 30 cm pitkät, ainoastaan 4 
— 8 mm leveät, kaarevat, alta 
täplikkäät; alimmat kapenevat 
ruotiinpäin ja toisinaan hieno- 
sahaiset; kkt pienet, lukuisat, 
oranssinkeltaiset, kehrä keltai
nen taikka ruskea, aukeavat 
syys-, lokak.

Kaikkialla, mihin tämä komea
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kasvi istutetaan, herättää se 
kaikkein kukkaystäväin huo
miota kaunistavan vaikutuk
sensa tähden, istutettakoonpa 
se sitten nurmikkoihin, lammik
kojen ja purojen y. m. varsille. 
Mutta sopii kuitenkin vain suu
riin puutarhoihin. Jos tahdotaan 
saada oikein komeita, haaraisia 
ja runsaskukkaisia taimia, kat
kaistaan latva kesä- tai heinä
kuussa, kohta sivuhaarojen il
mestyttyä, jotka melkein kaikki 
pitkin syksyä kukkivat. Toisint,: 
H . angustifolius, L., H . gigantes, 
muun., crinitus, N u 11.

Helichrysum, Kultakäpälä, 
heimo Compositee.

H. lanötum. F o r s t. Eternel- 
li-Immortelli. Matalakasvuinen, 
mätästävä, lht ruusukkeissa, ho- 
peanvalkeat; kukat runsaissa ter
tuissa, rikinkeltaiset. Vaatii lai
haa maata ja päivänpaisteista 
paikkaa. Käytetään alppi-istu- 
tusten kaunisteena ja reunuk
siin sekä n. s. tapetti-(teppich) 
ryhmiin, joissa viimemainituissa 
nuo hopeanhohteiset lehdet ovat 
omiaan. Monistellaan siemenestä 
ja jakamalla. Sekä yksi että mo
nivuotiset immortellit ovat 
sangen suuriarvoiset sekä kuk
katarhoissa että vihkosidoksissa. 
Viihtyvät parhaiten kevyessä, 
hiekkaisessa maassa, täydessä 
päivänpaisteessa. Kukkii hei
näkuusta siksi, kunnes .halloja 
ilmaantuu. Voidaan kuivalla il
malla leikata poikki, ripustaa 
kuivaan, ilmavaan paikkaan ja

käyttää talvivihkoihin, seppelei
siin, akkunain väliin y. m. Pysy
vät kauniina monta vuotta. Sie
men kylvetään keväällä lauh
keaan lavaan, taimet koulute
taan ensin ja istutetaan ulos 
toukokuun lopulla taikka kesä
kuun alussa.

Heliöpsis, Päivänsilmä,
heimo Compositee.

H. laevis. Pe rs. Kotim. p. 
Amerikan itäosa. 150 cm kork. 
ja korkeampi; koko kasvi tum
manpunainen; varsi kalju; leh
det kaljut, usein 3 kiehkurassa, 
puikeat, pitkäpäiset, laidoilta 
tasaisesti isosahaiset; kukintope- 
rät pitkät, uurteiset ja kaljut; 
kukat kullankeltaiset, monilukui
set, aukeavat syys-, lokak. Käy
tetään pensastojen reunuksiin 
taikka sarakkeisiin, ei kovin 
kuivaan maahan. Lisääntyy ja
kamalla. Taimien välit 60 cm. 
Siemen on itävää 3 vuotta, itää 
maassa 2 viikossa. Toisint.: H e-  
lianthiis laevis, L., Buphthalmum  
heliantkoides, L’H e r., H eliöpsis  
helianthoides, O. K t z e, Sil- 
phium  helianthoides, L. Budhec- 
kia oppositifolia , L.

Hellebörus suku.
Sukuun Hellebörus L. kuuluu 

sangen suuri joukko lajeja ja se
kasikiöitä, sekä monta erinomai
sen kaunista muunnosta, kaikki 
kevätkukkia. Useimmat niistä 
ovat epäilemättä kauniita koris
tekasveja. Kasvitieteellisessä
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merkityksessä, ovat ne erikoisia 
suurten, kantamaisten, 3— 12- 
liuskaisten lehtiensä vuoksi ja 
hyvin kehittyneen, 5-lehtisen, ta
vallisesti värillisen verhiön sekä 
hyvin pienten, suppilomaisten, 
värittömäin ja metisten terä- 
lehtiensä tähden, joita tavalli
sesti on 10— 12 luvultaan ja jot
ka aivan täysin puhjenneessa 
kukassa melkein peittyvät mo
nien heteiden alle. Emiä on 
eri paljon, usein 3— 12 välillä. 
Kukat ovat tavallisesti yksinäi
siä taikka enemmän tahi vä
hemmän runsaskukkaisissa ter
tuissa, suojuslehdet yksinker
taiset tai sormijakoiset. Tähän 
kuuluvat lajit ovat kaikki 
enemmän tai vähemmän myr
kyllisiä ja käytetään sentähden 
lääkeaineeksi. Sukuun luetaan 
lähes 20, nyt tunnettua lajia, 
jotka kaikki kuuluvat etelä- ja 
keski-Europan sekä Aasian kas
vistoon. Muutamista päämuo
doista on syntynyt hyvin kau
niita, arvokkaita sekasikiöitä.

Hellebörus, Jouluruusu, 
heimo Ranunculaceee.

H. abchäsicus. Alex.  Brown.  
Kotim. Kaukasia. Taimi kalju, 
aluslehdet sileät, tavallisesti 
2— 4, ja kasvavat juurakon 
mukuloista;* lht sormi jakoi-

* Juuri (juurakko), etenkin 
H . nigerin , on väkevä ja saa ai
kaan aivastusta (niinkuin pipa- 
ruutti), jonkatähden kasvia sa
notaan myös aivastusjuureksi.

set, lehdyköitä 5— 6, puikean- 
suikeita, melkein violetinvihreitä; 
laidoilta toissahaisia; suonet 
alapuolelta tuskin näkyvissä, 
vana toisinaan kaksihaarainen, 
kohoaa usein lehtien yli; ku
kat nuokkuvat, suuret, kalpean- 
punaiset tai vaaleanpurppurai- 
set, kauniimpia, aukeavat huh
tikuussa. Toisin t.: caucacicus,
muunn, abchasicus, Rgl . ,  H . 
colchicus, Rgl . ,  H . caucasicus, 
muunn. purpureus, R g l .

H. antiguörum. A. B r. Vanha 
jouluruusu. Kotim. Kreikka. 
Noin 30 cm korkea; taimi kalju; 
lehdet suuret, kantamaiset, 5- 
jakoiset, nahkeat, puikeansui- 
keat, hyvin sahalaitaiset, suonet 
alapuolelta tuskin näkyvissä; va
na lehtiä matalampi, 2— 4-kuk
kainen; kukat hyvin suuret, nuok
kuvat, sisältä vaaleanpurppurai- 
set, aukeavat toukok. Muun. 
punctulatus, valkeat, hyvin täp- 
likkäät kukat. Toisint.: H .
orientalis, L d 1., ei L a m eikä 
G a r s., H . olym picus, H o r t.

H. atrörubens. W  a 1 d s t. ja
K i t. Tummanpunainen joulu- 
ruusu. Kotim. Kroatsia. Kasvi 
vähän pehmeäkarvainen taikka 
kalju; lht ruohomaiset, kanta
maiset, kaljut ja pian kuihtuvat; 
lehdyköitä tavallisesti 9, leveän- 
suikeaa, suippopäistä, laidoilta 
hyvin sahahampaista, päältä 
kirkkaanvihreää, alta vaaleam
paa; suonet epäselvät; varsi 
haarainen, harvakukkainen, rus- 
keatäpläinen, kkt kauniit, ulko
puolelta tumman purppuranpu-
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naiset, sisältä vaaleammat, au
keavat huhti-, toukok.

H. caucäsicus. A. B r. Lehdet 
5— 7 liuskaiset; liuskaset suikeat, 
sahalaitaiset. Varsi 60 cm korkea, 
pysty, monikukkainen; suojus- 
lehdet 3-liuskaiset; kukat keski
kokoiset, kauniit, purppuranpu
naiset.

H. cörcicus. W  i 11 d. Korsi- 
kan jouluruusu, Kotim. Kor- 
sikka. Kasvi pensastava; lht 
3-sormiset ja epäselvästi har
maanvihreät; lehdykät leveän- 
puikeat, laidoilta terävä- ja iso- 
sahaiset; kukat kellan vihreät, au
keavat huhtik. Toisint.: triphyl- 
lusy L a m.

H. cyclophyllus. B o i s s. Pyö- 
reälehtinen jouluruusu. Kotoisin 
Europan vuorilta. Kasvilla vain 
yksi koura- tai kantamainen, iso 
lehti; lehdyköitä 6— 9, suikeata, 
tavallisesti enemmän taikka vä
hemmän syväj akoista; lehtien 
alapuolella selvät, hienokarvaiset 
suonet, nuorina ruskean vihreät; 
vana 3— 4 kukkainen; verholeh- 
det alta karvaiset; kkt vihreät 
tai keltavihreät, tuoksuavat. 
Lehdet kehittyvät kukintoaika- 
na. Toisint.: H . viridis, v. cyclo
phyllus , A. B r., H . orientalisy 
G a r s., H . officinalis, S i b t h.

H. föetidus. L. Pahanhajuinen 
jouluruusu. Kotim. k. Europpa. 
Juuri suuri, musta, pahanhajui
nen, kasvi 50 cm korkea; varsi 
lehtinen, hienohaiveninen; lehdet 
kauniit, tummanvihreät, syvä-

liuskaiset; lehdykät pitkät, sui
keat, kapeat, laidoilta hienoham- 
paiset, päältä tummanvihreät, 
alta harmaanvihreät; kukat pie
net runsaissa tertuissa, kello
maiset, nuokkuvat, vaaleanvih
reät, aukeavat toukok. ja kestä
vät hyvin kauvan. Vaikka kukat 
eivät ole lois tavan värisiä, an
saitsee laji kuitenkin huomiota. 
Menestyy hyvin voimakkaassa 
mullassa, auringolta suojatussa 
paikassa. Sopii ruukku viljelyk
seenkin. Lisääntyy usein itses
tään maahan pudonneista sie
menistä, jotka jo syksyllä itävät, 
jotta nuoria taimia keväällä voi
daan istuttaa määräpaikkaansa. 
Lisääntyy myös jakamalla.

H. graveolens. H o s t. ei
R c h b. Väkevä tuoksuinen jou
luruusu. Kotim. kaakkois-Eu- 
roppa. Lehdet selvästi kanta
maiset, vähän karvaiset, ala
puolella hienokarvaiset suonet; 
kukat keskikokoiset, kuperat, ul
koa tummanvihreät, laidoilta si- 
nipunervat, sisältä tummanvih
reät, vähän jauhoiset, aukeavat 
toukok. Toisint.: H . viridis atro- 
virens, A. B r., H . atroruhens pal- 
lidior, A. B r.

H. guttätus. A. Br. Kotoisin 
Georgian metsistä. Taimi kalju; 
aluslehtiä tavallisesti kaksi, sor
mi jakoisia, muistuttavat H . ab- 
chasista, mutta vaaleamman vih
reät; vana kohoaa yli lehtien, on 
harvakukkainen, alhaalta purp- 
puranviiruinen; kukat suuret, 
lyhytperäiset, nuokkuvat, aivan 
avoinaiset, lumivalkeat, laidoilta
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vähän purppuroidut, punatäpläi- 
set; kukkalehdet ulkopuolelta 
purppuranpunaiset, täplättömät. 
On sukunsa kauniimpia. Toi
sinto H . macranthus, C. K o c h ,  
H . intermedius, M o r r, ei 6  u s s 
eikä H o s t., H . caucacicus, m. 
guttatus, Rgl . ,  H . caucacicus, 
H o r t.

H. hybridus. H o r t. Tähän 
kuuluvat kaikki ne monet puu- 
tarhamuodot, joita on saatu eri 
lajien ristisiitoksesta. Eroavat 
varsinaisista lajeista osaksi siten, 
että varsilehdet eivät pysy yli 
talven, vaan lehdet ja kukat kas
vavat yhtaikaa uudestaan joka 
vuosi, osaksi kukkien suuruu
den ja kauniiden värien puolesta. 
Niinkuin tässä mainitut lajit 
kukkivat sekasikiötkin aikaiseen 
keväällä, niitä voi helposti hyö- 
tää talvella kukkimaan ja tähän 
vuodenaikaan niitä hyvin ky
sy täänkin kaikellaisiin kukkalait
teisiin. Suositamme niitä sen 
vuoksi lämpimästi meille suoma
laisille.

H. Köchii. S c h i f f n. Kochin 
jouluruusu. Kotim. Kaukasia. 
Suikertava, runsasmukulainen 
juurakko, josta nousee 1— 2 pit- 
käruotista, hyvin suurta, nah
keaa, enemmän tai vähemmän 
kantamaista lehteä; lehdyköitä 
5— 11 suikeaa, taikka pyö-
reämäistä, kairakantaista, tois- 
sahaista, alapuoli epätasaisesti 
karvainen tai kalju; kukat hyvin 
suuret, nuokkuvat, vihertävän 
ruskeankeltaiset, aukeavat huh- 
ti-, toukok. Toisinto H . orienta-

lis, L a m ei G a rs., H . ponticus, 
A. B r., H . caucasicus, A. Br.,  
H . ibericus, St ev . ,  H . viridis, 
ei L.

H. lividus. A i t.* Vihreän- 
keltainen jouluruusu. Kotim. Ba- 
learin saaret. Vana tulee 50— 80 
cm korkeaksi. Tämä laji on hy
vin silmäänpistävä ja kaunis, 
3-liuskaisten, nahkeiden, terävä- 
mutta harvasahaisten lehtiensä 
puolesta eroaa se kaikista toi
sista lajeista; kukkain muodon 
ja kasvun puolesta muistuttaa se 
H . foetidusta, joskin kukat ovat 
paljoa suuremmat. Yleensä vil
jellyn muodon kukat ovat keski
kokoiset, valkovihreät, päämuo
don kukat lienevät paljoa tum
memmat. Toisinto argutifolius, 
V i d., trilobus, L a m., corsicus, 
H o r t., ilicifolius, H o r t.

H. niger.** L. Musta joulu- 
ruusu. Oikea aivastusjuuri. Ko
tim. e. Europpa ja Alpit (Eng
lannin Christmasrose, Saksan 
ChrisUvurz ja Skandinavian Jul- 
ros) on aikaisin ja kaunein 
kaikista tunnetuista lajeista.

Mustajuurisella kasvilla on 
jotenkin suuret, paksut, nah
keat, 7-jakoiset, talvellakin vih
reät lehdet; lehdykät soikeat, 
suippopäiset, laidoilta harvaan

* Svenska trädg. lorening. tid- 
skrift 18—  s. 48.

** »Kasvia sanotaan monin- 
paikoin ulkomailla jouluruu- 
suksi, koska se siellä kylmällä 
maalla jo kukkii joulunaikana.» 
E. L i n d g r e n ,  Tidning för 
trädgardsodlare. 1900 s. 92.
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sahahampaiset; kkt suuret, 
aivan valkeat, loistavat, viher
tävät ja ruusunpunertavat, au
keavat leutoina talvina hyvin 
aikaiseen, jo maaliskuun lopulla 
ja myöhään syksyllä. Joulu
kuussakin ilmaantuu vielä joku 
kukka, joten kukkiminen kestää 
sangen kauvan. Sen lisäksi py
syvät kukat jotenkin kauvan 
lakastumatta, jotta, jos ne heti 
puhjettu aan katkaistaan ja pan
naan veteen, pysyvät yhtä kau
niina 8— 10 päivää. Onpa 
kasvi täysin kestävä ulkona, 
Helsingin Kaivopuistossa, ilman 
peitettäkin eikä myöskään ilman
laatuun ja kasvipaikkaan näh
den vaatelias.

Niinkuin tälle sukua oleva 
pionikin, menestyy Hellebörus 
parhaiten ja siitä tulee kaunein, 
jos se saa liikuttamatta kasvaa 
samalla paikallaan monta vuotta; 
sitä ei sentähden saa usein istut
taa uudestaan, mutta sen sijaan 
pannaan palanutta lantaa toisi
naan taimien ympärille, jotka, 
jos maanlaatu on hyvää ja kas
vavaa ja ravintoa ei puutu, aikaa 
myöten tulevat erinomaisen 
tuuheiksi ja kukkivat runsaasti, 
jotta tuskin mikään kylmällä 
maalla kasvava, monivuotinen 
kukkakasvi on kiitollisempi tätä, 
varsinkin kun kukat ovat suuria 
arvoiset sidontatöihin ja sentäh
den hyvin helposti menevät kau
paksi. Monistellaan helposti ja
kamalla. Jos otetaan vanhempi 
taimi, joka on seisonut paikoil
laan monta vuotta, voi sen jakaa 
moneen, hyväjuuriseen osaan, 
jotka taimet saattaa heti istuttaa

erikseen määrätyille paikoilleen. 
Tästä lajista on syntynyt jouk
ko muunnoksia ja sekasikiöitä, 
joista Hellebörus niger m axim us, 
jolla on hyvin suuret, myös aivan 
valkeat kukat, on epäilemättä 
paras; angustifolius, kapealehti- 
nen (valkein) sekä ruber ja alti- 
folius, ruusu nväriset kukat.

H. odörus. W  e t. K i t. Tuok- 
suava jouluruusu. Kot im. e. Eu- 
roppa, Unkari. Kukat pienen- 
laisia, sinivihreitä, tuoksuavat 
kuin äsken niitetty heinä; au
keavat huhtikuussa.

H. olvmpicus. L i n d l .  Olym
pian jouluruusu. Eroaa hiukan 
H. antiquorumista\ lht hyvin suu
ret, kauvan kestävät, 7— 9-sormi- 
set; lehdykät leveänsuikeat, tois- 
sahaiset; kkt suuret, valkeat, 
vähän punertavat. Hyvin kau
nis muoto Kreikasta.

H. orientälis.* G a r s. Kotim.

* On luultavaa, että tätä lajia 
muinoin suuressa määrin käy
tettiin lääkkeeksi e. Europassa. 
D i o s c o r i d e s  mainitsee la
jille monta kreikkalaista nimeä, 
m. m. myös M e l a m p u s  —  
erään vuohipaimenen nimi, joka 
oli ensimmäisenä käyttänyt juur
ta lääkkeeksi ja sillä parantanut 
P r o t u s’en mielisairaan tyttä- 
ren. Sekä kreikkalaiset että 
roomalaiset käyttivät sitä sit
temmin usein lääkkeenä, joka 
antoi satirikko H o r a t i o 11 e 
aihetta (Satir. 2. 3. V 82) neuvoa
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Kreikka ja Syyria. Läheistä su
kua H . nigerille; lht pitkäruoti- 
set, 7-liuskaiset; kukat suuret, 
pallomaiset, sisältä ruusunpunai
set, ulkopuolelta purppuranpu
naiset. Tämän ja H. nigerin vä
lillä toimitetusta ristisiitoksesta 
on saatu jotenkin suuri joukko 
sekasikiöitä, joiden suuret, kau
niit kukat vaihtelevat valkean - 
ruusunpunaisen ja purppuran
punaisen välillä.

H. purpuräscens. W  i 11 d.
Purppurainen jouluruusu. Kotoi
sin Unkarista. Kasvi karvai
nen, 30 cm korkea; lht jotenkin 
suuret, moniliuskaiset, harmaan
vihreät, alta höyteät; kaikki leh- 
dykät 2— 6 jakoiset, suikeat, sa
halaitaiset; vana lyhyt, usein si- 
nipunertava; kukat suuret, kau
niit, 5— 6 kukkaisissa tertuissa, 
kellomaiset, tuoksuavat, viinin
punaiset, joskus valkoruskeat 
tai vihertävät, kukkii huhti-’, 
toukokuussa.

H. viridis. L. Vihreä jouluruu
su. Kotim. e. Europpa. Kasvi 
tummanvihreä, 40 cm korkea; 
varsi monikukkainen; lht tum
manvihreät, kauniit, pitkäruo- 
tiset, sormiliuskaiset, suikeat, 
suippopäiset, sahalaitaiset; kuk
kii runsaasti pieniä, kellomaisia, 
vaaleanvihreitä, vähän nuokku-

kreikkalaisia lähettämään (»hie
rojia») Anticyraan saamaan ih
misiä järkiinsä antamalla heille 
aika annoksen Helleborusta. Prof. 
F. G. S c h ii b 1 e r, Veridarium  
N orvegicum , 3-osa s. 172.

Smimoff, Käsikirja. — 11

via kkia huhti-, toukokuussa. 
Muunn. pallidus, H o r t., kkt 
suuremmat, kauniimmat, mel
kein aivan valkeat.

Sukuun luettiin muinoin tuo 
pieni Eranthis hyem alis, joka ra
kenteeltaan ei juuri eroa tähän 
kuuluvista lajeista.

Helleborusen viljeleminen on 
hyvin helppo. Vaativat kaikki 
runsasta, mutta kuohkeaa ja hie- 
kansekaista multaa, ja suojaisaa, 
mutta päivänpaisteista kasvu
paikkaa. Niitä sopii viljellä pen
sastoissa ja sarakkeissa, mutta 
niiden paras paikka on kuiten
kin kivikoissa; joissa ne tavalli
sissa oloissa kukkivat aikaisim- 
min ja somimmin. Sellaiset lajit 
kuin olym picus, colchicus ja gut- 
tatus, jotka kaikki tulevat yhtä 
korkeiksi, voidaan istuttaa yh
dessä pienempiin ryhmiin, jotka 
asetetaan sopiviin paikkoihin, 
varsinaisten kivikko-istutusten 
väliin. Toiset, niinkuin foetidus 
ja lividus, jotka eivät sovi tähän 
tarkotukseen, istutetaan kor
keammalle, kivien väliin. Kau
neimpia näistä niinkuin gutta- 
tusta, olympicusta ja nigeriä ja 
näiden muunnoksia pitää kukin- 
toaikana —  jos voidaan —  peit
tää lasikelloilla, jotka niitä suo
jaa vat lialta ja pölyltä, mikä 
turmelee niiden kauneutta.

Nämä viimeksimainitut ovat 
hyvin sopivat ruukku viljelyk
seen talvella, erittäinkin niger 
muodot, jotka helposti saadaan 
joulunaikaan kukkimaan. Tähän 
tarkotukseen ovat ne aikaiseen 
syksyllä istutettavat ruukkuihin, 
tavallisen hyvään puutarhamul-



162 Hemerocällis.
taan, johon on sekotettu mädän
nyttä lantaa ja lehtimultaa ja 
parahultaisesti hiekkaa. Istu
tuksen jälkeen asetetaan ne kyl
mään huoneeseen taikka johon
kin muuhun paikkaan, mikä ei 
ole liian lämmin. Oikein viljel
ty, runsaskukkainen taimi on 
ihanimpia kaunistuksia, mitä 
voidaan ilonjuhlana toivoa.

Hemerocällis, Päivälilja, hei
mo Liliacese.

H. disticha. Don.  Kotiseutu 
Neapeli. 30— 40 cm korkea. 
Lehdet kapeat, ruohomaiset, lai
doilta rustomaiset; kukat kaksi
puolisissa tähkissä, ulkopuolelta 
vaaleankeltaiset, sisältä orans
sinkeltaiset. Muunn. kerrotut ku
kat. Toisint.: H . f  uiva v. disticha, 
Voss . ,  H . f  uiva v. longituba, 
Ma x i m. ,  H . f  uiva, v. an- 
gustifolia, B a k.

H. fläva.* L. Keltainen päivä- 
lilja. Kotim. e. Europpa, e. 
Siperia aina Japaniin asti. 
Juuri tupsumainen tai hapsi- 
mainen; vana 70 cm korkea, 
melkein liereä; lht lukuisat, ka
peat, suikeat, vähän venhomai- 
set, kiiltävän vaaleanvihreät, 
ulkopuolelta suoniset, 50— 60 cm 
pitkät; kukat suuret, suppi
lomaiset, oranssinkeltaiset, tuok- 
suavat, aukeavat kesä-,* heinä-

* F. S c h u b l e r .  Viljellään 
pohjoisimpana Inderön (63°52’ ) 
luona, samoin H . fulvaa.

kuussa.* H. flava ja fulva kes
täviä Vaasassa, kukkivat kesä-, 
heinäkuussa.

H. ftilva. L. Punakeltainen 
päivälilja. Kotim. e. Europpa, 
Kiina ja Japani; kasvi helakan- 
vihreä, 60— 80 cm korkea; vana 
liereä, litteämäinen; lht leveäm
mät kuin edellisen, suikeat, 40 
— 70 cm pitkät ja 18— 20 mm 
leveät, vaaleanvihreät, alta toi
sinaan harmaanvihreät, veltot, 
terävävenhoiset, kaarevat; vana 
60— 90 cm korkea; latvassa 6— 12 
lyhytperäistä kukkaa haarater- 
tuissa; kukat edellisen lajin kuk
kia suuremmat, punakeltaiset, 
tuoksuttomat, aukeavat heinä
kuussa. Näistä vanhoista, yleen
sä tutuista koristekasveista vil
jellään seuraavia eri muotoja: 
Muunn. flore pleno, kukat puolek
si taikka kokonaan kerrotut;/oZu> 
variegatis, soma laji, lht kelta- tai 
valkoraitäiset; Kvvanso, Japanin 
puutarhoista saatu muoto, lht 
valkojuovaiset, kauniit. Kaik
ki nämä muunn. ovat arem
mat kuin päälaji, mutta kestävät 
tavallisia talvia ilman suurempia 
haittoja.

H. graminea. And.  Pieni päi
välilja. Kotoisin itä-Siperiasta, 
pohjois-Kiinasta ja Japanista. 
Kaikin puolin edellistä pienem
pi. Kasvi vain 30— 40 cm kor
kea; lehdet helakanvihreät, ruo
homaiset, 35— 40 cm pitkät, vain

* R i n g i u s. Ruotsissa vil
jellään sitä pohjoisimpana Uuma
jan luona (63° 52’ )
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5—  8 mm. leveät; tertut 3— 6 
kukkaisia; kukintoperä lyhy ̂ ku
kat munankeltaiset, tuoksuavat,
6—  11 cm pitkät, aukeavat kesä-, 
heinäk. Tämä kaunis laji vaatii 
menestyäkseen metsäistä ruoka- 
multaa, johon on sekotettu kaner- 
vamultaa, ja puolivarjoista paik
kaa. Toisint.: H . m inor, M i 11., 
H . graminifolia. S c h e d 1., H . 
pum ila , S a 1 i s b.

H. Middendörfii. T r a u t v. ja
M e y. Kotoisin Amurin seuduil
ta. Läheistä sukua edelliselle. 
Kasvi kaunis, 30— 50 cm korkea; 
lht vihreät, 36— 40 cm pitkät ja 
16— 20 mm leveät, juuresta mut- 
kaisesti kaarevat; vana hoikka, 
lehdetön, lehtien pituinen; kkia 
tertuissa 2— 5 jopa 10-kin, hy
vin lyhyissä perissä; usein on nii
den tukena 2 cm pitkä,tuppimai- 
nen suojuslehti; kukat vaalean- 
tai tummankeltaiset, tuoksuavat, 
kukkivat kesäkuussa ja melkein 
säännöllisesti toisen kerran svysk.

Päiväliljat ovat kauniita, sää
tä sietäviä koristekasveja, joita 
sekä suuremmissa että pienem
missä puutarhoissa voidaan käyt
tää monella tavalla. Pensastojen 
reunuksiin taikka ryhmittäin tai 
yksinäisinä nurmikoilla ovat ne 
hyvin koristavia. Menestyvät 
erittäin hyvin vuorenrotkoissa 
taikka tekokallioilla ja alppi-istu- 
tuksissa, ja lähellä vesipaikkoja 
n. k. lammikkoja, rantoja, kos
kia, purojen varsilla y. m. Me
nestyvät kaikessa, hyvässä maas
sa, parhaiten vähän varjopai
kassa ja monistellaan helposti ja
kamalla, parhaiten keväällä. Ko

vina talvina, etenkin lumetto
mina, ovat kirjavalehtiset lajit 
suojattavat pakkaselta kevyellä 
lehti-, kanerva- tai havupeit- 
teellä.

Herad&im, Karhunytti, 
heimo Umbelliferee.

H. absinthifölium. V e n t. Ko
tiin. Kaukasia. Täysin kehitty
neenä metrin korkuinen. Lehdet 
syvään pykälai täiset, kukkasarja 
suuri; kkt valkeita. Kasvi muo
dostuu tuuheaksi, kauniiksi pen
saaksi. On erinomainen koriste
kasvina nurmikoissa. Toisint.: 
Zozim ia absinthifolia, D. C.

H. eminens. L a n g e .  Kotim. 
Itämaat. 150 cm korkea; lehdet 
mahdottoman suuret, liuskaiset; 
niitä usein kannattavat voimak
kaat, tupelliset, turvonneet ruo
dit; ylimmät kolmijakoiset, pääl
tä sileänlaiset, alta valkohar- 
maat; kukkasarjat hyvin suuret, 
usein yli 30 cm läpimitaten; ku
kat valkeat, aukeavat kesäsy- 
dännä. Toisint.: H . platyteeniumy 
B o i s s.

H. Lehmanniänum. B n g e.
Kotim. Vähä-Aasia. Kaunis lajiy 
metrin korkuinen ja enempikin. 
Varsi roteva; lht päältä sileät, 
alta tiheä- ja pehmeähaiveniset, 
alimmat suuret, 2— 3 päriset, sul- 
kajakoiset; sivulehdykät 15— 20 
cm pitkät, vastapuikeat, sulka - 
jakoiset, laidoilta iso- ja epäham- 
paiset; kukkasarjat aina 40 cm 
läpimitaten. Lehdet eivät lakas
tu kukkimisen jälkeen, vaan ne
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pysyvät tuoreina ja vihreinä 
myöhään syksyyn. Useimpain 
toisten lajien lehdet lakastuvat 
tavallisesti jo elok. Toisint.: H .  
Lallem antii, H o r t.

Kaikki nämä lajit ovat erikoisia 
erinomaisen kokonsa puolesta, 
jonka ne kesän kuluessa ennättä
vät. Hyvässä ja voimakkaassa 
maassa kasvavat ne korkeammik
sikin kuin edellä on mainittu ja 
nuo rakenteeltaan taiteellisen 
ihanat lehdet kehittyvät ihmeen 
suuriksi. Kukkasarjat voivat 
toisinaan olla 45— 60 cm läpi- 
mitäten ja suuremmatkin. Nämä 
jättiläiskasvit soveltuvat vain 
suuriin puistoihin, missä ne ovat 
erinomaisen uhkeita. Istutetaan 
tavallisesti erikseen nurmikkoi
hin, taikka suurten puu- ja pen- 
sasryhmien reunoille, vuorten 
juurille y. m. Lisääntyvät vain 
siemenistä, joita on paras kylvää 
heti niiden tuleennuttua.

Useimmat lajit villiintyvät 
helposti ja käyvät toisinaan san
gen vaivaloisiksi rikkaruohoiksi.

Herni&ria, Tyräruoho, heimo 
Portulacese.

H. gläbra. L. Kasvaa meillä 
viljelemättä niinkin pohjoisessa 
kuin Oulunläänin koillisosassa, 
jonkatähden kasvi on arvok
kaampia. Tämä pieni, mitättö
män näköinen, jokaiselle kasvin- 
tutkijalle hyvin tuttu kasvi, on 
mitättömyydestään huolimatta 
sangen sievä. Leviää nopeasti ja 
muodostaa eloisan vaaleanvihan- 
tia nurmikoita; lht pitkulaisia,

vastapuikeita, kaljuja, niissä pie
net, valkeat korvakkeet; kkt 
pienet, kellanvihreät, ryhmitty
neet lehtihankoihin. Kasvaa mie
luisammin päivänpaisteessa —  
niin sitä se aina tahtoo — kuin 
toisten korkeampien kasvien vä
lissä. Ennen kaikkia se menestyy 
kiviraunioilla,missä se voi peittää 
pieniä, paljaita paikkoja, muo
dostaen siinä kauniin pohjan, 
jota vasten toiset, voimakkaam
mat kasvit näyttävät kauniilta, 
taikka hennompien köynnöskas
vien alustan. Vielä voidaan se 
asettaa sellaisille, päivänpaistei
sille paikoille, joissa ei juuri mui
ta kasveja voi kasvattaa.

On siis tälläkin, näköjään mi
tättömällä ruoholla tehtävänsä 
puutarhaviljelyksessä. Täällä 
pohjolassa ja Saksassa on sillä ai
van erikoinen paikkansa niin- 
sanottujen »rasenbildende Pflan- 
zen» ( nurmikkoja muodostavien)  
kasvien joukossa. Kasvin li
sääntymisestä ei tarvitse huo
lehtia; se kylväytyy itse usein 
liiankin runsaasti, mutta liiat 
saa helposti kitketyksi pois.

Muinoin pidettiin tätä pientä 
kasvia tehokkaana lääkkeenä 
muutamissa ulkonaisissa vam
moissa, etupäässä tyrä (hernia) 
vaivoissa, josta nimi H erniaria , 
joka tunnettiin jo 1500-luvulla.

Häsperis, Illakko, heimo 
Cruciferse.

H. Matronälis. L. Kotim. Sak
sa. Jo vuosisatoja sitten viljelty
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kasvi. Kasvaa villinä koko Eu- 
ropassa niin pohjoisessa kuin 
keski-Ruotsissa ja meillä se löy
tyy vanhoissa puistoissakin. Kas
vaa 50— 80 cm korkuiseksi. Varsi 
haarainen, sileä, toisinaan peh
meä- hienokarvainen; lht pui- 
keansuikeat, harvahampaiset, 
laidoilta hienokarvaiset; teräleh- 
det vastapuikeat, tavallisesti pie- 
ni-hienopäiset; kkt vaaleansini- 
punervat, tuoksuavat, aukeavat 
kesäkuussa, ja kukkivat yhtä
mittaa aina elokuuhun, jos ottaa 
vaivakseen leikata poikki kaikki 
kukkineet varret. Meillä täysin 
kestävä. Erinomainen koriste
kasvi sarakkeisiin taikka pen
sastojen reunuksiin. Vaasassa 
täysin kestävä, arvokas runsas- 
kukkaisuutensa tähden kesä
kuussa.

Viljellään seuraavia muunnok
sia: candidissimum, erinomai
sen kauniit, valkeat, hyvin tuok
suavat kukat; jlore alho pleno, 
kukat pitkissä, tiheissä tertuissa, 
hyvin kerrotut, valkeat, tuok
suavat; jlore rubro pleno, niinkuin 
edellinen, mutta tumman puna- 
violetit kukat; jlore violoceo pl. 
kukat sinipunervat, kerrotut, on 
vähän heikompi, eivät sen kukka- 
tertutkaan ole niin tiheät kuin 
edellisen, mutta on muuten kau
nis. Yksinkertaiset lajit menes
tyvät missä tahansa, mutta kuk
kivat runsaammin päivänpais
teisessa, suojaisessa paikassa ja 
lisääntyvät itse kylväytymällä, 
mutta kerrotut vaativat menes
tyäkseen parempaa hoitoa. En
nen kaikkea ei niitä saa istuttaa 
liian keveään eikä milloinkaan

äsken lannotettuun maahan, 
koska juuriin silloin tulee pieniä, 
valkoisia matoja, jotka kokonaan 
tappavat taimen, vaan mullan tu
lee olla raskasta ja hyvin savense
kaista, eikä saa sisältää mädän- 
tymättömiä eläin- tai kasviai- 
neita. Lisääntyy juurivesoista, 
joita saadaan siten, että kukinto- 
perä leikataan poikki ennen kuk
kain puhkeamista, jolloin taval
lisesti pistokkaiksi sopivia, nuo
ria vesoja kyllin kasvaa. Ne lei
kataan poikki heti kun ne ovat 
kasvaneet tarpeeksi suuriksi ja 
istutetaan hiekansekaisella savi- 
mullalla täytettyihin ruukkui
hin. Nämä loistokukat ovat vä
hän kerrottujen leukoijain nä
köisiä ja niitä voidaan pitää 
ruukkukasveinakin. Maljakko- 
vihkoihin ovat kaikki nämä lajit 
suuriarvoiset hienon tuoksunsa 
ja kauniin värinsä tähden.

H6tichera, heimo Saxifraga.
H. americäna. L. Kotim. P. 

Amerikka. 30— 40 cm korkea. 
Kasvi, varsinkin varret tahmea- 
karvaiset; lht pyöreäliuskaiset, 
leveä- ja tylppähampaiset; kkt 
pienet, vaaleanvihreät muuttuen 
valkeiksi, vihdoin ruskeahkot, 
aukeavat kesäkuussa.

H. micräntha. D o u g 1. Ko
tim. P. Amerikka, Oregonin seu
tu. Koko kasvi kalju, 20— 30 cm 
korkea; lht selväliuskaiset, ym
pärys pyöreän herttamainen; kkt 
pienet, hyvin lukuisat, vihreän- 
valkeat, muodostavat yhdessä
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pitkiä, tähkämäisiä terttuja, au
keavat kesäkuussa.

H. rubescens. T o r r e y. Eroaa 
vain korkeammasta kasvustaan 
— on metrin korkuinen — ja erin
omainen suuren runsaskukkai- 
suutensa vuoksi.

H. sanguinea. E n g e 1 m. Ko
tina. P. Amerikka, jossa se kasvaa 
Koloradon ja uuden Meksikon 
vuorilla, aina 2000 metriä ylem
pänä merenpintaa; tuotiin Europ- 
paan 1882. —  Ruotsin Koease
malla sitä on viljelty vuodesta 
1888. Kasvi matala; lukuisat 
aluslehdet ruusukkeissa ovat 
vaaleanvihreät, alta vähän kar
vaiset, melkein pyöreät taikka 
leveästi herttamaiset, 5— 7 
liuskaiset, ja 5— 6 cm läpimita- 
ten; vana lehdetön, tavallisesti 
25— 30 cm korkea; kkt lukuisat, 
pienet, ihmeen kauniit, loista- 
vanpunaiset, pohjalta valkeat, 
kellomaiset, jotka kesäkuun lo
pulla puhkeavat täyteen lois
toonsa, ja kukkimista jatkuu elo
kuun loppuun. Tämä kukka- 
kasvi on loistavin Heuchera 
suvussa. Vaatii viihtyäkseen 
avonaista ja päivänpaisteista 
paikkaa ja multaa, jossa on puo
leksi savea, neljäsosa hyvin pa
lanutta lantaa sekä vanhaa 
kalkkisoraa; tyytyy myös hie- 
kansekaiseen puutarhamaahan, 
johon on runsaasti sekotettu kalk- 
kikivijauhoa, mutta silloin sitä 
pitää muistaa kastella kuivalla ja 
lämpimällä ilmalla. Meillä ovat ne 
huolellisesti talveksi havuilla pei
tettävät. Sitä voidaan monistel- 
la sekä jakamalla juurakkoa että

siemenistä. Pienet siemenet ovat 
kylvettävät heti niiden tuleen
nuttua, jolloin ne itävät jotenkin 
hyvin. Vanhemmat siemenet itä
vät hitaammin. Varminta on 
kylvää siemenet ruukkuihin ja 
pitää ne lasin alla. Jos siemen 
kylvetään heti tuleennuttua elo-, 
syyskuussa, eivät taimet tosin 
tule suuriksi ennen talven tuloa, 
mutta ne säilyvät kuitenkin jo
tenkin hyvin viileässä huoneessa. 
Kukkii heinä-, elok. Vaasassa, 
mutta vaatii peitettä talveksi.

Eräs tämän kasvin hyvistä 
ominaisuuksista on se, että tai
mia voidaan, kokeista päättäen, 
täydessä kukassa istuttaa uudes- 
täan niiden siitä vähääkään kär
simättä, jos vain istutus tapah
tuu vähänkin varovasti. Ne pit
kittävät kukkimistaan yhtä hy
vin kuin jos olisivat saaneet 
olla liikuttamatta paikoillaan. 
Nämä soreat ja hienot kukat 
ovat suuriarvoiset leikko- ja si- 
doskukiksi. —  Heuchera erubes- 
cens on uusi, Amerikasta tuotu, 
monivuotinen kasvi, jonka sano
taan olevan erittäin runsaskuk- 
kaisen. Kukat, jotka väriltään 
ovat ihan valkeat, eivät ole aivan 
niin suuret kuin Heuchera san- 
guinean , mutta ovat sidoksiin 
suuriarvoiset.

Hibiscus, Ibiskukka, heimo 
Malvacese.

H. militäris. C a v. Kotim. 
P. Amerikan1 jokirannat, metrin 
korkuinen, lht kolmiliuskaiset, 
pitkä- ja lyhytpäiset, hammas-
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laitäiset, sileät molemmin puo
lin, samoin ruodit; kukintoperä 
keskeltä haarainen, kkt melkein 
kellomaiset, suuret, ihmeen kau
niit, melkein 10 cm leveät, tum
man purppuranpunaiset, aukea
vat elok. Toisint.: H . hastatus, 
M i c h x .  —  H . riparius, P e r s.

H. paltistris. L. Kotim. P. 
Amerikan suoseudut, metrin kor
kuinen ja korkeampi. Varsi yh
tenäinen; lht leveänpuikeat, 
suippopäiset, 3-suoniset, toisi
naan vain hiukan liuskaiset, 
tylppä-, sahalaitaiset, alta val- 
keanharmaat, vanukkeiset. Kkt 
suuret, kellomaiset, valkeat, hiu
kan punertavat, keskellä purppu
ranpunainen rengas. Muunn. kel
lahtavan valkeat, karminin ja 
purppuran-piirtoiset kukat, jot
ka aukeavat samaan aikaan kuin 
edelliset.

H. röseus. T h o r e. Kotim. 
e. Europan jokivarret. Kasvi 
metrin korkuinen. On hyvin edel
lisen näköinen; kuitenkin ovat 
kaikki lehdet herttamaiset, 
pitkäpäiset, hammaslaitaiset tai 
epäjakoiset, osaksi melkein 3- 
liuskaiset, alta harmaanvihreät, 
harvavanukkeiset, 10— 12 cm, 
ruodittomat; kkt hyvin suuret, 
erinomaisen kauniit, aivan avo
naiset, hienonpunaiset tai tum
manpunaiset, sisästä purppura- 
ja karminitäpläiset.

Sekä tästä että edellisistä vil
jellään jotenkin suuri määrä 
muunnoksia. Toisint.: H . palus- 
tris, muunn. roseus, S p r .

Nämä kolme lajia muodosta

vat tuuheita, kauniita pensaita 
ja ne voitaisiin lukea parhaim
piin puutarhakukkiimme, jos ei
vät olisi niin arkoja meidän ilmas
toomme. Kylmällä maalla ne 
vaativat lämpimiä ja suojaisia 
paikkoja, hyvää, hiekansekaista 
ja vähän kosteaa maata, run
saasti vettä kesänaikana ja pei
tettä kovilla pakkasilla. Kehitty
vät sangen hyvin keski-Ruotsissa 
jos syksy on erinomaisen lämmin 
ja kaunis. Monisteitaan jaka
malla ja siemenestä.

Hieräcium, Keltano, 
heimo Compositee.

H. auranti&cum. L. Kotim. k. 
ja e. Europpa. Kasvaa villiinty
neenä niin pohjoisessa kuin Skä- 
nessa, Ruotsissa. Varsi 20— 30 
cm korkea, 2— 3 lehtinen, lonke
roinen, tiheä-, valkeakarvainen, 
lht ruohonvihreät, vastapuikeat; 
vähän pyöreäpäiset, harvaham- 
paiset ja harva-, valkeakarvaiset, 
alta vihreät; latvaröyhy jotenkin 
pitkähaarainen, monikukkainen, 
mustanystykarvainen; kkt kau
niit, tumman oranssinpunaiset, 
joskus vaaleammat, aukeavat 
heinä— syysk. Kasvaa kaikellai- 
sessa, hyvässä maassa ja lisään
tyy juurivesoista ja itse kylväy
tymällä.

Hostia, heimo Liliacese.

H. coertilea. T r a 11. Taivaan
sininen hostia. Kotim. Japani. 
Vana 60— 70 cm korkea; lht pui-
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keat, pitkäpäiset ja pyöreäkan- 
taiset, johteiset, suoniset, kaljut, 
karvalai täiset, alta kiiltävät; ruo
dit syväuurteiset, särmikkäät; 
alta pyöreät, kukintoperät pit
kähköt, kukkaterttu pitkä, kalju; 
kkt siniset tai punasinervät, kel
lomaiset, vihdoin riippuvat, au
keavat kesäkuussa. —  Muunn. 
latifolia V o s s. lht. soikeat,vähän 
aaltomaiset, vihreät; aureo-varie- 
gata, V o s s. lht säännöttömästi 
kellahtavat tai kellanvihertävät, 
toisinaan melkein aivan keltaiset, 
joitakuita vihreitä viiruja; alho- 
marginata, V o s s. (toisint. Funkia  
marginata, S i e b ei H o o k.), leh
det kapea-, hopealaitäiset; muun
nos latemarginata, V o s s, lehdet 
hyvin suuret, soikeat, hyvin aal
tomaiset, leveä-, valkeajuovai- 
set, on hyvin kaunis; muunn. 
discolor, V o s s. lehdet suuret, 
soikeat, vähän aaltomaiset, har
maanvihreät, tumman vihreän
täplikkäät. Toisint.: Saussurea 
coerulea, O. K t z e, Funkia  coe- 
rulea, A n dr . ,  F . ovata, S pr., 
Hemerocallis coerulea, W  i 11 d.

H. japönica. V o s s. Kotim. 
Japani. Vana 15— 25 cm korkea; 
lht vihreät, kiiltävät, ohuet, sui- 
keat, vähän aaltomaiset, suip- 
popäiset, suippokantäiset, mo
lemmin puolin keskisuonta 3—  
8 suonta; kkt valkeat, siner
tävät, joskus sinipunertavat, 
taikka valkeat ja vähän pu
nertavat, harseissa tertuissa, 
aukeavat heinä-, elok. Toisint.: 
Funkia  lancifolia, S p r., Saus
surea japönica , O. K t z e ,  H o 
stia lancifolia, En gl . ,  H em e

rocallis lancifolia, T h b g. Muo
toina huomataan: lutescens,
V os s . ,  himmeän vihreät, kelta- 
täpläiset; albo-marginata, V oss . ,  
(toisint. Funkia albo-marginata, 
H o ok, ei S i eb., F . cucullata 
f  oi., albo-marginata, H o r t), kkt 
pitkulaisen puikeita,vähän aalto- 
laitaisia, kapean-hopeanvalkea 
reunaisia; kkt vaaleansiniset tai 
sinipunervat; undulata, V o s s .  
(toisint.: Funkia undulata, O. ja 
D., Hemerocallis undulata, S i e b.) 
lht puikeansuikeat, aaltolaitäi
set, keskeltä valkeat, toisinaan 
on koko lehtilapa valkea, vihreä- 
lai täinen; kkt sinertävän valkeat; 
muunn. angustifolia, kapeammat 
lehdet, muuten kuin edellinen.

H ostia japönica muunnoksi
neen on varsin sopiva pienem
piin puutarhoihin ja istutetaan 
joko yksin tai ryhmittäin sarak
keisiin ja nurmikkoihin. Reu
nuksiin sopii parhaiten perus
muoto ja muunn. albo-marginata. 
Toiset kirjavalehtiset muodot 
ovat arempia ja niitä viljellään 
sentähden parhaiten ruukuissa.

H. plantaginea. A s c h e r s.
Kotim. Japani. 30— 40 cm kor
kea; lht suuret, melkein kaikki 
vaaleanvihreät tai kellanvihreät, 
hyvin kiiltävät, alapuolelta pui- 
keat, herttamaiset, vähän aalto
maiset, 15— 25 cm pitkät, 8-—12 
cm leveät, pitkäruotiset, silpo- 
suoniset; kukintoperä yksipuo
linen, 9— 15 kukkainen, erin
omaisen kauniit, tuoksuavat ku
kat, jotka aukeavat heinä-, elok. 
Toisint.: Funkia alba, H o r t., 
H . japönica , T r a 11. —  Saus-
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surea plantaginea, O. K t z.; H e -  
merocallis plantaginea, La m., 
H . japonica , T h b g., —  H . cor- 
data, G av., —  Funkia subcorda- 
ta, S p r., N iobe cordifolia, S a- 
1 i s b. —  L ilium  cordifolium , 
W  i 11 d.

H. Sieboldiäna. E n g 1. Kotim. 
Japani. Vana 30— 40 cm korkea; 
lht suuret, sinivihreät, erinomai
sen kauniit, puikeat, herttakan- 
taiset, johteiset, suippopäiset, 
silposuoniset, vanaa lyhemmät; 
ruodit syvä-, liereäuurteiset, sär
mikkäät; kukintoperät monikuk- 
kaiset; kkt lukuisat, valkeat, si
nertävät, aukeavat heinä-, elok. 
Todellinen loistokasvi kaikkiin 
puutarhoihin. Fortunei muodol
la on melkein hopeansiniset leh
det, kauneimpia. Toisint.: F u n 
kia Sieboldiana, H o o k., F . cor- 
data, /. coerulea, H o r t., H em ero- 
callis Sieboldiana, L o d d.

Nämä todelliset loistokasvit 
ovat suositut puutarhoissamme. 
Niitä monistellaan parhaiten ke
väällä jakamalla, mutta myös sie 
menistä, joita on edullisin kylvää 
heti niiden tuleennuttua. Niitä 
on hyvin mukava käyttää suurten 
kukka- ja lehtiryhmien reunuk
siin, tai sarakkeisiin taikka suu
rempien pensastojen reunamiin. 
Yksinäisenä nurmikoille sopii H .  
Sieboldiana parhaiten. Aremmat, 
kirjavalehtiset lajit ovat todel
lisia koristekasveja kaikellaisiin 
alppi-istutuksiin. Kaikki lajit 
tarvitsevat, voidakseen kehittyä 
täyteen kauneuteensa, syvää, ra
vitsevaa, vähän kosteaa maata ja 
puolivarjoisia kasvupaikkoja.

Hyacinthus. Hyasintti, 
heimo Liliacese.

H. orientälis. L. Tavallinen 
hyasintti. Tämän yleensä tutun 
ja suositun kukan kotimaa on 
Vähä-Aasia, Persia, Syyria, osa 
Europan Turkkia sekä etelä-ita
lia. Milloin ja missä tätä ensin 
koristekasvina puutarhoissa vil
jeltiin, ei tiedetä, mutta vanhem
pien kirjailijain mukaan lienevät 
hollantilaiset jo 15 vuosisadalla 
viljelleet hyasintteja suuressa 
määrin ja jo silloin omistaneet 
sekä yksinkertaisia että kerrot
tuja muunnoksia. Sekä kauneu
tensa, aikaisen kukkimisensa että 
hienon tuoksunsa tähden, on 
hyasintti vuosisatoja pysynyt 
kukkaystäväin suosikkina ja sitä 
pidetään vieläkin parhaimpana 
ja etevimpänä loistokasvina.

Hyasintista on olemassa mel
kein lukemattomia muunnoksia, 
kkt yksinkertaisia ja kerrottuja, 
vaihdellen kaiken häiveisinä val
kean ja karmininpunaisen, val
kean ja tummansinisen taikka 
melkein mustan välillä. Sitä
paitsi on olemassa kellahtavia, 
punaviolettisia, kuparin- ja sää- 
myskänvärisiä y. m.

Hyvällä hyasintilla tulee olla 
suora ja tukeva vana ja lukuisat 
kukkakellot, jotka eivät saa riip
pua alaspäin, vaan olla siirrot- 
tavat tai ulospäiset ja niin ryh
mittyneet kukintoperän ympäril
le, että ne muodostavat aivan 
säännöllisen huippusärmänmuo- 
toisen tertun. Kerrottujen kukka- 
kellojen luvun tulee olla 12— 30 
välillä ja yksinkertaisten lajien
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20— 40 tai enemmänkin. Yksin
kertaiset hyasintit ovat yleensä 
kestävämmät, kukat aikaisem
mat, niillä on suurempi määrä 
kukkakelloja ja säännöllisemmin 
muodostuneet kukkatertut, jonka 
ohella niiden sipulit useimmiten 
ovat isommat ja kauniimmat sekä 
helpommat hyötää aikaiseen kuk
kiviksi kuin kerrottujen lajien.

Hyasintin menestyminen avo
maalla näyttää riipu van monesta 
ilmasto- ja paikallissuhteesta, 
joita ei viljelijä aina voi hyväk
seen käyttää. Niiden viljeleminen 
avomaalla suuressa määrin ei 
sentähden käy laatuun kuin 
muutamin paikoin, esim. Haar- 
lemin seuduilla Hollannissa, joka 
1500 luvulla jo oli kuuluisa suu- 
remmoisista hyasintt imaistaan. 
Täältä lähetetään vuosittain mil- 
jonittain sipuleja kaikille sivis
tyneen maailman kulmille. Viime 
aikoina on myös Berlinin seu
duilla ja muutamin paikoin Bel
giassa, esim. Gentin ympäris
töllä perustettu hyvin suuria 
hyasintti-istutuksia. Sipulit näis
tä paikoista ovat osaksi sangen 
hyviä, mutta yleensä ovat oikeat 
Haarlemisipuiit parempia.

Meillä ei juuri voi hyasinttia 
viljellä kylmällä maalla muuten 
kuin istuttamalla ulos Hollan
nista tai Berlinista ostettuja sipu
leja, jos joskus tahdotaan saada 
aikaiseen ulkona kukkivia hya
sintteja. Nämä pannaan syksyllä 
hyvin muokattuun multaan, jo
hon on sekotettu vanhaa, hyvin 
mädännyttä lehmänlantaa ja 
kuohkeaa hiekkaa, noin 12— 15 
cm päähän toisistaan ja 10— 12

cm syvään. Ensimmäisenä vuon
na tulevat kukat tavallisesti hy
vin kauneiksi, mutta meneteltä- 
köön kuinka tahansa, niin ne käy
vät joka vuosi huonommiksi, niin 
että, jos toivotaan kauniita ja 
täydellisiä kukkia, täytyy joka 
vuosi ostaa uusia, hollantilaisia 
sipuleja. Emme sentähden tahdo 
laajasti selittää niiden viljele
mistä avomaalla, vaan sitävas
toin kertoa niiden hyötämisestä 
huoneissa.

Ei mikään kasvi ole hyötämi- 
seen niin sopiva, eikä mitään 
käytetä siihen niin suuressa mää
rin kuin hyasinttia. Hyötämi- 
seen käytettävien sipulien tu
lee ennen kaikkia olla täysin 
terveitä ja tuoreita ja ne ovat 
istutettavat oikeaan aikaan. Ne 
sipulit, joiden tulee kukkia ai
kaiseen, esim. joulun aikana, 
ovat tietysti myös aikaiseen istu
tettavat, jota vastoin ei ole kii
rettä niiden, joiden tulee myö
hemmin kukkia; kuitenkin tulee 
kaikkien hyötämiseen määrätty
jen sipulien olla istutettuina en
nen marraskuuta, sillä kestää vä
hintäin 2— 3 kuukautta, ennen
kuin ne ehtivät juurtua. Hya- 
sintteihin on paras käyttää ruuk
kuja, jotka ovat leveyttään kor
keampia, esim. 11— 13 cm kor
keita ja 10— 12 cm avaroita. Ne 
täytetään kuohkealla, ravitse
valla mullalla, missä esim. on 
yhtä monta osaa hyvää lehtimul- 
taa, hyvin mädännyttä lehmän- 
lantamultaa ja kuohkeaa hiek
kaa. Sipulit istutetaan niin, että 
niiden tyvet ovat ruukun laito
jen tasalla. Istuttamisen jälkeen
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on niitä kasteltava, ja sitten ne 
kaivetaan kuivaan paikkaan 
puutarhaan ja peitetään 12— 15 
om vahvuudelta mullalla. Tal
ven tullessa peitetään maanpinta 
niin vahvalla lehtikerroksella, 
ettei maa routaannu ja ruukut 
voidaan minä aikana tahansa 
ottaa ylös. Se, jolla ei ole puu
tarhaa, voi hyvästi säilyttää si- 
puliruukkuja mullalla ja hiekalla 
tai sahajauhoilla täytetyissä laa
tikoissa, kellarissa taikka hai
tattomassa huoneessa. Kauvem- 
min kuin 3 kuukautta ei sipuleja 
saa pitää tällä tavoin maassa, 
sillä lehdet näin ollen rupeavat, 
niinkuin sanotaan, karkaamaan 
s. o. kasvavat liian paljon ja 
liian nopeasti, joka ei ole kau
nista ja sitäpaitsi ehkäisee kuk
kimista. Kun sipulit ovat ote
tut maasta ja muutaman vuo
rokauden olleet viileässä huo
neessa, voidaan, jos tahdotaan, 
istuttaa ne uudestaan, joka luon
nollisesti tehdään niin, että ne 
kokonaisine multakokkareineen 
pannaan vähän isompiin ruuk
kuihin. Jos ne jo alussa ovat istu
tetut tarpeeksi suuriin ruukkui
hin, ei niitä tarvitse uudestaan 
istuttaa; silloin otetaan vain kok
kare ylös ja pannaan noin 5 cm 
vahvuinen, uusi, voimakas multa- 
kerros joka ruukun pohjalle, 
jonka jälkeen kokkare lasketaan 
takaisin. Näin tulee koko sipuli 
olemaan ruukun reunaa ylem
pänä, joka tosin ei ole kaunista, 
mutta tärkeää sen tähden, että 
ruukun pohjalla monissa kerrok
sissa oleville juurille on voitu 
antaa uutta ja runsasta ravintoa.

Jos niitä näin hoidetaan, onnis
tuu hyötäminen melkein aina. 
Kukkia ei tosin tule enemmän, 
sillä ei kenenkään tule luulla, että 
huolellisimmallakaan hoidolla 
voidaan saada ainoatakaan kuk- 
kakelloa enemmän sitä määrää, 
joka jo sipulissa piilee, mutta 
ne kehittyvät suuremmiksi ja 
ihanimmiksi, kuin jos laimin
lyödään tuo pieni, uudestaan 
istuttamisen vaiva.

Niinkuin tiedetään voidaan 
hyasintteja hyötää myös erityi
sissä, sitä varten tehdyissä la
seissa, samoin myös onsissa nau
riissa, lantuissa, kyssäkaaleissa 
y. m. Niiden sipulien, joita hyö- 
detään lasissa, tulee olla aivan 
terveitä, suuria ja mieluim
min yksinkertaista lajia. Lasit 
täytetään sade- tai jokivedellä 
niin täyteen, että on vain 6— 12 
mm sen ja sipulin juuripuolen 
väliä. Kun sipulit ovat paikoil
laan, asetetaan lasit pimeään ja 
viileään paikkaan, eikä ole muuta 
tehtävää kuin lisätä raitista, 
haaleaa vettä sitä myöten kuin 
entinen haihtuu. Kun juuret ovat 
täysin kehittyneet ja lehtiä ja 
kukkia alkaa kasvaa, joka ta
vallisesti tapahtuu 6— 8 viikon 
perästä, muutetaan lasit sipu- 
leineen valoisampiin ja ilmavam- 
piin paikkoihin. Jota enemmän 
raitista ilmaa ja valoa hyasintit 
saavat kasvunsa aikana, sitä ly
hyemmiksi ja voimakkaammiksi 
tulevat lehdet j a sitä suuremmiksi 
ja kauniimmiksi kukat.

Suuresta joukosta hyasintti- 
muunnoksia, joita nykyään on 
ja joita joka vuosi tulee uusia,
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luetellaan tässä vain ne lajit, 
jotka mielestämme ovat hyviä 
ja kauniita. Kursiivilla paine
tut ovat sopivimmat aikaista 
hyötämistä varten.

Yksinkertaisia punaisia: Ag
nes, tummanpunainen; Amphion, 
karminin viininpunaisen häivei- 
nen; A m y , tummanpunainen; A p -  
pelius, punainen, sipulit suuria; 
Belle Corinne, eloisanruusunp.; 
Cavaignac, lohenpunainen; Char- 
lemagne, tummanpunainen; D i - 
kitsch Sabalkansky, hyvin vaa
leanpunainen; Duchesse de Rich- 
mont, ruusunp. karminisuoni 
nen; Eldorado, tummanpunai
nen; Em m eline, vaaleanruusunp., 
suuri; Em ilius, ruusunp., hyvin 
aikainen; Felicitas, tummanpu
nainen; Florence Nightingale, ruu
sunp. juovainen, suurikuk.; Gel- 
lert, punainen; Gigantea, vaalean
ruusunp., suoninen, suuri; ifer- 
ste/de Vrede, eloisanpunainen; 
H om erus, aikaisink.; Jenny L in d , 
vaaleanpunainen; K enau H asse- 
laar, ruusun värinen, suurikukk., 
La Dam e du lac, eloisanruusunp.; 
U A m ie  du coeur, vaaleanpun.; 
Lord W ellington , vaaleanruu
sunp., suuri; E orn em ent de la na
tur e, ruusunp.; V u n iq u e Violet, 
viininpunainen, omituinen; Afa- 
caylay, eloisanpun.; M adam e  
H odson , kuparinkarmininp.; Ma
ria Catherina (toisinto Robert 
Steiger) tummanpun.; M aria  
Theresia , ruusunp., valkoisen- 
kirjava; Af ars, kauniinpunainen; 
Af rs Reecher Suure, valkeammat 
suonet; N orm a ,vaaleanruusunp., 
suurikukkainen; i?eme des-Ja- 
cinthes, tummanpun.; i?eu e/es

Relges, tummankarmininp.; £uZ- 
tan favorite, ruusunp., vaale
ammat suonet. Tubiflora, hie
nosti ruusunvärinen, Veronica 
eloisankarmininp.

Yksinkertaisia valkeita: A lm a  
m axim a, aivän valkoinen, suuri; 
A/ia superbissima, aivan valkea; 
AnnaPaulovvna, valkoinen, lihan
värinen ja heikosti keltaisenkir- 
java; Blanchard, aivan valkea; 
E m icu s , aivan valkea, suuri; 
Grande blanche Im periale, valkea 
ruusunp. kirjava, suuri; Oau- 
deur ä merveille, valkea, lihan- 
punertava; Grand Vainqueur, 
aivan valkea; Grand vedette, ai
van valk.; Imperatrice alba, ai
van valkea, suuri; La Candeur, 
aivan valk.; L a  jolie blanche, val
kea; hyvä hyötämiseen; L a v es-  
tale, aivan valkea; M adam e de 
Talleyrand , aivan valk.; M a d a - 
me ma c/er H oop , maidonvalk.; 
erinomaisen suuri; M am m ou th , 
aivan valk., suuri M ontblance, 
aivan valk. suuri; P a ix  de V E u - 
rope, valkea, Pucelle d'Orleans, 
aivan valk.; f?eme Victoria, aivan 
valk.; Themistocle, hopeanvalk.; 
Triom phe Rlandina, valk. rusot
ta va; TuZ>a Florae, valk.rusottava, 
suuri; Voltaire valk. rusottava.

Yksinkertaisia sinisiä : A n n a  
P a u lo in a , mustansininen; Ap- 
pius, tummansininen; Argus, si
ninen, keskus valkea; Raron  
van T u yll, sininen, suuri; Raron  
von Hum boldt, tummansininen; 
Belle Africaine, melkein musta; 
Bleu M ourant, hyvin tumma, lai
doilta vaaleampi; Cam per, vaa
leansininen; Charles Dickens tai
vaansininen , suuri ja kaunis; Cou-
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ronne de Celle, poslininsininen; 
D u c de N assau, mustansininen; 
E m iliu s , sininen; Ernicus, sini
nen, vaikeahko; General H a -  
velock, melkein musta; Grand 
L ilas , vaaleansininen; Guillaume 
/ ,  mustansininen, suuri; L a gran- 
de Vedette, harmaansininen, suuri - 
kukkainen; V A m i e  du coeur, 
tummansininen; L a  N  uit, mel
kein musta; M a rie , sininen; M i
mosa, mustahtavan tummansi
ninen; Orondatus, vaaleansini
nen; Porcelaine screptre, vaalean
sininen, tummasuonmen; Pron- 
kjuweel, kalpeansininen; Pega- 
Zos, lilasininen; Uncle T om , mus
tansininen; Vulcain, tummansi
ninen.

Yksinkertaisia keltaisia: Alida  
Jacoba, kaunis; Anna Carolina, 
vaaleankeltainen; Grand Vain- 
quer, aivan kelt.; H erm ann , oljen- 
kel täinen, rusottava; H eroine, 
keltainen, vihreätäpläinen; L a  
Citroniere, aivan keltainen; Pa 
PZear (for, kalpeankeltainen; Pa 
PZaie ifor, kalpeankeltainen; 
P ' Interessante, kullankeltainen; 
Prince dIOrange, kalpeankelt.; 
Rhinoceros, nankinink; Poi des 
P a ys-B a s, keltainen, kuparinkir- 
java.

Kerrottuja punaisia: Acleur, 
ruusunp;. Alida Catharina, ruu
sunpa Bouquet royal, lihanväri
nen, purppuraa seassa; Poa- 
quet tendre, aikaisimpia kerro
tuista hyasinteista; Coeur fidele, 
ruusunp., violettia seassa; Czar 
N icolas, vaaleanruusunp.; Com - 
tesse de la Coste, ruusun tumman- 
purppurainen; Endragt, tumma, 
suurikukkainen; F an n y Bouget,
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tumma; Frederic le Grand, kal- 
peanpunainen; GZoire des Paps- 
Pas, ruusu-, puna- ja vihreäsuo- 
ninen; Grootvorst, kalpeanpunai- 
nen, seassa ruskeata; Josephi- 
ne, kalpeanpun.; Lord W ellington, 
vaaleanruusunp., parhaita, ker
rottuja hyasintteja; M aria  L ou i- 
sa, punainen; iVoZ»Ze par merite, 
suuri; Panoram a , eloisanpun., 
erinom.; Prince d'Orange, vaa- 
leanpun., suuri; Peme Victoria, 
lihanvärinen, ruusunp.; Pose 
M ignonn e , ruusunp.; B ou ge , poar- 
pre ja noir, suurikukk., kaunis.

Kerrottuja valkeita: A . la mode, 
valkea, seassa sinipunaista; ^4/ma 
M a ria , valk. seassa sinipunerta- 
vaa\Couronne blanche, aivan valk., 
Gloria F lorum , valk., vihreää ja 
sinipunaista seassa, Grand M o -  
narque de France, valk., ruskeaa 
ja pun.; Herm ann Lange, valk. 
ruskeaa seassa; L a Tour d 'A u -  
vergne, aivan valk., aikaisimp.; Pa 
Vestale, puht. valk.;Pa virginite, 
valk., lihanvär. seas.; Lord Cast- 
leragh, valk., lihanväriä seassa; 
M adam e de Stael, valk., ruusua 
seassa, suurikukk., Miss K e tty , 
lihanvär., ruskeahko; iVorc pZos 
idJra, valk., sinipunervaa seassa; 
Parlboot, aivan valk.; Pri/is oarc 
FFaZerZoo, valk. suuri; P yrene, 
aivan valk.; Sphaeramundi, valk., 
sinistä seassa; Suitan Achm et, 
valk., keltaista seassa; Triomphe 
Blondina , valk., ja ruusua.

Kerrottuja sinisiä : Activite,
harmaansininen; 4̂ Za mode, sini
nen, purppurainen; Albion tum
ma, vihreätäpläinen; Blocksberg, 
vaaleansininen, suuri; Comte 
de Saint-Priest, harmaansininen,
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suuri; D u c cTAngouteme,kauniin - 
sininen, aikaisimpia; E n voye, vaa
leansininen; Garrick, kauniinsini- 
nen; General Antinck, poslininsi- 
ninen; Globe terrestre, vaaleansini
nen, tummansinistä seassa; 
H abit brillant, kalpeansininen; 
L a  grand Vedelle, vaaleansininen 
suuri; L a  M ajestueuse, kauniin- 
sininen; Laurens K oster , tum
mansininen, suuri; Lord W elling
ton, tumma; M adam e M arm on t, 
harmaansininen; MardZo, sininen, 
isokukkainen; Othello, mustan- 
sininen; Paarlboot, vaalea, tum
mansinistä seas.; Prms *SacL- 
sen-W eim ar, tummansininen; 
Rembrandt, vaaleansininen, suuri; 
Poi des P a ys-B a s , suuri, erinom.; 
Sans-Souci, tumma, purppuran- 
sininen; Faa Speyck, ametistin- 
sininen.

Kerrottuja keltaisia: Bouquet 
dUOrange, nankininkelt.; Croesus, 
keltainen, punaista seassa; Dac de 
B erry dore, keltainen ja punaista; 
Gloria Florum , keltainen; Goethe, 
keltainen, suuri; H erdine, keltai
nen; Jaune suprem e, aivan kelt.; 
.La Favorite, oranssinkelt.; L a  
Grandeur, suurikukkainen; L a  
Toison d'or, melkein valk., hiu
kan kellahtava; I/Or vegetal, kel
tainen, punert.; Zoais d’or, kel
tainen, punertava; Ophir, kel
tainen, purppurainen; Pure d’or, 
vaaleankelt.; Pyram ide jaune, 
kauniinkelt.

Oman osastonsa muodostavat 
n. s. Parisin hyasintit, jotka 
eroavat hollantilaisista, joista ne 
epäilemättä polveutuvat, eten
kin siten, että kukkakellot ovat 
harvalukuisemmat ja kukkater

tut harseammat kuin viimemai
nittuni, siis eivät ole niin kau
niita kuin nämä. Sitävastoin ne 
ovat paljoa kestävämpiä, kas
vavat sangen hyvin minkälaises
sa mullassa tahansa eivätkä käy 
huonommiksi, vaikka niitä vil
jellään niille haitallisemmissakin 
olosuhteissa, niinkuin suuressa 
määrin on laita hollantilaisten 
hyasinttien. Ranskalaiset puu
tarhurit pitävät niitä suuressa 
arvossa ja viljelevät niitä suuris
sa määrin kukkavihkoja varten. 
Niinkuin hollantilaiset, jaetaan 
nämäkin yksinkertaisiin ja ker
rottuihin. Enin viljellyt lajit 
ovat yksinkertaisia. Bleue, sini
nen, Couleur de chair, vaalean
punainen, ja L a  Viergo, valkoi
nen. Tätä lajia viljellään suu
rissa määrin Parisin seuduilla. 
Edelleen luetaan näihin n. s. 
vuorihyasintti, Blanc de m on- 
tagne (H yacintus albulus, J ord), 
joka kukkii hyvin aikaiseen ai
van valkeita, jotenkin isoja ja 
kauniita kukkia ja joiden sipu
leista kasvaa useampia vanoja 
kuin roomalaisesta hyasintista: 
R om ain blanche (H ya cin th u s  
praecax J o r d), joka on edellisen 
näköinen, mutta vähän voimak
kaampi ja ehkä myös vähän myö
häisempi. Molempia näitä lajeja 
viljellään joukottain Ranskan 
suurempien kaupunkien ympä
ristöllä, ja niiden aivan valkeita 
kukkia leikataan pitkin talvea 
vihkoiksi. Kerrotuista viljellään 
etupäässä: Bleue doublea, R ose  
doublea ja Blanche doublea, jotka 
kaikki ovat hyvin kestäviä, ai
kaisia ja runsaskukkaisia. Meillä
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ei näitä hyasintteja vielä paljon 
tunneta eikä käytetä.

Vesilaseihin sopivat seuraa- 
vat lajit parhaiten: L a  dame du 
lac, vaalea, ruusunp., yksinker
tainen; Cavaignac, punainen, yk
sinkertainen; M on& lanc , valkea; 
Alba superbissim a , valkea; Prince 
Albert, sininen; Grand M as, vaa
leansininen, kaikki yksinkertai
sia. Kerrotuista lajeista voidaan 
tarkotukseen käyttää: Victoria 
regina pl., pun.; L a  Tour d' A u -  
vergne, valkea; Anna M a ria , val
kea; Blocksberg, vaaleansininen 
sekä Othello, mustansininen.

Hyp6ricum, Kuisma, hei
mo Hypericine®.

H. calycinum. L. Kotim. Vähä- 
Aasia. Noin 30 cm korkea; varsi 
rento, tuuhea, punainen ja juo- 
vikas; lehdet ruodittomat, vas
takkaiset, nahkeat, puikeat, pyö- 
reä-tylppäpäiset, tummanvih
reät, usein talvellakin vihreät; 
kukin toperät 25— 30 cm ja 
niissäkin on nahkeat, tumman
vihreät lehdet. Suuret, 6— 8 cm 
läpimitaten, kullankeltaiset ku
kat, joille lukuisat hedeponnet 
antavat erittäin miellyttävän 
näön, aukeavat heinäkuusta syk
syyn yksitellen perien päissä ja 
ovat kauniina vastakohtana tum- 
manvihreille lehdille. Kotimaas
saan on kasvi aina vihreä, mutta 
Ruotsissa vain siksi, kunnes kova 
halla vie lehdet. Kasvi rakastaa 
päivänpaisteista paikkaa ja voi
makasta maata. On erittäin so
piva sekä kivikkojen kaunis- 
teeksi ettäpuu-japensasryhmien

ympärille. Poikkileikatut kukat 
sopivat joko yksin tai yhdessä 
toisten kukkain kanssa maljak
kojen y. m. kaunisteeksi.

Kaikista, viljellyistä kuismista 
lienee tämä kaunein ja paras 
käytännössä. Vaatii peitettä ko
valla hallalla ja lumettomina tal
vina.

Viime aikoina on tunnetun vil
jelijän, M o s e r i n Versaillessa 
onnistunut H . calycinumin ja 
erään toisen H . patulum lajin 
ristisiitoksesta kasvattaa eräs se
kasikiö, joka H ypericum  M o se - 
riänumin nimellä on otettu kaup
paan ja sangen lyhyellä ajalla 
levinnyt laajalle. Tämän kasvin 
lehdet ovat talvellakin vihreät 
ja on sillä H . calycinumin kukat, 
se on korkea, tuuheakasvuinen, 
kuin H . patulum.

Hyssopus, Iisoppi, heimo 
Labiatse.

H. officinälis. L. Kotim. e. 
Europpa. Kasvaa villinä e. Eu- 
ropassa (ei Kreikassa), missä se 
tavataan kirkkojen ja linnojen 
raunioilla ja vanhoissa, metsitty
neissä luostaripuutarhoissa, joka 
osottaa, että munkitkin sitä vil
jelivät. Vanhempina aikoina oli 
kasvi tunnettu Italiassa j aC o -  
1 o m e 11 a sanoo, että sitä käy
tettiin viinin maustamiseksi. 
Kasvi on osaksi pensasmainen, 
tuoksuaa kovin mausteelta, 30 
cm korkea, pysty, varret varpu
maiset, joista yläosa haarainen, 
lyhythaiveninen; lehdet talvella
kin vihreät, kapeansuikeat, sekä 
kannasta että päästä suipot, kai-
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jut, ehytlaitaiset; kkt yksipuoli
sesti kääntyneet, lyhytperäiset, 
kauniit; tummansiniset, valkeat 
tai vaaleanpunaiset, aukeavat 
heinä-, elok.

Kuuluu oikeastaan keittiökas- 
veihin, viljellään maustekasvina 
ja myös lääkeaineeksi, käytetään 
myös kukkatarhoissa, joissa se 
on erittäin sovelias hienompiin 
reunuksiin. Vaatii viihtyäkseen

päivänpaisteista paikkaa, kalkin- 
sekaista, kevyttä ja kuivaa maa
ta. Lisääntyy parhaiten sieme
nestä, joka kylvetään keväällä 
kylmään lavaan taikka myös avo
maahan. Muodostaa sangen kau
niita, pieniä pensasaitoja ja sitä 
voi käyttää koiranpuun ase
mesta. Siemen on itävää 3 vuot
ta, mutta itää maassa 2 viikossa.

I.
Iberis, Saipporuoho, heimo 

Crusiferse.
I. Tenoridna. D. C. Kotim. 

Nepal. Kasvaa viljelemättä etelä- 
italiassa, mistä se 1802 tuotiin 
Englantiin. Kasvi puoleksi pen
sasmainen, vain 10— 15 cm kor
kea. Varret monilukuisia, pys
tyjä, vähän haivenisia; lht me- 
hevähköjä, sahalaitaisia, alim
mat vastapuikeitä, kantaan ka- 
penevia, ylemmät hyvin kapeat 
ja kaljut; kkt kalpeanpurppu- 
ranpunaiset, harvoin valkeat, 
tiheissä tertuissa. Kestävä, kau
nis, sopii reunuksiin ja pienem
piin ryhmiin. Monistellaan sie
menestä, jota kylvetään keväällä 
kylmään maahan taikka viileään 
lavaan. Siemenet ovat itäviä 3 
vuotta, itävät maassa 2 viikossa. 
Toisint.: Icepaefolia , T e n.

Incarvillea, heimo Bigno- 
niacese.

I. compdcta. M a x i m .  Ko
tim. luoteis-Kiina. Sen löysi 1880 
tuo mainio tutkija, kenraali 
P r s chevalski j  Kansun  maa

kunnassa, luoteis-Kiinan vuoris
tossa, 8,000 jalan korkeudessa 
yli merenpinnan. Suuret, kau
niit, vaaleanpunaiset kkt—  muis
tuttaen Gloxiniaa —  ovat tiheäs
sä, meikein perättömässä ryh
mässä, jota ruusukkeissa olevat, 
juurenniskasta kasvavat, pari
jakoiset lehdet ympäröivät. Kuk- 
ldmisen jälkeen pitenee kukinto- 
perä niin, että siemenkotelot 
vihdoin ovat tertussa. Lajia vil
jellään Pietarin pomologisessa 
puutarhassa, mutta vaatii huo
lellista peitettä talveksi. Toden
näköisesti sopii sitä viljellä avo
maassa, mutta vaatii kasvuaika- 
na paljon kosteutta. Istutetaan 
parhaiten kiviraunioille kaner
van- tai hiekansekaiseen turve
maahan. Kasvatettaessa sieme
nestä on huomattu, että ensim
mäisenä kesänä kasvavat joko 
vain sirkkalehdet taikka korkein
taan sen lisäksi pari aluslehteä, 
jonka jälkeen nämä kuolevat ja 
jälelle jää vain tuo pieni, mukulai- 
nen juurakko, josta seuraavana 
vuonna uusia lehtiä ja ehkäpä 
myös kukkia kohoaa näkyviin.
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I. Olgae. R e g e 1. Kotim. Tur- 

kestani, löydettiin Khokandissa. 
90— 100 cm korkea, kaunis ko
ristekasvi sarakkeisiin; lehdistö 4 
hieno; kkt 2— 4 cm pitkät/ 
ruusunpunaiset, kauniit tertuissa, 
aukeavat heinä— syysk. Viihtyy 
parhaiten vähän kuivassa ja 
hiekkaisessa maassa, leviää hy
vin juurivesoista. On Pietarin 
luona ollut aivan säätä sietävä. 
Toisint. K oopm anni, L a u c h e.

I. Delavayi. F r a n c h e t .  
Kotim. Kiina. Kasvaa 70— 90 cm 
korkuiseksi; lhtsuuret, parijakoi
set. Loistava kasvi, ruusun väriset 
kukat, Gloxiniaa muistuttavat. 
Kasvin komea ulkomuoto ansain
nee niitä kiitossanoja, joita sen 
osaksi on tullut ulkomaisessa kir
jallisuudessa. Sietää peittämättä 
talven pakkasia päättäen koke
muksista Tukholman lähellä ole
valla Koeasemalla; ja silloin se 
meilläkin maan e. osassa on kes
tävä talvet.

I. variäbilis. P o t a n i n.
Uusi, hyvin kaunis, monivuoti
nen kasvi. Haage ja Schmidt toi
vat sen v. 1900 Erfurtiin. Se 
muodostaa hyvin haaraisen pen
saan, sormijakoiset lehdet; sano
taan kukkivan yhtä mittaa tou- 
kok. aina lokakuuhun. Kukat 
ovat ruusunpunaiset ja hyvin 
suuret. Kun taimet aikaiseen kyl
vettäessä kukkivat jo ensim
mäisenä vuonna, leviää tämä 
uutuus varmaankin pian hyvin 
laajalle.

Incarville-suku on nimitetty 
erään lähetyssaarnaaja I nc a r -  
v i l l e n  mukaan, joka pi- 

Smimoff, Käsikirja. — 12

temmän aikaa työskenteli Kii
nassa ja keräsi vasta 1880 tun
netun lajin, 7. sinensisen sieme
niä*.—  Kasvi on kaksivuotinen, 
sangen vaikeasti viljeltävä, joka 
Am phicom en  ja Eccremocarpu- 
sen kanssa muodostaa erityisen 
ryhmän Bignoniaceaein joukos
sa. Näistä kolmesta suvusta 
ovat viimemainitun lajit kotoisin 
Perusta ja Chilestä, mutta toiset 
kaksi kaakkois-Aasiasta.

t
Inula, Hirvenjuuri, heimo 

Compositee.
t
I. encifölia. L. Kotim. Europ- 

pa, Kaukasia. 30— 50 cm korkea. 
Kasvi melkein sileä, varsi hieno, 
hyvin taipuvainen; lht ruoditto
mat, kapeat, tasasoukat, suippo- 
päiset; kukkia sangen lukuisasti, 
keltaisia, aukeavat heinä-, elok; 
laitakukat puolta pitemmät kuin 
kehrä läpimitaten. Istutetaan 
sarakkeisiin.

I. glandulösa. W  i 11 d. Kotim. 
Kaukasia, liki 60 cm korkea; 
varsi latvaan asti lehdikäs, kukka 
yksinäinen, toiset lehdet ruusuk
keissa juuressa, jotenkin suuret, 
eloisan vaaleanvihreät, suikeat, 
kaikki ehjälaitäiset, toisinaan hy
vin hienohampaiset; koko kasvi 
nystyräinen; kkt suuret, keltai
set, hyvin kauniit, aukeavat hei
nä-, elok., 2— 5 cm pituiset laita- 
kukat, puolta pitemmät kuin 
kehrä läpimitaten. Muunn.: 
grandiflora, W  i 11 d. —  sukunsa 
kauniimpia; sillä on hyvin suuret

* Osaksi Regelin Gartenflo- 
rasta ja T. f. T— stä 1901, s. 95.
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my kerot, aina 10 cm, laitakukat 
5— 10 cm pitkät. (Toisint.: I .  
alpina , A d a m s . )  vähän isom
mat kukat. Lisääntyy helposti 
siemenistä keväällä. Toisint.: I .  
orientalis, L a m. ei W  i 11 d., I .  
caucasica, L a m.

fI. Helenium. L. tavallinen hir
ven- tai Aalann in juuri. Alkujaan 
viljelty, nyt viljelemättä koko e. 
Suomessa ja Ahvenanmaalla. 
Noin metrin korkuinen; varsi 
paksu, harvahaarainen; lht sepi- 
vät, vaaleanvihreät, herttapui- 
keat, isohampaiset, alta valko- 
vanukkeiset. »Juuri on paksu, 
kamferttituoksuinen sisältäen 
inulinia (eräänlaista tärkkelystä), 
jota on käytetty lääkkeenä 
vatsa- ja rintataudeissa, sekä 
myös käärmeenpuremissa.»*

t
I. suaveölens. J a c q. Kotim. 

e. Europpa. 60— 80 cm korkea; 
on edellisen kaltainen, tuoksu a- 
va; kukat keltaiset, tertuissa. 
Vaatii kevyttä ja kuohkeaa maa
ta. Kaikki lajit lisääntyvät sieme
nestä ja jakamalla. Siemen on 
itävää 2 vuotta, itää maassa 4 
viikossa. Kasvatetaan ruukus
sakin, mihin taimi syksyllä istu
tetaan; säilytetään kellarissa, pi
detään vähän kosteana helmi
kuuhun, jolloin kasvi otetaan 
huoneeseen. Tavallisesti se kuk
kii huhtikuussa.

Kaikkien lajien kukat ovat 
koristavia suurissa maljakoissa.

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter. s. 288.

Ipömea, heimo Convolvulus.

I. pörga V en der. Kotim. 
Meksikko. Kiiveksivä, 4 mtr. 
ja enemmän; juuri naurismai- 
nen, mukulainen. Varsi purp- 
puranvärinen, lht herttamaiset, 
suippopäiset. Kukintoperä 1- 
tai 2-kukkainen. Kehä suuri, 
karmosininpunainen, lähes 5 cm 
pitkä torvi ja 5 levinnyttä leh
teä.—  Tätä kaunista, lääkkeek
si sopivaa kasvia ei meillä ole 
paljon viljelty, vaikka sen vil
jeleminen on helppo. Juuret säi
lytetään talvella kuivassa hie
kassa, sahajauhoissa taikka tur- 
vepehkussa, hallattomassa huo
neessa ja istutetaan maahan 
keväällä. Lisätään siemenestä ja 
jakamalla. Tois. I .  Schiedeana  
Jucc., I .  Jalapa Ro y  le, ei 
P u r s h, Convolvulus officinalis 
Pel let ,  Exogonium  Purga ,
B nth.

Iris, Kurjenmiekka, heimo 
Iridese.

Iris-suku.
Sille, jolla ei pohattain ta

voin ole varaa kustantaa itselleen 
kallisarvoisia ja harvinaisia, ko
meissa kämmekkähuoneissa kas- 
vatettuj a kämmeköitä, korvaavat 
kurjenmiekat tavallaan näitä kas
veja. Irislajit eivät yleensä ole 
erittäin kalliita ostettaessa,useim
mat niistä menestyvät hyvin vaa- 
timattomimmissakin paikoissa, 
talonpojankin kasvimaassa ja pal
kintona kasvupaikastaan ja vä
hästä huolenpidosta antavat ne
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runsaasti melkein yhtä vaihte- 
levan värisiä kukkia kuin käm- 
mekkähuoneiden asukkaatkin. 
Koska muutamien lajien kukinto- 
aika on aikaisempi, toisten myö
hempi, voidaan istuttamalla yh
teen useampia eri lajeja saada Iris- 
ryhmissä kukkia sekä aikaiseen 
keväällä että vielä kesäsydäm- 
melläkin, joskaan eivät kukat 
kestä erittäin kauvan.

Kurjenmiekat menestyvät kai
kessa kevyessä, viljavassa maas
sa; moni niistä kasvaa hyvin 
myöskin sangen kovassa savi
maassa, muutamat kuivimmissa- 
kin paikoissa, esim. I .  germanica, 
/ .  pum ila  y. m., kun taas toiset, 
niinkuin I .  Pseudacorus, I .  M o n 
n ien  y. m. menestyvät parhaiten 
vesiperäisillä paikoilla, jokien, 
purojen y. m. varsilla. Kurjen
miekat lisääntyvät hyvin hel
posti jakamalla, jota on paras 
toimittaa elokuun lopulla, vii
meistään syyskuun ensi päivinä. 
Uudestaan istuttaessa, joka kol
mas tai neljäs vuosi, tulee katsoa, 
että taimet pannaan entistään s y 
vemmälle, koska juurakot tah
tovat kohottautua, jotta vanhem
pain tainten pitemmän aikaa 
uudestaan istuttamatta olleet 
juurakot tavallisesti ovat melkein 
maan pinnalla. Muutamilla Iris- 
lajeilla on sipulimainen juuri. Nä
mä; sipulit istutetaan lokakuussa, 
mutta ovat, niinkuin toisten la
jien juurakot, istutettavat uudes
taan joka kolmas tai neljäs vuosi. 
Lehtien kellastuttua ja lakastut
tua otetaan ne ylös ja säilytetään 
varjoisessa ja ilmavassa paikassa, 
kunnes istuttaminen alkaa. Tässä

mainitsemme kauneimmat, kes- 
tävimmät ja enin viljelemistä an
saitsevat Irislajit, joita viljel
lään. Kaikki ovat monivuotisia.

Juurakkoon nähden voidaan 
kurjenmiekat jakaa kahteen 
osaan: a ) juurakko pitkähkö, 
mukulaisen möyheä; b) juurakko 
sipulimainen.

Ensimmäiseen osastoon kuulu
vat: Ir is  germanica, / .  pum ila , I .  
sibirica, I .  K aem pferi y. m.; 
toiseen: I .  anglica, I .  hispanica, 
I .  reticulata, I .  tuberosa y. m. 
Molempain osastojen koristekas
vit ovat loistavia, mutta ensim
mäisiä ovat I .  germanica ja 
Kaem pferi y. m. Ihmeen ihania 
ovat myös Oncosyclus luokkaan 
kuuluvat lajit, niinkuin: I .  susia- 
na , iberica. atrofusca. Lortettii 
y. m.

I. aphylla. L. Kotoisin keski - 
Europan itäosasta, 15— 25 cm 
korkea. Varsi 1— 3 kukkainen; 
kkt suuret, purppuransinipuner- 
vat, kukkii kesäkuussa. Toisint.: 
/ .  nudicaulis, L a m., I .  bohemicat 
F. W . S c h m i d t , / ,  hungarica, 
W. ja K., I .  biflora, R c h b .  ei 
L., I .  furcata, B i e b., I .  scariosa, 
W  i 11 d., I .  Clusiana, T a u s c h, 
I .  bifurca, S t e v.

I. Alberti. R g 1. Kotim. Tur- 
kestani. Komea, I .  germanican 
näköinen laji. Lehdet leveät, ruo
honvihreät; kkt suuret, sinipu- 
nervat, sinistä, ruskeaa ja kel
taista seassa.

/

I. atropurpur6a. L. 60 cm
korkea. Tämän nimisenä viljel-
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lään puutarhoissamme leveä- 
lehtistä muotoa, jolla on suuret, 
tummansiniset, ihmeen loista
vat kukat, jotka puhkeavat erin
omaisen runsaina kesäkuussa. 
Ollen parhaimpia kurjenmiek
koja, mitä meillä on, ansaitsee 
tämä laji meillä tulla yleisesti 
viljellyksi.

/

I. balkäna. J a n k e. Kotim. 
Balkani. Noin 30 cm korkea; lht 
harmaanvihreät; kkt purppuran- 
sinipunervat, huuli valkosinipu- 
nervan täpläinen. Kaunis. Toi
sinto I .  Chamseiris, muun. 
halkona, B a k e r .

t

I. Chameeiris. B e r t o 1. Ko
tim. e. Ranska, Italia. 20 cm kor
kea; matalakasvuinen; lht joten
kin leveät; kupuliuskojen parta 
keltainen; kukat jotenkin suuret 
ja kauniit, vaaleankeltaiset, hy- 
vätuoksuiset, kukkii kesäkuussa. 
Muutamia muotoja kuuluu näi
hin: I .  olbiensis, H e n o n. ja 
I .  italica, Pari .

I. cosmiäca. J o h a n n e s  
N i c 1 a i kertoo tästä uudesta la
jista Möllerin Gärtnerzeitungissa. 
Laji on matalakasvuinen, ainoas
taan 25, korkeintaan 30 cm kor
kea, kukkii hyvin aikaiseen, jopa 
aikaisemmin kuin Ir is  pum ila , 
joka kuitenkin, niinkuin tiede
tään, kukkii hyvin aikaiseen taik
ka aikaisemmin kuin kaikki en
nen tunnetut, Ir is  suvun edusta
jat; lht jotenkin leveät, vaalean
vihreät, valko viiruiset; varsi yhtST 
korkea kuin kasvi; siinä on 2— 3, 
joskus useampia kauniita, yhtä

suuria kukkia kuin I .  germa- 
nican, väriltään keltaiset, sinis
tä seassa. Laji, joka on hyvin 
runsaskukkainen, kukkii vielä 
toisen kerran myöhään syksyllä. 
Runsaskukkaisuutensa tähden 
on se arvokas leikkokukka ja ma
talan kasvunsa vuoksi erittäin 
sopiva reunuksiin. Menestyy hy
vin jokaisessa hyvässä puutarha
maassa. Sitä sanotaan ensiluo
kan uutuudeksi.

I. ensäta. T h b g .  Kotim. Si
peria ja Japani. 40— 50 cm kor
kea, lht korkeat, tasasoukat tylp
pää, kolmikulmaista vartta pi
temmät. Ulkoiset kehälehdet 
keskeltä valkeat, sinisuoniset; 
kkt siniset, tuoksuavat, au
keavat kesäkuussa. Runsaskuk
kainen, ihmeen kaunis laji, sen 
lisäksi kestävä ja vaatimaton. 
Toisint.: I .  graminea, Th bg . ,  ei 
L., I .  higlumis, V a h 1., I .  Iriflora, 
B a 1 b., I .  D oniana , S p a c h., 
I .  caricifolia, P al i . ,  I .  fragrans, 
L d 1., I .  longispaiha, F i s c h., 
/ .  haematophylla, L k. ei F i s c h., 
I .  oxypetala , B n g e., I .  Pallasii, 
F i s c h.

f
I. fimbriäta. V e n t. Kotim. 

Kiina, Japani, Intia. Kasvilla ei 
ole juurakkoa; lht leveät, har
maanvihreät, tummasuoniset. 
Kaunis ja omituinen laji; varret 
40— 50 cm korkeat, haaraiset; 
kukkia 20— 30, suppilomaisia, 
kauniita, tuoksuavia, vaaleansi
nisiä, seassa keltaista, aukeavat 
heinäkuussa. Paha kyllä, on tämä 
laji arka pakkaselle. On talvella 
pidettävä kylmässä kasvihuo-
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neessa, mutta erinomainen hyö- 
tämiseen. Siitä enemmän Iriskas- 
vien lopulla. Toisint.: I .  chinen- 
sis , Bot.  M a g., M oraea fim bri- 
ata, H o r t ,  I .  japonica , T h b g.

I. flävescens. D. C. Kotim. 
Bosnia, Kaukasia. 50— 70 cm 
korkea; suuret, keltaiset, purppu
ranpunaista seassa, heikkotuok- 
suiset, loistavat kukat kesäkuus
sa.

I. florentina. L. Frorentin 
miekka. Kotim. etelä-Europpa. 
60— 80 cm korkuinen. Kau
niimpia kurjenmiekkoja. Juuri 
paksu, leveä ja suikertava; 
varsi korkea, lht pitkät, leve
ät, miekkamaiset, suippopäiset, 
ylhäältä 2— 3-haaraiset, kal- 
vomaisen tupelliset; kukat kau
niit, suuret, aivan valkeat ja 
tuoksuavat, aukeavat kesäkuus
sa. Vaatii lämpöistä ja kuivaa 
paikkaa ja peitettä ankaralla 
pakkasella. *—  Tätä kasvia vil
jellään vanhastaan suuressa mää
rin Italiassa ja erittäinkin Flo- 
rensin tienoolla, koska sen kui
vattu juurakko on jotenkin tär
keää kauppatavaraa. »Orvokki- 
juuren», (violrot) nimellä (se ni
mittäin tuoksuaa kuin jalo-or
vokki) saa sitä kaikissa ap- 
tekeissa, \vaikka sitä ei nyt enää 
käytetä niin paljon lääkkeenä 
kuin ennen. Jauhelmana sitä 
kuitenkin käytetään vieläkin, 
esim. hyvätuoksuisena ham- 
maspulverina ja katolisissa 
maissa myödään tuoksuavia ru
kousnauhoja, joiden pienet hel
met ovat sorvatut tästä n. s. 
orvokkijuuresta. Florensin kau

pungin vaakunassa lienee kuvat
tuna mainitun kurjenmiekan val
keita kukkia. Pietarin Pomolo- 
gisessa puutarhassa kestää se 
talvet peitteettä.

I. foetidissima. L. Kotiseutu 
keski- ja e. Europpa. 50— 60 cm 
korkea. Kun kasvia hieroo sor
miensa välissähajuaa se väkevälle 
kynsilaukalle; kukat tuoksutto- 
mia, jotenkin mitättömiä, vä
riltään kalpeankeltäisiä, sinipu- 
nervasuonisia. Tästä lajista, joka 
ei juuri ansaitse viljelemistä, on 
olemassa kaunis, kirjavalehtinen 
muunn. f  oi. varieg., joka erittäin 
somien lehtiensä tähden ansait
see huomiota. Sekä laji että 
muunnos menestyvät parhaiten 
kosteilla, vesiperäisillä paikoilla.

rI. germänica.* L. Kotim. 
keski- ja e. Europpa, Saksassa 
siellä täällä niityillä, kallioilla ja 
vanhoilla linnoilla. 30— 50 cm 
korkea. Kauniimpia kurjen
miekkoja. Juuri paksu, lyhyt, 
suikertava; varsi monikukkainen, 
korkeampi kuin miekkamaiset, 
harmaanvihreät, suippopäiset 
lehdet. Kukkain sisäiset kehä- 
liuskat sinikeltaiset; ulkoiset ke- 
häliuskat ylhäältä sinipunervat, 
alhaalta vaikeahkot, sinipuner- 
vanruskeat suonet; aukeavat 
monilukuisina kesäkuussa. Me
nestyvät kaikessa, hyvässä

* Vaasasta kirjoitetaan, että 
se ansaitsee huomiota, koska pa
remmankin väriset ovat osottau- 
tuneet yhtä kestäviksi kuin pää
muodot. Kukkii kesä-, heinä
kuussa.
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maassa ja voidaan syystä lu
kea parempiin, monivuotisiin 
koristekasvein. Tämänkin lajin 
hyvätuoksuisia juuria käytetään 
aptekeissa »orvokkijuuren» ni
mellä. Tästä lajista on olemassa 
joukko muunnoksia, joilla on erit
täin loistavat, eriväriset kukat ei
kä ole tavatonta,että ulkomaisten 
asiantuntijain hintaluett eloissa 
näkee sadottain eri muunnoksia 
mainittuina. Näiden lukemat
tomien muotojen kauniimmista 
mainitsemme seuraavat: Valkea- 
kukkaisia, muunn. U In n ocen ce , 
kkt aivan valkeat taikka alas- 
käänteisissä terälehdissä hienot 
oranssisuonet, ihmeen kauniit, 
kämmekän muotoiset.—  Josefi- 
ne, kkt valkeat, sinistä kel
taista seassa. —  M adam  Che
ran, kkt valkeat, sinipunerva- ja 
vaaleansinisuoniset. —  M a rjo - 
Iin, kkt valkeat, sinisuoniset. 
Keltaiset kukat. Muun. Cerberus, 
kullankeltaiset, purppuranvio- 
letit viirut. A urea , kkt voimak
kaat, aivan kullankeltaiset. —  
Sulphur, kkt rikinkeltäiset, tum- 
masuoniset. —  Ecclipse du Soleil, 
sisäpuolelta kalpeankeltaiset, 
pronssinhäiveiset, ulkoa kuparin- 
väriset, laita selvästi keltainen. 
—  Nahankeltaiset ja ruskeankel
taiset. Muun. Gazelle, nahan- 
keltainen, heikosti sinipunerva- 
juovainen. —  Richelieu , nahan- 
keltainen, seassa tummaa purp- 

uraa. —  M aori K in g , tulee 
ullankeltaisen ja tummanrus

kean vivahtavaksi, loistavimpia 
meidän, avomaakukkiamme.

Tuhkanvärisiä eli punasinerviä  
kukkia. —  Bridesm aid , sisäiset,

pystyt kukkalehdet vaalean la- 
ventelinväriset, alastaipuneet 
valkeat, verkkomaisesti laventeli- 
sinisuoniset, kauniimpia kurjen
miekkoja. —  English Queen , 
tukanvärinen, tummankeltaista 
ja tummansinipunervaa seassa.
—  Poiteau , kkt suuret, valkeat, 
laventelinsiniseen vivahtavat, 
alaspainuneet terälehdet tum
memmat, valkosuoniset. Siniset 
ja  sinipunervat kkt. —  Scarron 
kkt. punasinervät, keltaisen- ja 
tumman- sinipunervat suonet. —  
M adam e Chereau, kkt valkeat, 
sinipunervat ja vaaleansiniset 
raidat ja suonet. —  Bigoletto, 
kkt sisältä kullankeltaiset, ulkoa 
tumman sinipunervat.OzM/o, kkt 
voimakkaan sinivioletinväriset.

Punaiset ja  purppuranväri- 
set kukat —  A m oena , kkt purp- 
puransinipunervat, kellahtavat.
—  Action ; pystyt terälehdet kel
taiset; alaspäiset tumman kar- 
mosininpunaiset, valkosuoniset. 
Muunn. Quen of M a j , hyvin#kau- 
niit kukat, ruusunpunasinervät, 
alaskaarevat, terälehdet kelta- 
suoniset.

H ector, erittäin kaunis, pystyt, 
tummankeltaiset alaspäiset sa- 
mettikarmosininväriset teräleh
det, seassa purppuraa.

Altropurpurea , kkt uhkeat, 
purppuransinipunervat, aikaiset.

D arius, kkt, joilla on pysty- 
päiset terälehdet, sitronankeltäi
set, alaspäiset purppuransinipu
nervat, laita vaaleankeltainen ja 
valkoinen, verkkosuoninen.

I. gramlnea. L. Kotim. e. Eu- 
roppa. 30— 40 cm korkea. Kasvi
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tummanvihreä; lht kapeat, tasa- 
soukat, ruohomaiset, paljoa pi
temmät kuin litteämäinen, kak
sitahoinen, lyhyt varsi, tavalli
sesti pieniä, sinipunervia kukkia 
kaksittain, kukkii kesäkuussa. 
Vaatii kevyttä maata ja lämpi- 
mää paikkaa. Toisint.: I .A d a m ii  
Vi 11 d. I .  Compressa M n ch., ei 
L. Fil. X ip h ion  gram ineum  A 1 e f. 
X yrid iu m  gramineum  K 1 a 11.

I. htimilis. M. B. Kotim. Keski- 
Venäjä, Siperia. Matala laji, vaa
leansiniset kukat kesäkuussa.

I. hybrida. R e t z. 40— 50 cm 
korkea puutarhamuoto. Kukat 
valkeita, ulkoiset kehälehdet sini- 
punervasuoniset.

Ir is  hybrida nimellä kasvate
taan usein puutarhoissa joukko 
muotoja, jotka ovat milloin min
kin lajin näköisiä. Kun joka vuosi 
katoaa tällaisia vanhoja ja uusia 
tulee niiden sijalle, ei ole miksi
kään hyödyksi tässä luetella 
joukko puutarhanimiä. Lyhyesti 
vain suositamme tämän inieltä- 
kiinnittävän kukkasuvun ystävil
le näitä kauniita kurjenmiekkoja 
viljeltäviksi yleisemmin kuin nyt.

fI. iberica. H o f f m. Armenian 
ja p. Persian vuoret. Matalakas
vuinen, ainoastaan 20jcm, kalju, 
kukka yksinäinen; aluslehdet har
maanvihreät, tuskin 15 cm pit
kät, 6 mm leveät, poimuiset, 
vartta lyhemmät. Ulkoiset kehä- 
liuskat keltaiset, hyvin tiheässä 
hienoja, ruskeanpunaisia juovia 
ja usein keskellä suuri, musta 
täplä; sisäiset terälehdet pystyt;

valkeat taikka sinivioletit suo
net. Kaunis laji, mainio alppi- 
istutusten koristeeksi. Vaatii 
peitettä, varsinkin lumettomina 
talvina. Toisint.: Onocyclus ibe- 
ricus, S i e m s.

I. Kolpaköwskyäna. R g 1. Ko
tim. Turkestani. Uusi, matala 
laji. Juurimukulat sipulimaiset; 
lht kapeat, ruohomaiset, vana 
20— 30 cm korkea, erittäin kau
nis, sinipunervat, keltaisen ja 
sinisenkirjavat, jotka aukeavat 
keväällä, yhtäaikaa kuin Crocus, 
Galanthus ja muut aikaiset kevät- 
kukat. Toisint.: X ip h io n , B a- 
k e r.

t
I. Korolkowi. R g 1. Kotim. 

Turkestani. Löytänyt kenraali 
K o r o l k o f f ,  joka lähetti muu
tamia kappaleita Pietarin kasvi
tieteelliseen puutarhaan. Kasvi 
menestyi ja kukoisti seuraavina 
vuosina ilman peitettä, mutta 
hyvin kylminä talvina on se va
hingoittunut. Juuri lyhyt, sui- 
kertava; vana kasvaa noin 35 
cm korkuiseksi, ainoastaan sen 
alaosassa on muutamia suoria, 
sinivihreitä, nauhamaisia, suip- 
popäisiä, 30 cm pituisia ja | cm 
levyisiä lehtiä. Ulkoiset kukka- 
lehdet yhtä suuret, likaisenval- 
kealla pohjalla tummanpurppu- 
raiset suonet ja keskellä kapea 
partanauha; sisäiset kukka- 
lehdet pystyt. Tämän, ensiksi 
tunnetun lajin kukat olivat 10 
cm läpimitäten.

Viime vuosina on tämän I .  
Korolkovin muutamia muotoja 
tuotu Bucharan itäisistä vuori-
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seuduista: Concolor B aker, kau
nis, ulkoiset kukkalehdet purp- 
puransinipunervat ja tummem
mat, tuskin näkyvät suonet, 
muistuttaa hyvin I . Korolkow ia.

Leichtline Foster (Gardn. chron. 
1888 II, 37). Vähän isompi muo
to, kkt erinomaisen kauniit. 
Ulkoisten kklehtien maidonval- 
kealla pohjallahienot, mustanrus
keat suonet. Venosa Foster myös 
suurikukkainen, mutta eroaa vä
riltään edellisestä.

Venosa pulcherina. Kotim. 
Turkestani. Tämä erinomainen 
muoto, jolla on 12— 15 cm pitui
set, ulkoiset terälehdet kauniin 
vaaleanpunaiselle vivahtavat ja 
erittäin kauniit, purppuranpuna- 
suoniset, sisäiset lehdet mel
kein yhtä suuret ja samanväri
set; kukkii jo seuraavana vuonna 
kasvit, puutarhassa. Tämä muo
to vaatii viihtyäkseen suojaisaa, 
päivänpaisteista paikkaa ja ke
vyttä savimaata, johon on seko- 
tettu lehti- ja turvemultaa. Kas
vitieteellisessä puutarhassa se 
hyvin huolellisesti peitetään tal
veksi, mutta sanotaan sen Pie
tarin ulkopuolella olevan täysin 
kestävän ilman peitettä.

I. laevigäta. F i s c h ja M e y. 
Kotoisin Japanista ja Siperiasta. 
50— 80 cm korkea, suuret, kiiltä- 
vänsinipunervat, kellankirjavat 
kukat. Juurakko mukulainen. 
Komea laji, josta etupäässä muo
to K aem pferi, S i e b. p r. s p. 
ja sen lukuisat värivivahdukset 
viime aikoina ovat tulleet enem
män huomatuiksi. Näissä esiin
tyy mitä erilaisimpia häiveitä ja

piirteitä, samoin kerrotuissa ku
kissa. Mitä viljelykseen tulee, 
sanotaan, että I .  K aem pferi aina
kin vaatii kosteaa maaperää taik
ka runsasta kastelua, mutta 
erään saksalaisen viljelijän mo
net kokeet ovat kuitenkin osot- 
taneet, että asianlaita on päin
vastainen. Hän sanoo siitä: »Vesi- 
peräisestä maasta ei minun yl
häällä sijaitsevassa puutarhas
sani, joka on avonaisella paikal
la ja kovaa, kiviperäistä maata, 
ole puhettakaan. Täällä menes
tyy I .  K aem pferi avonaisella, päi
vänpaisteisella paikalla, ilman 
kastelemista hyvin hyvästi ja 
kukkii runsaasti joka vuosi. 
Vuoden 1901 kuivana kesänä 
kasvoivat ne eteläisellä, päi
vänpaisteisella rinteellä, jossa 
ne kukintoaikana olivat niin 
kuivettuneet, että nuput riip
puivat lakastuneina alaspäin. 
Estääksemme niitä täydelleen 
menehtymästä, kasteltiin taimia 
kolme neljä kertaa perinpohjin 
ja vasta kukkimisen jälkeen 
saivat ne enemmän vettä. 
Tästä huolimatta oli niillä syk
syllä raittiit, kauniit lehdet ja 
hyvät, voimakkaat juuret.» Jos 
Ir is  K aem pferi on heikkokuk- 
kainen, johtuu se suuressa mää
rin puuttuvasta ravinnosta. Kas
villa on tiheät, tuuheat juuret, 
jotka eivät ulotu laajalle ja laih
duttavat pian maan taimen ym
päriltä*

I. latifölia. V o s s. Kotim. e.

* K. B o v i n, Trädgardsvärl- 
den 1903, s. 16.
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Ranska. 50 cm korkea laji. 
»Sipulit» pitkulaisen puikeat, rus
keat; lht pitkät, tasasoukat, ven- 
homaiset; kukkia 2— 3 joka var
ressa; perusmuodon taivaansini
set, tummasuoniset ja keltainen 
täplä keskellä, aukeavat heinä
kuussa. Tästä ihmeen kauniista 
kasvista viljellään joukko mo
nenlaisia puutarhamuotoja, joi
den kukat ovat melkeinpä kai- 
kenvärisiltä vivahtavia. Ansait
sevat tulla viljellyiksi jokaisessa 
puutarhassa. Vaatii kuohkeaa, 
voimakasta ja hiekansekaista 
maata. Sipulit istutetaan syk
syllä 6— 10 cm syvään ja 12— 15 
cm välimatkan päähän toisis
taan. Tarvitsevat vain joka kol
mas tai neljäs vuosi uudestaan 
istuttamista. Lisääntyy sivusi- 
puleista ja siemenistä. Toisint.: 
1. X ip h iod es , E h r h., I .  anglica, 
H o r i ,  I .  pyrenaica , B u b a n i ,  
I .  X ip h iu m , Ja c q .  ei L.

I. Monnieri. D. C. Kotim. Kree
ta. 60— 80 cm korkea. Kukat 
aivan keltaiset ilman täpliä. 
Kukkii heinäkuussa.

I. Ocroletica. L. Kotim. Vähä- 
Aasia, Syyria, kosteilla paikoil]a. 
Varsi 2— 3 kukkainen; kukat 
keltaiset, tummasuoniset ja val- 
kealaitaiset, aukeavat kesäkuus
sa. Kuuluu sukunsa kauniimpiin. 
Kosteille paikoille oiva laji. Toi
sinto I .  orientalis, M i 11. ei 
T h b g. I .  gigantea, Carr. ,  
X ip h ion  ochroleucum , A 1 e f.

I. Pällida. L a m. Kotim. e. 
Europpa, Vähä-Aasia. Lähes

metrin korkuinen; juuri paksu, 
suikertava; varsi korkea, ylhäällä 
monta kukkatuppea; lehdet pit
kät, miekkamaiset, kkt hyvä- 
tuoksuiset, vaalean sinipunervat, 
kukkii kesäkuussa. Kaunis ja 
kestävä laji. Toisinto I . odora- 
tissima, Jacq. ,  I .  jlorentina, 
H o r t.

I. persica. L. Kotim. Persia. 
Komea laji, jonka monivärisistä 
kukista leviää hieno tuoksu. On 
arka eikä sitä meillä voitane avo
maalla menestyksellä viljellä, 
jonkatähden on paras istuttaa 
sipulit syksyllä, 3— 5 yhdessä 12 
— 15 cm ruukkuihin ja hoitaa nii
tä kuin hyötämiseen määrätyitä 
crocus- taikka tulppanisipuleja. 
Kukkivat silloin helmi- tai maa
liskuussa. Istutettuna avomaa
han tulee antaa tälle lajille kui
via paikkoja, hyvää, kevyttä 
maata ja peitettä, jotta sipulit 
eivät palellu. Kukat ovat kau
niit, helmensiniset, keskeltä kel
taiset, ruskeatäpläiset, kannasta 
purppurantäplikkäät. Toisinto 
X ip h iu m  persicum , M i 11., Juno  
persica, T r a t t . ,  Costia per
sica,, W  i 11 d.

I. plicata. L a m. Kotim. kaak
koinen Europpa. 60— 70 cm 
korkea puutarhamuoto; kkt suu
ret, tuoksuavat, siniset ja val
keat, punasinervän ja kellankir- 
javat, aukeavat kesäkuussa. Erit
täin kaunis. Toisinto Iris  aphylla , 
muunn. plicata, K e r.

I. Pseud&corus. L. Keltainen 
kurjenmiekka. Kotim. koko Eu-
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roppa. Kotimainen kasvi, taval
linen järvien, jokien ja purojen 
varsilla. Juurakko paksu, sui- 
kertava. 60— 80 cm korkea; lht 
leveänmiekkamaiset; varsi moni- 
kukkainen; kukat suuret, keltai
set, kaljut, kukkii kesäkuussa. 
Tätä lajia kannattaa viljellä puu
tarhoissamme ja puistoissamme, 
missä se istutettuna ojien varsille 
taikka muille kosteille paikoille 
on oikeana kaunistuksena. Juu
rakko on väkevä, vaikuttaa ulos - 
tus ta ja oksennusta. Kuivana se 
tulee maustemaisemmaksi. Sie
meniä käytetään kahvinlisänä.* 
Toisint.: I . longifolia, D. C.

I. pumila hybrida on uusi Iris- 
luokka, jota suositellaan ja kehu
taan saksalaisessa kirjallisuudes
sa, ja jota sanotaan mainioksi, 
ei vain viljelykseen kylmällä 
maalla, vaan myös erinomaiseksi 
hyötämiseen, siis yleensä vilje
lyn arvoiseksi. Itse I .  pum ila  laji 
on tosin myös koko soma sekä 
kylmällä maalla että hyötämi
seen, mutta sillä on liian lyhyet 
kukintoperät j a kukat eivät myös
kään ole erittäin loistavat. Uusi 
luokka, Iris pum ila hybrida on 
voimakkaamman kasvuinen, ku
kin toperät pitemmät ja loista- 
vammanväriset kukat suurem
mat. Erittäin kauniiksi ke
hutaan seuraavia, tähän kuu
luvia lajeja: Form osa, suuri- 
kasvuinen, 35— 40 cm korkea; 
siniset ja sinipunervat kukat. 
C yanea , erinomaisen merensiniset

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 78.

ja tummansiniset, samettimaiset 
kukat, Eburna, valkeakukkainen. 
Florida , vaaleat, sitronankeltaiset 
kukat. E xcelsa , metallinkeltäi
set kukat. Kaikkia näitä 5 lajia 
sanotaan varsin erinomaisiksi, 
varsinkin sidontatarpeisiin.*

I. reticuläta. M. B. Kotimaa 
Kaukasia, Persia. Juuri puikea, 
väriltään vaaleanruskea, kuori 
kuin päällystetty verkkomaisilla 
hilseillä; lht kapeat, ruohomaiset, 
15— 20 cm pituista vanaa kor
keammat; kkt tuoksuavat, tum
man taivaansiniset, keltaista se
assa. Muunn. Krelagi, purppu
ran sinipunervat, tuoksuttomat 
kukat. Molemmat lajit kukkivat 
hyvin aikaiseen ja voidaan 
syystä lukea meidän kauniim
piin kevätkukkiimme. Menes
tyvät kaikessa, hyvässä maassa. 
Niitä ei tarvitse uudestaan is
tuttaa kuin joka kolmas ja nel
jäs vuosi. Toisint.: X ip h ion  re- 
ticulatum, K 1 a 11., Neubeckia  
reticulata, A 1 e f. Tämä Irislaji 
on suuriarvoinen ryhmäistutuk- 
siin ja myöskin hyvin sopiva 
hyötämiseen talvella, jolloin sen 
kukat aina ovat halutuita.

I. ruthenica. A i t. Kotim. e. 
Venäjä. Noin 12 cm korkea. Ku
kat tuoksuavia, keltaisia, val
keaa ja sinipunervaa seassa. Voi
daan samoinkuin edellistä lajia 
edullisesti käyttää reunuksiin. 
Kestävä. Toisint.: coespitosa,
Pal i .

* E. L i n d g r e n ,  Tidning 
för trädgardsodlare 1900, s. 83.
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tI. sambticina. L. Kotim. e. 

Europpa, Itämaat. 40— 50 cm 
korkea. Juurakko iso, suikerta- 
va; varsi haarainen ja pitempi 
kuin harmaanvihreät, miekka- 
maiset lht; kukkia 2— 9, tavalli
sesti 3— 4. Ulkopuoliset kehä- 
liuskat siirrottavat, suuret, vaa
leankeltaiset, sinipunervalla kir
jaillut, partanauha valkea, sini- 
juovaiset suonet; sisäiset siner
tävät, tuoksuavat seljakukilta; 
kukkii kesäkuussa. Menestyy 
kaikkialla, usein metsittyneenä 
raunioilla y. m. Käytetään usein 
kivikkojen verhona suurissa puis
toissa. p

I. sibirica. L. Kotim. Siperia, 
kosteilla niityillä. 75— 80 cm 
korkea. Juuri suikertava, haarai
nen, mätästävä; lht kapeat, tasa- 
soukat; varsi liereä, pillimäinen, 
1— 3-, harvoin 5-kukkainen, ala
osa harvalehtinen; ulkoiset kehä- 
liuskat vastapuikeat, vaaleansi
niset, sinipunervan verkkosuoni- 
set; sisäiset liuskat pitkulaiset, 
suorat, sinipunervat, suoniset * 
kukkii kesäkuussa. Muunnos val
kokukkainen. Toisinaan metsit
tyneenä e. Ruotsissa, joka osot- 
taa kasvin kestävyyttä. Toisint.: 
I .  pratensis, L a m., valkea muo
to. I .  flexuosa , Murr. ,  I .  acuta, 
W  i 11 d., I .  m aritima, M i 11., 
I .  stricta, M n ch., X ip h ion  sibi- 
ricum , P ari .

I. Susiäna. L. Kotimaa Itä
maat. »Sureva leski», Susiana. 
(Vähä-Aasia). Tätä lajia suosi
taan suurten, synkän väristen 
kukkainsa tähden, jonkavuoksi 
kasvia on ruvettu sanomaan
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»surevaksi leskeksi», »suruvaip- 
paiseksi kuninkaantyttäreksi» 
»surevaksi kaunottareksi» y. m. 
Varsi 50— 60 cm korkea, kk. yk
sinäinen; harmahtava, suoninen, 
purppuran ja mustansinivioletti- 
täplikäs ja marmoroitu. Tämä 
omituisen värinen ja mieltäkiin- 
nittävä laji, suurikukkaisin viljel
tävistä kurjenmiekoista, sopii 
parhaiten ruukkuviljelykseen, 
sitä tuskin meillä voikaan pitää 
ulkona talvella.

t
I. squ&lens. L. Nahkainen kur

jenmiekka. Kotim. Europpa. 50 
— 70 cm korkea; lht sinivihreät, 
leveät, lvhemmät monikukkaista 
vartta; ulkoiset kehäliuskat sini
punervat, suoniset ja keltainen 
parta; sisäliuskat leveät, sisään- 
taipuneet, kalpeannahankeltai- 
set; kukkii heinäkuussa. Usein 
metsittynyt e. Ruotsissa, joka 
osottaa kasvin kestävyyttä.

r
I. spuria. L. Täplikäs kurjen

miekka. 50— 70 cm korkea; lht 
helakanvihreät, kapeat, tasasou- 
kat, liereää, tiivistä, harvakuk- 
kaista vartta' lyhemmät, ulkoi
set liuskat pvöreämäisensoikeat, 
lovipäiset, valkokel täiset, tiheästi 
sinipunervasuoniset; sisäiset pit
kulaiset, lovipäiset, suorat, sini
punervat; kukkii kesäkuussa.

I. Svverti. L a m. Kotim. e. 
Europpa. 50— 60 cm korkea. 
Kukat tuoksuavat, valkoiset, 
sini- ja purppurasuoniset, kukkii 
kesäkuussa.

t
I. variegäta. L. Kirjava kur

jenmiekka. Kotim. e. Europpa.
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50— 60 cm korkea; lht sinivih- 
reät, leveät, monikukkaista va
naa lyhemmät; ulkoiset kehälius- 
ka tylpät, valkeat tai kellan val
koiset, päästä punaiset; sisäiset 
leveät, sisäänpäin käännetyt, 
aaltomaiset, keltaiset keltaisine 
partanauhoineen, kukkii kesä
kuussa. On olemassa myös joukko 
muunnoksia, kkt eriväriset. Voi
daan lukea loistavimpiin kur
jenmiekkoihin mitä meillä on.

I. Xiphioides.* Englannin kur
jenmiekka. Kotim. Espania. 
50— 60 cm korkea; sipulimainen 
juuri; lht tummanvihreät, kas- 
teensiniset, kapeantasasoukat, 
venhomaiset, pyöreä-uurteiset, 
vähän pitemmät kuin 2— 3-kuk
kainen vana; kehäliuskat hyvin 
leveät, ulkoiset puikeat, sisäiset 
pystyt ja kapeammat. Kukat 
suuret, ihanat, sinivalkoiset; 
punavioletit tai kirjavat, kukkii 
kesäkuussa. Toisint.: I . anglica, 
H o r t.

I. Xiphium. L. Kotim. Espa
nia. 50— 70 cm korkea laji. Sipu
lit puikeat, joskus litteämäiset; 
vana 2-kukkainen; lht oramai- 
set, kouruiset, päälajin kukat sini- 
punervat; aukeavat kesäkuussa. 
Lukuisten, siemenistä kasvatet
tujen puutarhamuotojen tuok- 
suavat kukat vaihtelevat sinisinä, 
valkeina, ruskeina ja keltaisina.

* Xiphioides, pumila, anglica 
ja Hispanica vaativat kevyttä pei 
tettä talveksi Vaasan seuduilla. 
Kukintoaika vaihtelee kesäkuun 
keskivaiheilta heinäkuun loppuun.

Istutetaan, monistekaan ja hoi
detaan kuin I .  latifoliaa. Toisint.: 
I . variabilis, Jacq. ,  X ip h iu m  
vulgare, M i 11. X .  angustifol. 
T o u r n e f. Paitsi tässä luetel
tuja, on suuri joukko toisia 
Irislajeja, joita melkein kaikkia 
voidaan käyttää koristekasveina 
ja kaikkia niitä lajeja, joista ei 
muuten ole mainittu, voidaan 
helposti monistella jakamalla 
juurakkoa, jota on paras toimit
taa keväällä taikka elokuussa. 
Useimmat kurjenmiekat ovat 
tyytyväisiä melkein mihin maan- 
laatuun tahansa. Muutamat lajit 
niinkuin I .  germanica, jlorentina, 
variegata ja pum ila  menestyvät 
hyvästi kuivimmillakin paikoilla, 
toiset taas esim. I .  Pseudäcorus 
M onnieri y. m. kasvavat parem
min suoperäisillä ja vetisillä pai
koilla, jopa vedessäkin. Koriste
kasveina suuremmissa ja pie
nemmissä puutarhoissa ovat ne 
suuriarvoiset.

Ir is  hyödyttäväksi. Harvat kas
vit ovat sopivampia hyötämi- 
seen kuin Iris, jos valitaan aikai
seen kukkivia ja kauniita lajeja. 
Hyasintit, tulppani t, narsissit 
y. m. ovat kyllä oivallisia eikä 
tietysti voida jättää niitä hyötä- 
mättä, mutta jonkun hyvän ei 
tarvitse toista syrjäyttää, ja 
vaihtelu on aina miellyttävää. 
Kauniit Iris-lajit, täydessä ku
kassa talvella tai aikaiseen ke
väällä, ennenkun vielä kukat 
ovat puhjenneet avomaalla, an
saitsevat todellakin näkemistä.

Hyötämiseen siis käytetään 
aikaiseen kukkivia ja kauniita 
lajeja. Tähän kuuluvat joten-
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kin lukuisat, Iris  germanica 
muunnokset; sitten Iris  reticu- 
lata, I .  pum ila , / .  stylosa, I .
latifolia, (anglica), I .  persica 
y. m.

Mitä itse hyötämiseen tulee, 
on se niin yksinkertaista, ettei 
siitä tarvitse monta sanaa lausua. 
Taimet otetaan ylös syysk. tai 
alussa lokak., valitaan" voimak
kaimmat juurakot taikka sipuli- 
mukulat ja joko istutetaan ne 
ruukkuihin taikka laatikkoihin, 
asetetaan hallattomaan la
vaan tai kastiin, jossa saavat 
olla, kunnes otetaan hyödettä- 
viksi viileään huoneeseen —  8, 
10, 12 asteen lämpimään —  
taikka pistetään aivan yksinker
taisesti maasta otetut turpeet, 
istuttamatta niitä ruukkuihin 
tai laatikkoihin, hallattomaan la
vaan. Sitten siirretään tai
met vähitellen viileään tai puoli- 
lämpimään kasvihuoneeseen hyö- 
dettäviksi, joka voi alkaa jo mar
raskuussa. Sellaiset turpeet, joi
ta ei istuteta ruukkuihin tai mui
hin astioihin, asetetaan kasvi
huoneeseen otettaessa suorastaan 
porrashyllylle, johon on levi
tetty kerros kevyttä, hedelmällis
tä multaa, turve turpeen viereen 
ja turpeiden välipaikat täytetään 
hyvällä, kuohkealla mullalla, kai
ken ympärille asetetaan säleistä 
tai muusta sellaisesta tehty kehys, 
jotta ei vesi kasteltaissa juoksisi 
pois multaan tunkeutumatta.

Ottamalla aina parin kolmen 
viikon päästä uuden joukon Irik 
siä  hyödettäviksi ja käyttämällä 
enemmän tai vähemmän aikai
sia lajeja, voidaan näitä loista
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via kukkia saada pitkin talvea, 
aina joulukuusta myöhään kevää
seen. Iristä ei saa hyötää kovin 
lämpimässä. 8— 10— 12 asteen 
lämmin on sopivin.

Jokainen, joka rupeaa hyö- 
tämään Iristä , on varmaankin 
oleva tyytyväinen tuloksiin. 
Kokemus on myöskin osotta- 
nut tämän viljelyn? kannatta
vaksi.

Ixiolirion, heimo Amaryl- 
lidacese.

I. Kolpakowskyänum. R g 1.
Kotoisin Turkestanista, 1000—  
1600 metriä yli m. p. Sipuli noin 
12 cm vahva läpimitaten; lht 
tasasuokat, pystyt, aluslehtiä 4 
ja varsilehtiä 2; kukat tavallisesti 
4- tai monikukkaisissa sarjoissa, 
valkeansinipunervat, aukeavat 
toukokuun alussa. Lajin tulp- 
panintapainen sipuli lisääntyy 
pienistä sivusipuleista. Kestää 
talven peittämättä Pietarin seu
duilla ja kukkii siellä toukokuun 
alussa. Toisint.: Kolpakovvskya  
ixiolirioides, R g 1.

I. montänum. H e r b. Kotoi
sin e. Venäjältä, Itämailta. 30—  
40 cm korkea. Sipuli soikea, tulp- 
panimainen, vähän isompi edel
listä; vana korkea; 4 tasasouk- 
kaa, voimakasta, pystyä alus- 
lehteä ja ylempänä muutamia, 
hyvin pieniä lehtiä; kukkia 4 sar
jassa, harvoin useampia, eloisan 
orvokinsinisiä, vähän ruusunvä- 
risiä, aukeavat tuokokuussa; pit
kissä epätasaisissa perissä, toi-
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sinaan kasvaa sarjan alla 2 yk
sinäistä kukkaa. Muunn .m acran- 
tumin jokaisessa vanassa on vain 
yksi kukka; paljoa isompi kuin 
itse lajin. Toisint.: I .  Pallasii, 
F ja M., Am aryllis montana, L a- 
b i 11., Alstroemeria m ontanum, 
K e r., A . triflora, G r i f f .  Sitä
paitsi on viljeltynä L  tata- 
ricum , Herb. ,  ja I .  Ledebouri, 
F. ja M.

Sipulit istutetaan syksyllä hy
vään, kuohkeaan maahan ja läm
pimiin, päivänpaisteisiin paik
koihin. Kun sekä kukat että leh
det kesäkuussa ovat kuihtuneet, 
otetaan sipulit maasta, pannaan 
sateelta suojattuun paikkaan kui
vamaan, jonka jälkeen ne asete
taan kerroksittain kuivaan hiek
kaan taikka turvemultaan, kun
nes ne lokak, jälleen istutetaan 
ulos. I .  montana on epäilemättä 
kaunein; erittäin koristava sekä

kukkaryhmissä että sarakkeissa. 
Kukat ovat hyvin kauniit kai- 
kellaisiin sidoksiin.

Ieffersönia, heimo Podo- 
phyllese.

I. diphylla. P e r s. Kotim. 
Virginia. Kaunis, 8— 15 cm kor
kea kasvi; lehdet pitkäruotiset, 
syväherttaiset, päästä kaksija
koiset, alapuoli harmaan vihreä; 
kk yksinäinen, valkoinen, kaunis, 
muistuttaen vähän kauniin San- 
guinaria canadensisen kukkia. 
Aukeaa aikaiseen keväällä. Paras 
istuttaa alppikasvien joukkoon 
tekokallioille, vaatii hyvin hie- 
kansekaista maata ja vähän var
joista paikkaa. Lisääntyy juu
rivesoista. Toisint.: I .  hinata 
B a r t . ,  I .  B artonisi M chx. ,  
Podophyllum  diphyllum , L.

K.

Kitaibölia, heimo Malvacese.
K. vitifölia. W  i 11 d. Kotim. 

Unkari. Vähän kolmatta m. kor
kea; hyvin lannotetussa maassa 
tulee kasvi vain kaksivuotiseksi; 
jotenkin suuret, aivan valkeat, 
kauniit kukat aukeavat heinä-, 
elok. Käytetään suuremmissa 
puutarhoissa sarakkeiden koris
teena taikka puu- tai pensas- 
ryhmien reunuksina. Menestyy 
kaikellaisessa, voimakkaassa, 
mutta kosteanlaisessa maassa. 
Lisääntyy siemenistä, jotka kyl

vetään keväällä lavaan. Sieme
net ovat itäviä 3 vuotta, itävät 
maassa kahdessa viikossa.

Kniphöfia, heimo Liliacse.
K. uvöria. H o o k. Kotim. e. 

Afrikka. Kasvi 80— 100 cm kor
kea; juuri hyvin pitkä, kellan
ruskea, toisinaan ikäänkuin pai
sunut; kaikki lehdet kasvavat 
juuresta, 80<— 100 cm pitkät, 
harmaanvihreät, pystyt, sileät, 
miekkamaiset, laidoilta hyvin
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hienohampaiset, muodostaa iso
ja, jotenkin kauniita pensaita. 
Varsi voimakas ja jäykkä, toista 
metriä korkea, latvassa yli 18 cm 
pitkät, tähkämäiset kukkatertut; 
kukat alussa pystyt, korallin
punaiset, sitten riippuvat, orans
sinpunaiset ja vihdoin vihreän- 
keltaiset. Kasvi saa olla monta 
vuotta samassa paikassa. Vaa
tii syvää, hedelmällistä multaa; 
jos ei sitä ole saatavissa, täytyy 
istuttaessa keväällä taimille kai
vaa kyllin suuret kuopat ja täyt
tää ne voimakkaalla, lavasta ote
tulla ruoka- ja savimullalla. Toi- 
sint.: K . aloides, Mnch. ,  Aloe  
uvaria, L., Tritomanthe uvaria, 
L k., Veltheimia uvaria, W  i 11 d., 
F. speciosa, R t h., Aletris uva
ria , L.

Tämän komean kasvin monis
ta puutarhamuodoista mainit
semme seuraavat: grandis, kor- 
keakasvuinen, pitkine komeine 
kukkaterttuineen, kkt karminin- 
punaiset ja keltaiset; grandiflora, 
toista metriä korkea, kkt suurem
mat kuin edellisen; nobilis, ko
mea, vähintäin 150 cm korkea 
muoto, kktertut suuret, tulipu
naiset; Saundersii, tertut 35— 45 
cm pitkät, aikaisempi kuin mi

kään edellisistä, kkt punaiset, 
keltatäpläiset; glauca matala, 
harmaanvihreä; vana 80 cm kor
kea tai korkeampi, kukkatertut 
15— 20 cm pitkät, sinuperinpu- 
naiset, ja floribunda, C hhris, 
F. L em oin e , F ranz Buchner, W . 
E., Gumbleton, I .  Sallier, Jules 
Chretien y. m.

Ei mikään näistä kasveista ole 
täysin talvea kestävä, vaan ovat 
ne kaikki joko huolellisesti pei
tettävät taikka pidettävät tal
vella hallattomassa kastissa tai 
muussa huoneessa ja keväällä 
istutettavat ulos. Göteporin 
puutarhayhdistyksessä on kui
tenkin parikymmentä tainta mo
nena vuonna ollut talvella sa
rakkeessa, joka sijaitsee suuren 
palmuhuoneen eteläisellä sei
nuksella. Ne peitetään talvella 
harvoilla vasuilla, joiden ympä
rille pannaan kuivia lehtiä, kui
tenkin niin, että ilma kaiken 
talvea pääsee taimiin. Tavalli
sesti alkaa kukkiminen elokuun 
loppupuolella ja jatkuu, kunnes 
kovempia halloja ilmaantuu, jos
kaan niitä ei tulisi ennenkun 
marraskuussa. 3— 4 vuoden van
hat taimet kasvattavat hyvissä 
olosuhteissa 18— 20 kukkavanaa.

L.
Lathyrus, Nätkelmä, heimo 

Leguminosee.

L. cirrhösus. S e r. Kotimaa. 
Pyrenean vuoret. Varret lukui
sat 1— 1,50 metriä pitkät ja

hyvin haaraiset, kukat pitkäpe- 
räisissä lehtihankatertuissa, lois
tavan ruusunpunaiset, aukeavat 
kesä-, heinäkuussa; palot ja leh- 
dykät verkkosuonisia. On täy
sin kestävä. Käytetään sarak-
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keiden kaunisteena tai pensas
tojen reunoissa.

L. grandifldrus. S i b t h ja
S m. Kotoisin e. Europasta. Kar
hi haarainen. Suuret, hyvätuok- 
suiset, kauniin purppuranpunai
set kukat kasvavat lehtihangois
ta, useimmiten parittain pitkissä 
kukintoperissä; lehdykät vas- 
tapuikeansuikeita, korvakkeet 
nuolikantaisia, kannassa ora- 
mainen hammas, herne melkein 
kalju. Lajia pidetään kauniim- 

ien monivuotisten avomaa- 
asviemme joukkoon kuuluvana. 

Menestyy parhaiten kevyessä ja 
hiekansekaisessa, mutta kuiten
kin voimakkaassa maassa ja ete
läänpäin sijaitsevassa paikassa. 
Siemenet kypsyvät meillä har
voin, jonkatähden sitä on monis
tettava juurivesoista. Kovimpina 
talvina on kuiva peite välttämä
tön. Toisint.: P isu m  biflörum , 
R a f i n.

L. heterophyllus. L. Kotim. 
Ruotsi. Kasvi harmaan vihreä, 
1,50— 2 m. korkea, köynneliäs. 
Kukat suuret, vaaleanpunaiset. 
Soveltuu puunrunkojen y. m. 
verhoksi. Villiintyneenä e. Ruot
sissa. Lisääntyy juurivesoista.

L. latifölius. L. Kotim. e. 
Europpa, toisinaan villiintynee
nä e. Ruotsissa. Kasvi sinivihreä, 
köynneliäs; 1,50— 2 metriä kor
kea. Kukkain asento yksipuoli
nen, kkt suuret, kauniit, tavalli
sesti ruusunpunaiset, erään 
muunnoksen (splendens) tum
manpunaiset, aukeavat heinä-,

elokuussa; lehdykät ainakin 3 
kertaa leveyttään pitempiä, leh
tiruoti puolta pitempi korvak- 
keita. Laji sopii erittäin hyvin 
kaikellaisten ristikkoaitojen ja 
säileistöjen kaunisteeksi ja me
nestyy oivallisesti pohjois- ja 
itäpuolella. Sarakkeissa ja nur
mikoilla näyttää kauniilta, kun 
asetetaan 3 taikka 4 kyllin pit
kää seivästä yhteen, niin että ne 
muodostavat huippusärmän ja 
panee kasvin kiipeämään ylöspäin 
niitä myöten, jolloin on katsotta
va, että oksat tasaisesti leviävät 
joka suunnalle. Niinkuin toiset
kin, monivuotiset Lathyrus lajit, 
ei tämäkään anna runsaasti sie
mentä, jonkatähden kasvia taval
lisesti monistellaan juurivesoista. 
Poikkileikatut kukat ovat erin
omaisen kauniita suuremmissa 
vihkoissa.

L. rotundifdlius. B i e b. Koti
maa Tauria. Kasvi kärhivä, var
ret 2— 3 m pitkät; kukat 3-puo
leiset. Kukintoperä pitkä, kau
niit, eloisanruusunpunaiset kkt 
runsaissa tertuissa. Muun. ellip- 
ticus, S e r., lehdykät ainakin 
kaksi kertaa leveyttään pitem
piä; lehtiruodit korvakkeiden pi
tuiset. Todellisia loistokasveja, 
joita voidaan käyttää ja hoitaa 
niinkuin ennen on kerrottu. L .  
latifölius'estä. Peitetään kovilta 
pakkasilta.

Lavatera, Poppeliruusu, 
heimo Malvacese.

L. Olbia. L. Kotimaa Ranska. 
Pensasmainen, juuresta haarova,
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vähän karkeakarvainen; 2 m. 
korkea. Lht pehmeät, harmaan - 
vanukkeiset, 5-liuskaiset, ylem
mät 3-liuskaiset, joista keskim
mäinen toisia pitempi, isom
mat pitkähköjä, liuskattomia; 
kukat jotenkin suuret, aukeavat 
heinä— syysk. Terälehdet 2-lius- 
kaiset, purppuran ruusunpunai
set. Kasvia käytetään vain suu
remmissa maisemapuu tarhoissa. 
E. Ranskassa käytetään sitä 
kauneiksi pensasaidoiksi, Ruot
sissa taas koristekasvina sarak
keissa ja nurmikoissa. Hoide
taan usein kaksivuotisena.

L. Thuringiäca. L. Kotimaa 
Tyyrinki, Tataria. Kasvi metrin 
korkuinen ja korkeampikin; haa- 
rainen; lehdet vähän vanukkei
set, alimmat kulmikkaat, ylim
mät 3-liuskaiset, kukintoperä 
yhtenäinen, yksikukkainen, leh
tiruotia pitempi, kkt kalpean 
ruusunpunaiset, terät 2-liuskai- 
set. Kestävä laji, jota sopii is
tuttaa kukkuloille ja sellaisille 
paikoille, joissa ei ole rakennuk
sia, puistoihin ja suuriin maise
mapuu tarhoihin. Lisääntyy hel
posti siemenestä, joka on itävää 
3— 4 vuotta, mutta itää maassa 
8 päivässä.

Leöntice, heimo Berberi- 
daceae.

L. altöica. Pal i .  Kotim. Altai. 
Aluslehdet kerrotut, varsilehti 
5-jakoinen; kkt tertuissa, keltai
set, aukeavat aikaiseen ke
väällä.

L. Leontopetalum. L. Kotim. 
e. Europpa. Muutaman cm kor
kuinen kasvi, lehdet toiskertaan 
3-sormiset, kkt keltaiset, tertuis
sa, aukeavat toukok. L . thalictroi- 
des L. ja L . chrysogonum, L. ovat 
hyvin edellisen näköiset. Kaikkia 
lajeja voidaan käyttää kivika
soilla, paras on kuitenkin istut
taa ne puolivarjoisiin paikkoi
hin, raittiiseen ruokamultaan.

Leontopödium, heimo 
Compositse.

L. alpmum. G a s s. Saksaksi 
Edelweiss niminen, tuttu kasvi, 
muutaman cm korkuinen, val- 
kovillainen alppikasvi, jonka hy
vin mitättömät kukat ovat val- 
keavillaisten, tähtimäisesti ryh
mittyneiden suojuslehtien ym- 
päröimät. Kotoisin Sweitsin al- 
peilta ja villiintynyt siellä täällä 
etelä-Saksan vuoriseuduilla. Vii
me aikoina hyvin levinnyt, jotta 
se nyt kasvaa Pyrenean vuorilla, 
Karpateilla, Siperiassa ja Mont 
Coakilla, Uudessa Seelannissa. 
Käytetään paljon sekä tuoreena 
että kuivana vihkoissa, joita 
alppiasukkaat myövät matkai
lijoille ja niin suuressa määrin, 
että Sweitsissä on ruvettu pel
käämään niiden kuolevan suku
puuttoon, sen tähden on kielletty 
niitä juurineen kaivamasta. Ko
ristekasvina eivät tämä eikä aa
sialainen muoto, Leontop. sibiri- 
cum , C a s s., ole juuri minkään 
arvoisia, varsinkin kun eivät 
kumpikaan viljeltyinä koskaan 
tule niin puhtaan valkeavillai-

Smimoff, Käsikirja. — 13
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siksi, kuin ne ovat luonnollisilla 
kasvupaikoillaan.

Edelvveissiä viljeltäissä tulee 
vain —  niinkuin jokaista toista 
viljelykasviakin varten —  hank
kia terveitä, itäviä siemeniä, joita 
voi joko suorastaan kylvää avo
maalle, sinne, missä kasvia on 
aijottu kasvattaa taikka myös 
kylmään lavaan, jonka jälkeen 
taimet, kun ne ovat kyllin kehit
tyneet, istutetaan ulkosalle. Sit
ten kasvi leviää myös itse kyl
väytymällä. Toisten alppikasvien 
lailla menestyy Edehveisskin par
haiten kevyessä kanerva-, sam
mal- tai metsämullassa, kuivassa, 
päivänpaisteisessa paikassa.*

Leucönthemum, Papinkau- 
lus, heimo Compositee.

L. möximum. D. G. Kotimaa 
Pvrenean vuoret, niityt. Varsi 
30— 40 cm korkea, pysty, hieno- 
kulmainen, juuresta vähän haa- 
rainen, ylhäältä kalju, varsi- 
lehdet kokonaan sahalaitaiset. 
Valkeat, suuret kukat aukeavat 
kesä-, heinäkuussa. Kukat suu
remmat kuin muiden tämän lajin 
kasvien. On kaunis rvhmä-

* Meillä maamme eteläosassa, 
Stensbölen kartanossa Porvoon 
luona on sitä jo kauvan viljellyt 
tunnettu kukkaystävä, vapaa- 
herratar R o t k i r c h, o. s. A m i- 
n o f f Pekkalasta. Hän kylvi 
sen siemeniä syksyllä ja sai 
seuraavana kesänä îloita kuk
kasista. Kasvi peitettiin kui
tenkin talveksi.

ja sarakekasvi. Vaatii vähälu- 
misina talvina huolellista lehti- 
peitettä. Toisint.: Chrysanthe-
m um  m axim um , R a m o n d, 
C. grandiflorum , L a p e y r.

Leucöium, Kevätkello, hei
mo Amaryllidese.

L. aestivum. L. Kotimaa k. 
Europpa. 30— 40 cm korkea. Si
puli munanmuotoinen, 2— 3 cm 
läpinhtäten, lehdet 25— 30 cm 
pitkät, tummanvihreät, veltot, 
suikeat, noin 1| cm leveät; vana 
litteämäinen; 2-tahkoinen; kukat 
sarjoissa, kauniit, nuokkuvat, 
kellomaiset, valkeat, terälehtien 
päissä vihreät täplät, aukeavat 
kesäkuussa. Hyvä sekä sarak
keiden että reunamain kaunis
tuksena. Vaatii syvää, ravitse
vaa ja kosteanlaista maata sekä 
lehtipeitettä kovina talvina. 
Toisint.: N ivaria aestivalis,
M o e n c h.

L. vernum. Lumililja. Kotimaa 
k. Europpa, Venäjä, Krimin nie
mimaa ja Kaukasia. 10— 20 cm 
korkea. Sipuli pyöreä, ulkokuori 
ohut ja vaaleanvihreä; lht 1| cm 
leveät, voivat kasvaa aina 20 cm 
pituisiksi; kukintoperä 2-tah- 
koinen, noin 25 cm pitkä, ohut-, 
lyhyttuppinen; kukka yksinäi
nen, nuokkuva, kellomainen, val
kea, vaaleanvihreäpäinen; kuk
kii aikaiseen, samoihin aikoihin 
kuin G. nivalis tai usein vähän 
myöhemmin. Kauneimpia kevät- 
kukkiamme, edellistä suurempi 
ja kauniimpi. Loistokas, mihin
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sen vain istuttaa, ryhmiin taikka 
toisten kevätkasvien joukkoon, 
kuten lumikellojen, vuokkojen, 
sahramikukkien, sinililjan y. m. s. 
Kasvaa valoisissa lehtimetsissä. 
Pietarin kasvit, puutarhassa vaa
tii se päivänpaisteista, avonaista 
paikkaa. Vaatii samanlaista hoi
toa kuin edellinenkin sekä lu
mettomina talvina lehtipeitettä. 
Molemmat lajit ovat joka neljäs 
vuosi istutettavat uuteen, rait
tiiseen maahan. Lisääntyy sivu- 
sipuleista. Toisint.: N ivaria verna 
M o e n ch.

Liätris, heimo Compositse.
L. elegans. W  i 11 d. Kotimaa 

Florida, Teksas. 60— 80 cm kor
kea. Varsi yhtenäinen, osaksi 
pehmeäkarvainen; ylemmät leh
det kapeantasasoukat, tavalli
sesti taaskäänteiset; kukkatähkä 
tiheä, varpumainen, kasvaa aina 
30— 40 cm pituiseksi; mykeröt 
3— 5-kukkaiset, kauniin purppu
ranpunaiset; kukkii syksyllä. 
Toisint.: Laciniaria elegans, O. 
K z e., Serratula speciosa, A i t., 
Eupatorium  speciosum , V e n t., 
Liatris radicans, B e r t o 1. Hoi
detaan kuten seuraavaa.

L. spicäta. W  i 11 d. Kotimaa 
p. Amerikka. Kasvi kalju taikka 
osaksi lyhyt-pehmeäkarvainen. 
Varsi yhtenäinen, runkomai- 
nen, korkea ja lehtevä; lht ka
peat, suikeat, laidat karheanlai- 
set. Kkt purppuranpunaiset pit
kissä, kauneissa tähkissä, au
keavat elo-, syyskuussa. Vaatii

kevyttä, hyvää maata, vlävää 
paikkaa ja suojaa pakkasilta, 
varsinkin roudalta. Lisääntyy 
jakamalla keväällä. Paras istut
taa alppikasvien joukkoon kivi
lajille. Toisint.: Serratula spicata, 
L., Laciniaria spicata , O. K t z e., 
Liatris macrostachya, M ch x ., 
L . resinosa, N'U 11, Cirsium  tube- 
rosum , D i 11.

Liguläria, Nauhus, heimo 
Compositee.

L. Käempferi. S i e b ja J u c e.
Viljellään puutarhoissa, etupääs
sä kauniiden lehtiensä tähden, 
kahta tai kolmea, talviamme hei- 
konpuoleisesti kestävää, Kiinasta 
tai Japanista kotoisin olevaa la
jia. Nämä kulkevat myös nimel
lä Adenostylus japonica , S i e b., 
Tussilago japonica , L. f il., Sene- 
cio K aem pferi, D. G. y. m. Eräällä 
näistä, yleensä tunnettu nimellä 
Farfugium  grande, L i n d h  on 
kauniit, vaaleanvihreät, kelta 
täpläiset lehdet, käy myös nimel
lä Ligularia Kaem pferi aureo- 
maculata, S i e b. ja J u c e. Toi
sella L . Kaem pferi folis argento- 
variegatis nimisellä on valkean- 
läikehtivät, toisinaan vaalean
punaisilla täplillä koristetut leh
det. Kaikkia näitä lajeja saattaa 
keväällä istuttaa ulos ja syk
syllä jälleen ottaa maasta ja 
istuttaa sopiviin astioihin sekä 
pitää talvikauden paleltumatta.

L. macrophylla. D. G. Kotimaa 
Altai, Kaukasia. Monivuotisista, 
ruohomaisista, yksinäisinä nur-
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mikoilli taikka rvhmäkasveina 
käytettävistä kukkakas veistä,
ansaitsee tämä laji erittäin 
mainitsemista. Tuuheasta, siner
tävästä lehdistöstä kohoaa kah
denkin m. korkuinen vana, jonka 
latvassa on pitkissä tertuissa kel
taisia kukkia. Nuo hyvin koris* 
tavat lehdet, jotka muodoltaan 
ovat pitkänpyöreitä, kasvavat 
metrinkin pituisiksi. Kukinto- 
aika on elokuussa. Kasvi, joka 
vuonna 1831 tuotiin Siperiasta 
Europpaan, on täysin kestävä k. 
Ruotsissa. Vaatii ravitsevaa ja 
kuohkeaa, kosteanlaista maata. 
Toisint.: Cineraria macrophylla, 
L e d .

L. sibirica. C a s s. Kotim. i. 
Europpa, Kaukasia, metrin kor
kuinen. Varsi pysty, kalju, ylä
osa hienovanukkeinen; alusleh- 
det suuret, herttamaiset, tylppä
päiset, isohampaiset pitkissä, 
kaljuissa ruodeissa. Tähkämäi
sissä tertuissa olevat, tumman
keltaiset kukat aukeavat heinä-, 
elokuussa. Molemmat lajit vaa
tivat voimakasta, kuohkeaa, 
kosteanlaista maata. Sopii nur
mikkoihin, suurehkoihin puutar
hoihin.

Lilium, Lilja, heimo Liliace®.

L. aurätum. Li ndl .  Kulta- 
lilja. Kotoisin Japanista. Varsi 
60— 80 cm korkea. Kukat lat
vassa. Japanista tuoduilla sipu
likasveilla on 1— 5 kukkaa, mut
ta Europassa viljellyillä usein 20 
— 30 kukkaa, aina sipulin suuruu

den ja sen hoidon mukaan, erin
omaisen kauniita, suuria, kello
maisia, pitkätorvisia, erittäin 
hyvätuoksuisia. Kehälehdet val
keita, niissä purppuranpunaiset 
ja purppuranvioletit täplät ja 
pisteet, keskellä leveä, keltainen 
juova. Kylvämällä on tästä lois
tavasta lajista saatu koko joukko 
muunnoksia, jotka kuitenkin hy
vin vähän eroavat päälajista. 
Parhaimmat niistä lienevät: rub- 
ro-vittatum , B u 11. punajuovik- 
kaat keltaisten asemesta, sekä 
loistavat, karmininpunaiset ko- 
hopisteet ja täplät; ochroleu- 
cum , B u 1 h, jonka kukat sisäs
tä ovat tumman keltatäplik- 
käät ja juovat aivan kullankel
taiset; virginale, Bul l . ,  kukat 
aivan valkeat, juovat vaalean 
sitronankel täiset; cruentum , F 1 o- 
r a 1 M a g., keski juova tumman 
karmosin in värinen, loistokkaina - 
pia, mutta harvinainen. Sitä
paitsi on erittäin kaunis seka
sikiö, L . Parkm annii, T h. M o o- 
r e, jonka kukat ovat 20— 32 cm 
läpimi täten.

Tätä lajia muunnoksineen pi
detään syystä kyllä komeim- 
pana kaikista tähän saakka tun
netuista liljoista, on aivan yhtä 
kestävä kuin toisetkin japa
nilaiset liljat ja hoidetaan sa
moin kuin niitä. Ruukkuvilje- 
lyksessä käytetään niihin hyvää 
kanerva- lehti- ja nurmiturve- 
multaa, johon on sekotettu ranta- 
hiekkaa ja vähän hiiltä. Toiset 
viljelijät suosittavat kanerva- 
multaa ja mädännyttä karjan
lantaa parhaimpana multaseok
sena liljoille. Aikaiseen keväällä
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istutetaan sipulit, mutta ei liian 
suuriin ruukkuihin, asetetaan 
hallattomaan paikkaan, kastel
laan vähänlaisesti ja varovasti. 
Kun varret ovat tulleet muuta
man cm pituisiksi, istutetaan tai
met aivan kokonaisine juurikok- 
kareineen suurempiin ruukkuihin. 
Myöhemmin keväällä kaivetaan 
ruukut maahan, jonka pinta pei
tetään tuoreilla sammaleilla. Jos 
liljoja tässä hoidetaan huolelli
sesti kastelemalla ja saavat pari 
kertaa viikossa hyvin heikkoa 
lantavettä, voidaan olla jotenkin 
varmat hyvistä tuloksista.

L. Brovvnii. M i e 11 e z. Ko
tiin. Kiina, Korean saaret. 40—  
100 cm korkea. Sipulit jotenkin 
isot, varsi jäykkä, suora, ruskea- 
täpläinen; 1— 4 kellomaista, tuok
suvaa, nuokkuvaa, sisältä aivan 
valkeaa kukkaa; kellojen ulko
pinnalla purppuranpunaisia tai 
sinipunervia viivoja, kkt aukea
vat kesä— heinäkuussa. Voi pei
tettynä kestää talven ulkosalla, 
mutta parhaiten sitä viljellään 
ruukuissa samalla tavalla kuin 
L . auratumia. Toisint.: L . japo- 
nicum , H o r t. ei T h b g., L . 
odorum , Pl., L . japonicum  Col- 
chesteri, v. H o u 11 e.

L. bulbiferum. L. Ruskolilja. 
Kotim. e. Europpa. Sipulit 
suuret, puuperunan muotoi
set, kullankeltaiset. Varsi met
rin korkuinen, lehtihangoissa 
lukuisia, pieniä, ruskeita itusi- 
puleja. Kukat runsaissa huis- 
kiloissa sahramin tai oranssin
keltaiset, jokaisessa teräleh-

dessä vaaleampi täplä ja ruskeat 
pisteet. Muunn. phoeniceum, 
B a u h., tummanpunaiset kukat; 
muunn. humile M i 11. (lajina), 
kääpiömuoto, jolla on kapeam
mat lehdet ja pienemmät kukat; 
muunn. pubescens, Bernh.,  (la
jina), kkt tulipunaisen-oranssin- 
punaiset, mustatäpläiset; muunn. 
latifolium, Lk. (lajina), viljely- 
muoto, jolla on leveämmät leh
det kuin metsäliljalla; muunn. 
umbellatum, H o r t., on phoeni- 
ceumin näköinen ja on ehkä pa
ras kaikista.

On kestävä, muhkea laji, jonka 
loistavat kukat näyttävät hyvin 
komeilta, etenkin kun kasvi istu
tetaan jonkun matkan päähän 
tiestä. Menestyy kaikessa, hy
vässä maassa ja kaikissa pai
koissa ja lisääntyy äkkiä sivu- 
sipuleista. Toisint.: L . scabrum, 
M o e n c h.

L. canadense. L. Kanadan lilja. 
Kotim. p. Amerikka. Sipuli pieni, 
melkein puuperunan muotoi
nen, valkea. Varsi 45— 100 cm 
korkea. Kukat kellomaiset, tu ok- 
suttomat, keltaiset, täplät orans
sinkeltaiset ja tumman purppu
ranpunaiset, nuokkuvat, aukea
vat heinäkuussa. Tätä lajia luul
laan usein L . superbumiksi. On 
sangen kestävä ja menestyy ko
ko hyvin ulkosalla, jos se istute
taan hiekansekaiseen kanerva- 
multaan taikka tavalliseen, hy
vään, hiekkaiseen puutarhamaa
han, vähän varjoisaan paikkaan. 
Muunnoksista ovat huomattavia, 
superbum, E 1 w e s. Varressa 3— 8 
kukkaa, kkt suuria, sinuperinpu-
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naisia, kellanlaikullisia ja run
saasti tummapisteisiä, rub- 
ru m , E 1 w e s, kkt pienemmät 
kuin edellisen, purppuran-ruusun
punaiset, pohjalta keltaiset, tum- 
matäpläiset; flavum, E 1 w e s, 
pienikukkainen muoto, kkt kel
taiset, purppuratäpläiset. Toisint. 
L . penduliflorum, Red.

L. c&ndidum. L i n. Valkolilja. 
Kotim. e. Europpa, Itämaat. 
Sipuli suuri, puuperunan muo
toinen, leveätyvinen, vihertä- 
vänvalkea. Varsi 90— 120 cm 
korkea. Kukat tertuissa, vah
vasti tuoksuavat, aivan val
keat, aukeavat heinäkuussa. 
Muunn. rubro lineatum , H o r t., 
on kaikin puolin pienempi, varsi, 
samoin kuin lehdet ja kukat 
purppuranruskea-täpläiset ja 
viivaiset. Toisint.: L . cand. stri- 
atum , cand. maculatum ja cand. 
purpureo-variegatum, H o r t.; 
Muun. f  oli is variegatis, H o r t., 
valkeat tai kellankirjavat, varsi- 
lehdet; muun. monstrosum , H o r t. 
(fl. pl). enemmän mieltä kiinnit
tävä kuin kaunis laji, jonka kukat 
ovat silmäänpistävät.

Valkolilja on niitä lajeja, joita 
useimmin viljellään ja enin suo
sitaan. Se menestyy kaikenlai
sessa, hyvässä puutarhamaassa, 
kunhan se vain ei ole liian mär
kää ja raskasta. Lisääntyy hel
posti sivusipuleista, joita on ero
tettava varovasti, vanhempia tai
mia joka neljäs tai viides vuosi 
uudestaan istuttaessa. Kun varret 
ovat lakastuneet, otetaan hyö- 
i,ämistä varten sipulit maasta ja 
istutetaan 25— 30 cm syviin, 17—

21 cm a varoihin, hyvin läpäise
viin ruukkuihin. Istuttamisen 
jälkeen kaivetaan ruukut hiek
kaan, joka hallan tultua peite
tään lehdillä. Tammikuun lo
pulla taikka helmikuun alussa 
voidaan ne nostaa 5— 6° Cels. 
lämpimään kasvihuoneeseen. 
Kun taimet ovat ruvenneet kas
vamaan, lisätään lämpöä +  12 . 
— 15° Cels. Jota enemmän aurin
gonpaistetta ne saavat, sitä kau
niimmiksi ne tulevat, ja raitis 
ilma on välttämätön, sillä muu
ten niihin heti tulee kirppuja. 
Näin hoidettuina kukkivat sipu
lit maalis- ja huhtikuussa. Kuk
kimisen aikana ei tätä liljaa saa 
asettaa makuuhuoneeseen, koska 
sen tuoksu on huomaavaa ja 
vaarallista hermoheikoille ihmi
sille.

L. carniölicum. B e r n h .  Ko
tim. p. Italia, Dalmatsia. 50— 60 
cm korkea. Sipuli munanmuotoi
nen, valkea. Lht suikeantasasou- 
kat, pienemmät varren latvapuo- 
lella, kaikki pystyt; kukat yksi
näisiä, harvoin 2— 3— 5, nuokku
via, sinuperinpunaisia taikka hy
vin oranssinpunaisia, hyvin taas- 
kierteiset kehälehdet. Toisint.: 
L . chalcedonicum., J a c q. ei L.

L. chalcedönicum. L. Bysantin 
lilja. Kotoisin Itämailta. Sipulit 
isot, pyöreät, kellahtavat. Varsi 
80— 100 cm korkea, monilehti- 
nen, 1— 6 kukkainen. Kkt nuok
kuvat, kehälehdet taaskääntei
set, lakanpunaiset, mustanrus
keat pisteet. Pidetään usein L .
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pomponicumina tai L . carnioli- 
cumina.

Bysantin lilja kasvaa mainiosti 
kaikenlaisessa, hyvässä puutar
hamaassa. Käytetään sarakkei
den koristeena taikka ryhmissä.

L. cöncolor. S a 1 i s b. Kotim. 
Kiina. 20— 50— 80 cm korkea. 
Sipulit keskikokoiset, kasvatta- 
kat lukuisia sivusipuleja; varsi 
usein purppuranpunainen, lehti
hangoissa sipuleja, lehtevä; 1— 6 
kukkaa sarjassa, pystyjä, kiiltä
vän tulipunaisia taikka keltaisia, 
toisinaan enemmän tai vähem
män mustantäplikkäitä. Muunn. 
pulchellum , F i s c h ja L a 1- 
1 e m (lajina), kukat tulipunaiset, 
täplikkäät; muunn .sinicum  L d 1., 
(lajina), varsi karvainen, mustah
kon purppuranruskea; muunn. 
Coridion , S i eb. ja de Vr., 
(lajina), kkt rikinkeltaiset, puna- 
pisteiset; muunn. Partkeneion, 
S i e b. ja d e V r., (lajina), kukat 
kalpean tulipunaiset tai keltaiset, 
täplikkäät; luteum , Rgl . ,  kkt 
keltaiset, punatäpläiset.

L. Cröceum. C h a i x. Sahra- 
mililja. Kotim. k. ja e. Europpa. 
Sipuli iso, pyöreä, punertava, 
kasvattaa lukuisia sivusipuleja. 
Varsi jäykkä, 50— 80 cm kor
kea, monikukkainen. Kkt sahra- 
minkel täiset, mustahkotäpläi-
set, pystyt. Muunn. umbellatum , 
sipulit pienemmät, kukkia 7— 12, 
oranssinkeltaista, heikosti täp- 
likästä; punctatum , kukat vähän 
isommat kuin emälajin ja vä
hän tummemman väriset, rus- 
keatäpläiset; fulgidum , kukat

tumman oranssinpunaiset, har- 
vatäpläiset; fulgidum magnifi- 
cum , kkt kellanpunaiset, vähän 
vaaleammat kuin tavallisen. Sitä
paitsi on paljon toisia, arvotto
mampia muunnoksia.

Sahramililja muunnoksineen 
on hyvin kestävä, menestyen hy
vin tavallisessa, hyvässä puutar
hamaassa ja kaikissa paikoissa. 
Sietää varjoa, josta syystä sen 
voi istuttaa puidenkin alle. Joka 
kolmantena tai neljäntenä vuon
na on se uudestaan istutettava. 
Toisint.: L . bulbiferum muunn. 
croceum, Pe rs., L . Chaixii, 
M o g g r., L . aureum , P a r k i n s.

L. Dahdricum. G a r o 1. Ko
tim. Siperia, Kamtschatka. Kes
tää hyvin kovimpiakin talvia ja 
kukkii kiitollisesti, on 60— 80 cm 
korkea. Joka varressa kukkia 8—  
12, väriltään tumman oranssi n- 
punaisia.Menestyy kaikellaisessa, 
jotakuinkin hyvässä maassa ja 
lisääntyy pian sivusipuleista. 
Toisint.: L . Catesbaei, H o r t -  
h o 11 a n d., L . pensylvanicum , 
G a ro l . ,  L . spectabile, L k.

L. elegans. T h b g. Komea 
lilja. Kotim. Japani. 30— 40 
cm korkea. Sipuli valkea; varsi 
lehtevä; lht kooltaan ja muo
doltaan hyvin erilaiset, taval
lisesti noin 6— 12 cm pitkät, 
kapeat, lehtihangoissa sipulit; 
kkt suuret, joko yksinäisinä 
tai 2— 6, joskus 10— 12 sar
jassa, vaihdellen vaaleanorans- 
sinkel täisestä tummankarmosi- 
ninpunaiseen,tavallisesti mustan- 
tai tummanruskeatäpläiset. Toi-
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sint.: L . bulbiferum , T h b g ei L. 
L . philadelphicum , T h b g, ei L.

Kauneimmat, tämän muhkean 
liljan muunnokset lienevät: at- 
rosanguineum, B a k. (toisint.: 
L . Thunbergianum grandiflorum, 
Hor t . ,  L . coruscans, H ort. ,  
L . fulgens, M o r r., lajina, L . 
atros. moeculatum Hort . ) ;  kkt 
tumman veripunaiset, niissä lu
kuisat, mustat pisteet ja täplät; 
sanguineum  L d 1. (toisint.: L . 
biligulosum , H o r t., L . umbella- 
lum v. H o u 11 e), 30— 40 cm 
korkea taikka korkeampikin, kkt 
veripunaiset; sanguineum grandi
florum , Hor t .  (toisint.: L . hae- 
matoch— roum. L a m.) sillä on 
isommat, tulipunaiset kkt; bico- 
lor, M o o r e  (toisint.: L . pictum , 
Hort .  L . pubescens v. H o u 11 e;

aurantiacum  Hort .  Kr el.), 
25— 30 cm korkea, kkt veri
punaiset, keskus oranssinkel
tainen; alutaceum , B a k.
(toisint.: L . Thunbergianum
aureum nigro maculatum, L . 
aurantiacum, Paxt. )  25— 30 cm 
korkea, kkt aprikosin väri
set, vaalean oranssinkeltaisen- 
kirjavat; stamineum , V o s s, 
(toisint.: L . fulgens stamineum, 
L a m., L . Thunbergianum stam i
neum , R g 1.), 30— 40 cm korkea, 
tumman ruusunpunaiset, osaksi 
mustatäpläiset kkt; incompara- 
bile (toisint.: L . umbell. incompa- 
rabile, Hort . ,  I .  bulbiferum in- 
comparabile, Hort . )  30— 60 
cm korkea, kkt suuret, eloisan- 
tulipunaiset, kellankirjavat, 
venustum  K th  (lajina), 30—  
40 cm korkea; kukat mönjänpu- 
naiset, kauniit; pardinum. M o o-

r e. (toisint.: L . Thunbergianum, 
Hort . ) ,  loistavat, oranssintuli- 
punaiset, suuret kukat. Kaikki 
nämä lajit ovat erinomaisia ko
ristekasveja ryhmissä, sarakkeis
sa ja ruukuissa. Menestyvät kai- 
kellaisessa, hyvässä puutarha
maassa, mutta o vat| kovina/vä- 
hälumisina talvina peitettävät 
lehdillä. Lisääntyvät helposti si- 
vusipuleista.

L. Humböldti. R o e z 1 ja
L e i c.h 1. Humboldtin lilja, Ko
toisin Sierra Nevadan metsistä. 
Amerikan kauniimpia liljoja. 
Jotenkin iso, melkein pyöreä, 
vaikeahko sipuli kasvattaa koti
maassa 1,25— 2 metrin pituisen 
varren,jonka huippusärmän muo
toisessa latvatertussa 30-40 suur
ta, muhkeaa, nuokkuvaa, tumman- 
oranssin väristä, ruskeatäpläistä 
kukkaa, kehälehdet taaskään- 
teiset. Tämän Hoistoliljan kes
tävyyttä ulkona kannattaa meillä 
koettaa; ruukku viljelykseen? on 
se kokemusten mukaan hyvin 
sopiva. Toisint.: L . Blom eri-
anum, Kel i . ,  L . canadense v. 
Hum boldtii, B a k.

Seuraavia, tämän erinomaisen 
liljan muunnoksia viljellään: B lo- 
m erianum ocellatum, kkt tum
mankeltaiset, täplät silmänmuo- 
toiset; Linnceus, tumman orans
sinkeltainen, suuret, punaisen - 
ruskeat täplät; Dodonaeus, kukin- 
toperät pystyt, kkt tummankel
taiset, puoleksi ruskeatäpläiset; 
Paulus H erm anus, oranssinkel
tainen, täplät suuret, ruskean
punaiset; Clusius, vaaleankel- 

I täinen, ruskeatäpläinen, sekä
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R u m ph ius, vaaleankeltainen,vaa
leanpunaiset täplät.

L. japönicum. T h b g. Kotiin. 
Japani. Sipuli jotenkin pieni, 
puuperunanmuotoinen; varsi 30 
— 90 cm korkea, kkt tuoksua- 
via, suuria, valkeita, luvultaan 
1— 5, aukeavat heinä-, elok. Toi
sint.: L . odorum. P 1.

Muodoista huomataan roseum  
S. ja V. (toisint.: L . Krameri 
H o o k. f i 1., L . Elisabethae, 
L e i c h 1 1). ihanat, ruusunpu
naiset kkt, sekä Barrianum, val
keat kukat. —  Tämä lilja jäsen 
muunnokset ovat todellisia lois- 
tokasveja, mutta puutarhoissa 
sangen harvinaisia. Ulkosalla vil
jeltyinä, vaativat ne talveksi huo
lellista peittämistä. Ruukuissa 
kasvatettuna, johon tämä lilja 
erittäin hyvin soveltuu, hoide
taan sitä aivan kuin L . auratu- 
mia.

h . longiflörum. T h b g. Tor- 
vililja, kotim. Japani. Sipuli kes
kikokoinen, kellahtavanvalkea. 
Varsi 30— 100 cm korkea, 1— 3 
kukkainen. Kkt suuret, kauniit, 
torvimaisen kellonmuotoiset ,puh - 
taanvalkeat ja erinomaisen tuok- 
suavat. Muunnos kirjavalehtinen. 
Tämä laji on hyvin hallanarka 
eikä siedä talvikosteutta, jcn- 
katähden sipulit ovat huolel
lisesti peitettävät kuivilla leh
dillä, kanervilla taikka sananja
lan lehdillä. Sitä voi myös vil
jellä ruukuissa ja hoidetaan sil
loin niinkuin L . auratumia. Tä
män ihanan liljan muunnoksia 
viljellään seuraavia: Takesim a ,

kasvu tavallista muotoa kor
keampi, muuten hyvin sen nä
köinen. Sieboldiae, sipuli kapea, 
suippopäinen; lehdet hyvin ka
peat, jäykät; kukintoperä mel
kein vaakasuora; kkt suuret, 
valkeat, torvimaiset, W ilsoni (toi
sint.: L . longiflorum floribun- 
dum , H o r t.). Varsi vaaleanvih- 
reä, kalju, avomaalla viljeltyjen 
taimien tuskin tavallista muotoa 
pitempi, mutta taas 150 cm. 
hyödettyjä taimia korkeampi, 
4— 6 tai 8-kukkainen, aina sipu
lien suuruuden mukaan; kukat 
aito torvimaisia, valkeita, hyvin 
tuoksuavia, asento auenneena 
vaakasuora. Niinkuin kaikki pit- 
käkukkaiset liljat, ei tämäkään 
ole täysin säätä sietävä, vaan 
tarvitsee hyvän lehtipeitteen tal
veksi. Hvötämiseen käytetty n. 
s. Bermudalilja (toisint.: L . H a r 
risit, Hort . )  ei kasvitieteelli
sessä merkityksessä vähääkään 
eroa /. W ilsonista, mutta Ber- 
mudasaarilla viljellyt sipulit ovat 
verrattoman palj on parempia hyö- 
tämiseen kuin kiinalaiset tai japa
nilaiset, jotka niinkuin Japa
nista kotoisin olevat L . auratum 
sipulitkin sangen usein huonosti 
onnistuvat. Muunnos eximium  
(toisint.: L . Jamajuri Sieb. )  
on epäilemättä kaunein kaikista 
torvililjan muodoista. Kukat 
suuret, melkein kuultavanval- 
keat. Erinomainen ruukku vilje
lykseen. Muunn. formosanum. 
Bak. ,  tuotiin muutama vuosi 
sitten Formosasta. Varsi 70— 90 
cm korkea, lehdet lukuisat, 
pitkät, ruohomaiset, 1— 3 lumi- 
valkeaa kukkaa. On Englan-
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nissa kestänyt talven ulkosal
la. Sitä on jo vuosikymmeniä 
viljelty e. Ruotsissa avomaalla, 
kestää talven ulkona, kun se 
vaan on huolellisesti peitetty. 
Kukkii kesä-, heinäkuussa.

L. M&rtagon.* L. Martagon - 
lilja, kasvaa villinä k. Europassa, 
Ruotsissa on sitä jo aikoja sitten 
viljelty ja e. Ruotsissa metsit
tynytkin. Alceniusen mukaan 
on sitä meilläkin viljelty kau- 
van sitten, joka tietää, että se on 
täysin säätä sietävä meidän poh
joisessa ilmanalassamme.**

Sipuli keskikokoinen, mel
kein puuperunan muotoinen, 
sitronankeltainen. Varsi >50— 70 
cm korkea. Kukat ruusunpu
naiset, violettiin vivahtavat, 
nuokkuvat ja kehälehdet taas- 
kierteiset. Muunn. purpureum , 
kkt purppuranvioletit; atbum kkt 
valkeat, on vähän arka ja vielä 
sangen harvinainen; dalmaticum  
Mö l y  (Martagon Catani, V i s.), 
sillä on puolta isommat kkt kuin 
emälajilla, tummanpurppuran- 
punainen; //. pleno enemmän tai 
vähemmän kerrotut kkt. Nämä 
liljat ovat kaikkein kestävim- 
piä lajeja ja menestyvät joka- 
laatuisessa, hyvässä puutarha
maassa. Sipulit ovat asetettavat 
vähintäin 20— 25 cm syvään 
maahan.

* L . Martagon täysin säätä sie
tävä Vaasassa, kukkii heinä
kuussa.

** O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 73.

L. Maximowiczii, R g 1. Kotini. 
Japani. 60— 100 cm korkea. Si
pulit kuin L . tigrinumin, mutta 
pienemmät; varsi vihreä taikka 
epäselvästi täplikäs, sulitettu. 
1— 7 kukkaa avonaisissa tertuis
sa, tavallisen tiikerililjan kuk
kain näköiset, mutta pienemmät, 
loistavan oransin- tai tulipunai
set, kehälehdet taaskäänteiset, 
aaltomaiset, joiden kannasta kes
kikohdalle on sirotettu pitkän- 
pyöreitä, mustanruskeita täpliä. 
Vaatii kuivaa peitettä ankaraa 
pakkasta vastaan. Hoidetaan 
ruukussa kuin L . speciosumia. 
Muunnoksista mainittakoon: 
Pseudo-tigrinum  (toisin!.: L . ju - 
cundum , H o r t.), kkt himmeän 
tulipunaiset, keltaista seassa, 
tummanruskeatäpläiset ja pis
teiset; Bakeri E 1 w e s, joka vain 
kasvitieteellisesti eroaa emäla- 
jista ja Regelii E 1 w e s, jonka 
kukat aukeavat 3— 4 viikkoa ai
kaisemmin.

L. monadelphum, B i e b. Kau
kasian lilja. Kotim. Kaukasia. 
Sipulit sangen suuret, puuperu
nan muotoiset, pitkänsoikeat, 
kellahtavanvalkeat taikka vä
hän punertavat. Varsi luja, suo
ra, 60— 100 cm korkea, hyvin 
hoidettuna 12— 30 kukkainen. 
Kkt suuret, komeat, kellomaiset, 
ki il tävänkel täiset, punapistei-
set. Toisint.: L . Loddigesea-
num  S ch u 11. f il., L . Szovvit- 
zianum , F i s ch., L . caucasicum , 
et colchicum , H o r t.

Tämä sarakkeisiin erinomaisen 
kaunis, kestävä laji alkaa aikai
seen kasvaa ja kukkii toisinaan
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jo touko-, kesäkuussa, jonkatäh- 
den on välttämätöntä suojata 
taimia myöhäisiltä yöhalloilta. 
Menestyy parhaiten kuohkeassa, 
hiekansekaisessa kanervamullas- 
sa. Voi edullisesti kasvattaa ruu
kussa, jolloin sitä hoidetaan kuin 
L . auratumia tai speciosumia.

L. Mrs A. Waterer. T h o m s.
L . auratumin ja speciosumin  
sekasikiö. Erinomaisen komea 
lilja, jonka toista metriä pitkässä 
varressa on 4— 6 kukkaa, jotka 
läpimitaten ovat noin 23 cm. 
Sisäpuolelta ne ovat aivan val
keita, täplät purppuranpunaiset, 
ulkopuolelta heikosti ruusunpu
naiset. On vielä uusi ja harvinai
nen. Hoidetaan kuin L . auratu
mia.

L. neilgherrdnse. W  i g h t. Ko
timaa Neilgherris, e. Intia. Hyvin 
komea, mutta vielä harvinainen 
lilja. Kkt suppilomaiset, 20— 30 
cm pitkät, aivan valkeat, hyvin 
tuoksuavat. Kasvaa kotimaas
saan 2— 3000 m. merenpinnan 
yläpuolella, mutta kuinka se 
meillä kestää talvea, sen on ko
kemus näyttävä. Toisint.: L . 
tubiflorum ja W allichianum 1 
W i g h t ,  L . M etz ii , St eud. ,  
L . neilghericum , H ort .  Vei tch.

L. pardalinum. Ke l i .  Kotim. 
Kalifornia. Sipuli iso, valkea, 
joka vuosi kasvattaen 5— 6 sivu- 
sipulia; varsi luja, liereä, vihreä, 
noin 90— 100 cm korkea; lehdet 
säännöllisissä, 6— 12-lehtisissä 
säteissä, kukkiaU— 30 sarjoissa, 
loistavia tuli- tai karmosininpu-

naisia, sisäpuolella keskeltä poh
jaan asti keltaisia, punaisia täp
liä lukuisasti; kehälehdet hyvin 
taaskierteiset. Toisint.: L . cali- 
fornicum , L d 1., L . Robinsoniin 
H o r t., Kauniita muotoja ovat: 
angustifolium  Kel i ,  occidentalis, 
E 1 w e s ja pallidifolium , B a k.

Sekä laji että muodot ovat 
ihmeen kauniita, kestäviä 
ja kiitollisia puutarhaliljoja. 
Ne menestyvät ja lisääntyvät 
missä maassa tahansa, kunhan 
se ei ole liian raskasta ja märkää. 
Ovat vain joka neljäntenä tai 
viidentenä vuonna otettavat 
maasta ja niille on annettava 
uutta multaa. Kukintoaika on 
heinä-, elok.

L. Parryi. W  a t s. Kotim. Ka
lifornia. Varsi on lähes 1,25 m 
pituinen, lht kapeat, vaaleanvih
reät; 4— 6 suppilomaista kukkaa; 
joka varressa; kehälehdet taas- 
käänteiset, aivan keltaiset, siellä 
täällä punaisia täpliä. On parasta 
viljellä kivikasoilla, hiekkaisessa 
turve- ja kanervamaassa ja vä 
hän peittää kovina talvina.

L. pärvum. Kel i .  Kotimaa 
Kalifornian vuoriseudut. Pieni, 
noin 50— 80 cm korkea lilja, 
kukat pienet, kullankeltaiset, 
nielussa punaiset pisteet, kuk
kia 5— 6 joka varressa.Vasta vä
hän levinnyt.

L. philadelphicum. L. Kotim. 
p. Amerikka. Sipulit pienet, yk
sivuotiset; varsi 30— 70 cm kor
kea, lehdet ruskeahkot; säteet- 
täiset; kk ia yksinäisinä tai varren
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latvassa 3— 4, loistavan kellan
punaisia, joihin on sirotettu 
suuria, purppuranpunaisia täp
liä. Muunn. perfectum V o s s 
(toisint.: L . Catesbaci V i 1 m.
ei W a l t . ;  L . umbellatum , 
Hort . )  kukkain asento haa- 
rakynttiläjalan näköinen, kkt 
oranssin- tai tulipunaiset , täplik- 
käät; andinum. N u 11, lajina 
(toisint.: L . umbellatum, P u r s h 
ei H o r t.), kukkia 2— 6 sarjassa; 
angustifolium D u c h a r t r e ,  
kukat vaihtelevat keltaisina ja 
punaisina. Kaikki lajit kukkivat 
kesä- ja heinäkuussa. Joskaan ei
vät ole täysin säätä sietäviä, 
ovat kuitenkin kestävämpiä kuin 
useimmat japanilaiset liljat. Is
tutetaan sarakkeisiin, kuohke
aan, hiekansekaiseen maahan ja 
peitetään varmuuden vuoksi 
talvella.

L. pompönicum. L. Tulipunai
nen lilja; Kotim. Siperia. Sipulit 
pähkinänkokoisia, valkokeltaisia. 
Varsi jäykkä, 45— 65 cm korkea. 
Kukkia enemmän tai vähemmän 
(4— 6), mutta usein yksinäisinä- 
kin, vaalean tulipunaisia taikka 
sinuperinpunaisia, mustatäpläi- 
siä. Vaihtelevat muuten monen - 
värisinä. Erittäin kaunis lilja ja 
jotenkin kestävä, ainoastaan ta
vattoman kovina talvina vaativat 
sipulit kuivaa peitettä. Toisint.: 
L . rubrum , L a m., L . chalcedoni- 
cum m ajor, Hor t .

L. Pyrenäicum. G o u a n. Py-
renean lilja, kotim. Europpa. Si
puli sangen suuri, kellah tavan- 
valkea. Varsiko— 80 cm korkea

Kukat sarjoissa, keltaiset, puna- 
täpläiset, kehälehdet taaskier- 
teiset. Kukkii touko-, kesäk. 
Hoidetaan kuin edellistä. Toi
sint.: L . flavum, La m.

L. Roezlii. R g 1. Kotim. Utah. 
kaunis, L . suberbumin näköinen 
laji; varsi 60— 80 cm korkea: kuk
kia kaksi, nuokkuvia, oranssin
värisiä, tummat pisteet ja täp
lät; kehälehdet hyvin taaskään- 
teiset. Peitettävä kovina talvina.

L. speciösum. T h b g. Japanin 
loistolilja. Kotim. Japani, Korea. 
Sipulit jotenkin suuret, toisinaan 
pyöreät, toisinaan pitkulaiset, 
tummanpunaiset tai ruskeat. 
Varsi 50— 150 cm korkuinen. 
Kukat suuret, ihmeen komeat, 
tuoksuavat, valkeat, joihin on 
sirotettu tummanpunaisia koho- 
pisteitä. Muunn. Schrymahersi, 
varressa 8—-12 purppuran-, ruu
sunpunaista, tummatäpläistä 
kukkaa; rubrum , kkt ruusunpu
naiset, pisteet purppuranväriset; 
grandiflorum rubrum , suuremmat 
sipulit ja isommat, runsastäpläi- 
semmät kukat kuin edellisen ja 
seuraavan; monstrosum rubrum , 
kukat suuret, valkeat, seassa 
tummempaa ja vaaleampaa kar- 
minia. Tämän muodon tunnus
merkkinä ovat silmäänpistävät 
varret, joihin, jos sipuli on vahva 
ja viljely tarkotuksenmukai- 
nen, usein tulee 40— 50 kukkaa; 
punctatum , kukat heikosti ruu
sunpunaiset, tummemmat täp
lät; album , kkt valkeat, sinipu- 
nervaa Fseassa ja samoin val
keat kohotäplät; carymbiflorum
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album, roseam et rubrum , kukkia 
lukuisammin kuin toisissa muun
noksissa, paitsi monstrosum rub
rum  muotoa. Toisint.: L . lauci- 
folium , H o r t.

Näitä komeita liljoja viljellään 
sangen yleisesti ja tavallisesti ne 
tunnetaan nimellä L . lancifolium. 
Päälaji, samoin kuin kaikki 
muunnokset kestävät jotenkin 
hyvin avomaassa, mutta varmin
ta on peittää ne pitkillä oljilla, 
kuivilla lehdillä, sammalilla tai 
kanervilla. Viljellään useimmin 
meillä ruukuissa, joiden tulee 
olla leveyttään syvempiä eikä 
liian pieniä. Uudestaan istutta
minen toimitetaan keväällä, heti 
kun sipulit alkavat kasvaa, hy
vään kanerva- ja lehtimultaan, 
johon on sekotettu hiekkaa. Jot
kut pitävät parempana kanerva- 
multaa ja hyvin mädännyttä leh- 
mänlantamultaa. Ylipäätään ei
vät nämä liljat näytä olevan 
tarkkoja mullan valitsijoita, kun
han se vain on ravitsevaa ja 
kuohkeaa. Ruukkujen tulee olla 
hyvin läpäseviä ja sipulit pan
naan niin syvään, että ovat vä 
hintäin 4 cm ruukun reunaa alem
pana, mutta ei peitetä mullalla. 
Istuttamisen jälkeen asetetaan 
sipulit puolilämpimään kasvi
huoneeseen taikka, joka on pa
rempi, hallattomaan kastiin, jossa 
ruukut voidaan kaivaa maahan. 
Alussa kastellaan niitä vain vä
hän ja varovasti, mutta sitten 
runsaammin. Ilmaa on annetta
va runsaasti, koska muuten heti 
ilmaantuu kirppuja. Kun varsi 
on kasvanut 5— 7 cm yli ruukun 
laidan, lisätään multaa, jotta ne

juuret, jotka kasvavat varteen 
sipulin yläpuolelle, saavat tar
peeksi ravintoa. Kun sipuli on 
lykännyt ruukun juuria täyteen, 
annetaan lantavettä 2— 3 ker
taa viikossa; mutta varovasti, 
jotta sillä ei enemmän vahingoite
ta kuin hyödytetä. Kun lehdet ja 
varret ovat lakastuneet, lopete
taan kasteleminen kokonaan, 
jonka jälkeen sipulit saavat olla 
kuivina seuraa vaan kevääseen.

L. supärbum. L. Uhkea lilja. 
Kotim. p. Amerikka. Sipulit san
gen suuret, paksut, vaikeahkot. 
Varsi 90— 120 cm korkea, moni- 
kukkainen. Kukat huippusär- 
mikkäässä tertussa, tulipunaisen - 
taikka oranssinväriset, violetin- 
purppuranpunaisen täplikkäät. 
Kukintoaika heinä-, elok. Toisint. 
L . superbum pyramidale ja L . 
pyramidale H o r t. Kaunis muo
to tätä lajia on: L . carolinianum  
Mc hx .  (toisint.: L . M ichauxii  
P o i r., L . autumnale, Lodd. ,  
L . Martagon, Wal t .  ei L.). Varsi 
60— 80 cm korkea; lehdet koko 
joukon lyhemmät ja leveämmät 
kuin emälajin, epäsäännölli
sesti säteettäiset; kitkat, joita ei 
ole erittäin monta, mutta ihmeen 
kauniita, laistavat, tulipunaiset, 
tumma täpläiset. Kukkii elo-, 
syysk.

On kauniimpia liljalajeja ja 
kukkasarakkeiden parhaimpia 
kaunistuksia. Sipuleilla on se 
ominaisuus, että ne vaihtavat 
paikkaa maassa, jonkatähden 
tulee olla varovainen, kun mul
taa on kaivettava taimien ympä
rillä. Sekä avomaassa että ruu-
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kussa voi tätä liljaa kasvattaa 
myös kuten L . speciosumia.

L. tenuifölium. F i s c h. Ko
tina. Siperia. Sipulit pähkinän 
kokoisia, puuperunan muotoi
sia, valkeita. Varsi 30— 60 cm 
korkea, 1— 6 nuokkuvaa, tum
man tulipunaista kukkaa, kehä- 
lehdet taaskäänteiset. Paras is
tuttaa pelkkään kanervamaa- 
han ja talvella on sitä suojattava 
sekä pakkaselta että liialta kos
teudelta. Kasvatetaan ruukussa 
niinkuin L . auratumia, ero vain 
siinä, että 15 cm ruukkuun voi
daan istuttaa 3— 4 sipulia. Toi
sinto L . linifolium , Horn. ,  L . 
pumilum  D. C.

L. testäceum. Li ndl .  Kotim. 
Japani. Sipulit suuret, pyöreät, 
toisinaan vähän pitkulaiset, vaa
leanpunaiset. Alkavat, niinkuin 
tavallinen valkolilja (L. candi- 
dum), jo syksyllä kasvaa. Varsi 
luja, pysty, 1— 1,25 m korkea, 
jossa 1— 5, toisinaan 6— 8 kuk
kaa, kehälehdet taaskäänteiset 
nankininkeltaiset taikka vaa
lean vahankeltäiset, täplät pie
net, epäselvät, oranssinkeltai
set. Kaunis, kestävä laji, joka 
menestyy hyvin tavallisen hy
vässä puutarhamullassa. Toisint. : 
L . exelsum , Hort . ,  L . isabelli- 
num  K n z e, L . peregrinum  
H o r t ,  G e r m. ei M i l l e r .

L. Thomsoniänum. L indl .  
Thomsonin lilja. Kotim. Himalai- 
ja. Tämä laji on muodoltaan eri
koinen liljakasvi. Sipulit nimit
täin kasvattavat monta vartta,

joista päävarsi tulee 80 cm pit
käksi ja pitemmäksikin, saa noin 
40— 50 kukkaa; toiset varret 
eivät tule niin pitkiksi eivätkä 
niin runsaskukkaisiksi. Varsileh- 
det ovat liki 40 cm pitkiä, ka
peita ja ruohomaisia. Kukat au
keavat aikaiseen keväällä, toisi
naan jo huhtikuussa ja touko
kuussa, ovat vaaleanruusunpu- 
naiset, toisinaan violetin-ruu- 
sunpunaiset, taikka punasiner- 
vät. Jos tätä enemmän omituis
ta kuin kaunista liljaa kasvate
taan avomaalla, niin sille on an
nettava lämmin ja päivänpais
teinen paikka, jonkun seinän tai 
lauta-aidan eteläpuolella ja hyvä 
peite talvipakkasilla. Sitä voi 
myös kasvattaa ruukussa, taval
lisissa kasvihuoneissa, johon tä
mä laji aikaisen kukintonsa täh
den sopii erittäin hyvin. Toisint.: 
Fritillaria Thomsoniana, R o y 1 e 
L ilium  roseum , H o o k., L . mae- 
rophyllum , V o s s, L . longiflorum  
Gr i f f . ,  ei T h b g, Notholirion  
m acrophyllum , B o i S s., Fritilla
ria macrophylla, D. Don.

L. tigrinum. G a r o h Tiikeri- 
lilja. Kotim. Kiina, Japani. 
Sipuli puuperunan muotoinen, 
suuri, valkea. Varsi 60— 100 
cm korkea, jossa mustat, kiil
tävät lehtihankasipulit, kuk
kia 2— 7, (hyvässä hoidossa voi 
kukkain luku nousta 15— 20). 
Kukat mönjänpunaiset, sisältä 
mustantäplikkäät ja tiikerijuo- 
vaiset. Muun. Fortunei, H o r t ,  
lähes 2 m. korkea varsi ja 
tummantulipunaiset, musta- 
täpläiset kukat; splendens,
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V a n  H o u t t e ,  voimakkaat 
varret ja lukuisat, (usein yli 20) 
oranssin tulipunaiset, mustatäp- 
läiset ja pisteiset kukat; flore ple- 
no , H o r t., kerrotut, samanväri
set kukat kuin edellisen. Toi
sinto L . speciosum  A n d r., ei 
T h b g.

Tiikerililjaa kasvatetaan san
gen usein meillä puutarhoissa, 
on täysin kestävä maamme e. 
osassa ilman peitettäkin. Se 
menestyy tavallisen hyvässä ja 
hiekansekaisessa puutarhamaas
sa ja käytetään ryhmiin tai sa
rakkeisiin, missä se 4— 5 vuotta 
saa olla paikoillaan. Kukkii hei
nä-, elok.

L. Washingtoniänum. Keli . 
Washingtonin lilja. Kotim.Sierra- 
Nevada. Varsi 90— 140 cm kor
kea, jossa 12— 18 suurta, kau
nista, valkeaa, hyvätuoksuista 
kukkaa. Tätä erinomaista liljaa, 
joka vielä on sangen harvinainen, 
voi kasvattaa niinkuin L . specio- 
sum ia.

Paitsi tässä mainittuja liljoja 
on koko joukko toisia sekä 
lajeja että muunnoksia, joita 
kaikkia voidaan pitää erinomai
sina loistokasveina ja kukkavil- 
j eli jäin kannattaisi hyvin niihin 
tutustua. Lähinnä ruusua ei 
mitään kukkaa ole niin suosittu 
kuin liljaa eikä mistään ole 
useimmin laulettu. Kestävimpäin 
liljalajien viljeleminen ei ole erit
täin vaikeaa eikä myöskään ko
vin vaivaloista, koska ne 3, 4, 5 
vuotta voivat kasvaa paikoil
laan. Yleensä eivät nämä lajit 
välitä maanlaadusta, vaan me

nestyvät sangen hyvin tavalli
sessa puutarhamaassa, kunhan 
se vain on ravitsevaa, kuohkeaa 
ja vähän hiekkaista. Useim
mat lajit rakastavat vapaata 
ja avonaista paikkaa, mutta 
kuitenkin suojaa keskipäivän 
säteiltä ja rajuilta tuulilta. 
Uudestaan istutus on toimitetta
va syyspuoleen, kun varsilehdet 
ja varsi alkavat kuihtua; sipulit 
erotetaan silloin varovasti toi
sistaan ja istutetaan heti jälleen 
yksitellen 15— 30 cm päähän toi
sistaan ja 12— 20 cm syvään,aina 
sipulien suuruuden ja eri lajin 
laadun mukaan. Ne voidaan is
tuttaa joko entiselle kasvupai
kalleen, jolloin maa ensin on pa
rannettava, taikka ennemmin 
uusiin, niitä varten valmistettui
hin sarkoihin. Monistellaan sie
menestä vain silloin, kun aijo- 
taan kasvattaa uusia muunnok
sia, toisissa tapauksissa erote
tuista sipulihilseistä, jotka istu
tetaan laatikkoihin taikka kas- 
teihin, 13— 15 cm syvään, kuoh
keaan, hyvin hiekansekaiseen 
maahan. Toisena vuonna on pie
niä sipuleja kasvanut sipulihil- 
seen alempaan reunaan ja nämä 
istutetaan riveihin, erikoiseen, 
niitä varten valmistettuun sar
kaan,missä on hienoa, hiekkaista, 
maata. Mutta tätä monistelu- 
keinoa käyttävät vain ne, jotka 
vuosittain tarvitsevat tuhansia 
sipuleja. Tavallisin monistelu- 
keino on uudestaan istuttaessa 
erottaa sivusipulit. Muutamia 
lajeja, niinkuin L . bulbiferumia, 
L . tigrinumia v. m. voidaan ää 
rettömästi monistilla lehtihanka-
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sipuleista, joita syksyllä voidaan 
poimia ja istuttaa hienomultäi
seen sarkaan. Useimmille Viljala
jeille on sellainen talvipeite, 
joka sekä lämmittää pakkasilla 
että estää sipuleille vahingollista 
talvikosteutta, hyvin tarpeen.

Linäria, Kannusfuoho, 
heimo Scropulariaceae.

L. cymbaläria. M i 11. Murat- 
tilehtinen kannusruoho, »Aro- 
nin parta». Kotim. Saksa, Rans
ka. Varsi hieno, suikertava ja 
juurehtiva; lehdet kauniit, mu- 
nuamaiset, 5— 7 liuskaiset, pääl
tä kirkkaan vihreät, alta halla- 
vanpunaiset. Kukintoperä leh
tiä pitempi; kkt pienet, somat, 
joskin mitättömät, vaalean puna- 
sinervät, aukeavat pitkin ke
sää. Menestyy parhaiten kivi
sellä maalla, muureilla, raunioil
la, kivikasoilla y. m. s. sekä poh
jaan tai itäänpäin sijaitsevilla 
paikoilla. Istutetaan ruukkuihin
kin ja käytetään silloin amp- 
pelikasvina, johon se sopii erit
täin hyvin. Lisääntyy itsekseen 
maahanpudonneista siemenistä. 
Toisin t.: Antirrhinum Cym balaria , 
L., A . hederspfolium P o i r .,C ym 
balaria muralis, B a u m g.

L. dalmätica. M i 11. Kasvi 
pysty, kalju, harmaanvihreä. 
50— 80 cm korkea. Varsi yhte
näinen tahi hienovarpuisesti haa
rova; lehdet vuorottaiset, pui- 
keansuikeat, pitkät, puolisepoi- 
set; kkt suuret, 3— 4 cm pitkät, 
lyhytperäiset, keltaiset, aukea

vat heinä-, elok. Muunn. grandi- 
flora, D e s f. lajina (toisint. L . 
calycina, B o i s s, ja B a 1.), 
sillä on 5 cm pitkät kukat ja on 
päämuotoa kauniimpi. Käyte
tään suurempiin kivikasoihin 
taikka sarakekasveina suurem
missa puutarhoissa. Toisint..: A n 
tirrhinum dalmäticum, L.

L. purpärea. M i 11. Kotim. e. 
Italia, Kreikka, p. Afrikka. Kas
vi 60— 80 cm korkea. Kasvi ti
heä, kalju, tavallisesti harmaan
vihreä, pysty, haarova; varressa 
tiheässä kapeita, pitkiä,suikeita 
lehtiä; kkt pienet, mutta kau
niit, purppuranvioletit, aukea
vat heinä— syysk. Menestyy kai- 
kellaisessa, hyvässä maassa ja on 
sekä kaunis että kiitollinen sara- 
kekasvi. Jos niitä istuttaa ruuk
kuihin, joissa on ravitsevaa, ei 
liian raskasta multaa ja helmi- tai 
maaliskuussa asetetaan lähelle 
lasia, 8— 10 asteen lämpimään 
kasvihuoneeseen, aukeavat nuo 
somat kukat jo huhti- ja touko
kuussa. Toisint.: Antirrhinum  
purpureum . L.,

L. vulgäris. W  i 11 d. Yleinen 
kannusruoho. Kotim. Ruotsi, 
kasvaa Suomessakin kaikkialla, 
kuivilla paikoilla taikka rannoil
la aina Tornioon* asti. Kasvi 
vaaleansini vihreä, 30— 70 cm 
korkea; varsi pysty, kalju, yl
häältä haarainen; lehdet tiheässä, 
vuorottaiset, ruodittomat, sui- 
keantasasoukat, suippokantai-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 249.
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set, kaljut, laidat alaskäänteiset. 
Kukat ihmeen kauniit, vaalean
keltaiset, oranssinkeltaisella kir
jaillut »aukeavat heinäkuusta syk
syyn. Ansaitsee monen ulkomaa
laisen kasvin edellä huomiota. 
Paras on antaa sen metsittynee
nä kasvaa kuivilla rinteillä, rau
nioilla y. m. suuremmissa puis
toissa. Muodoista ovat huomat
tavat: latifolia, peloria pentandra, 
ja peloria anectaria, jotka kaikki 
vain hieman eroavat tavallisista. 
Toisint.: Antirrhinum  Linaria , L., 
L . genistefolia, B n th ., ei L., 
L . speciosa , T e n., L . acutiloba, 
F i s h., L . elongata, D u m., 
Antirrhinum com m une, L a m.

Lindelöfia, heimo Boragi- 
nace®.

L. longiflöra. G u e r k e. Ko
tiin. Himalaija. Kasvi 30— 40 
cm korkea, karvainen. Juuren 
niskasta nousee joukko yhtenäi
siä varsia; lht pitkulaiset, suip- 
popäiset, alimmat kapenevat kan- 
taanpäin, ylimmät herttamaiset, 
sepivät. Kkt tumman taivaan
siniset latvatertuissa, aukeavat 
kesä-, heinäkuussa. On täysin 
kestävä, menestyy kaikessa, hy
vässä puutarhamaassa, kukkii 
halukkaasti sekä puoli - että aivan 
varjopaikassa, sopii sarakekas- 
viksi sekä suurissa että pienissä 
puutarhoissa. Lisääntyy jaka
malla taikka siemenestä, joka 
kylvetään keväällä kesäksi joko 
ruukkuun huhtikuussa, taikka 
toukokuun alussa ulos tavalliseen 
puutarhasarkaan. Siemen on itä- 

Smimoff, Käsikirja. — 14

vää 2 vuotta ja itää maassa 3 
viikossa. Toisint.: L . spectabilis, 
L e h m. Cynoglossum longiflo- 
rum , Bnt h . ,  Omphalodes longi- 
flora, A. D. C.

Linnsea, Vanamo, heimo 
Caprifoliacese.

L. boreölis. L. Kotim. p. Eu- 
roppa ja Siperia. Tätä kasvia ei 
ole olemassa muuta kuin yksi 
laji. Kasvi ruohomainen, tum
manvihreä, metrin pituinen, sui- 
kertava, juurehtiva; lehdet vas
takkaiset, harrittavat, lyhytruo- 
tiset, pyöreämäiset ja harvany- 
häiset; kkt pienet, parittaiset, 
pitkäperäiset, kauniit, valkoiset, 
sisältä punaviiruiset, kellomai
set ja erittäin hyvätuoksuiset, 
aukeavat kesä-, heinäkuussa. 
Tämä pieni, suosittu ja lauluissa 
ylistetty kukka menestyy vain 
korkeain havupuiden siimeksessä, 
raittiissa, mättäisessä kanerva- 
maassa, parhaiten sellaisissa pai
koissa, joissa maa on peitetty 
sammalilla. Sitä istuttaissa pi
tää samalla tuoretta sammalta 
istuttaa paikalle, jos ei sitä sii
nä ennestään ole. Lisääntyy hel
posti juurehtivista oksista. Kas
via on käytetty luuvalon ja ko- 
lotustaudin lääkkeenä.*

Linum, Pellava, heimo 
Linaceae.

L. angustifölium. H u d s.
Kotim. k. Europpa. 40— 50 cm

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 274.
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korkea. Varsia lukuisasti, pi
temmät keskellä, sivuvesat ly
hempi ä, mutta pystysuoria; kkt 
kauniit, vaaleansiniset, aukea
vat heinä-, elok. Jos siemen kyl
vetään aikaiseen keväällä avo
maahan, niin tämä laji kukkii jo 
ensimmäisenä kesänä. Toisin!: 
L . hienne, Mill . ,  L . agreste, 
B r o t., L . vulgare, L.

L. flävum. L. Kotim. lounais- 
Europpa. Kasvi 30— 40 cm kor
kea; helakanvihreä, pysty, kalju, 
alhaalta haarainen; varsi ylhääl
tä särmäinen; lht vuorottaiset, 
pitkulaisensuikeat, tylpät, röyhy 
monikukkainen; kkt kauniinkel- 
taiset, hienosuoniset, aukeavat 
heinäkuussa. Kestää talven san
gen hyvin ilman peitettä Ruot
sissa, ja on todellakin kaunis 
ryhmä-tai sarakekasvi. Toisint.: 
L . glandulosum , muunn. D. C.

L. peränne. L. Kotim. Siperia. 
30— 40 cm korkea; tummanvih
reä, pysty, kalju, alhaalta pitkä- 
haarainen, lht vuorottaiset, ruo
dittomat, suikeat, suippopäiset, 
vähän kapeakantaiset, 3-suo
niset; röyhy monikukkainen, 
pitkähaarainen; kkt kauniit, 
taivaansiniset, tummasuoniset, 
eräällä muunnoksella (albiflo-
rum ) valkeat, aukeavat kesä-, 
heinäkuussa. Käytetään sarak
keissa ja lisääntyy siemenestä ja 
jakamalla. Monet kirjoittajat pi
tävät seuraavia lajeja L . peren- 
nen muunnoksina: L . anglicum , 
Mill . ,  kkt jotenkin suuret, kal
peansiniset; L . sibiricum, L., 
kkt suuret, kauniit, taivaansini

set; L . pyrenaicum , P o u r., kkt 
kalpeansiniset; L . montanum  
S c h 1 e i c h (toisint.: L . puncta- 
tum , Pr., L . L eonii, S c h u 11 z) 
kkt siniset tai valkeat; L . alpi- 
n um , J a c q., kkt suuret, tai
vaansiniset, L . L ew isii, P u r c h., 
kkt siniset tai valkeat; L . au- 
striacum , L., kkt kalpeanpunai- 
set, vaaleansiniset tai valkeat.

Kaikkien pellavalajien kukat 
ovat vain lyhytaikaisia, mutta 
uusia tulee alinomaa pitkin kesää 
ja syksyä. Sinikukkaiset lajit 
ovat poikkeuksetta kestäviä ja 
voidaan edullisesti käyttää tois
ten kasvien joukossa sarakkeissa 
taikka hienompien pensasrvh- 
mien reunoilla. Keltakukkaiset 
vaativat kaikki huolellista peit
tämistä kovaa pakkasta vastaan. 
Lisääntyvät siemenestä.

Lobelia, Nuottaruoho, 
heimo Lobelioidese.

L. amoena. M c h x. Kotim. 
Karolina, Florida, kosteilla pai 
koilla. Kasvi 30— 60 cm korkea, 
pysty, kalju tai hienokarvainen; 
vanhempien taimien varsi on leh- 
tevä aina varpumaiseen kukka- 
terttuun asti; lehdet ohuet, pit
kulaisensuikeat, suippopäiset 
ja -kantaiset, 5-— 10 cm pitkät, 
epäsäännöllisesti hammaslaitai
set; kukkatähkä 15— 30 cm pitkä, 
yksipuolinen; kkt kiiltävänsini- 
set, aukeavat loppukesällä ja syk
syllä. Toisint.: L . syphilitica
W a l t . ,  ei L., L . glanduhsa  
muunn. glabra A. D. G., L . colora- 
ta, Don.



Lobelia. 211
Nimellä L . hybrida H o r t. 

viljellään joukko tämän lajin ja 
L . syphilitican sekamuotoja, jot
ka ovat erittäin kauniita sekä 
ruukuissa että avomaalla. Muu
tamat niistä ovat sangen kes
täviä ja niitä on havupeitteen 
alla monin paikoin pidetty ul
kona talvellakin. Varminta on 
kuitenkin syksyllä istuttaa tai
met ruukkuihin ja pitää ne tal
vella + 5 °  lämpimässä kasvihuo
neessa, taikka hallattomassa kas
tissa. Istutettuina voimakkaa
seen, kuohkeaan eikä liian ras
kaaseen maahan, kehittyvät 
ne oikeiksi loistokasveiksi.

L. cardinalis. L. Kotim. Karo 
Iina. Kasvi 60— 90 cm korkea, 
pysty, hieno, harvahaiveninen; 
varret tavattoman yhtenäiset; 
lehdet ruodittomat, pitkulaisen 
suikeat, suippopäiset ja -kantai
set, säännöttömästi hienohampai 
set; kukat kauniit, tulipunaiset 
pitkissä tähkissä. Muunn. Queen 
Victoria, H o r t. on kaikin puo
lin isompi kuin emämuoto, sillä 
on ruskeahkot,punaiset lehdet ja 
erinomaisen kauniit, tulipunaiset 
kkt heinä— syysk. Toisint.: R a- 
puntium  cardinale, Pr.

Nämä nuottaruohot ovat hyvin 
vaikuttavan näköisiä, joko ne is
tutetaan joukottain suurempiin 
taikka vähemmässä määrässä 
pienempiin ryhmiin. Ne rakas
tavat vähän savensekaista, rai
tista ja hiekkaista maata, par
haiten kanervamultaa, ja vähän 
varjoisaa paikkaa. Suotuisina 
talvina ja hyvin peitettyinä voi 
niitä pitää ulkona talvella, mutta

aina on varminta, aluksi —  en- 
nenkun niitä on koeteltu —  ot
taa syksyllä muutama kappale 
ruukkuihin. Pidetään talvella 
hallattomassa paikassa, kastel
laan vähän ja keväämmällä istu
tetaan uudestaan. Lisääntyy sie
menestä taikka juurivesoista, jot
ka uudestaan istuttaessa erote
taan emätaimesta. L . M illeri, 
S w., on puutarhamuoto, (luul
tavasti L . cardinalisen ja L . 
syphilitican sekasikiö), jonka ku
kat ovat violetin purppuranpu
naiset.

L. ftilgens. W  i 11 d. Tumman
punainen nuottaruoho. Kotim. 
Meksikfco. Kasvi 60— 90 cm kor
kea. Juuri suomuinen; taimi kaik
kialta hienohaiv.eninen; varsi pu
nakka, juuresta kasvaa lyhyitä 
lonkerotta; lht toisinaan punatäp- 
likkäät, ruodittomat, suikeat, 
suippopäiset, kapeakantaiset, 
nystysahaiset, laidat alaskään tei
set; kukkaterttu pitkä, hieno- 
karvainen; kukat pitkissä täh
kissä hohtavan tulipunaiset, au
keavat heinäkuussa. —  Tästä 
erinomaisesta koristekasvista on 
suuri joukko muotoja, joiden ku
kat vaihtelevat punaisina, val
keina ja sinipunervina. Luulta
vasti ovat ne syntyneet L . car
dinalis, splendens, syphilitica  
lajien v. m. hedelmöittymisestä. 
Viljellään kuin L . cardinalista, 
mutta näkyy vaativan enemmän 
kosteutta. Arka talvipakkasille 
ja sen tähden on se huolellisesti 
peitettävä lehtimullalla taikka 
pidettävä talvella kuivassa, kyl
mässä huoneessa. Lisääntyy sie-
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menestä taikka juurivesoista. 
Toisint.: Rapunlium  fulgens. P r.

L. splendens. W  i 11 d. Kotim. 
Meksikko. 60— 90 cm korkea, 
kalju kasvi, toisinaan myös hie- 
nohaiveninen; varsi yhtenäinen; 
lehdet sepivät, suikeat, toisinaan 
kapeantasasoukat, suippopäiset, 
hienohampaiset; kukat suuret, 
loistavat, tulipunaiset pitkissä, 
tähkämäisissä tertuissa, aukea
vat .heinä— syysk. Kasvatetaan 
kuin L . cardinalista. Toisint.: 
Rapunlium  splendens, P r e s 1.

L. suphilitica. L.Virginian nuot
taruoho. Kotim.p. Amerikka. 60—  
80 cm korkea; heleänvihreä, kal
ju; varsi jotenkin vahva, kul
mainen, lyhythaiveninen, run- 
saslehtinen; lht ohuet, suikeat 
taikka pitkulaisen suippopäi
set, kapeakantaiset, epäsahaiset; 
kukkaterttu 15— 40 cm pitkä, 
tähkämäinen, alaosa lehdikäs; 
kukat kiiltävän violetinsiniset, 
aukeavat heinä— syysk. Toisint.: 
Rapunlium speciosum , Pr., R . 
syphiliticum, M i 11.

Tästä lajista on olemassa monta 
muunnosta, jotka eroavat emä- 
lajista suurempain, kauniimpain, 
valkeain, sinipunervain ja sinisten 
kukkain puolesta. Samoin on L . 
fulgens, splendens ja cardinalis 
lajien sekasiitoksesta saatu jouk
ko muotoja, joiden kukat ovat 
tumman tai vaaleanpunaisia, si
nisen, violetin- ja purppuran - 
värisiä tai valkeita. Nämä muo
dot eivät kuitenkaan ole sie
menestä kasvattaissa pysyviä, 
jonkatähden niitä tavallisesti

monistellaan juurivesoista. Kas
vatetaan L . cardinalisen tavoin.

Lunäria, Lunaria, Kuuorvokki, 
heimo Crusifer».

L. rediviva. L. Metsälunaria. 
Kasvaa siellä täällä melkein koko 
Europassa, kosteissa vuoristo- 
metsissä. Kasvi 60— 80 cm kor
kea, heleänvihreä, varsi mel
kein kalju, ylhäältä karhea, leh
tiruodit karvaiset, päältä lit
teät; lehdet leveä- ja syvähert- 
taiset, suippopäiset, sahalai
taiset, lyhyt- ja laitakarvaiset, 
ylemmät pienemmät, mutta pit- 
känsuippopäiset; kukkaterttu 
lvhytkarvainen; suuret, vaalean
punaiset, tuoksuavat kukat au
keavat touko— heinäk. Istute
taan sarakkeisiin. Monistellaan 
siemenestä ja jakamalla. Toisint.: 
L. odorata, L a m.

Lupinus, Lupini, heimo 
Leguminosse.

L. affinis. A g. Kasvaa villinä 
Kaliforniassa ja tuotu Englan 
tiin 1848. 30— 40 cm korkea, kkt 
siniset, keskeltä keltaiset. Viljel
ty pohjoisimpana Norjassa 68° 
5’ , missä se kukkii ensi päivinä 
syyskuuta. Toisinto L . nooika- 
tensis, muunn., H o o k.

L. latifölius. A g a r d h. Kas
vaa villinä Kaliforniassa, tuotu 
Englantiin 1834. Varsi korkea, 
taipuvainen, kiiltävänkalju; leh
dyköitä 5— 7, vastapuikeita, ka-
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peakantäisiä. Kestävä laji, kk- 
tertut purppuranvioletit. Kuk
kinut Norjassa 922 metrin kor
keudessa merenpintaa ylempänä.

L. laxiflörus. D o u gl. Kotim. 
Amerikka. Kukat purppuran
punaiset harseissa tertuissa.

L. perennis. L. Kasvaa villinä 
p. Amerikassa,tuotiin 1658 Eng
lantiin. Kasvi 40— 50 cm korkea, 
varsi ruohomainen, hieno-, peh- 
meäkarvainen; lehdyköitä 7— 9, 
vastapuikeita, päällyspuoli kalju, 
alapuoli haiveninen; lehtisuojuk- 
set sukamaiset, pienet, varisevat; 
kukat hajallisia pitkissä, peh
meissä tertuissa, kauniinsiniset, 
taikka sinisen- ja violetinkirja- 
vat. Viljeleminen menestynyt 
pohjoisimpana Inderössä (63° 
52’ ) Trondhjemin vuonolla, missä 
se antaa tuleentuneita siemeniä.

L. Polyphyllus.* D o u g 1. Iso
lehtinen lupini. Kasvaa villinä 
Columbiassa. Tuotu Englantiin 
1826. Kasvi pysty, tummanvih
reä, 90-—120 cm korkea; varsi ja 
lehtiruoti myötäkarvaiset, leh
dyköitä 8— 15, pitkiä, vastasui- 
keita, pitkäpäisiä ja -kantaisiä; 
korvakkeet suikeita; kkterttu 
pitkä, suippopäinen, myötäkar- 
vainen; kukat vaalean- tai tum
mansiniset, sinipunervat, valkeat 
tai viiruiset, aukeavat heinä-, 
elok. Kauneimpia ja enin viljei-

* L . arboreus, erittäin kaunis, 
kukkii tyytyväisenä Vaasassa 
heinä— elok. Tämän muotoinen 
on L . P olyp h yllu s , mutta kkt 
siniset, kukkii vähän aikai
semmin.

tyjä, monivuotisia lajeja. Tromsö 
(62° 18’ ) on pohjoisin paikka Nor
jassa, missä tämä monena vuon
na on menestynyt ja kukkinut 
runsaasti, mutta ei koskaan an
tanut tuleentuneita siemeniä —  
Muunnoksista huomataan: gran- 
difolius, albus, tricolor, atropur- 
pureus, floribundus ja roseus.

L. Sabinii. A g a r d h. Kotim. 
Kalliovuoret. Kasvi pensasmai
nen, jotenkin korkeakasvuinen. 
Varsi korkea, raitainen, melkein 
kalju; lehdissä 8— 11 ruskean- 

unaista, hienokarvaista lehdyk- 
ää; lht tavallisesti lehtiruotia 

vähän pitemmät; kukat tiheissä 
tertuissa, keltaiset, aukeavat hei
nä-, elok. Erittäin kaunis, mutta 
arka laji. Vaatii peitettä kovilla 
pakkasilla. Meillä vielä harvinai
nen.

Lupinit ovat helppoja viljellä, 
kauniita ja vaivan maksavia 
kukkia. Menestyvät parhaiten 
päivänpaisteisilla paikoilla ja nii
tä käytetään osaksi suurissa ryh
missä, jolloin monivuotiset lajit 
istutetaan niin harvaan, että nii
den väliin voi kylvää yksivuotis
ten siemeniä, osaksi sarakkeiden 
kaunistukseksi tai pensasryh- 
mien reunakoristeeksi. Lisään 
tyvät parhaiten siemenistä, jotka 
joko kylvetään suoraan avo
maahan taikka ruukkuihin.

Lychnis, Käenkukka, heimo 
Caryophyllece.

L. alpina. L. Kotim. Europan 
alpit ja tunturit. 5— 12 cm kor
kea, mätästävä ruoho, alusleh- 
det ruusukkeiset; varsi vhtenäi-
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nen, sinivihreä, kalju tai lyhyt- 
karvainen; kaikki lehdet tasa- 
soukat; kukat pienet, mutta kau
niit, ruusunpunaiset, aukeavat 
heinäkuussa. Tätä pientä, sievää 
pienoiskasvia kasvatetaan hel
posti siemenistä, joita keväällä 
kylvetään kanervamullalla täy
tettyihin ruukkuihin. Käytetään 
parhaiten toisten tunturikasvien 
joukossa kivikasoilla ja peite
tään havuilla talveksi. Toisint.: 
Viscaria alpina, F r i e s, Agros- 
temma, D. C.

L. chalcedönica*. L. Jerusale- 
minkukka, palava rakkaus, yli- 
oppilasneilikka. Kotim. Venäjä 
ja Vähä-Aasia. 70— 90 cm korkea 
kasvi; varsi pysty, samoin kuin 
lehdet vihreä-, mutta karheakar- 
vainen; lht puikeansuikeat, toi
sinaan herttapäiset; varren lat
vassa tiheä kukkaröyhy. Loisto - 
kasvi; kkt tulipunaiset, aukeavat 
heinäkuussa; vaihtelevat valkei
na ja lihanvärisinä, sekä kerrotut 
tummanpunaisina, vaaleanpu
naisina ja valkeina. Kerrotut 
kukkalajit ovat kauniimpia avo- 
maakukkiamme.

Näitä erinomaisia —  vanhas
taan tunnettuja —  loistokasveja 
ei saisi puuttua mistään kukka
tarhasta. Yksinkertaiset lajit li
sääntyvät hyvin helposti sie
menestä, joka kylvetään kevääl
lä; kerrotulta, jotka eivät tee sie
meniä, monistellaan jakamalla 
vanhempia taimia. Nämä jäl-

* L . chalcedonica et fl. albo, 
koristavia, vaatimattomia, kuk
kivat kesäkuusta melkein kai
ken kesää Vaasassa.

kimmäiset ovat vähän arempia 
kuin yksinkertaiset, jotta ne tar
vitsevat kevyen havu- tai lehti- 
peitteen suojaksi pakkasta ja 
liiallista kosteutta vastaan. Käy
tetään edullisimmin sarakkeissa 
taikka pensastojen lisänä. Kau
niit kukat aukeavat kesä-, hei
näkuussa ja näkyvät kaukaa.

L. diödca. L. flore pleno. H o r t. 
Eräs metsälajin muunnos, kkt 
kerrotut, noin 60— 80 cm 
korkea, kkt valkeat, heikosti 
tuoksuavat, aukeavat kesä-, hei
näkuussa. Vaatii kuohkeaa, liha
vaa ja kosteanlaista maata. Mo
nistellaan jakamalla. Toisint.: 
M elandrium  album , G a r c k e, 
L ychnis alba, M i 11., L . vesperti
n a , S i b t h . ,  M elandrium  pra- 
tense} R o e h 1., Silene pratensis, 
G o d r ., Saponaria vespertina, 
F e n z 1.

L. Flos cuculi. L. flore pleno. 
H o r t. Käenkukka. Kotim. Eu- 
roppa, kaikkialla kosteilla nii
tyillä. Kasvi heleänvihreä, 30—  
50 cm korkea; varsi vähän kulmi
kas, karhea, myötäkarvainen; 
aluslehdet puikeanpitkulaiset,. 
ruodit litteät, karvalaitaiset; var- 
silehdet suikeat, suippopäiset, 
vähän ylöskään teiset laidat, 
kaikki kaljut;kukkaröyhy veltto, 
harva, ruskeahko, kukintoperät 
vähän karvaiset; kukat ruusun
punaiset, jotenkin omituiset ja 
kauniit, aukeavat kesä-, heinäk. 
Muunn. valkokukkainen. Käy
tetään sarakkeisiin, vesien luo, 
kosteille nurmikoille v. m. s. 
Poikkileikatut kukat ovat kau
niit maljakkovihkoihin. Lisään-



Lychms. 215
tyy jakamalla. Toisint.: Agros- 
temma Flos cuculi, D. C.

L. ftilgens. F i s c h. Siperian 
käenkukka. Kotim. Siperia. Kas
vi helakanvihreä, 20— 50 cm kor
kea. Varsi pysty, yhtenäinen, 
pehmeäkarvainen; lehdet pui- 
keansuikeat, suippopäiset, mo
lemmilta puolin ja laidoilta jäyk- 
käkarvaiset, vähän kapeakantai
set, ylhäältä suikeat; kkt suuret, 
loistavat, samettimaisen tulipu
naiset, 5— 7 sarjassaan, aukeavat 
heinä-, elok. Todellinen loistokas- 
vi sarakkeissa, mutta hyvin arka 
kosteudelle ja roudalle; jonka- 
tähden se vaatii hyvin huolellista 
peittämistä, jos annetaan tainten 
olla ulkona. Varminta on ottaa 
syksyllä taimet maasta, istuttaa 
ne sopiviin ruukkuihin, asettaa 
ne talveksi valoisaan, hallatto- 
maan ja kuivaan paikkaan ja ke
väällä istuttaa ne ulos keveään, 
hyvään maahan. Näin saadaan 
pian voimakkaita taimia, joiden 
runsaat loistavat kukat pal
kitsevat sen vähän vaivan, mitä 
niistä on talvella ollut.

L. grandiflöra. J a c q. Kotim. 
Kiina, Japani. Kasvi 40— 60 cm 
korkea, melkein kalju, enemmän 
tai vähemmän karvainen; lehdet 
vihreät taikka harmaanvihreät, 
alta toisinaan punertavat, pit- 
kulaisenpuikeat, kapeakantai
set, lyhytruotiset, melkein se- 
pivät; kkt ihmeen kauniit, suu
ret, tiilen-, sinuperin tai mön- 
jänpunaiset taikka valkeat, kuk- 
kalehdet soreanripsilaitaiset. Ai
van yhtä kaunis, vaan yhtä 
arkakin kuin edellinen, ja kasva

tetaan samoin kuin tätä. Muunn. 
coronata, T h b g (lajina), kkt 
loistavat, tiilen- tai mönjänpunai- 
set; speciosa , C a r r. (lajina) iso- 
kukkainen, komea laji, tulipunai
set kukat; Toisint.: L . grandiflo- 
ra , muunn. gigantea, H o r t., L .  
japonica speciosa , H o r t., L .  
fulgens, H o r t. ei F i s c h., L .  
Sieboldi, v. H o u 11 e, kkt hyvin 
suuret, aivan valkeat.

L. Haagedna. L e m a i r e.
Kasvi vähän karvainen; lht ta
vallisesti pitkänpuikeat, alapuoli 
purppuran värinen; kkt voimak
kaissa, karvaisissa perissä. Seka
sikiöitä syntyy L . fulgensin ja 
L . Sieboldin ristisiitoksesta. Vaih- 
telee niin suuresti, että eräästä 
siemenannoksesta saa kaiken- 
häveisiä punaisen ja valkean 
välillä. Vähän edellistä kestä
vämpi. Kasvatetaan samoin 
kuin sitäkin.

L. viscdria. L. Tervakukka. 
Tavallinen meillä mäkiniityillä 
aina e. Pohjanmaalle asti. Varsi- 
lehdet tasasoukat, varren nivel- 
kohdat ylhäältä tahmeat, jonka 
vaikuttaa eräs hyönteisiä pyy
tävä neste, lehdet alhaalta hai- 
venlaitaiset. Tätä kaunista kas
via pitäisi meillä enemmän tar
kata; sitä voi käyttää sekä sarak
keissa että reunamissa. Kukat 
punaiset, harvoin valkeat, au
keavat kesä-, heinäkuussa.* Li
sääntyy jakamalla kukinnon jäl
keen. Toisint.: Viscaria vulgaris, 
B e r n h., V . viscosa , A s c h e r s.

* 0 .  A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 126.
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Lysim&chia, Alpi, heimo 

Primulace».
L. Ephemerum. L. Kotim. e. 

Europpa, Espani a ja Pyrenean 
vuoret. Kasvi 50— 100 cm kor
kea; harmaan vihreä, pysty, kal
ju; lht vastakkaiset, melkein kal
jut, suikeat.

Kukat pitkissä, tähkämäisissä 
tertuissa, maidonvalkeat. Kasvi 
on vähän arka ja vaatii syvää, 
keveää maata. Lisääntyy juuri
vesoista. Toisint. L . salicifolia, 
M i 11., L . Otani, A s s o, L . glau- 
ca, M o e n c h.

L. Nummuläria. L. Suikertava 
alpi. Kasvaa villinä maamme 
e. osassa kosteilla niittymailla. 
Kasvi tummanvihreä, suikerta
va ja juurehtiva; lht sileät, vas
takkaiset, herttamaisen pyöreät, 
hyvin lyhytruotiset. Kukat isot, 
eloisankeltäiset, litteämäiset, yk
sittäin lehtihangoissa; verhiö- 
liuskat herttamaiset, aukea
vat elok. Erinomaisen sopiva 
peittämään maata varjoisissa 
paikoissa, leveisiin reunamiin y. 
m. s. Kesäkuukausina voi sitä 
käyttää amppelikasvina, taikka 
asettaa riippumaan uurnain lai
doille, kukkapöydille y. m. —  
Kasvi menestyy melkein missä 
hyvänsä, sekä päivänpaisteessa 
että varjossa, sekä kosteassa että 
jotenkin kuivassa maassa, siis 
helpoimpia viljellä ja kun sitä 
voi käyttää niin monenlaiseen 
tarkotukseen, on kestävä sekä 
sen lisäksi kotimainen —  tulee 
siitä arvokkaimpia koristekasve
ja puistoihimme ja kasvitarhoi

himme. Lisääntyy helposti tai
mia jakamalla tai erottamalla 
juurtuneita lonkeroita.

L. punctäta. L. On levinnyt 
koko Europassa ja Vähän-Aasian 
kosteilla vuoriseuduilla. Kasvaa 
30— 50 cm korkeaksi, kuitenkin 
maanlaadun mukaan. Varsi pys
ty, selvästi neliskulmainen, peh- 
meäkarvainen, (taikka täynnä 
nystyröitä), yhtenäinen, toisi
naan vähän haarainen; lht ruo
dittomat, vastakkaiset, usein 3—  
4 kiehkurassa, puikeansuikeat, 
alapuoli tiheästi mustatäpläi- 
nen; kukintoperässä yksinäinen 
kukka, alimmissa 2— 3 kukkaa; 
kkt punaisenruskeat, pohja kel
tainen, aukeavat heinä-, elok. 
Ansaitsee huomiota, koska tämä 
laji kukkii kaikellaisessa maassa 
ilman erinomaista hoitoa, mutta 
jos sille voi antaa runsaasti va
loa, ilmaa, voimakkaanlaista, sa 
viperäistä ja kosteaa multaa, 
niin tulee se komeammaksi, run- 
saskukkaisemmaksi, ja muodos
tuu tuuheaksi pensaaksi. On 
erittäin vaikuttava, sopien etu
päässä suurempiin puutarhoihin 
ja puistoihin.

L. vulg&ris. Ranta-alpi. Kas
vaa maassamme villinä rannoilla. 
60— 80 cm /korkea; lehdet sui
keat, 2— 4 kiehkurassa'; kkt kel
taiset runsaissa tertuissa lat
vassa ja ylemmissä lehtihangois
sa. Kukkii elok. Tämä kaunis, 
kotimainen kasvi on erittäin 
koristava vesien luona tai kos
teilla nurmikoilla. Lisääntyy sie
menestä ja jakamalla. Oli ennen
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lääkekasvi. Käytetään vielä tä
näkin päivänä keltaväri-ai- 
neena.

Lytrum, Rantakukka, hei
mo Lythraceee.

L. Salicäria. L. Yleinen ranta- 
kukka. Kotimaa Ruotsi, jokien 
varret y. m. 50— 100 cm korkea; 
varsi jäykkä, usein kulmikas, 
punertava; lehdet pitkät, sui- 
keat, vastakkaiset, sepivät, poik
ki-tai herttakantaiset, pitkäpäi- 
set,päältä kaljut; kkt kauniit ruu
sunpunaiset pitkissä tähkissä, 
aukeavat heinäk. Muunn. roseum  
superbum , H o r t., kukat hie
man isommat, tumman ruusun
punaiset. Molemmat lajit muo
dostavat sangen tuuheita, kau
niita pensaita, jotka kukkivat

Mälva, Malva, heimo 
Malvaceee.

t
M. Alcea. L. Ruusumalva. 

Kotim. Europpa (Ruotsi). Mel 
kein metrin pituinen. Kasvi 
tummanvihreä, vähän levinnyt; 
varsi myötäkarheakarvainen; 
aluslehdet pyöreät, munuamai- 
set, 3— 5 liuskaiset; alemmat 
varsilehdet 5-, ylemmät 3-lius- 
käiset, päästä pyöreäsahai- 
set, päältä karheat, alta myö
tä- ja lyhytkarvaiset; korvak- 
keet laitakarvaiset; kkt suu
ret, ruusunpunaiset heinä-, elok.

runsaasti heinä-, elok. Toisint.: 
Salicaria vulgaris, M o e n c h.

L. virgätum. L. Varpuinen 
rantakukka. Kotim. p. Amerik
ka. 50— 100 cm korkea kasvi; 
varsi kalju, kapeakulmainen, lat- 
vapuolella monilukuisia, varpu
maisia haaroja; lehdet alhaalla 
vastakkaiset, ylhäällä vuorottai- 
set, kapeansuikeat; kkt purp
puranpunaiset pitkissä, kapeissa 
tähkissä, aukeavat samaan ai
kaan kuin edellisenkin. Molem
mat lajit ovat erinomaisia ko
ristekasveja ja sopivat etenkin 
vesien varsille. Sarakkeissakin 
ja pensasistutusten reunoilla 
ne näyttävät erittäin somilta. 
Menestyvät kaikellaisessa, hy
vässä maassa ja kaikissa pai
koissa. Lisääntyvät siemenestä 
ja jakamalla.

M. ♦
Paras käyttää suuremmissa puu
tarhoissa, istutettuna sinne tän
ne sarakkeisiin taikka pensasto
jen reunamiin. Lisääntyy sie
menestä.

M. moschäta. L. Myskimalva. 
Kotim. k. Europpa. 30— 60 cm 
korkea, pysty; varsi ja lehtiruo
dit karvaiset; aluslehdet pyöreän 
munuamaiset, 5— 7 liuskaiset; 
varsilehdet alhaalta matalampi- 
liuskaiset, ylhäältä 5-jakoiset, 
päältä kaljut, alta harvakarvai- 
set, korvakkeet laitakarvaiset; 
kkt useimmiten latvassa,tiheässä,
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kerämäisessä tertussa; kauniit, 
vaaleanpunaiset, myskiltä tuok- 
suavat, aukeavat heinä-, elok. 
Muunn. valkeakukkainen. Sie
menet kylvetään keväällä avo
maahan. Toisinto M . trifida, 
C a v.

Mentha, Minttu, heimo 
Labiatse.

M. Austrälis. R. B r. Kotim. 
Australia. 30— 50 cm korkea 
ruoho; varsi pysty taikka kohe
neva, tavallisesti särmikäs, har
maan vanukkeinen taikka kalju; 
kaikki lehdet raitaiset, osit
tain matalahampaiset, tasasou- 
kat, suikeat; kukintoperä hyvin 
lyhyt; lukuisat kukat verrattain 
suuria. Muunn. gracilis, B n t h., 
lajina, (toisint.: M . diemenica, 
S p r., M icrom eria gracilis, 
Bnth. ) ,  tulee vain 30 cm kor
keaksi ja on kaikin puolin pie
nempi. Tämän #räs kirjava - 
lehtinen muoto, on erittäin 
soma. Kaikki ovat talvella pidet
tävät hallattomassa paikassa. 
Toisint.: M icrom eria australis, 
B n t h .

M. Pulegium. L. Kotim. Itämaat 
ja e. Europpa. Viljeltiin pohjo
lassa jo 17 vuosisadalla. Kasvi 
tulee 10— 25 cm korkeaksi. Var
ressa lukuisat, alastaipuneet ok
sat; lht ruodilliset, soikeat tai 
puikeat, tylppäsahaiset; kukat 
lehtihankakiehkuroissa aukeavat 
heinä-, elok., Toisint.: M. exigua , 
L., M . montana, L o v e, M .  
sim plex, H o s t, Pulegium  vul-

gare, M i 11.. P . erectum , M i 11., 
P . latifolium , B n t h .

Tästä pienestä kasvista viljel
lään kolmea muotoa, joista 
varsinkin /. villosaa B n t h .  pal
jon käytetään tapetti-istutuksis
sa. Käy uSein nimellä M . gib- 
raltarica, W  i 11 d., tai M . pule- 
gioides, R c h b. Muodostaa ih
meen kauniita, vaaleanvihreitä, 
mausteelta tuoksuavia tyynyjä, 
joita saksilla voi saada minkä- 
muo toisiksi tahtoo. Lisääntyy 
jakamalla ja pidetään talvella 
paleltumatta.

M. rotundifölia. L. 30— 50 cm
korkea, väkevätuoksuinen, har
maan vihreä taimi; juurakko pit
kä, suikertava, juurehtiva; varsi 
pysty, tyvestä haarova, enem
män tai vähemmän valkeakar 
vainen; lehdet ruodittomat, kau
niin valkeankirjavat, sepivät, 
pyöreämäisen soikeat; kkt valko- 
punaiset tai punasinervät, aukea
vat elo-, syysk. Käytetään suu
rempien ryhmien reunamiin —  
sekä kuivassa että kosteassa 
maassa, mutta aina päivänpais
teisessa paikassa. Lisääntyy juu
rivesoista, jakamalla tai pistok 
kaista. Sekä tämän että edellisen 
kukat ovat mitättömät. F oliis  
variegata, Hort. ,lehdet pitem 
mät ja valkeankirjavat.

Meny&nthes, Raate, heimo 
Gentianese.

M. trifoli&ta. L. Apilamainen 
raate. Yleinen sisäjärvissämme, 
nevoillamme ja joissamme. Kas-
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vaaVenäjällä Kuolan niemimaalle 
asti ja koko Siperiassa Sitkaan. 
Islannissa kasvaa niitä niin suu
ressa määrin hetteisillä paikoilla, 
että niiden yhteenkietoutuneet 
juuret kannattavat ratsuhevosen, 
kun sellaisilla paikoilla kuljetaan. 
Sitäpaitsi on kansalla tapana 
keittää sen lehdistä vettä, millä 
haudotaan silmiä, niiden vah
vistamiseksi. Kasvi kirkkaan - 
vihreä, mehevä, lehdissä pit
kät, alhaalta tuppimaiset ruo
dit; kkt kauniit tiheässä varsi- 
tertussa, sisältä valkeat, ulkoa 
punertavat*, aukeavat touko-, 
kesäkuussa. Jos tahdotaan vil
jellä tätä kaunista kukkaa, niin 
se istutetaan pieniin vasuihin, 
savensekaiseen multaan. Vasut 
taimineen upotetaan sitten ve
teen, noin 15 cm syvään. Kasvi 
pitää kyllä sitten itse huolen it
sestään ja lisääntyy äärettö
mästi. —  Sillä on väkevä, oikein 
karvas maku, lehdistä keitettyä 
vettä käytetään lääkeaineena 
(nimellä: Trifolium  aqvaticum ), 
vilu taudissa ja vatsanvaivoissa, 
myös oluenpanossa humalan ase
mesta. Juuri hätäleipäainetta.*

Merendera, Virvaruoho, 
heimo Liliacese.

M. Bulbocödium. R a m.  Ko
tiin. Aragonia. Vähäinen alaston 
im p i, syyskasvi. Nuo yksi tai 
pari ruusun-, violetin - tai purppu-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 232.

ranväristä kukkaa aukeavat syk
syllä aivan maan rajassa ja heti 
sen jälkeen ilmaantuu yksi tai 
korkeintaan 3 tasasoukkaa leh
teä. Siemenkodat tuleentuvat 
vasta seuraa vana keväänä. So
ma ja mielenkiintoa herättävä, 
mutta pian kuihtuva,pieni kasvi. 
On paras viljellä kivikasoilla. 
Monistellaan levonaikana (ke
sällä) sivusipuleista. Toisinto: 
Bulbocodium autumnale, H o r t.

Mimulus, Apinakukka, Ilve- 
kukka, heimo Scrophulariaceae.

M. cardin&lis. L. Kasvaa vilje
lemättä Oregonista Meksikkoon 
ja Kaliforniaan. Tuotu Europ- 
paan 1835, 50— 60 cm korkea. 
Koko kasvi tahmean valkeakar- 
vainen, heikosti myskituoksui- 
nen; varsi yhtenäinen, oksat juu
resta kohenevat; lehdet puikeat, 
alemmat vastapuikeansuikeat, 
ylemmät kasvettuneet, kaikki 
hammaslaitaiset ja tiheäsuoni- 
set. Kukat pitkäperäiset, tulipu
naiset, oranssin- tai tiilen väriset, 
nielusta keltaiset. Muunn. H u d - 
soni, kkt vaalean karmosiinin- 
punaiset, nielusta keltaiset, puna- 
viiruiset; aurantiacus, kukat lois
tavan oranssinpunaiset; roseus, 
kkt ruusunpunaiset, tummapis- 
teiset; fortunatus, kkt tulipunai
set, niissä tumma, veripunainen 
silmä. Kauniita muotoja ovat 
vielä; orange perfection, rose queen 
Suitan , tricolor, y. m. Kaikki lajit 
ovat mainiot istuttaa ryhmiin ja 
sarakkeisiin sekä ruukkuihin. Ke-
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sän aikana tulee niitä suojata 
äkkinäisiltä tai pitkällisiltä sa
teilta ja pitää talvella paleltu- 
mattomina.

M. ctipreus. H o o k. Kotim. 
Andes-vuoret (Chili). Kasvi 15—  
20 cm korkea, hyvin tiheähaa- 
rainen, muodostaa tuuheita pik
kupensaita; varsi koheneva, kal
ju, hienohaiveninen, juuresta haa
rautunut ja latvaan asti lehtevä; 
lht kaikki hammaslaitaiset, niissä 
3 pääsuonta; kukkia hyvin run
saasti, ruskeita, oranssinvärisiä 
tai kuparinruskeita, jokaisessa 
kukintoperässä 1— 6 kukkaa; au
keavat yhtä mittaa kesäkuusta 
elokuuhun. On edellistä paljon 
kestävämpi,peitettynä ja muuten 
suotuisissa olosuhteissa kestää 
talven ulkosalla.Tästä on lyhyessä 
ajassa syntynyt joukko muun
noksia, jotka sekä kasvutapansa 
että kukkain värin puolesta ko
ko joukon eroavat emälajista. 
Etevimmät näistä ovat: hybridus, 
(tois.) M . cupreus tigrinus, macu- 
latus, tigrioides, pardinus ja 
hybridus tigrinus, Hort . ) ,  joi
den orsanssinkel täisiä, kullan
keltaisia, vaaleankeltaisia, nan- 
kininkeltaisia taikka karmosi- 
ninpunaisia kukkia koristavat 
eriskummaisimmat kuviot, täp
lät, pisteet ja viivat y. m.; dup- 
lex (toisint.: M  im. pardinus,
tigrinus ja maculatus fl. p l . ) 9 
sillä on ikäänkuin kaksi teriötä 
pistetty toistensa sisään, jotka 
pohjaväriltään ja kuvioiltaan 
ovat aivan edellisen lajin kal
taiset; Neuberti (M im u lu s  N eu - 
berti, H a a g e  ja S c h m i d t )

on matalakasvuinen muodostaen 
mätästäviä, tiheitä pensaita, joi
den kukat ovat milloin vaalean - 
—  milloin tummankeltaiset, mil
loin tumman tulipunaisen t|äp- 
likkäät, marmoroidut ja pisteiset.

Kaikki nämä lajit ovat ih
meen kauniita ja vaihtelevat niin 
suuresti, että monen sadan ku
kan joukossa tuskin löytyy kah
ta aivan samanlaista. Muunnok
sia, jotka ovat toisia erikoisem
mat ja joita halutaan pitää puh
taina ja sekottumattomina on 
monisteltava pistokkaista, tai 
juurivesoista.

M. h&teus. L. Kotim. Kalifor
nia. 15— 20 cm korkea, kalju 
tai pehmeäkarvainen kasvi; 
varsi pysty, myöhäisemmät 
varret tai oksat juuresta le
vinneet, usein juurehtivat; lht 
puikeat, soikeat, pyöreämäiset 
taikka melkein herttamaiset, 
ylemmät hyvin usein sepivät, 
kaikki tavallisesti suippohampai- 
set; lukuisat kukat sarjoissa ai
van keltaiset, aukeavat kesä-, 
heinäkuussa, —  maalis-, huhti
kuussa kylvetyt kukkivat elo-, 
syysk. —  Säätä sietävä laji, joka 
usein itse lisääntyy kylväyty
mällä. Tämä laji on hyvin muun- 
televa ja sitä kuvaa sen ruotsa- 
salainen nimi »gyckelblomster*, 
(ilvekukka). Suurta joukkoa 
puutarhoissa viljeltyjä »lajeja» 
pitävät monet puutarhakirjaili- 
jat tämän alalajeina. Toisint.: 
M . guttatus, D. G., M . punota- 
tus, H o r t .

M. Moschatus. D o u g 1. Mys-
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ki. Kotim. p. Amerikka, kosteilla 
paikoilla. Varsi, joka tulee 15—  
20 cm pituiseksi ja pitemmäksj- 
kin, on suikertava ja juurehtiv?u 
Koko kasvi pieni, lauhkeakarvai- 
nen ja tahmea; kkt pienet, mi
tättömät, keltaiset, aukeavat ke
sä— syysk. Koristekasvina ei täl
lä lajilla ole mitään arvoa; mutta 
niille, jotka suosivat myskinha- 
jua, on tämä sopiva, sillä ei mis
sään muussa kasvissa ole tämä 
omituinen tuoksu niin voima
kasta kuin tässä myskiku- 
kassa. Varsinkin isokukkainen 
muoto (Harrisone) on väkevä- 
tuoksuinen. Viljellään tavalli
sesti ruukuissa asuinhuoneissa, 
mutta sen voi myös istuttaa ulos. 
Lisääntyy usein itse kylväyty
mällä. Myski lienee enin tunnettu 
ja levinnyt tätä lajia. Avomaassa 
viihtyy se parhaiten varjoisessa 
ja vilpoisessa paikassa, voimak
kaassa, vähän hiekkaisessa puu
tarhamaassa, ja pysyy usein 
monta vuotta samassa paikassa, 
joko peitettynä tai peittämättä. 
Lisääntyy hyvin helposti sie
menestä. Siemenet ovat itäviä 
4 vuotta; itävät maassa 2 vii
kossa.

M. primuloides. B e n t h. Ko
tim. p. Amerikka, vuorilla. 8— 15 
cm korkea, aluslehdet ruusuk- 
keiset; varressa ovat lehdet nuo
rina pehmeän tahmeakarvaiset 
ja laidoilta hienokarvaiset, van
hempina sitä vastoin kaljut, vas- 
tapui keistä vastasuikeisiin, mata- 
lasahaiset taikka melkein ehjälai- 
laitaiset; kkt somat, keltaiset, 
kukkii kaiken kesää ja syksyä.

On todellinen korukasvi kivi- 
ryhmissä ja kallioistutuksissa, 
sopii myös ruukkuviljelykseen. 
Menestyy parhaiten metsäisessä 
ruokamullassa, johon on sekotet- 
tu hiekkaa ja vähän savea. Kes
tää talven ulkona havupeitteen 
alla. Kasvatetaan siemenistä ja 
lisääntyy sitten jakamalla.

M. speciösus. H o r t. Puutarha- 
sekasikiö. Kukat suuret, aivan 
avonaiset, keltaiset, täplät, pis
teet ja viivat epämuotoiset, purp
puranpunaiset. Kauneimpia la
jeja.

M. Tilingi. R g 1. Kotim. Kali
fornia, 30— 50 cm korkea. Kas
vultaan ja muodoltaan kuin M .  
perculetus. Taimen alaosa kalju, 
mutta yläosassa tiheässä peh- 
meäkarvaisia nystyjä; varsi lie
reä, hyvin haarova, lht eloisan 
vihreät, korkeintaan 3— 5 suo
niset; kullankeltaiset; kukat au
keavat pitkin kesää. On erin
omainen ryhmiin, menestyen hy
vin kovimmassa päivänpä!stees- 
sakin. Suotuisissa oloissa kestä
nee tämä laji talven ulkonakin.

Paitsi M . moschatusta ovat 
kaikki, tässä mainitut lajit ja 
muunnokset oivallisia ryhmä- ja 
reunuskasveja. Siemenet ovat 
hienoja kuin pöly. Kylvettäessä 
ei niitä saa peittää mullalla, vaan 
hiukan painaa maahan sileäksi 
höylätyllä laudanpätkällä, jonka 
jälkeen ruukut peitetään lasile
vyillä. Taimien vartuttua siksi 
paljon, että niitä hyvin voi käsi
tellä, koulutetaan ne toisiin va- 
teihin tai ruukkuihin. Avomaalla
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menestyvät ne sekä päivänpais- 
teessa että varjossa, mutta eivät 
kuitenkaan puiden alla; vaativat 
kuohkeaa, ravitsevaa maata ja 
parahultaista kosteutta. Ruuk
kuihin istutettuja, aistikkaasti 
sidottuja taimia voidaan kesän 
aikana käyttää kukkapöytien 
kaunisteeksi y. m. Jos tahdotaan 
kylmässä huoneessa taikka kas
tissa talvella pitää näitä taimia ja 
seuraavana keväänä istuttaa ne 
ulos, niin kukkivat ne jo touko
kuussa. Samana vuonna sieme
nestä kasvatetut taimet kukki
vat kuukautta myöhemmin. Mo- 
.nistellaan siemenestä, jakamalla 
vanhempia taimia ja pistokkaista.

Miräbilis, Ihmekukka, 
heimo Nyctagineae.

M. Jalapa. L. Punainen ihme- 
kukka. Tämä laji, joka on ko
toisin e. Amerikan lämpimim- 
mistä seuduista, tuotiin Englan
tiin 1596. Pohjoisimpana Norjas
sa, Grötön luona, 67 °50’, jossa se 
kukkii syysk. keskivaiheella, on 
se 60— 80 cm korkea. Juuri pak
su, naurismainen, mustahko; kas
vi kirkkaan-vihreä, haarainen, 
luudanmuotoinen; varsi kalju tai 
pienikarvainen; lht herttamaisen 
puikeat, suippopäiset, kaljut; kkt 
lyhytperäiset, kukkii runsaasti 
melkein kaiken kesää, kunnes 
syyshalloja ilmaantuu, kkt au
keavat iltapuolella ja sulkeutu
vat jälleen seuraavana aamuna. 
Ne ovat vaihdellen punaisia, 
keltaisia, sinipunervia, valkeita 
y. m. jonka ohella on juovikas- 
ja täplikäskukkaisia, kirjava-

lehtisiä y. m. muunnoksia. Toi- 
sint., M . pubescens, Zp. N yctago  
hortensis, J u s s., N . Jalapae,
t f .  C .

M. longiflöra. L. Valkea ihme- 
kukka. Kotimaa Meksikko. Juu
ri musta, naurismainen. Kasvi 
hyvin haarova; varsi hyvin levin
nyt, polvitteleva, latva pysty, 
vähän tahmeakarvainen; lht le- 
veänherttamaiset, suippopäiset, 
laidoilta haiveniset, ylemmät ruo
dittomat, alemmat 3 cm pituiset, 
ruodit tahmeat, kukat perättö
mät, valkeat; erään muunnok
sen sinipunervat, illoin hyvin 
tuoksuavat. Ei niin kaunis kuin 
edellinen. Toisint.: N yctago , D. 
C .

Näitä kauniita kasveja käyte
tään ryhmiin ja sarakkeisiin. Jos 
niitä pidetään yksivuotisina, niin 
ovat siemenet kylvettävät joten
kin aikaiseen, ja taimet istutet
tavat ulos kesäkuun alussa sy
vään, hyvään maahan, 50 cm 
päähän toisistaan. Vahvat juu
ret voidaan syksyllä, kun halla 
on vienyt varret, ottaa maasta, 
säilyttää talvella kuin Dahlian 
juuria ja seuraavana keväänä 
jälleen istuttaa. M. Jalapan muo
toja on paras istuttaa ryhmiin; 
M. longifloraa viljellään etu
päässä kukkain ihmeen hyvän 
tuoksun tähden.

Molinia, Siniheinä, heimo 
Graminese.

M. coertilea. M o e n c h. Sol
mu ton siniheinä. Laihoilla met- 
säniityillä kasvavan siniheinän
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muunnos. Kasvi tummanvihreä, 
30— 100 cm korkea; juuri suomui
nen ja hyvin limainen; lht kar- 
kealaitäiset, päältä harva- ja 
kannasta hyvin karvaiset, pit- 
käpäiset, vähän kipertyneet, tu- 
pekset karvaiset, 30 cm pitkät, 
valkojuovaiset; kkt ohuissa, pit
kissä, tavallisesti tiheissä röy- 
hyissä, vihreänkel täiset ja sini pu
nertavan kirjavat. Muunnos jo - 
liis variegatis, H o rt., 30— 50 
cm korkea, lht 15— 25 cm pit
kät, kauniin vihreät, vaaleankel- 
taraitaiset. Käytetään kivikaso
jen koristeena tai reunuksiin. 
Menestyy parhaiten hiekkaises
sa turve- tai kanervamullassa. 
Monisteitaan keväällä tai syk
syllä jakamalla. Toisint.: Aira  
coerulea f  oi. var., H o r t.r F es-  
tuca coerulea joi. var., H o rt.

Monärda, heimo Labiatse.
M. didyma. L. Kasvaa vilje

lemättä p. Amerikassa, kosteilla 
paikoilla, jokivarsilla, tuotu Eng
lantiin 1752. Pohjoisimpana vil- 
j elty Norj assa, Molden luona (620 
44’ ). Kasvi 50— 80 cm korkea; 
pensasmainen, karkeakarvainen, 
hyvin tuoksuava, kasvattaen lu
kuisia juurivesoja, varsi nelisär
mäinen; lht puikeansuikeat, 
suippopäiset, laidoilta tylppä- 
ja leveäsahaiset; kkt kauniit, 
tulipunaiset, mykeröitä 2— 3, 
toinen toistaan ylempänä. Toi
sint.: M . coccinea, M c h x ., M .  
purpurea , L a m., M . fistulosa, 
S i m s., ei L., M . K alm iana.

P u r s c h., M . osvegoensis, 
B a r t.

M. fistulösa. L. Kotim. p. 
Amerikka. Kasvi 60— 100 cm 
korkea, tuoksuava, pehmeäkar- 
vainen tai kalju; varsi tavallisesti 
tylppäkulmainen; lehdet yleensä 
tiiviimpirakenteiset kuin edelli
sen. Kkt toinen toistaan ylem
pänä olevissa mykeröissä, purp
puran- tai ruusunpunaiset. Tä
mä laji on hyvin vaihteleva, jotta 
siemenistä saa joukon muun
noksia, joilla on toisenväriset 
lehdet ja kukat. Toisint.: M . al- 
tissim a , W  i 11 d., M . undulata, 
T a u s c h., M . violacea, D e s f., 
M . allophylla, Mc hx. ,  M. varians 
B art. ,  M . involucrata, W  e n 
d e r., M . affinis, L k.

Monardit kukkivat kesä— elok. 
ja ovat kauniiden kukkainsa ja 
hyvän tuoksunsa tähden sangen 
yleisesti suosituita ja käy te ty itä. 
Niitä istutetaan etupäässä sa
rakkeisiin, kuohkeaan ja ravit
sevaan maahan; kun siemen on 
jotenkin harvinaista, monistel 
laan niitä vanhempia taimia ja
kamalla. Ensinmainitun lajin leh
distä saadaan n. s. Osvegon- tai 
Pennsylvanian teetä, ja kukista 
saadaan punaista väriainetta, 
jota sanotaan monardiniksi.

Montbrätia, heimo Iridacese.

M. crocosmaefldra. L e m a i-
n e. Crocosman (Tritonia) acrean 
ja M ontbretian (Tritonia) P o n 
siin  sekasikiö. 60*— 100 cm kor
kea. Sipulit pitkulaiset, ruskeah-
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kot, säännöttömät, koko sipulin 
kuori ikäänkuin laskoksilla, si
pulista kasvaa lukuisia juurive
soja; kasvi on vähän Gladiolusen 
näköinen; melkein pitkin vartta 
kasvaa tummanvihreitä 3 cm le
veitä, miekkamaisia, litteitä leh
tiä, kussakin varressa harvoin 
useampia kuin 3— 5 kukkatäh- 
kää, jokaisessa noin 12— 20 kuk
kaa; kukat aukeavat toi
nen toisensa jälkeen, 3— 4 cm 
läpimitaten ja 4— 5 cm pituiset, 
ovat kauniit, eloisan oranssinpu
naiset, nielu vähän vaaleampi. 
Toisint.: Tritonia crocosmaeflora, 
V o s s.

Tällä erinomaisella kukkakas- 
villa on jotenkin suuri joukko 
muunnoksia, joista mainitsemme 
seuraavat: elegans, loistavan vaa
leankeltainen; sulphurea , kukka- 
tähkät pitkät, lukuisat, kkt kro- 
minkeltaiset; Gerbe <VOr, vaale
ankeltainen; aurea, kullankeltai
nen; Boule de F e u , tulipunainen, 
keskeltä vaaleampi; Etoile de 
F eu , kkt suuret, aivan avonaiset, 
veripunaiset, sinuperilla kirjail
lut; Tigridie, eloisan oranssinpu
nainen, ruskeapiirteinen; F eu  
(Vartifice, kkt hohtokeltaiset, ul
koa punaiset, silmäänpistävim- 
piä, Vulcan, tumman pomerans- 
sinkeltainen; E u rop a , loista
van tulipunainen, keltaisella kir
jailtu; Croesus, isokukkainen, kul
lankeltainen; Oriflamme, Lutetia , 
Stuttgardia, Aetna  y. m.

Joskin nämä loistokasvit ovat 
kaikki sangen kestäviä ja voivat 
olla ulkona talvella, ainakin etelä- 
Ruotsissa, otetaan kuitenkin 
kaikkialla syksyllä, kasvuajan

loputtua sipulit maasta, säilyte
tään kuivina talvella ja seuraa- 
vana keväänä istutetaan ne 
määrättyihin paikkoihin ulko
salle. Vaativat kuohkeaa, ravit
sevaa maata ja päivänpaisteista 
kasvupaikkaa. Lisääntyvät erit
täin helposti sivusipuleista.

Morina, heimo Dipsaceee.

M. longiflöra. W a l l .  Pitkä- 
lehtinen morina. Kotim. k. Ita
lia. 50— 60 cm korkea, ruoho- 
mainen, heleänvihreä, takiais- 
mainen, ylhäältä pehmeäkarvai- 
nen; ylälehdet liuskalai täiset, 
alemmat suippokantäiset, syvä- 
liuskaisemmat ja teräväpiikkiset, 
—  kaikki pitkät, kapeat, pitkä- 
suippoiset; kkt kiehkuroissa, 
muodostaen pitkiä terttuja, en
sin valkeat, sitten ruusunpunai
set ja vihdoin sydänkesällä kar- 
mininpunaiset. Kaunis ja omitui
nen, mutta vähän arka sarake- 
kasvi. Vaatii hyvin kuivahkoa, 
syvää ja ravitsevaa maata. Li
sääntyy helpoimmin siemenistä, 
joita kylvetään kevyellä, hiekan- 
sekaisella mullalla täytettyihin 
ruukkuihin. On talvella huolelli
sesti peitettävä.

Mulgedium, Maitosalaatti, 
heimo Compositeee.

M. alpinum. L e s s. Kotoisin 
kosteilta vuoriseuduilta. Kasvi 
tummanvihreä, 70— 90 cm kor
kea; varsi karvainen; lht jotenkin 
suuret, lyyrymäiset, liuskat suip-



Mtiscari. 225
popäiset ja pääty liuska suippo- 
päinen, hammaslaitainen; ylem
mät herttamaiset, sepivät, ruo- 
dilliset, kaikki karvaiset; kkt 
tummansiniset heinä-, elok. Käy
tetään kauniiden lehtiensä täh
den nurmikkojen kaunis teenä. 
Menestyy parhaiten vähän var
joisissa paikoissa, ravitsevassa, 
kuohkeassa maaperässä. Toisint.: 
Sonchus alpinus, L.

Mtiscari, Helmililja, Helmi-
hyasintti, heimo Liliace®.

M. botryoides. M i 11. Vaalean
sininen helmililja. Kasvaa koko 
Europassa ja Itämailla. 10— 20 
cm korkea. Kasvi sinertävän 
helakanvihreä; vana liereä; lht 
pystyt, kapeat, pyöreäpäiset, vä
hän kouruiset, vanaa lyhemmät; 
kkt tertuissa, kauniit, tuoksutto- 
mat, valkeat, helmenväriset tai 
taivaansiniset, nuokkuvat, pal- 
lonpyöreät, kehäliuskat pienet, 
käänteiset, valkeat, aukeavat 
touko-, kesäkuussa.

M. comösum. M i 11. Koralli- 
hyasintti. Kotim. k. ja e. Europ- 
pa. Kasvi 30 cm korkea ja kor
keampikin. Sipuli pitkulainen, 
ruskea; lht pystyt, levinneet, ka
peat, kouruiset, vanan pituiset, 
toisinaan pitemmät; kkt terttu- 
maisissa tähkissä, alemmat rus
keahkot, ylemmät siniset, hedel
mättömät. Muunn. monstrosum, 
M i 11., sillä on 30— 40 cm pitui
set vanat, suuret, puikeat kukka- 
tertut ja silmäänpistävät, har
maansiniset kkt;plumosa H o rt.,

Smimoff, Käsikirja. — 15

on edellisen näköinen, joksi sitä 
usein luullaankin. Molemmat nä
mä muunnokset ovat suurine, 
sulkamaisine kukkaterttuineen 
hyvin vaikuttavan näköisiä ryh
missä tai sarakkeissa. Toisint.: 
Hyacinthus monstrosus, L.

M. moschätum. W i 1 l̂ d.
Myskihyasintti. Kotoisin Itä
mailta, 15— 20 cm korkea. Kasvi 
vaalean sinivihreä; lehdet hyvin 
harrittavat, veltot, kapeansui- 
keat, suippopäiset, kouruiset, 
vanaa pitemmät; kkt tertuissa, 
vihertävän keltaiset, eivät erit
täin kauniit, mutta ihmeen hyvä- 
tuoksuiset. Toisint.: H yacinthus  
M uscari, L., M . suaveolens, 
H o r t., M . ambrosiacum, 
M o e n c h.

M. pdllens. F i s c h. Kotim. 
Krimin niemimaa. Kukat ter
tuissa, vaalean poslininsiniset. 
Sitä luullaan usein M . botryoides 
muodoksi. Toisint.: Botryanthus 
pallens, K t h.

M. pulch&lum. H e 1 d r. ja
S a r t. Kotim. Kreikka. On hy
vin M . racemosumin näköinen, 
mutta eroaa siitä leveämpäin 
lehtien eikä niin runsaskukkais- 
ten terttujensa puolesta. Kauniit, 
taivaansiniset kkt aukeavat ai
kaiseen keväällä. Toisint.: M .  
Heldreichii, B o i s s.

M. rasemösum. W  i 11 d. Tum
mansininen helmililja. Kotim. 
k. Europpa, 15— 20 cm korkea. 
Kasvi tummanvihreä; lehdet vel
tot, kaarevasti taipuneet, pitkän
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suippopäiset, pyöreäkouruiset, 
vanaa pitemmät. Kukkatertut 
pitkulaisen lieriömäiset. Kkt 
nuokkuvat, tummansiniset, lai- 
taliuskat pienet, ulospäinkäänne- 
tvt, valkeat, latvakukat pystyt.

Helmililjat kukkivat aikaiseen 
keväällä touko-, kesäkuussa. Is
tutettuina ryhmittäin yhteen 
muodostavat ne somia reunamia 
ja menestyvät kaikellaisessa mul
lassa, kunhan se vain ei ole liian 
märkää. Kukinto tulee run
saammaksi ja kauniimmaksi, jos 
aina 3— 4 vuoden perästä kukin
non jälkeen otetaan sipulit maas
ta, säilytetään kuivassa hie
kassa ja viimeistään lokakuussa 
pannaan 10 cm syvään mul
taan, 15 cm päähän toisistaan. 
Pienet sipulit pannaan eri sar
kaan, kunnes ne kehittyvät niin, 
että niitä voidaan istuttaa ryh
mään taikka reunuksiin. Monis
teitaan sivusipuleista. Kaikki 
lajit ovat sopivia aikaiseen hyö- 
tämiseen.

Myosötis, Lemmikki, heimo 
Borraginace®.

M. azörica. W  a t s. Kotim. 
Azorian saaret. Kasvi 25— 60 cm 
korkea; varsi kulmikas, rento, 
hyvin haarainen; tiheä, lyhyt- 
karvainen, karvat siirrottavat; 
lehdet ulospäiset; päältä myötä- 
karvaiset, alapuolen karvat siir
rottavat; alemmat lehdet pitkän- 
suikeat, ylemmät pitkulaiset, 
tylpät. Kukat jotenkin kauniit, 
kesäsydännä tumman orvokin- 
siniset.

M. palöstris. W  i t h. Suolem- 
mikki, tavallinen koko maassa ai
na Ouluun saakka, kosteilla nii
tyillä, ojavarsilta, jokien ran
noilta y. m. s. Kasvi 15— 30 cm 
korkea, juuri suikertava; varsi 
kulmikas, ylhäältä haarova, leh
det lyhytpäiset, vähän laita- 
karvaiset; kukkatertut toishaa 
raisia; kkt siniset, keskellä kel
tainen rengas, aukeavat kesä—  
elok. —  On niin yleisesti suosittu 
ja siitä on niin paljon runoiltu, 
ettei siitä tässäkään voi olla mai
nitsematta, joskin se puutarha
kasvina on vähemmänarvoinert 
kuin M . sylvatican muodot. Mor 
nistellaan joko siemenestä, jaka
malla taikka pistokkaista, jotka 
viimeksimainitut hyvin helposti 
juurtuvat, jos ne vain saavat 
kyllin kosteutta; taikka otetaan 
taimia multakokkareineen nii
den luonnollisista kasvupaikoista 
ja hyvin puhdistettuina mu- 
kanatulleista rikkaruohoista is
tutetaan puutarhaan minne ei
vät kuitenkaan näytä niin 
pian kotiutuvan kuin M . syl- 
vatica, joka pian metsittyy. 
Tätä lajia istutetaan vesisäiliöi
den lähistöille, lammikkoiden 
rannoille y. m. s. Yleensä tie
detään että tavallisista lemmi
keistä voidaan sitoa seppeleitä, 
jotka vedessä kauvan kukkivat, 
jopa usein juurtuvatkin, ja että 
poikkileikatut ja kosteaan hiek
kaan asetetut oksat helposti kuk
kivat ja juurtuvat. Tähän lajiin 
kuuluvista muodoista mainit
semme vain seuraavat: sem per- 
florens, matalan kasvunsa ja ta
vattoman pitkän kukintoaikan-
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sa takia huomattava, sekä »sen- 
satiom , jonka varsilehtiä kau
nistaa leveä, valkea reuna, joka 
tekee kukkien sinisen värin sil- 
määnpistävämmäksi. Toisint.: 
M . scorpioides, L.

M. sylvdtica. H f f m. Metsä- 
lemmikki. Kotim. Europpa, Si
peria ja Itämaat, 15— 30 cm 
korkea. Kasvi helakan vihreä, 
pysty; varsi kulmikas, alhaalta 
haarainen; lht alhaalta pyöreät, 
ylhäältä lyhytpäiset; kkterttu 
toishaarainen, lehdetön; vaalean
siniset, keltarenkaiset kukat au
keavat kesäkuussa taikka aikai
semmin tai myöhemmin viljely- 
tavan mukaan. Alalajeina voi
daan pitää seuraavia: M . suaveo- 
lens, K i t. (toisint.: M . pyrenaica  
P o u r r., M . alpina , L a p e y r . ,  
M . odorata, P o i r), kkt sangen 
suuret, tuoksuavat; M . alpestris, 
S c h m i d t ,  varsi vain 6— 15 
cm korkea, kkt tuoksuavat; M .  
rupicola, S c h m i d t ,  10 cm 
korkea, mätästävä tunturikasvi, 
kauniin tummansiniset kukat, 
suuremmat kuin tavallisen muo
don; lithospermifolia, H o r n e m, 
30 cm korkea ja korkeampikin, 
kkt suuret, helakan taivaansini
set; M . dissitijlora, B a k., oikeas
taan viljelymuoto, kkt suuret, 
(1 cm leveät), kauniinsiniset, 
harseissa tertuissa. On kieltä
mättä paras muoto kaikista, ih
meen kaunis ryhmiin ja ruuk
kuihin sekä leikkokukkana pal
jon kysytty. Kauniita metsälem- 
mikin puutarhamuotoja ovat 
muiden muassa: oblongata, muo
dostaa tiheitä pensaita, lehdet

kellan vihreät, jotenkin suuret, 
kkt vaaleansiniset; elegantissima 
(<alpestris elegantissima, H o r t.), 
20— 30 cm korkea, pysty, sään
nöllinen ja tiheäkasvuinen; kkt si
niset, valkeat tai ruusunpunaiset; 
on sopiva ruukkuihin; nana com- 
pacta, matalakasvuinen, muodos
taa korkeuttaan leveämpiä mät
täitä, täynnä sinisiä kk ia; robusia 
(Elisa  Fanrobert), erittäin voima
kas muoto, kukat ovat sarjoissa, 
kukissa usein enemmän kuin 2 
terälehteä, kauniin taivansiniset, 
keskellä hyvin selväpiirteinen, 
keltainen silmä; robusta rosea, 
punaiset ja rob. alba valkeat 
kukat ovat ruukuissa viljeltyinä 
hyviä n. s. torikasveja; Victoria 
muodostaa pyöreitä, 12— 15 cm 
korkuisia pikkupensaita. On hy
vin arvokas kasvi pienempiin ryh
miin, reunuksiin ja ruukkuihin.

M. oblong&ta on verrattain 
uusi, ihmeen kaunis ja vaivan 
maksava lemmikkilaji, jota hyvin 
kannattaa yleisesti viljellä, var
sinkin kun sen helposti voi pitää 
kukassa kaiken talvea. Laji lisään
tyy helposti pistokkaista. Jos nii
tä pistetään multaan maaliskuun 
alussa ja kesän aikana siirtää ne 
puutarhasarkaan, niin ovat tai
met kauniita elokuussa, jolloin 
ne istutetaan ruukkuihin. Ol
tuaan istuttamisen jälkeen pari 
päivää varjoisessa paikassa, pan
naan taimet sitten aivan päivän- 
paisteeseen; saavat olla ulkosalla, 
kunnes yöhalloja on tulossa, jol
loin ne siirretään kylmään huo
neeseen taikka sellaiseen paik
kaan. jossa eivät palellu. Kun
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sitten silloin tällöin! otetaan 
muutamia taimia lämpöisem- 
pään huoneeseen, voidaan pit
kin talvea saada noita ihmeen 
somia kukkia.

Kaikki nämä lemmikit, joita 
syystä voidaan pitää kauneim- 
pina kevätkukkinamme, menes
tyvät missä hyvässä, kuohkeassa 
maassa tahansa. Siemenet kyl
vetään kesä- taikka heinäkuussa, 
joko taimilavaan taikka johon
kin varjoiseen paikkaan avomaal
la. Kun taimet ovat ehtineet vah
vistua, koulutetaan ne riveihin

Narcissus, Narsissa, Pääsiäis-
lilja, heimo Amaryllidaceae.

N. biflörus. Cur t .  Kotim. e. 
Europpa. 30— 40 cm korkea. Si
puli pyöreä, pitkulaisen puu- 
perunan muotoinen, — 6 cm
läpimitaten; joka vanassa 4 leh
teä, ne ovat tasasoukkia, kapei
ta, laita sisäänkääntynyt, him
meän harmaanvihreitä, päältä le- 
veäuurteisia, 30— 40 cm pitkiä, 
noin 1£ cm leveitä; vana selvästi 
2-kulmainen, kkia tavallisesti 2, 
harvoin 1 tai 3; kkt valkokeltai- 
set, lisäkehä hyvin lyhyt, aukea
vat kesäkuussa, toisinaan aikai
semmin. Tämän ja tavallisen val- 
konarsissan väliset muodot ovat 
dianthos, S. ja V o s s. (N . dian- 
thos, H a w.), kehälehdet aivan 
valkeat; Havvorthii Y  o s s. (toi
sinto N . biflörus, H a w.), val
kea, vana toisinaan 3-kukkainen;

johonkin syrjäiseen sarkaan, suo
jataan talvella havuilla tai ka
nervilla roudalta. Siirretään ke
väällä, niin suurissa juurikokka- 
reissa kuin suinkin, niihin paik
koihin, joita niillä aijotaan kau
nistaa. Samalla kertaa voidaan 
taimia istuttaa ruukkuihin, ke
sällä kukkapöytien y. m. koris
teena käytettäviksi. Toisintoja: 
M . perennis o. sylvatica D. C., 
M . alpestris H o r t., ei S ch m i d t. 
M . cyanea , R e u t., M . amoena, 
S ch o 11, ei R u p r .

albus, S i e b. ja V o s s. (toisinto 
N . albus, M i 11.), lumivalkea, 
kaunis sekä flore pleno, kkt ker
rotut, melkein aivan valkeat. 
Ovat kaikki täysin kestäviä ja 
menestyvät varjoisissakin pai
koissa jotenkin hyvin. Toisinto 
N . medio-luteusi M i 11.

N. incompar&bilis. M i 11. Val- 
kokeltainen narsissa. Kotim. Es- 
pania, e. Ranska, Tyroli. 30— 40 
cm korkea. Sipuli 2|-—4 cm läpi
mitaten; lehtiä korkeintaan 4, 
melkein litteitä, kapeita, tasa
soukkia, harmaanvihreitä, pyö- 
reäpäisiä, noin 1 £ cm leveitä; 
vana selvästi 2-kulmainen, kk 
yksinäinen, tuoksuton, kalpean - 
keltäinen, lisäkehä tummempi, 
kukintoperä tuppea lyhempi, kk 
aukeavat toukokuussa (Toisinto 
N . G ouanii, Red. ,  Queltia foe- 
tida, H e r b.). Muodoista maini-

N.
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taan: concoJor, B a k. (toisint.: 
Queltia concolor, H a w.) Kehä- 
lehdet ja lisäkehä samanväriset 
keltaiset; sem ipartilus, B a k. 
(Queltia semipartita, Haw. ,  sy- 
väliuskainen lisäkehä; on myös 
kerrottuja; aurantius B a k. (toi
sint.: Queltia aurantia, Haw. )  
kehälehdet kalpeankeltaiset, li
säkehän laita liuskainen ja poi
muinen, tumman oranssinkeltai
nen, ihmeen kaunis narsissa, josta 
englantilaisissa puutarhoissa on 
olemassa muoto (Butler and 
E g g s), kerrotut kkt ; Leedsii, 
H o r t., hyvin edellisen näköinen; 
albus B a k, (toisint.: Queltia alba, 
H a w.), valkeat taikka melkein 
valkeat kehälehdet ja sitronan- 
keltainen lisäkehä. Eräs tämän 
lajin muoto, jolla on kerrotut 
kukat, saadaan Hollannista ni
mellä Orange Phoenix.

Tästä kauniista narsissasta on 
ainakin sata muunnosta, jotka 
kukintoajan suuruuden, värin 
ja muodon puolesta enemmän tai 
vähemmän eroavat emämuo- 
dosta. Avomaassa kasvavien si
pulien kukintoaika on touko
kuu, mutta jos sipulit syysk. is
tutetaan ruukkuihin tai laatik
koihin, jotka tammikuun alussa 
otetaan hyödettäviksi, voidaan 
jo helmikuussa nähdä niitä täy
dessä kukassa. Avomaassa kas
vavat sipulit ovat pohjoisosissa 
maata peitettävät huolellisesti 
lehdillä, jotka kuitenkin niin ai
kaiseen kuin suinkin keväällä 
ovat poistettavat.
wN. Jonquilla. L. Kotim. e. 
Europpa ja p. Afrikka. 30— 35

cm korkea. Sipuli 2|— 4 cm läpi- 
mitäten; lht pystyt, 2— 4 yhdes
tä sipulista, kapeat, oramaiset, 
tummanvihreät, syväuurteiset; 
vana hervoton, kukkasarjassa 2 
— 6 kukkaa, kukintoperä tupen 
pituinen; kukat joko yksinker
taisia tai kerrottuja, tähtimäi
siä, keltaisia, hyvin oranssilta 
tuoksuavia; aukeavat keväällä; 
hyödetyt sipulit kukkivat jo 
helmik. Toisint.: N . juncijolius, 
S a l i s b .  ei L a g a s c a.

Etelä-Europan puutarhoissa 
nähdään tämä, ihmeen hyvän 
tuoksunsa tähden yleisesti suo
sittu narsissa villiintyneenä pen
sastoissa ja nurmikoilla, meillä 
se vain erittäin suotuisissa oloissa 
ja peitettynä kestää talven, mut
ta silloin eivät sipulit saa ensin
kään paleltua. Istutetaan tavalli
sesti ruukkuihin hyötämistä var
ten talvella, johon etenkin kerro
tut kukkalajit ovat sopivia. Is
tutetaan 4, 6, 8 tai 10 sipulia yh
teen ruukkuun, aina niiden suu
ruuden mukaan, ja kevyeen, 
kuohkeaan multaan, kaivetaan 
ruukut vain vähän maan sisään 
taikka hiekkaan. Kasvatetaan 
taimia muuten niinkuin hyasint
teja. Jonquillan kukkia hajuai- 
netehtailijat paljon käyttävät.

N. odörus. L. Kotim. e. Eu
roppa. 30— 45 cm korkea* Sipuli 
iso, 2|— 4 cm läpimitaten, taval
lisesti pitkulainen, epäsäännölli
nen, kuori tummanruskea; lht 
kapeat, tasasoukat, eloisanvih- 
reät, syväuurteiset, vähän yli | 
cm leveät; vana liereä, 3— 4 kuk
kainen; kkt eloisankeltaiset,
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tuoksuavat, mutta paljon hei- 
kommasti kuin jonquillenin kkt. 
On muuten edellisen näköinen, 
mutta on kaikin puolin isompi. 
Muotoja ja alalajeja ovat: rugu- 
losus, calathinus ja interjectus 
(kaikkien kolmen sukunimenä 
Philogyne, H a w.), N . trilobus, L. 
(toisint. N . tietus, Sa l i s b . ) ,  
Curtisii B a k. (tois. Philogyne 
Curtisii H a w.), heminalis 
Bak.  (tois. Philogyne heminalis, 
Haw.) ,  kaikki nämä pieni- 
kukkaisia; m inor, B u r b r. (toi
sint.: N . Assoanus, Dufour . )  
kkt 2,5 cm leveät, hyvin pieni 
lisäkehä. Kaikki nämä narsissa- 
lajit. ovat sangen kestäviä ja 
sopii niitä hyvin metsistyttää 
nurmikkoihin taikka harvaan 
istutettuihin puistoihin ja pen
sastoihin, missä ne, jos niiden 
annetaan olla itsekseen, pian 
muodostavat tuuheita taimia, 
joita keväällä lukuisat kukat kau - 
riistävät. Toisint.: N . calathinus, 
H o r t., Philogyne odorata, et P. 
Campernelli, H a w.

N. poeticus. L. Tavallinen 
helluntaililja. Kotim. Välimeren 
rantamaat, Ranskasta Kreik
kaan. 25— 45 cm korkea. Sipuli 
2|— 4 cm läpimitaten; lht t&sa- 
soukat, harmaan sinivihreät, 30 
cm pitkät ja 6— 9 mm leveät; 
vana 2-kulmainen, tavallisesti 
lehtien pituinen; kk aina yksi
näinen, pysty, tuoksu ava, aukeaa 
kesäk. Muoto flore pleno, kkt ker
rotut, aivan maidon valkeat, ta
vallisesti 3— 4 lehdykkää kieh- 
kurassa. Tämän kasvin sipuli on 
jotenkin säännötön, pitkulaisen

puuperunan muotoinen, kellan- 
kalpea, kukkii myös vähän myö
hemmin kuin edellinen.

Tämä kaunis ja meidän ilmas  ̂
to-oloihimme erinomaisen hyvin 
sopiva narsissa, jonka valkeat, 
sulotuoksuiset kukat aukeavat 
aikaiseen keväällä, on yleisesti 
suosittu, ja melkein jokaisessa, 
suuressa tai pienessä kasvitar
hassa tunnettu. On täysin kes
tävä talvellakin, menestyy kai
kenlaisessa, jotenkin hyvässä 
maassa, parhaiten kuitenkin 
kuohkeassa, ravitsevassa ja kos- 
teanlaisessa mullassa. Kerrottu 
muoto varsinkin on suosiossa, 
joskin sangen usein saa kuulla 
valitettavan, että kukkia ilmaan
tuu vain vähän, toisinaan ei ol
lenkaan, että kukkanuput kuih
tuvat ennen aikojaan y. m. Tä
hän on syynä se, että sipulit ovat 
istutetut liian kovaan, kuivaan 
tai laihaan maahan. Tulee siis 
vain parantaa maanlaatua, niin 
asia tulee korjatuksi. Tavallisen 
helluntaililjan huomatuimpia 
muotoja, paitsi kerrottuja, ovat: 
patellaris, S i e b. ja V o s s. (toi
sint.: N . patellaris, H a w.), kuk
kii vähän myöhemmin kuin ta
vallinen; spathulatus, S i e b. ja 
V o s s .  (toisint.: N . spathulatus, 
Haw.) ,  sillä on pienemmät, 
mutta aikaisemmin aukeavat kkt; 
stellaris, Haw. ,  ja recurvus, 
H a w., ovat molemmat myöhään 
kukkivia lajeja; tripodalis, S a- 
1 i s b. (toisint.: N . ornatus,
H a w.) on aikaiseen kukkiva 
aikaiseen hyötämiseen sopiva 
laji. N . poeticusen läheistä sukua 
on sekamuoto N . Burbidgei,
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H o r t .  kkt aivan valkeat, kau
niit; kasvi yli 30 cm korkea. 
Nimellisistä puutarhamuodoista 
mainitsemme: Pearl, M ercy -F os-  
ter, Constance ja Ellen Bar.

Pseudo-Narcissus. L. Tavalli
nen pääsiäislilja. Torvinarsissa. 
Kotim. Europpa. villiintyneenä 
muutamin paikoin e. Ruotsissa. 
20— 40 cm korkea. Sipuli munan
muotoinen, 24— 4 cm läpimit.; 
lht kapeat, tasasoukat, litteät, 
harmaanvihreät, pystyt, 8— 15 
mm leveät ja joskus niin pitkät 
kuin kaksijakoinen vana; kk 
yksinäinen, kukintoperä 5 cm 
pitkässä tupessa \\— 2 cm pitkä; 
kkt rikinkeltäiset, lisäkehä kel
lomainen, sitronankeltäinen, au
keavat toukok, aina ilmojen mu
kaan. Erittäin kauniita alalajeja 
ovat: N . m ajor, C u r t. (toisint.: 
N . hispanicus, G o u a n), kaikin 
puolin tavallista muotoa paljon 
isompi; kukat keltaiset, lisäkehä 
sitronankeltainen, kiherä, torvi- 
mainen. N . major m axim us (toi
sin t.: A ja x  m axim us, H a w.), ih
meen kaunis narsissamuoto, edel
listä vielä suurempi; kkt vaalean
keltaiset, lisäkehä pitkähkö, tum
mankeltainen, hyvin kiherälai- 
tainen, N . m ajor Telamonius (toi
sint.: A ja x  Telamonius, Haw.),  
sillä on emämuodon rikinkeltai- 
nen väri, mutta paljon suurem
mat kkt; sen kerrottu muoto (N .  
major Telamonius fl. pleno) on 
van Sion nimisenä tuttu melkein 
kaikissa kasvitarhoissa. N . minor 
L. kotoisin Espaniasta, ainoas
taan 10— 15 cm ja kaikin puolin 
koko lailla edellistä pienempi;

lht tasasoukat, noin 10 cm pit
kät; kkt, jotka toisinaan aukea
vat huhtikuussa, rikinkel taimet, 
lisäkehä oranssinkeltainen, ki
herä, 6-liuskainen. Tästä on 3 
pienikasvuista muotoa: minor
nanus, m inor pum ilus ja minor 
m inim us, H a w o r t h mainitsee 
nämä kaikki A ja x  nimen yhtey
dessä. N . bicolor, L. 15— 40 cm 
korkea, loistava narsissa, kkt 
suuret, kehälehdet kalpeankel- 
taiset ja lisäkehä suuri, kello
mainen, aivan avonainen, lai
doilta syväliuskainen, eloisan sit
ronankeltainen; muunnoksissa 
pienemmät kukat. N . moschatus 
L. (toisint.: N . candidissim us, 
R e d.), kotim. Espania. Lehdet 
tasasoukat, toisinaan vähän kier
teiset; kkt kalpeankeltäiset, mel
kein valkeat, tuoksuavat.

Emätaimesta vähän erilaisia 
muotoja ovat muiden muassa: 
serratus, B a k. (toisint.: A ja x  
serratus, H a w.) nobilis, B a k. 
(toisint.: A ja x  nobilis, Haw.) ;  
cambricus, lobularis ja obvallaris, 
H a w o r t h mainitsee nämä 
kaikki A ja x  sukunimen lajeina 
rigilobus, B a k  (toisint.: A ja x  
rigilobus, Haw.)  sekä pallidus 
proecax, H o r t . ,  aikaisen kukin
tonsa tähden mainio.

Pääsiäisliljasta ja sen monista 
muodoista on tätä nykyä 150—  
200 nimellistä lajia, joista monia 
viljellään sangen suuressa mää
rin. Erittäin suosituita ovat ker
rotut kukkalajit. Pääsiäisliljoja 
käytetään ulkona samalla ta
valla kuin tavallista helluntailil- 
jaa, ryhmiin, pensas- ja puuryh
mien reunuksiin y. m. s. Paras
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istutusaika on syysk. ĵ Sipulit 
pannaan noin 10 cm syvään ja 
10— 12 cm päähän toisistaan. 
Jos talvi on kylmä, lienee lehti- 
tai hevospehkupeite, ei kuiten
kaan liian vahva, monin paikoin 
tarpeen, tätä peitettä on kui
tenkin keväällä, niin aikaiseen 
kuin suinkin ohennettava ja 
pari päivää sen jälkeen koko
naan otettava pois. Kaikki lajit 
vaativat sangen paljon ravintoa; 
kovassa, raskaassa ja laihassa 
maassa ne nuuruvat taikka kuo
levat nälkään. Palamatonta lan
taa ei saa käyttää. Hyötämiseen 
käytetään tavallisesti kerrottuja 
lajeja, Telamonius (van Sion), 
orange Phoenix , sulphur Phoenix  
y. m.; mutta myös yksinkertaisia; 
niinkuin m ajor, m ajor m axim us, 
m inor, bicolor, nobilis y. m. ovat 
siihen hyvin sopivia.

N. Taz6tta. L. vihkonarsissa. 
Kotim. Europpa, Itämaat, Kii
na, Japani. 30— 40 cm korkea. 
Sipuli 3^-—5 cm läpimitaten; leh
tiä tavallisesti 4— 6, kapeaa, ta- 
sasoukkaa, harmaan vihreää, 30 
— 40 cm pitkää, noin 1̂ — 2 cm 
leveää,^ pyöreäpäistä; kukka- 
vana 2-kulmainen, litteämäinen, 
monikukkainen; kkt verrattain 
pienet, vähän nuokkuvat, mutta 
kauniit ja hyvin tuoksuavat, 
valkeat, lisäkehä keltainen, taik
ka aivan keltaiset. Ruukuissa 
viljeltyjen sipulien kukintoaika 
tammi— maalisk. Toisint.: orien- 
talis, H o r t. ei L., H erm ione  
Tazetta, H a w.

Valkeat kehälehdet ja keltai
nen lisäkehä on kaikilla lacticolor,

corcyrensis, patulus ja ochroleucus, 
B a k. muotoihin kuuluvilla la
jeilla niinkuin seuraavilla: N .  
elatus, varians ja canaliculatus, 
Guss . ,  N . Tenorei spiralis ja 
Bicchianus, P a r 1., H erm ione  
C yp r i , citrina ja floribunda, 
H a w., H . m onspeliensis, pra- 
tensis ja form osa , J o r d., H . 
neglecta antipolensis, littoralis, 
J o r d. y. m. Nämä kaikki eivät 
paljon eroa emälajista. N . gran- 
dicrenatus, Pari . ,  sillä on suuri, 
liuskainen lisäkehä. H erm ione  
crispicorona, H a w., ja H . corru- 
gata, J o r d., näillä molemmilla 
on kauniit, kiherät lisäkehät. 
Lacticolor fl. pl. Marseillin nar- 
sissaksi sanotulla on hyvin tuok
su avat kukat ja kukkii jo syys-, 
lokak. Corcyrensis, B a k. muo
toon kuuluu muun muassa H er
m ione aequilimba, Herb . ,  H .  
remopolensis, Pari . ,  ja gany- 
medoides, J o r d. Kaikilla val
keat, taaskäänteiset kehälehdet 
ja lisäkehä keltainen. Patulus 
B a k. (N arcissus patulus, L o i- 
sel. ) muotoon kuuluvat: N .  
etruseus, Ricasolianus, vegellen- 
sis ja siculus, Pari . ,  H erm ione  
fistulosa , cerina ja breviflora, 
H a w., H . jucunda ja H . molesta, 
J o r d., muoto ochruleucus, B a k 
(N arc. ochroleucus, Lo i s e t . )  
eroaa etupäässä kouruisista leh
distään ja sangen suurista, (lä
hes 3 cm leveistä) kukistaan.

Valkeat kehälehdet ja valkea 
lisäkehä on seur.: papyraceus, 
B a k. N . papyraceus, K e r., N .  
unicolor, T e n., N . niveus, Lois.  
Tämä laji kukkii marras-, jou- 
luk., on enin tunnettu nimellä
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»totus albus» ja paljon kaikel- 
laisiin sidoksiin käytetty. Tästä 
lajista eivät paljon eroa Herm ione 
jasminea, H a w., ja H .virgin ea , 
Jordan.  N . polyanthos Lois  
(lajina). Vanassa 10— 20 kukkaa. 
Nämä pienet, alussa heikosti ri- 
kinkeltaiset, sitten valkeat. Vielä 
pienemmät kukat on N . polyan
thos lajin läheistä sukua olevilla 
H erm ione L u n a , Haw.,  H . 
B arlae, P ari .  ja H . hololeuca, 
J o r d. Aivan valkeita ovat sitä
paitsi N . Panizzianus, Pari .  
H erm ione Sequentise, T o d. N . 
duhius Gouan. ,  N . canariensis, 
H e r b. ja pachybulbas, D u r.

Aivan keltaiset kukat on muo
doilla: N . Tazetta f. italicus, 
B a k. (toisint.: N . italicus,
S i m s., N . prsecax, T e n., N .  
subalbidus, Lois.) .  Vana usein 
10— 12-kukkainen. Läheistä su
kua ovat lajit: H erm ione stylosa, 
S a 1 i s b., H . tenuiflora, H a w., 
ja N arcissus obliquus, Gu s s.; 
N . T az. /. Bertolonii, B a k.(toi
sint.: N . chrysanthus, Mo gg r . ,  
H erm ione Bertolonii, J o r d.) kkt. 
eloisankelt. ei niin lukuisasti 
kuin edell., N . Taz. /. aureus, 
B a k. (toisint.: A . aureus, L o i s.) 
kkt sangen suuret, sitro- 
nankeltaiset, lisäkehä tumman
keltainen. Hyvin läheisiä ovat: 
H erm ione Xanthea, luteola, chloro- 
tica, cheirantha, calliopsis, amoena 
ja sertulosa, Jo r d. sekä H . sub- 
lutea, trifida, flaveola ja reflexi- 
caulus, Haw.,  N . Taz. f. cupu- 
laris, B a k. (toisint.: H erm ione  
cupularis, S a 1 i s b.) kkt kauniin 
sitronankeltäiset, suuret ja moni
lukuiset, lisäkehä oranssinkel

tainen. Läheistä sukua ovat: 
Hermione multiflora, Solaris, per- 
lutea, latifolia ja aperticorona, 
H a w., sekä nobilis, callichroa, 
splendens, eriodora ja fulgida, 
J o r d.

Nämä Tazetti narsissat eivät 
siedä pakkasta, eivätkä siis meil 
lä kelpaa ulkosalla viljeltäviksi. 
Mutta jokseenkin paljon niitä 
istutetaan ruukkuihin käytettä
viksi hyötämiseen tammi— huh- 
tik. aikana, paria lajia myöskin 
marras-, jouluk. 2— 3 sipulia is
tutetaan 12— 15 cm avaroihin 
ruukkuihin ja kasvatetaan muu
ten aivan kuin hyasinttisipuleja.

N. Emperör. Iso, kullankeltai
nen laji on Tromsössä Norjassa 
osottautunut olevansa täysin 
säätä sietävä. Muutamat taimet 
ovat olleet samassa paikassa peit
tämättä 5 vuotta ja kukkivat 
vuosittain yhtä rehevästi.

NGpeta, Kissanminttu, heimo 
Labiatse.

N. grandiflöra. B i e b. Kotim. 
Kaukasia. Taimi 75 cm korkea, 
usein korkeampi, vihreä, joten
kin kalju; varsi pysty ja haarai- 
nen; lehdet suuret, lyhytruoti- 
set, pitkulaisen herttamaiset, ny- 
hälaitaiset; kukat kauniinsini- 
set. 16— 18 mm pitkät, aukea
vat kesäsydännä. Toisint.: N .  
melissaefolia Per s., ei La m., 
N . colorata Wi l ld . ,  N . la- 
m iifolia , H f f m. sekä kasvi
tarhoissa nimellä: N . argentea, 
grandis, incana, macrantha, vio-
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lacea j. n. e. Käytetään kuin seu- 
raavaa.

N. macräntha. F i s c h. Kotina. 
Altai vuoret. Lähes metrin kor
kuinen, harmaan vihreä, voimak
kaasti maustetuoksuinen; varsi 
pysty, haarainen, melkein kalju; 
lht lyhytruotiset, puikeansui- 
keat, herttakan täiset, vihreät 
sekä alta että päältä; kukkatert
tu pitkä, hervoton, yksipuolinen; 
kukkia 4— 8 sarjassa, kauniit, 
kalpeansiniset, tummansinisen 
täplikkäät, aukeavat heinäkuus
sa. Käytetään suuremmissa puu
tarhoissa sarakkeiden koristeina. 
Lisääntyy siemenestä ja jaka
malla. Toisint.: N . sibirica, L., 
Dracocephalum sibiricum, L., 
M oldavica elätä, M n c h.

N. Mussini. H e n k. Kotim. 
Kaukasia. Matala, vain 30 cm 
korkea, harmaan vihreä, hyvin 
maustetuoksuinen kasvi; lukui
sat varret levinneitä tai kohene
via, vähän kiherävanukkeisia; 
kukat pitkissä tähkissä, taivaan
siniset, aukeavat heinäkuussa. 
Käytetään ja monistellaan kuin 
edellistä. Toisint.: N . longiflora, 
G .A.M ey., N . salviaefolia, P o r s. 
N . M eyer ii, H o r t., N . diffusa , 
H o r t.

Nymphcea, Lumme, 
heimo Nympheeacese.

Viime vuosina on syystä mei
dänkin maassamme alettu tar
kata villejä kasvejamme m. m. 
niitäkin, joita yhteisesti nimi

tetään lumpeiksi ja jotka kau
nistavat jokiamme ja järviäm- 
me. Nuo suuret, pyöreämäiset, 
vedenpinnalla keinuvat lehdet, 
syvyydestä kohoavat, tavallisesti 
loistavat kukat, niiden säännöl
linen aukeaminen aamuisin ja 
sulkeutuminen sekä veden alle 
sukeltaminen illoin, niiden il
mestymisen ja elintoiminnan 
jonkunmoinen salaperäisyys, 
kaikki tämä ja moni muu
kin seikka on ollut omansa te
kemään nämä kasvit erikoisem
miksi useimpia toisia »ruoho
ja ja yrttejä, joita maa kasvat
taa». Hyvin erilaisten kansojen 
jumalaistarustoissa ja saduissa 
ovatkin lumpeet tärkeitä teki
jöitä; jo nimi N ym phsea  muistut
taa siitä. P 1 i n i u s’ e n ker
tomuksen mukaan on N ym phsea  
saanut nimensä eräästä veden
neidosta, joka kuoli luulevaisuu- 
desta ja toivottomasta rakkau
desta Herculeeseen. |

N. älba. L. Valkolumme on ko
timaisen kasvistomme loistavim
pia kukkia ja niistä kaikista suu
rin. Kasvi tummanvihreä, varsi 
ja lehtiruodit liereät, paksut, vih- 
reänruskeat; lht suuret, kilpi
mäisen herttamaiset, kantalius- 
kat pyöreämäiset, alta ruskeah
kot; kkt suuret —  8 cm läpimi
tat en, loistavat, lumivalkeat, yk
sinäiset pitkissä varsissa, jotka 
kasvavat juurakosta. Kukkii 
kesä-, heinäkuussa.

N. &lba f. rösea. N. alba f. 
rosea on täysin kestävä lumme- 
muoto meidän ilmanalassamme
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ja kukkainsa ihanuuteen nähden 
aivan yhtä arvokas, jopa ar
vokkaampikin kuin valkea lum
me. Jokaisen kukkaystävän pi
täisi sitä tarkata. Koska tämä 
lummemuoto on alkuaan poh
joismainen, on se senkin vuoksi 
mielenkiintoamme herättävä.

Heinäkuussa 1856 tuli tämä 
kasvi ensin tutuksi Ruotsin kas- 
veintutkijoille. Senaikuinen yli
oppilas B. E. K j e 11 m a r k 
toi nimittäin Upsalaan sen kuk
kia ja lehtiä, jotka oli löytänyt 
pienestä, Fagertärn nimisestä 
metsäjärvestä Tivedenissä, f  pe
ninkulman päässä Aspan teh
taasta Hammarsin pitäjässä Ne- 
rikessä. Samana vuonna ilmoi
tetaan »Botaniska Notiserissa» 
(s. 124) tämä löytö. Sen kirjoitta
ja K. J. L ö n n r o t h ei kuiten
kaan antanut sille mitään eri
koista, tieteellistä nimeä. Sel
laisen se sai vasta 1861, jolloin 
se H a r t m a n i n  kasvion kah
deksannessa painoksessa nimi
tetään Nymphaea alba f. ro- 
seaksi.* —  Aivan varmaa kui
tenkin on, ettei punainen lumme 
ole erikoinen laji, vaan huo
mattava valkolumpeen muoto 
tai muunnos. Ainoa ero on

* Meillä Suomessa löysivät 
kesällä 1908 hra J. Virtanen ja 
Someroniemen kappalainen, pas
tori K. L. Alho Someroni emen 
kappelin Patamojärvestä ruu
sunpunaisen lummelajin kasva
massa N . alban ja N . candidan 
seassa. Luonnon ystävässä näkyy 
sille annetun nimeksi N ym phsea  
candida f. rosea.

siis värissä, jolloin kukkakehän 
sisimmät lehdet ovat tummat, 
keskimmäiset kalpeamman kar- 
mosininpunaiset, ja ulkoiset 
jälleen enemmän tai vähemmän 
ruusun väriset, taikka oikeastaan 
ruusunpunaisen täplikkäät tai 
laikull iset vaaleammalla poh
jalla. Ponnet ovat edestä keltai
set, mutta selkäpuolelta samoin 
kuin palhot tummanruskean kar
mini npunaiset. Lisäämisen voi 
helposti toimittaa juurakosta. 
Voidaanko myös siemenistä kas
vattaa uusia taimia, jotka aika
naan tuottavat eloisanpunaisia 
kukkia, on seikka, jota ei tie
tääkseni vielä kokemus ole osot 
tanut.*

Nuphar ltiteum. S m. Varsan 
ulpukka. Keltaulpukka. Taval
linen meidän järvissämme. Lht 
suuret, pitkävartiset, juurakosta 
kasvavat, kelluvat, nahkeat, pit- 
känpyöreät, syvään hert takan - 
täiset, ehytlaitaiset; lehtiruodit 
ylhäältä 3-kulmaiset ja sileät, 
syvemmällä täplikkäät; kkt suu
ret, keltaiset, mutta albaa pie
nemmät, tuoksuavat.

Juurakko paksu ja pitkä, sisäl
tää runsaasti tärkkelystä, mutta 
kitkerä ja vhteenvetävä; keitet
tynä sitä kuitenkin voi käyttää 
hätäleipäaineena. Toisint.: N u p 
har luteum , S m.

Suuremmissa kasvikokoelmis-

* T h. M. F r i e s. Otteita kir
joituksesta »Den svenska röda 
näckrosen». Svenska Trädgärds- 
föreningens tidsskrift. 1879 s. 
129.
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sa on myös: N . odorata, A i t 
4, kotoisin p. Amerikasta, ja 
on se hyvin tavallisen valko - 
lumpeen näköinen; N . odorata 
rosea, A i t 4, kotoisin p. Ameri
kasta, ruusunpunainen; N . tube- 
rosa , A. P a i n 4, kotoisin p. Ame
rikasta, jolla on melkein tuoksut- 
tomat, jotenkin suuret, valkeat 
kkt, sekä N . nitida, S i m s. 4, 
kot. Siperiasta, samoin muistut
taa tavallista, vaikka se on kai
kin puolin pienempi.

Kaikista kotimaisista vesikas
veistamme ovat lumpeet kau
neimmat. Valkea lumme menes
tyy parhaiten tyynessä —  mutta 
keltainen taas juoksevassa ve
dessä; molempia lajeja voidaan 
kuitenkin viljellä toistensa rin
nalla samassa lammikossa, jär
vessä tai purossa. Suolaisessa 
merivedessä, lähdevedessä tai 
likaviemärien ja muiden sem
moisten turmelemassa vedessä 
eivät lumpeet viihdy. Sitäpaitsi 
tulee veden olla niin syvää, ettei 
se likimainkaan jäädy pohjaan 
asti, siis vähintäin 75— 100 cm, 
sillä lumpeiden juurakot eivät 
siedä paleltumista; on nimittäin 
nähty, että matalaan veteen is
tutetut taimet ovat kuolleet, 
kun vesi on jäätynyt pohjaa 
myöten. —  Kun tahdotaan is
tuttaa lumpeita sopivaan lam
mikkoon, on paras käyttää juu- 
rakoita, joita voi istuttaa kevääl

lä, kohta jäiden lähdettyä ve
sistöistä, jotta ne ehtivät juur
tua kesän aikana.

Lumpeita kasvavista järvistä 
tai joista on helppo keksillä tai 
muulla sellaisella onkia juura- 
koita, tulee vain katsoa, että saa
daan sellaisia, joissa on taimia. 
Jos niitä on kuljetettava pitem
män matkaa, ovat ne asetetta
vat kosteisiin sammaleihin. Istut
taessa, ennen juurakon veteen 
laskemista, on se sidottava tur
peeseen, jotta se varmasti menee 
pohjaan, mikä on edeltäkäsin 
tutkittava onko se sopiva. Kivi 
sessä, mudattomassa pohjassa se 
ei menesty; paras on mutapohja. 
Jos tahtoo kasvattaa taimia sie
menistä, on kohta niiden tu
leennuttua kylvettävä niitä lie
julla tai mudalla täytettyihin 
ruukkuihin, jotka kylvettyä upo
tetaan laatikkoon * tai saaviin, 
johon kaadetaan niin paljon vet
tä, että ruukut tulevat 8— 10 cm 
vedenpinnan alle. Kun nuoret 
taimet ovat ehtineet varttua, is
tutetaan ne uudestaan, jokainen 
erikseen, ei liian pieniin ruukkui
hin ja asetetaan jälleen veteen. 
Seuraavana vuonna istutetaan ne 
harvoihin koreihin, jotka kivien 
avulla upotetaan veteen, taikka 
istutetaan kohta ulkosalle. Sit
ten ne itse pitävät huolta itses
tään, menestyvät tavallisesti hy
vin ja lisääntyvät yllin kyllin.
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0 .

Ocymum, Basilika, heimo 
Labiatse.

O. minimum. L. Kotim.^Chile. 
Hyvin matala, harvoin yli 15 cm 
korkea, tiheäpensainen; lehdet 
hyvin pienet, herttamaisen suip- 
popäiset, litteät; kkt pienet, 
mitättömät. M u u n n . violaceum; 
lht ja oksat sinipunervat. Tämän 
suvun kaikki lajit levittävät su
loista, maustemaista tuoksua, ja 
sentähden niitä mielellään istu
tetaan asuinhuoneiden läheisyy
teen, istumapaikkojen ja puutar- 
haporttien luo. Ne menestyvät 
parhaiten lämpimillä paikoilla 
hyvässä, kuohkeassa ja hiekanse- 
kaisessa maassa. Siemen kylve
tään keväällä puolilämpimään la
vaan, ja taimet pannaan, kun ne 
ensin ovat uudestaan koulutetut, 
kesä- tai heinäkuussa ulkosalle. O 
m in im u m ia , samoin kuin pieni - 
kasvuisia, tavallisen basilikan la
jeja, viljellään usein ruukuissa ja 
käytetään asuntojen koristeina.

Oenothära, Yökynttilä, 
heimo Onagrarieee.

O. fruticösa. L. Kotim. p. Ame
rikka. 30— 40 cm korkea. Kasvi 
hienohaiveninen; varsi jäykkä, 
pysty, pehmeä- ja lyhytkarvai- 
nen, yhtenäinen taikka ylhäältä 
vähän haarova; lht leveänsuike- 
at, kapeakantaiset,lyhytruotiset, 
suippopäiset, harvahampaiset, 
päältä ja laidoilta lyhytkarvai-

set, alta kaljut; kukkaterttu ly
hyt, vähän huiskilonmuotoinen; 
kkt lyhytperäiset, kauniit, he- 
leänkeltäiset, aukeavat heinä-, 
elok. Sitä voi hyvin viljellä ruu
kuissakin ja käytetään huone- 
koristeena. Matala, kaunis sara- 
kekasvi. Lisääntyy siemenestä ja 
jakamalla. Toisint.: O. hybrida , 
M c h x. K n eiffia  suffruticosa et 
floribunda, S p a c h.

O. glauca. M c h x. Kotim. p. 
Amerikka, Missisipin länsipuoli. 
50— 70 cm korkea; kasvi pysty, 
aivan sileä, vähän sinivihreä; lht 
puikeat tai pitkulaiset, ruodit
tomat, tylpät, leveä- ja pyöreä- 
nyhäiset; kkt kauniit, keltaiset, 
aukeavat melkein pitkin kesää, 
kesä— elok. Käytetään kuin edel
listä, jonka näköinen se muuten 
on. Toisint.: K n eiffia  glauca, 
S p a c h.

O. macrocärpa. P u r s h. Kas
vaa villinä p. Amerikassa Mis
souri joen suupuolella, mistä se 
1811 tuotiin Englantiin. Varret 
levinneet, alas taipuneet, ta
vallisesti yhtenäiset, punerta
vat; lht osaksi kapeat, osaksi sui- 
keat, vähän nahkeat, pieni-, myö- 
täkarvaiset, reunat kapeat, rus- 
tomaiset. Tämä kaunis, omitui
nen laji kukkii heinä— syyskuus
sa. Kkt hyvin suuret, 9— 12 cm 
leveät —  kullankeltaiset. Saa 
harvoin tuleentuneita siemeniä, 
jonkatähden sitä on monistel- 
tava jakamalla vanhempia tai-
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mia tai pistokkaista. Norjassa 
sitä viljellään Aalsin pappilassa, 
joka on 470 mtr merenpintaa 
ylempänä. Siellä se kukkii elo
kuussa, mutta ei anna koskaan 
siemeniä. Sopii istuttaa kivisiin 
paikkoihin sekä sarakkeisiin. 
Toisint.: Megapterium Nuttalli 
S p a c h., O. m issouriensis, 
S i m s., O. alata, N u 11.

O. serotlna. S w. Kotim. p. 
Amerikka. 20— 30 cm korkea, 
kkt loistavankeltaiset heinä
kuussa. Käytetään ja hoidetaan 
kuin O. glaucaa.

O. speciösa. N u 11. Kotim. p. 
Amerikka Red-riverin rannoilla 
Louisianassa. 20— 60 cm korkea. 
Kasvi haiveninen, jotenkin hyvä- 
tuoksuinen, varsi pysty, mutta 
hervoton, toisinaan haarova; lht 
vaaleanvihreät, kapeansuikeat, 
melkein kaljut, liuskahampaiset, 
kapeakantaiset, lyhytruotiset, 
kkt erittäin kauniit, yli 8 cm 
leveät, terttumaisessa tähkässä, 
aukeavat tavallisesti yöksi, 
tuoksuavat, ensin valkeat, vih- 
reäsuoniset, vanhempina puner
tavat, kukkii heinä— syyskuussa. 
Loistava ryhmä- ja sarakekasvi. 
Vaatii hyvää, voimakasta maata, 
vapaata ja avonaista paikkaa. 
Lisääntyy syksyllä tai keväällä 
juurivesoista. Istuttamalla niitä 
syksyllä ruukkuihin ja pitämällä 
talvella kylmässä kastissa, josta 
ne aikaiseen seuraavana kevää
nä jälleen istutetaan ulos, tulee 
niistä erinomaisen tuuheita ja 
runsaskukkaisia pensaita. Toi

sint.: X yh p leu ru m  Nuttalli,
S p a c h.

Onönis, Orakko, heimo 
Papilionaceee.

O. Ndtrix. L. Keltaorakko. Ko
tim. k. ja e. Europpa. Kasvi 40 
— 50 cm korkea, piikitön; varsi 
ja ruodit nystykarvaiset; lehdet 
3-sormiset, lehdykät soikeat, 
pyöreämäiset, päästä nyhälaitai- 
set, lyhyt karvaiset, vähän tah
meat; kukat yksinäiset, tertuissa, 
varren latvassa, sangen kauniit, 
keltaiset, aukeavat heinä-, elok. 
Kasvi väkevätuoksuinen.

O. rotundifölia. L. Kotim. k. ja 
e. Europpa. 40— 60 cm korkea. 
Kasvi pysty, piikitön; varsi ja 
lehdet edellisen kaltaiset, kukka- 
tertut ylemmissä lehtihangoissa, 
lehtiä pitemmät, 3-kukkaiset; kkt 
perälliset, suuret, vaalean ruusun
punaiset kesä- ja heinäkuussa. 
Näitä kasveja sopii istuttaa kui
viin ja päivänpaisteisiin paik
koihin, esim. kivikasoille ja sel
laisille. Ne menestyvät parhaiten 
kuivassa, hiekkaisessa maassa. 
Lisääntyvät siemenestä.

Ornithogölum, Linnunmaito, 
heimo Liliaceee.

O. fimbriötum. W. Kotim. 
Krimin niemimaa. On läheistä 
sukua tässä mainitulle O. umbel- 
la tumille. Sen valkeat kukat 
aukeavat aikaiseen keväällä sar
jamaisissa tertuissa. On täysin



Ornithogälum. 239
kestävä. Voi käyttää ja hoitaa 
samoin kuin seuraavaa.

O. ntitans. L. Nuokkuva lin- 
nunmaito. Kotim. e. Europpa, 
ollut jo kauvan paikoittain vil
liintyneenä e. Ruotsissa, viljel
lään Norjassa sangen kaukana 
pohjoisessa. 25 cm korkea, lht 
pitkät, soukat, kkt suuret, mel
kein nuokkuvat, sisältä valkeat, 
ulkopuolelta vihreät, yksipuoli
sessa tertussa, aukeavat touko
kuussa. Istutetaan tavalliseen 
puutarhamaahan, sarakkeisiin 
reunakasviksi, korkeampien pui
den alle, missä se itse pitää huo
len viihtymisestään ja lisäänty
misestään.

O. pyramid&lis. L. Kotim. e. 
Europpa. Sukunsa kauniimpia 
lajeja. Lehdet kauniit, tumman
vihreät; varsi 30— 60 cm kor
kea, sen latvassa on pitkä, kehä
mäinen terttu tähtimäisiä, val
keita, joka taholle kääntyneitä 
kukkia. Se on sorean ja sievän 
näköinen, mutta menettää kau
neuttaan, kun sen suuret, le
veät ja kauniin tummanvihreät 
lehdet tavallisesti lakastuvat ku
kinnon aikana. Sipulit istute

ttaan syyskuussa 15 cm syvään. 
Käytetään kuin edellistä.

O. pyrenäicum. L. Kotim. Py- 
renean vuoret, Englanti, Saksa 
y. m. Kukat eroavat edellisistä 
lajeista vihreän tai kelta valke
an värinsä puolesta. Se ei ole 
ensinkään niin kaunis, mutta 
kun kasvi viihtyy varjossa —  
on se verraton varjopaikkoihin.

Käytetään ja hoidetaan] kuin 
O. nutansia.

O. umbellätum. L. Sarjakuk
kainen linnunmaito, valkea käen
rieska. Kasvaa Europassa ja Itä
mailla. Jo kauvan ollut metsit
tyneenä Ruotsissa ja paikoin 
Norjassa ja tavataan sitä meillä
kin Suomessa. 10— 20 cm kor
kea. Lehdet 8 mm leveät, pää
suoni valkea. Kukkivana liereä, 
pysty, kkt tasalatvaisessa huis
kiessa, kukkalehtien päällys- 
puoli vihreä, valkoreunainen, si
säpuoli atlassinvalkea, kkt levit
tävät lehtensä vasta myöhään 
päivällä, klo 11 ja sulkevat ne 
jälleen klo 1, josta johtuu sen 
ranskalainen nimi »la dam? 
cTonce heures»* Käytetään ja 
hoidetaan kuin O. nutanssia. 
Menestyy kaikellaisessa, hyvässä 
puutarhamaassa ja saa kasvaa sa
massa paikassa 5 vuotta, jolloin 
sipulit otetaan ylös ja istutetaan 
uudestaan. Ne lisääntyvät äkkiä 
nurmikoissa, puiden alla taikka 
sarakkeissa sekä pitävät huolta 
itsestään, olivat ne istutetut 
kuinka hyvänsä.

O. arabicumia käytetään toisi
naan hyötämiseen ruukuissa taik
ka laseissa kuten hyasintteja, 
mutta ei menesty meillä avo
maassa.

Tätä O. umbelldtumia luulta
vasti tarkottaa D i o s c o r  i- 
d e s, kun hän sanoo sipulia syö
tävän sekä raakana että keitet
tynä. Vielä tänäkin päivänä syö

* Suomeksi: Kello 11 nai
nen.
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köyhä kansa sekä Kreikassa että 
Itämailla näitä sipuleja.*

Oröbus, Linnunherne, hei
mo Leguminos».

O. atropurpureus. D e s f. Ko
tiin. Algier. 40— 50 cm korkea, 
varsi hento, pysty, yhtenäinen, 
toisinaan haarova, liereä ja juo
vainen; lehdykät kapeat, vähän 
jäykät, hienokarvaiset; korvak- 
keet pienet, iehdyköitä kapeam
mat; kukat yksipuolisissa, riip
puvissa tertuissa, tumman purp
puranpunaiset, aukeavat touko
ja kesäk. Sukunsa kauneimpia la
jeja, mutta vähän arka talvipak
kaselle, jonkatähden on paras 
pitää muutamia taimia talvella 
huoneessa ja avomaahan jääneet 
peittää tarpeen mukaan. Sitä 
voi myös hoitaa yksivuotisena, 
mutta silloin se ei tule yhtä isok
si ja kauniiksi kuin huoneessa 
olevat taimet. Toisint.: O. siculus, 
R a f., O. Rafinesquei, P r e s 1., 
Lathyrus siculus, .S t e u d.

O. lathyroides. L. Kotim. Si
peria. 30— 40 cm korkea; varsi 
yhtenäinen, 3— 4 kulmainen; lht 
yksipariset; lehdykät vinosti tai 
tasavinosti puikeat, karhealai- 
taiset; korvakkeet munuamaiset, 
hammaslaitaiset; kkt tertuissa, 
violetinsiniset, aukeavat kesä- ja 
heinäkuussa. Erittäin kaunis sa- 
rakekasvi.

* S c h i i b l e r ,  Veridarium 
Norvegicum II, s. 331.

O. ldteus. L. Kotim. e/Europpa, 
Siperia. 15— 50 cm korkea; juu
rakko leviää vaakasuorana, yl
häältä suikertavana; lehdet har* 
vapariset, alta sinivihreät, kar
vaiset ja kiillottomat; korvak
keet jotenkin suuret, alla har
vassa punaisia rauhasia; kukkii 
touko- ja kesäkuussa, kkt tertuis
sa vaalean ja tummankeltaiset. 
Käytetään sarakkeissa. Toisint.: 
Lathyrus montanus G a r d ja 
G r e n. O. montanus, S c o p.

O. niger. L. Musta linnunherne. 
Kotim. Europpa. Meillä kasvaa 
mäkiniityillä Hämeessä, Lapual
la ja Ahvenanmaalla.* 30— 40 
cm korkea. Varsi kulmikas, mo
nihaarainen; lht melkein ruodit
tomat, sinivihreät, 3— 4 päriset; 
lehdykät leveänsuikeat, otapäi- 
set, laidoilta kaljut, alta kiillot
tomat, sinivihreät; korvakkeet 
pienet, suikeanoramaiset; kkt 
kauniin purppuranpunaiset, au
keavat toukok.-kesäk. Istutetaan 
sarakkeisiin. Toisint.: Lathyrus  
niger, W  i m m. Mustuu kuiva
tessa. Juuri hätäleipäainetta.*

O. vernus. L. Kotim. Europpa. 
Meidän maassamme aina e. Poh
janmaalle asti. 30— 40 cm kor
kea, vaalean vihreä kasvi. Varsi 
4-kulmainen, uurteinen, harva- 
haarainen; lehdet 2— 4 päriset, 
ruodit uurteiset; lehdykät pui- 
kean suikeat, laidoilta pienikar-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 184.
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vaiset, alta kiiltävänvihreät; 
korvakkeet suuret, puoleksi nuo- 
limaiset, lehtiruotia lyhemmät; 
kkt 4-kukkaisessa tertussa, suu
ret, sinivioletit, aukeavat touko-, 
kesäk. Erittäin kaunis sarakekas- 
vi. Muunn. flore alho, Hor t . ,  
valkokukkainen, ja flore pleno, 
Hor t . ,  kerrotut kkt.

Näitä ja vielä monia lajeja, 
joita ei tässä ole mainittu, kan
nattaisi kukkaystäväin suuressa 
määrin tarkata. Ne menestyvät 
mainiosti varjossa ja voivat pian 
metsittyä pensaiden ja puiden 
joukkoon. Kaikki lajit lisäänty
vät siemenestä tai jakamalla.

tOxalis, Käenkaali, ketun leipä, 
heimo Oxalidese.

f
O. Deppei. Sw. Kotim. Mek- 

sikko. Noin 10— 15 cm korkea. 
Kasvi vaalean vihreä, juurennis- 
kassa sipuleja; varsi lehdetön, 
harvakarvainen, ennen ja jäl
keen kukkimisen alastaipunut; 
lehtiruodit liereät,hienokarvaiset; 
lehdet 4-jakoiset; lehdykät le
veät, ruodittomat, vastaherttai- 
set, karvalaitäiset, päältä vih
reät ja kaljut, alta harvaan suo- 
nikarvaiset; kukat kerrotussa 
sarjassa, ruusunpunaiset, pohjal
ta kellanvivahtavat, aukeavat 
heinä— syyskuussa. Kasvi viih
tyy minkälaisessa maassa tahan
sa, mutta parhaiten kuohkeassa, 
hiekansekaisessa puutarhamaas
sa; se on kaunis sekä reunuskas- 
vina että mäkirinteiden ja mui
den puutarhapaikkojen koris- 

Smimoff, Käsikirja. — 16

teenä. Kun halla syksyllä on tur
mellut lehdet, otetaan taimet 
ylös ja pannaan muutamiksi 
päiviksi kuivamaan, jonka jäl
keen sipulit erotetaan ja säily
tetään kuivassa ja hallattomassa 
paikassa seuraa vaan keväimeen. 
Valkeat, paksut ja mehevät, 
nauriin näköiset juuret ovat syö
täviä. Toisint.: O. esculenta, O. 
ja D., O. tetraphylla, L k. ja 
O t t o ,  ei C[a v.

r
O. lasiändra. J u c c.$ Kotim. 

Meksikko. 25 cm korkea, kaunis 
reunakasvi; eroaa edellisestä 
5— 9-liuskaisista lehdistä ja pör- 
heistä heteistään; kauniista kar- 
mosininpunaisista kukistaan ke
sän aikana. Tämä kaunis, run- 
saskukkainen laji on omiaan etu
päässä reunuksiin. Hoidetaan 
kuin Döppeitä.

f

O. tetraphylla. G a v. Kotim. 
Meksikko. Noin 25 cm korkea. 
On läheistä sukua O. Döppeille, 
joksi sitä usein luullaan, mut
ta siitä ei tule niin kaunista. 
Pienet sipulit usein jotenkin kau
kana pääsipulista; lehdet vasta- 
puikeat, 3-kulmaiset, melkein 
puolikuunmuotoisesti pyälletyt; 
kukintoperä lehtien pituinen; ku
kat vaalean sinipunervat, aukea
vat kesän aikana. Hoidetaan 
kuin O. Döppeitä.

Vihdoin on mainittava, että 
myös meidän metsässä kasvavaa, 
Oxalis Acetosellaa, L., hyvästi 
kannattaa viljellä. Monin paikoin 
puistoissa ja kasvitarhoissa on
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varjoisia paikkoja, minne tämän 
soman kasvin saattaisi istuttaa. 
Jollei maa, mihin se on aijottu 
istutettavaksi, olisi sopivaa, voisi

helposti levittää siihen ohuen 
kerroksen metsä- tai lehtimultaa 
taikka maata siitä paikasta, jossa 
kasvia metsässä runsaasti kasvaa.

P

Paeönia, Pioni, heimo Ranun- 
culaceae.

P. albiflöra. Pa l i .  Tuoksu - 
pioni. Kotim. Kiina, Siperia. 
60— 80 cm korkea. Juurakko 
vahva, ruskea; varsi kalju, ta
vallisesti 2- tai 3-kukkainen; lht 
kiiltävät, 3-sormisesti jakoiset, 
alta kalpeanvihreät, kaljut; leh- 
dykät 2— 3-sormisesti tai pari- 
lehtisesti jakoiset; lehtiruodit 
uurteiset; heteet keltaiset; ku
kat valkeat tai ruusunpunaiset, 
tuoksuavat, aukeavat kesä-, hei
näkuussa.* Toisint.: P. edulis,
S a 1 i s b., —  P. fragrans, A n- 
der s., P. sinensis taikka chinen- 
sis , H o r t. Kiinan pionit ovat 
talvea kestäviä ja runsaskuk- 
kaisia, sopivat myös ruukkuvil- 
jelykseen.

Suuri joukko tämän pionin la
jeja viljellään puutarhoissa. Niil
lä on suuret, kauniit, kerrotut, 
usein hyvin tuoksuavat kkt. 
Nämä lajit, joita vuosittain tu
lee uusia, ovat puutarhan par-

* Tästä ja toisista lajeista on 
syntynyt joukko sekasikiöitä, 
joiden kukat ovat monella ta
valla loistavanvärilliset ja joita 
puutarhoissa nimitetään Kiinan 
pioneiksi (P . hybrida).

haimpia koristekasveja ja kau
pataan K iinan pionin  tai P. hyb- 
ridan nimellä. Kukat vaihtelevat 
enemmän tai vähemmän puh
taan valkeina, vaaleankeltaisina, 
ruskeankeller tävinä, lihan väri -
sinä, karminin, karmosinin, ruu
sun, sinipunervan, amarantin 
ja purppuranpunaisina. Kun 
vanhempia lajeja joka vuosi ka
toaa kokoelmista ja uusia ilmaan
tuu niiden sijaan, ei kannata 
tässä luetella suurta määrää 
puutarhanimiä. Suosittelemme 
vain lämpimästi kaikille kuk- 
kavstäville näitä loistavia pio
neja.

P. anömala. L. Kuolan pioni. 
Kotim. p. ja e. Europpa, Siperia, 
Turkestani. 50— 60 cm korkea. 
Juurakko suuri ja vahva; varsi 
kalju, kk. yksinäinen; lht kiiltä
vät, 3-jakoiset, oksat monileh- 
tiset; liuskat pitkät, suikeat, 
suippopäiset, kaljut, vihreät, leh
tiruodit matalauurteiset; kkt yk
sinkertaiset, suuret, kauniit; te- 
rälehdet ripsiset tai hampaiset, 
purppuranpunaiset, aukeavat 
kesä-, heinäkuussa. Muunn. //. 
pleno, kkt kerrotut, kauniin 
purppuranpunaiset. Toisint.: 
P . laciniata, Pal i . ,  P . sibirica, 
Pal i .  Läheisiä lajeja ovat P.
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hybrida , Pal i .  (P . intermedia 
C. A. Mey. )  sekä P . E m o d i, 
W a l l .

P. arbörea. D o n n. Puupioni. 
Kotim. Kiinan ja Japanin laak
sot. Pensasmainen kasvi, tulee 
metrin korkuiseksi;varsi haarova; 
lehdet suuret, toiskertaan 3-sor- 
miset, kaljut, alta harmaanvih
reät; lehtiliuskat leveät, suippo- 
päiset, ehjä- tai 2-halkoiset; leh
tiruodit melkein liereät. Niitä 
on kahdenlaisia, nim.

a) P . M ou ta n , S i m s. Mou- 
tanipioni. Kukat hyvin isot, 12 
— 25 cm läpimitaten, loistokkaat 
ja vaihtelevat monen värisinä. 
Nyt viljeltyjen lajien joukossa 
mainittakoon seuraavat, erit
täin kauniit: Atlete, kkt hyvin 
suuret, aivan kerrotut, hienon 
punasinervät; B ijo u  de Chusan , 
suuri, valkea, ruusunpunaisella 
k irj ailtu, puolipallonmuotoinen; 
Caroline, lihanvärinen, seassa 
nankininkeltaista, erittäin kau
nis; fragrans m axim a piena , kkt 
tavattoman suuret, korallinpu
naiset, ruusunvärisen kirja
vat, tuoksuavat; lactea, kkt hy
vin kerrotut, ihanat, maidon- 
valkeat; Lord M acartney , kkt 
pallonmuotoiset, tumman kirsi- 
marjanpunaiset; L oise M onche- 
let, iso, hyvin kerrottu, lihan
värinen, erinomaisen kaunis; M a 
dame de V atry , hyvin kerrottu, 
lihanvärinen, loistavan ruusun
punainen; O siris (La France), 
puolikerrottu, amarantinpunai- 
nen, pohjalta melkein valkoinen, 
ponnet kullankeltaiset; Sama- 
rang, puolikerrottu, veripunai-

nen, loistava, sekä Reine E lisa 
beth., kkt isot, ihanat, pallonmuo
toiset, lohenpunaiset.* 

b) P . papaveräcea, A n d r. 
Valmumainen puupioni. Viljel
lään paljon Kiinan ja Japanin 
puutarhoissa, mutta kasvaa vil
linä Japanin laaksoissa, on luul
tavasti useimpain yllämainit- 
tuin lajien esivanhempia; kukat 
yksinkertaiset, muistuttavat hy
vin valmunkukkia, terälehtiä 8 
— 12, isoja, tavallisten muotojen 
valkeat, kannassa mustan sini- 
punerva täplä, viljeltyjen muo
tojen kukkalehdissä usein eri 
punahäiveiset tai aivan punaiset 
suonet. On myös lajeja enemmän 
tai vähemmän kerrottuine kuk
kineen. Nämä samoin kuin yk
sinkertaiset ovat loistokasveja 
kaikissa puutarhoissa. 

Puumaiset pionit eivät siedä

* Europassa mainitaan tämä 
muoto ensi kerran eräässä kerto
muksessa v. 1655— 57, (painettu 
1665). Sen oli kirjoittanut J o- 
h an  N e w h o f f, joka seurasi 
Hollannin Itä-Intia-yhtiön en
simmäistä lähettilästä Kiinan 
keisarin luo. Kertomuksessa 
sanotaan muun muassa, että 
kasvia komean ulkomuotonsa 
tähden sanottiin Kiinassa K u k 
kain kuninkaaksi. —  Sittemmin 
puutarhuri V e r d i e n  kautta 
Parisissa levisi viime vuosisadal
la Europpaankin uusia, tämän 
muodon muunnoksia, hän kun 
noin 70 vuotta sitten antoi siitä 
tietoa erään luettelonsa kautta, 
missä 169 sen uutta muunnosta 
oli lueteltu.
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niin kovia pakkasia kuin ruo- 
homaiset ja tarvitsevat suojaa
van havu- tai lehtipeitteen tal
vella. Tätä peitettä ei kuiten
kaan tarvita, ennenkun tulee oi
keita pakkasia ja keväällä se on 
niin aikaiseen kuin suinkin jäl
leen otettava pois taikka aina
kin ohennettava, jotta nuo ai
kaiseen ilmaantuvat vesat eivät 
kasvaisi liian paljon peitteen alla 
ja etteivät kukkanuput! sitten 
kovempien yöhallojen ehkä il
maannuttua vahingottuisi.j Vaa
tivat kuohkeaa, ravitsevaa maa
ta ja menestyvät aina parhaiten 
päivänpaisteisissa ja ilmakkaissa 
paikoissa. Niitä käytetään osaksi 
sarakkeissa, osaksi yksin tai ryh
missä nurmikoilla. Suuret, ko
meat kukat aukeavat kesäkuus
sa. Monistellaan helpoimmin juu- 
rehtivista oksista tai oksasta
malla P. albifloran juuria. Tm- 
sint.: P. fruticosa, D u m.

P. corrallina. R e t z. Koralli- 
pioni. Kotim. e. Europpa. 40— 60 
cm korkea. Juuri melkein pork
kanan muotoinen; kasvi sinivih
reä, tiheälehtinen, varsi kalju, 
tavallisesti yksikukkainen; lht 
2— 3 kertaa 3-sormiset, leveä- 
liuskaiset, kukintoperät ylhääl
lä hienokarvaiset, verhiöliuskat 
kaljut, kkt keskikokoiset, 7— 10 
cm leveät, purppuranpunaiset, 
harvoin valkeat tai kellahtavat, 
auk. kesäk.; siemenet ensin koral
linpunaiset, sitten tummansini
set ja vihdoin mustat. Toisint.: 
P . officinalis, /. m ascula , L., 
P . foem ia , M i 11., P . Integra, 
M u r r.

Tähän kuuluvat seuraavat 
muodot: flavescens, H u t h (toi
sint.: P . jlavescens, Pr.), kkt 
kellahtavia; Pallasii, H u t h., 
(toisint.: P. triternata, Pal i . ,  
P . taurica, Ande r s . ) ,  kkt toi
sinaan vaikeahkot; Broteroi, 
H u t h .  (toisint.: P . officinalis, 
B r o t. ei L., P. lobata, B o i s s., 
P. lusitanica, M i 11.), R u ssi, 
H u t h ;  Cambessedesii, H u t h  
(toisint.: P. corsica, Sieb. ,  P. 
corallina f. glabra, G a m b.). Ko- 
rallipionilla kaikkine muotoi
neen on yksinkertaiset, touko-, 
kesäkuussa aukeavat kukat. 
Kaikki tässä mainitut lajit ovat 
täysin kestäviä ja kuuluvat kau
neimpiin sarakekasveihimme.

P. coridcea. B o i s s. Kotiin. 
Espania, p. Afrikka. Koko kasvi 
kalju; varsi yhtenäinen, puner
tava, 40— 50 cm korkea; lht 
vähän nahkeat, alapuolelta har
maanvihreät,alimmat toiskertaan 
3-jakoiset; lehdykät puikeat, 
ehytlaitaiset, lyhytruotiset, van
himmat kaljut; kkt purppuran- 
tai ruusunpunaiset, aukeavat ke- 
säk.Tuppiloita 2— 3, sinivihreä tä, 
siemenet mustanpurppuraiset. 
Toisint.: P. corallina f. R u ssi, 
W e b b . ,  P. R u ssi, Arno.

P. decöra. A n d e r s .  Kotim. 
Balkanin niemimaa. Kasvi 50 cm 
korkea; varsi kalju, kukka yksi
näinen. Juurakon mukulat pit
kulaiset; lehdet alapuolelta jo
tenkin kaljut taikka vähän haive- 
niset, toiskertaan 3-jakoiset, kes- 
kiset lehdykät syvään 3-jakoiset, 
päistä syvähalkoiset; kkt yksin-
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kertaiset, kauniit, purppuran
punaiset, aukeavat kesäkuun kes
kivaiheilla. Terälehtiä* 4, tup- 
piloita 2— 3, valkeata, pehmeä- 
karvaista, melkein pystyä, sit
ten siirrettävää; siemenet tum
man purppuranpunaiset, kiil
tävät. Toisint.: P. lobäta, H o r t. 
ei B o i s s., P . byzanthina,C  1 u s s., 
P . romanica, B r a n d z a.

P. officinälis. R e t z. Tarha- 
pioni. Viljellään koko Euro- 
passa ja meillä niin pohjoisessa 
kuin Vaasan läänissä. Kasvi he
leänvihreä, 50— 60 cm korkea; 
varsi yhtenäinen, kalju, usein 
yksinäinen kukka latvassa; Iht 
suuret, toiskertaan 3-sormiset, 
lehtiliuskat fleveänsuikeat, keski- 
liuska tavallisesti 3-halkoinen; 
lehtiruodit kapeauurteiset, tylp- 
päkulmaiset; kukintoperä suo
juksen alapuolella vähän haive- 
ninen, verhiöliuskat kaljut; kkt 
hyvin suuret, kerrotut, tumman 
karmosininpunaiset, kiiltävät. 
Meillä melkein kaikissa puutar
hoissa viljelty. Alkuperäisellä 
lajilla on yksinkertaiset kukat, 
mutta monivuotisen viljelyn 
kautta on saatu suuri joukko 
muunnoksia, enemmän tai vä
hemmän kerrottuine kukkineen, 
joiden joukossa ovat erikoisia/mr- 
purea piena , kukat kauniit, ku
perat, loistavan tuli- tai purp
puranpunaiset, viljellään haluk
kaasti melkein kaikissa kasvi
tarhoissa; anemonseflora piena, 
mieltäkiinnittävä laji, ulkoiset 
kukkalehdet suuret, sisäiset ka
peat ja matalammat, yhtyneet

huiskiloksi, joka tekee kukan suu - 
ren Anemonekukan näköiseksi; 
m axim a rosea piena, suuret, ku
perat, hyvin kerrotut kkt; striata 
elegans, ruusunpunainen, tum- 
majuovainen; incarnata piena, 
lihanvärinen, kerrottu; alba piena, 
valkeat, hyvin kerrotut, erittäin 
kauniit kkt.

Paitsi näitä on suuri joukko 
toisia muunnoksia, joita kan
nattaa tarkata. Niistä voi saada 
varsin komeita, joko yksivärisiä 
tai kirjavia ryhmiä. Puu- tai 
pensasryhmien reunamissa on 
tavallinen, punainen pioni (pu r  
purea piena) erinomaisen vaikut
tavan näköinen, varsinkin jos 
pensasto on sellaisella kohdalla, 
että sitä voi katsella jonkun mat
kan päässä tiestä. Toisint.: P . 
peregrina, M i 11., P . rosea, H o s t., 
P . lobata, Rc hb . ,  P . festiva, 
T a u s c h ,  P . officinalis foe- 
mina, L., P. nemoralis, S a 1 i s b., 
P. mascula, Mi  11., P. arietina, A n d e r s . *

* Tämä laji tuotiin viljely- 
taimena Englantiin v. 1562, 
mutta aikaisemmin roomalaiset 
ja kreikkalaiset sen tunsivat. 
Muinoin sitä pidettiin suuressa 
arvossa lääkeaineena kaatuva- 
tautiin ja muihin tauteihin, sie
meniäkin on käytetty kihdin pa
rannuskeinona, jonka johdosta 
sitä on nimitetty »Kihtiruusuksi» 
ja vielä tänäkin päivänä näh
dään pienten lasten kaulassa pio
nin siemenkodista tehtyjä helmi
nauhoja, sillä luullaan, että niis
tä on apua kouristuksissa ham  ̂
päiden puhkeamisaikana. Tämän
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P. paradöxa. Andr.  Ilvepioni. 

Kotim. Europpa. 40— 50 cm kor- 
kea.Lehdetkiillottomat, 2 -3  ker
taa parilehtiset, alta harmaan
vihreät ja harva-, pehmeäkarvai- 
set, päältä litteät. Kukat yksin
kertaiset, ensin tummanpunai
set, sitten vaaleammat, muuta
mia tummia viiruja. Tästäkin 
lajista viljellään koko joukko 
kauniita muunnoksia, joiden jou
kossa muutamia aivan omitui
sia kukkia. Näistä mainitsemme: 
amarantescens sphaerica, kukat 
hyvin suuret, leveine, vaalean 
amarantinvärisine kukkalehti- 
neen; anemonaeflora elegans, ruu
sunpunainen, ulkoiset kukkaleh- 
det leveät, sisimmät kapeat, 
nauhamaiset; anemonaeflora aurea 
ligulata, kkt maljamaiset, sisäiset 
kukkalehdet kapeammat ja ly- 
hemmät kuin ulkoiset, vaalean
punaiset,^ keltaisella kirjaillut; 
Etoile de Pluton , tummanruskea, 
muuten kuin edellinen; L a bril- 
lante, kirsikanpunainen, kerrottu. 
La M auresque, tumman kastan
janruskea, kerrottu; L a  N  egresse, 
tumman purppuranpunainen ker
rottu; Proserpina , ulkoiset kuk
kalehdet violetinpunaiset, sisäi
set lyhemmät ja kapeammat, 
tummanruskeat; pulchella piena, 
kukka kerrottu, terälehdet rip- 
siset, violetinpunaiset, aikaiset; 
rubra striata, punainen, tum
memmat viirut; violacea sphaerica,

johdosta sanotaan siemeniä mo
nin paikoin Saksassa hammasher- 
neiksi, hammaskoralleiksi tai 
hammashelmiksi, (Zahnerbsen, 
Zahnkorallen tahi Zahnperlen).

kukka melkein pallonpyöreä, 
violetinpunainen. Kaikkein näi
den lajien kukat ovat pienem
mät, pyöreämmät ja täyteisem- 
mät kuin P . officinalisen muun
noksissa. Toisint.: P . tatarica, 
M i 11.

P. tenuifölia.* L. Hienolehti- 
nen pioni. Kotim. Siperia. Kasvi 
30— 40 cm korkea. Suikertavassa 
juurakossa pitkiä, soikeita juuri- 
mukuloita, varsi on yhtenäinen, 
kalju ja kukka yksinäinen; leh
det kapeat, 1— 2 mm leveät —  
kaljut, 3— 4 kertaa parilehtiset; 
lehtiliuskat kapeat, tasasoukat, 
ehytlaitaiset; lehtiruodit uur- 
teiset, särmikkäät; kkt yksinker
taiset, terälehtiä 8— 10, suuria, 
pystyjä, ruusunpunaisia, aukea
vat kesäkuussa, tavallisesti ju
hannuksen aikaan; tuppilot ulos- 
päisiä, valkean vanukkeisia. —  
Erittäin kaunis on flore pleno, 
puutarhamuoto, jolla on lukui
sat, loistavat, veripunaiset, muu
ten mönjän-tulipunaiset terä
lehdet, taikka (flore, roseo, ple
no) kerrottuja, ruusunpunaisia. 
Heteet purppuranpunaisia; tup- 
piloita 2— 3, harvoin 4, pystyjä, 
ruskeakarvaisia, tahmeita; sie
menet pitkulaiset, mustanrus
keat, kiillottomat.

Kerrottu, hienolehtinen pioni 
on erinomainen ja hyvin arvo
kas kasvi viljeltäväksi sekä avo
maassa että ruukuissa. Sitä kan- 
nattaisia viljellä paljon enemmän

* P. tenuifölia fl. pl. ja sim- 
plex täysin kestäviä Vaasassa, 
kukkivat heinäkuussa.
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kuin tähän asti. Toisint.: P . 
Biebersteiniana, R u p p.

P. Wittmanniäna. L d 1. Ko
tini. Kaukasia. Varsi 60 cm kor
kea; lehdet 3 kertaa 3-jakoiset, 
vastapuikeat, päältä kaljut, ala
puoli aina vähän pehmeäkarvai- 
nen ja sinivihreä; kk yksinäinen, 
suuri, melkein pallonmuotoinen, 
yksinkertainen, helakankel täi
nen, harvoin vaaleanolj enkel- 
täinen, aukeaa kesäkuussa; he- 
depalhot keltaiset, ponnet pu
naiset; ainoa, villinä kasvava, 
keltakukkainen pioni, mutta 
tähän asti harvinainen kasvi
tarhoissa.

Ruohomaiset pionit eivät ole 
kovin tarkkoja maanlaadun valit
sijoita, vaan menestyvät joten
kin hyvin minkälaisessa maassa 
tahansa; kunhan se vain ei ole 
liian laihaa, liian kovaa, tai liian 
kuivaa, sillä sellaisessa ovat ne 
aina kitukasvuisia ja kukat tule
vat pieniksi ja vaillinaisiksi. Jos 
halutaan nähdä pionien kehitty
vän suurimpaan täydellisyyteen
sä, niin on paikka, johon ne aijo- 
taan istuttaa, kaivettava vähin
täin 9cm syvältä ja multaan seko- 
tettava hyvästi vanhaa, palanut
ta lantaa. Monistellaan helpoim
min jakamalla vanhempia tai
mia, mikä on paras toimittaa ke
väällä taikka elo- ja syyskuussa. 
Yksinkertaisia lajeja voidaan 
myös kasvattaa siemenistä, jotka 
helposti itävät jos niitä kylvää 
kohta niiden tuleennuttua, muu
ten siemen on itämättä maassa 
ainakin vuoden. Kaikki lajit 
ovat erinomaisia koristeiksi avo

maalla, voiden niitä suurissa 
määrin käyttää myös koko sar
kojen kaunisteina, samoin myös 
yksinäisinä toisten kasvien jou
kossa sarakkeissa sekä puu- ja 
pensasrvhmien reunamissa.

P&nicum, Hirssi, heimo 
Graminaceae.

P. virgätum. L. Kotim. p.Ame- 
rikka. Kasvi 60— 80 cm korkea. 
Korret ovat yksinkertaiset hie- 
nokarvaisine nivelineen ja muo
dostavat soman, eloisanvihreän 
pensaan. Lht 20— 30 cm pitkät 
ja 4— 8 mm leveät. Röyhyt aluk
si pienet,mutta sitten hyvin har- 
rittavat; tähkät ovat pienet, soi
keat, suippopäiset, kaljut. Tulee 
hyvässä maassa metrin korkui
seksi ja muodostaa soreita, tuu
heita pensaita. Istutetaan ryh
mittäin nurmikkoihin ja kestää 
talvet ilman peitettä. Lisääntyy 
siemenestä ja jakamalla. Koriste- 
ruoho, joka ansaitsee paremmin 
kuin tähän asti tulla tunnetuksi 
ja viljellyksi.

Papäver, Unikko, Valmu, 
heimo Papaverace».

P. alpinum. L. Alppiunikko. 
Kotim. Siperia, Alpit ja Pyre- 
nean niemimaa. Heleänvihreä, 
15— 30 cm korkea, mätästävä; 
varressa yksinäinen kukka, varsi 
jäykkäkarvainen, ylhäältä mus- 
takarvainen; alusfehdet ruodi lii- 
set, pitkulaiset, myötäkarvaiset, 
alta kasteensiniset, 3-kertaa ja- 
koiset, liuskaiset, suippopäiset;
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kkt keltaiset tai valkeat heinä- 
syysk. Tästä syntyneitä alalaje
ja ovat: P . croceum , L e d e r .  
Kotim. Siperia. Kkt sahramin tai 
oranssinkeltaiset, laidoilta vä
hän aaltomaiset. P . pyrenaicum , 
W  i 11 d. Kkt keltaiset tai orans
sinpunaiset, erään muunnoksen 
valkeat ja toisen kellanpunai
set.

P. bracteätum.* L i n d h  Ko
tim. Siperia ja Kaukasia. Tulee 
metrinkin korkuiseksi. Varsi vah
va, karheakarvainen, lht pari- 
liuskaiset; joka varressa yksinäi
nen, loistava kukka, jossa he- 
leänpunaiset terät, kannassa pu
nainen täplä, aukeaa heinä-, elok.; 
suurin tämän suvun lukuisista 
muodoista. Menestyy yhtä hy
vin varjossa kuin päivänpais
teisissa paikoissa. Hyvin sil- 
määnpistävä, välttämätön suu
rempien puutarhojen ja puisto
jen koristeena. Lisääntyy hel
posti siemenistä, joita kylvetään 
keväällä, joko ruukkuihin taik
ka vateihin tai suoraan ulko
salle. Suuret, loistavat kukat pis
tävät silmään pitkän matkan 
päästä. Toisint.: P .forientale e. 
bracteatum, V o s s. Täysin sie
tävä Vaasassa, kukkii kesä-, hei
näkuussa.

P. c&mbricum. L. Englannin 
unikko. Kotim. Englanti, Rans
ka. Vanat 30— 40 cm korkeita, 
kukkia toisinaan yksi, toisinaan

* P . bracteatum on täysin sää
tä sietävä Vaasassa, kukkii kesä-, 
heinäkuussa.

useampia, kkt keltaiset, aukea
vat kesä-, heinäkuussa. On joten
kin vaikea viljellä ja menestyy 
parhaiten, jos se saa itse kylväy
tyä ja kasvaa missä tahtoo. 
Muuten se istutetaan kanerva- 
maahan, pohjois- ja itäpuolisiin 
paikkoihin. Toisint.: M econopcis  
cambricaf V i g.

P. nudic&ule. L. Siperian unik
ko. Kotim. Siperia. 30— 40 cm 
korkuinen ruoho; lehdet pari- 
liuskaiset, melkein kaljut; kukin- 
toperät harvakarvaiset; siemen
kodan sukaset tummat; kkt kel
taiset tai kalpeankeltaiset, au
keavat kesä— syysk. Koko taimi 
on edellistä komeampi, sen lisäksi 
on sillä eräs ominaisuus, joka 
sen tekee arvokkaammaksi, se 
pysyy leikattunakin kauvan tuo
reena. Jos oikealla ajalla leikkaa 
kukan ja panee sen vesilasiin, 
viileään, varjoisaan paikkaan, 
voi se säilyä aivan tuoreena 6— 8 
päivää. —  Tästä lajista on synty
nyt joukko toisen värisiä muo
toja, joista muunnos: coccineum  
loistavan tulipunaisine kukki
neen on ehkä komein. On myös 
valkokukkaisia muotoja.*

* P . nudicaule on ainoa vai mu- 
laji, joka kasvaa villinä kaukana 
pohjolassa. Sitä on löydetty Vai- 
gatssaarella ja monin paikoin 
Novaja-Semljallakin, aina 76|0 
saakka. Mosselbaylla Huippu
vuorilla (79°535) oli tällä lajilla 
suuria kukkanuppuja 17 p. ke- 
säk. mutta ne eivät kuitenkaan 
auvenneet ennenkun saman kuun 

I viimeisinä päivinä. Samoin on
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•rr P. orientdle. L. Idän unikko. 
Kasvaa villinä Armeniassa, josta 
se 1714 tuotiin Englantiin. 100 
cm korkuinen kasvi, aluslehdet 
ruodilliset; lehdet parijakoiset; 
lehtiliuskat suikeat; kukintope- 
rät myötäkarvaiset. Kkt suuret, 
jopa 15 cm läpimitat en; teräleh- 
tien kannassa tavallisesti mus- 
tansinipunerva täplä. Kukkii ke
sä-, heinäkuussa. Täysin kestävä 
Vaasassa. Kauvan puutarhoissa 
tunnettu, arvokas loistokasvi, 
hyvin P . bracteatumin näköinen, 
mutta kaikin puolin pienempi. 
Jos nämä molemmat unikkolajit 
kasvavat toistensa lähellä, niin ne 
hedelmöittävät toisiaan ja syn
tyy välimuotoja, joiden kukat 
ovat sangen usein suurempia ja 
kauniimpia kuin vanhempain. 
Tällaisista muodoista ansaitse
vat seuraavat mainitsemista: 
Prince of Orange, Blue Queen ,

sen nähty kasvavan pitkin Si
perian pohjoisrannikkoa —  A. 
E. N o r d e n s k i ö l d i n  mu
kaan —  aina Tscheljuskinilla 
asti (77°36’ ). Jotenkin tavallinen 
Färsaarilla ja Islannissa; Grön
lannissa se kasvaa itärannikolla 
60— 82° välillä ja länsiranni
kolla 83° 4’ asteella. Rasvaapa 
se Nunatakkerein korkeimmalla 
kohdallakin, joka on 10 penin
kulmaa Grönlannin sisämaan jää
tiköissä, 1,568 mtr merenpintaa 
ylempänä. P . nudicaule on herät
tänyt suurta ihailua Vaasassa 
kestävyytensä ja vielä enemmän 
kukintonsa vuoksi. Kukkii ensim
mäisenä keväällä ja viimeisenä 
syksyllä.

Salmon Queen , Brillant, B oyal 
scarlet, Grossmogul, Grossfiirst, 
Proserpine, H esperia  y. m. Nä
mä loistolajit antavat tosin täy
sin itäviä siemeniä, mutta jos 
halutaan pitää puhtaana jotakin 
lajia, on se monisteltava juurive
soista. Hoidetaan ja käytetään 
muuten kuin P. bracteatumia. 
Siemenet ovat itäviä 3 vuotta, 
itävät maassa 8 päivässä.

Maanlaatuun nähden ovat nä
mä kasvit erittäin vaatimattomia 
ja kasvavat melkein missä hy
vänsä. Ne kaunistavat paik
kaansa, missä ne vain kasvavat, 
joko rikkamäellä tai kukkasa- 
rakkeessa.

Taimet harvennetaan, kun ne 
ovat kehittyneet, aina eri muun
nosten pituuden ja maan hedel
mällisyyden mukaan jätetään 
20— 40 cm maata tainten väliin, 
eivät siedä usein uudestaan istut
tamista. Kestävät kuivuutta, 
mutta silloin niiden kukinto-aika 
loppuu pikemmin. Kukat ovat 
otettavat veteen heti niiden 
auettua, puhkeamassa olevat 
nuput aukeavat, jos varret ovat 
vedessä. Vain pieni määrä kau
niimpien muunnosten siemen
kotia on jätettävä, jos kas
vit pidetään samassa paikassa, 
sillä muuten ne liian paljon itse 
kylväytyvät; harventaminen käy 
silloin vaikeaksi ja osa siemenistä 
leviää pian sellaisiin paikkoihin, 
joista ne sitten ovat kitkettävät 
pois.*

* O. G. N— k. Trädgardstid- 
I ningen. 1903, s. 29.
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Pentastemon.

Kauniskukkainen kasvisuku, 
jota yleensä ei niin paljon ole 
tarkattu kuin se olisi ansainnut, 
on

Pentastemon, heimo Scro- 
phulariaceee.

Tämän suvun monesta kym
menestä lajista viljellään joukko 
sekasikiöitä ja muunnoksia, kos
ka uusia alituisesti syntyy sieme
nistä. Tähän kuuluvat lajit ovat 
puoleksi pensasmaisia, osaksi 
monivuotisia, mutta kun moni 
laji kukkii jo ensimmäisenä vuon
na, jos niiden siemeniä on kevääl
lä kylvetty taimilavaan, pide
tään niitäkin yksivuotisina kas
veina, kaikki ovat kuitenkin mo
nivuotisia, jos niitä pidetään tal
vella kasvi- tai viileässä huonees
sa. Useimmat eivät kuiten
kaan kestä talviamme ulko
salla; moni sen ehkä tekisi huolel
lisesti peitettynä. Ainakin yksi 
laji, nimittäin Peritastemon glaber 
kestää kuitenkin peittämättä 
hyvin talvemme ulkosalla ja sa
moin usein P . barbatus; luulta
vasti on monta yhtä säätä sie
tävää lajia, vaikka niitä ei lä
hemmin tunneta kirjallisuudessa.

P. antirrhinoides. B e n t h. Ko
tini. Kalifornia. 30— 60 cm kor
kea, pensasmainen, hienohaive- 
ninen, toisinaan kalju, hyvin 
haarova ja lehtevä; lehdet tuskin 
\\ cm pitkät, puikeansoikeat, 
kaljut, kiiltävät; kukkavarsi run- 
saslehtinen, kukintoperä lyhyt,

kkt röyhyssä, 16— 25 mm pitkät , 
melkein kellomaiset, vaalean 
oranssinkeltaiset, aukeavat hei
näkuusta syyskuuhun. Toisint.: 
P . L obbi, H o r t., Lepidostem on  
pentastem oides, L e m.

P. azureus. B en  t. monivuo
tinen. Kotini. Kalifornia, 30— 80 
cm korkea, kuitenkin maanlaa- 
dun mukaan. Kasvi pensasmai
nen, harmaanvihreä; varsi pysty, 
lehdet kapeat, suikeat tai pui- 
keansuikeat, ylemmät leveäkan- 
taiset; kukkaliuiskilo hieno, peh- 
meävarpuinen; kukat 3— 4 cm 
pitkät, kauniit, taivaansiniset, 
aukeavat heinä-, elok. Muunn. 
leffreyan u s , Hook.  lajina (toi
sint.: P . glaucifolius, G r a y ,  P . 
heterophyllus, muunn. latifolius, 
W  a t s.) Niillä on leveämmät leh
det, ovat enemmän harmaanhöy- 
teät ja niillä on vähän suurem
mat, kauniinsiniset kukat. On 
myös erittäin kaunis ruukkukas
vina. Muunn. angustissim us, 
G r a y  ja muunn. am bisguus, 
Gr ay  eroavat vain hiukan emä- 
kasvista. Kaikki oivallisia ryh
miin, sarakkeisiin ja ruukkukas
veiksi. Eivät kestä talvea ulko
salla, vaan ne ovat säilytettävät 
talvella kylmässä kasvihuoneessa 
tai haitattomassa kastissa.

P. Campanulätus. W  i 11 d. Ko
tiin. Meksikko. 50— 70 cm kor
kea, harvakarvainen ruoho, tum
manvihreä, pysty; varsi alhaalta 
kalju, toisinaan hienokarvainen; 
lehdet alhaalta ruodilliset, myös
kin ylhäältä ruodilliset, mutta 
sepivät, kaikki suikeat, pitkä-ja
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suippopäiset, hienosahaiset, kal
jut, kiillottomat; tähkämäisissä 
röyhyissä olevissa kukissa pysty - 
päiset verholiuskat, vaalean ruu
sunpunaiset, sisäpuolelta vaike
ahkot taikka vaalean lihanväriset 
ja purppuranpunaiset viirut. 
Muunn. purpureum , kkt violetin 
kärmininpunaiset, sisältä val
keat, purppurasuoniset; atrovio- 
laceus, kkt jotenkin suuret, tum
man sinipunervat, sisältä valkeat 
ja suonet purppuranvioletit; pul- 
chellus, H ort . ,  kaunis, runsas- 
kukkainen laji, jonka kukat vaih- 
televat sinisinä ja sinipunaisina; 
elegans roseus, kkt eloisan ruusun
punaiset, sisältä kalpean lihan- 
punaiset ja suonet sinipunervat; 
Richardsonia erittäin kaunis laji, 
jolla on pitkät kukkaröyhyt, 
kkt lukuisat, viininpunaiset, si
sästä vaaleammat, violetti- ja 
karminisuoniset.

Lajit samoin kuin muunnokset 
ovat erinomaisen kauniita ryh
missä, sarakkeissa tai ruukuissa. 
Ovat hyvin runsaskukkaisia, ja 
kun ne sen lisäksi ovat kestäväm
piä kuin mikään seuraavista, 
niin emme voi olla suosittamat
ta niitä yleensä viljeltäviksi. 
Toisint.: Chelone campanulata,
C a v. Pentastemon angustifo- 
lius, L i n d l . ,  P . atropurpureus, 
L o d  d., P . elegans, T r a u t w., 
P . pulchellus, L i n dl., P . roseus 
G. Don.

P. Cob&ea. N u 11. Kotim. Ar
kansas. 45— 60 cm korkea. Kasvi 
pehmeäkarvainen; aluslehdetruo- 
dilliset; varsi tiivis, pysty; lehdet 
vähän nahkeat, kiiltävät, kaikki

teräväsahaiset, alemmat leveän- 
suikeat ja ylemmät herttamaiset, 
sepivät, 5— 10 cm pituiset; ku
kat kellomaiset, vaikeahkot, jo
tenkin suuret, aukeavat kesä—  
elok.

P. Confärtus. D o u g l . ,  moni
vuotinen. Kotim. Oregon. 30— 45 
cm korkea. Kasvi kalju, toisi
naan tahmean pehmeäkarvai
nen; kukat lyhytperäisiä tiheissä 
tertuissa, pieniä ja lukuisia, rikin- 
keltaisia, auk. kesä-, heinäkuussa. 
Pituutensa ja pienten kukkainsa 
tähden, soveltuu se kivikkojen 
kaunisteeksi puolivarjoisiin paik
koihin. Vaatii hiekkaista maata.

P. diffusus. Dougl . ,  monivuo
tinen. Kotoisin p. Amerikasta. 
50— 80 cm korkea. Varsi lien- 
teä. Lehdet puikeat tai suikeat, 
ylemmät melkein herttamaiset, 
laidoilta terävä- ja epäta
saisesti sahahampaiset, kaljut; 
kukattomain oksain lehdet ruo- 
dilliset. Verholiuskat leveät, kol- 
miomaisesti suippopäiset, karvai
set. Kukat tiheissä, haaraisissa 
tertuissa latvassa ja ylemmissä 
lehtihangoissa, violetinpunaiset 
lähes 2,5 cm pitkät. Tämä laji 
on sukunsa kauniimpia ja run- 
saskukkaisimpia. On sopiva kuk
kasarkojen, ryhmien tai sarak
keiden kaunisteeksi tai viljel
täväksi ruukuissa. Poikkileika- 
tut kukkatertut ovat ihmeen kau
niita isommissa maljakko-vih
koissa ja pysyvät vedessä pitkän 
aikaa aivan tuoreina. Menestyy 
parhaiten kevyessä, kuohkeassa 
ja hiekkaisessa maassa sekä kuk-
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kii heinäk. lokakuuhun. Toi
sinto P . serrulatus, M e n z., P . 
argutus P a x t., Chelone diffusa , 
H o r t.

P. Digitalis. N u 11. monivuo
tinen. Kotim. Louisiana. 50— 90 
cm korkea, heleänvihreä, kalju 
kasvi. Varsi kalju, aluslehdet le
veät, pitkulaiset, sulitetut; ylem
mät lyhyet, puikeat, hyvin se- 
pivät, kaikki suippopäiset, hie- 
nosahaiset, kiillottomat; kukka- 
röyhy harrittava, hienosti nysty- 
karvainen; kkt hyvin suuret, val
keat, sinipunaisen kirjavat, si
säpuolessa ruusunpunaisia vii
ruja pitkinpäin, verhiöliuskat 
taipuneet, näyttävät etäältä har
mahtavilta. Kasvilla on monta 
enemmän tai vähemmän pää
muodosta eroavaa muunnosta. 
Sekä tätä että itse lajiakin voi
daan suosittaa kauniina ja jo
tenkin kestävänä ryhmä- ja sa- 
rakekasvina. Toisinto Chelone 
D igitalis, S w.,?i P . laevigatus, 
S o 1 a n d., P . -J glaukophyllus, 
Sjcheele.

P. gentianoides. G. Do n.  Pi
detään sekä yksi- että monivuo
tisena. Kotim. Meksikko, aina 
3000 mtr merenpintaa ylempänä. 
Kasvi tummanvihreä, pysty. 60 
— 100 cm korkea. Varsi alhaalta 
kalju, pensasmainen, lehdet ruo
dittomat, suikeat, kiiltävät; 
muut lehdet suikeat, leveäkan- 
taiset, kaikki suippopäiset, lai
doilta hyvin hienonyhäiset. Ku
kat pitkät, suuret, kauniissa, 
nuokkuvissa latvaröyhyissä, vio
letin, karmininpunaiset, purppu-

rasuoniset ja pisteiset, aukeavat 
heinä-, elok. Kukkii jotenkin ai
kaiseen ensimmäisenä vuonna, 
jos se on siemenestä lavassa kas
vatettu; kauneimmat muunnok
set, joita siemenkylvöstä saa
daan, säilytetään talvella viile
ässä kasvihuoneessa tai asunnos
sa ja niitä monistellaan keväällä 
pistokkaista. Tämä erinomaisen 
kaunis laji on toinen monien, 
kauniiden sekasikiöiden kanta- 
vanhempi. Näitä sekasikiöitä 
viljellään sangen yleisesti P . 
hybridum  nimisinä.*1 Toisint.: 
Chelone gentianoides, H . B. j a K .

Erinomaisen kauniina muun
noksina mainitsemme seuraa- 
vat: coccinius, kkt tulipunaiset, 
sisältä valkeat ja suonet purppu
ranpunaiset; coccinius m ajor, 
jonka kukkaröyhyt tulevat 30—  
40 cm pituisiksi, kukat kuin edel
lisen, mutta isommat; roseus, 
kkt ruusunpunaiset, sisältä val- 
kotäpläiset ja suonet purppu
ranpunaiset; atbus, kkt aivan 
valkeat. Laji on erittäin kaunis, 
mutta arka ja kuolee usein kuk
kiessaan. Kaikkia näitä lajeja 
voidaan syystä varsin loistavina 
suosittaa.

P. gläber. P u r s h., monivuo
tinen. Kotim. p. Amerikka. 25—  
30 cm korkea, kkt siniset tai si
nertävän purppuranpunaiset. Se 
on monena vuonna perättäin 
osottautunut täysin talvisäätä 
sietäväksi Tukholman pohjois
puolella.

P. Hartw6gi. B e n t h. Tätä 
pidetään sekä yksi- että moni-
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vuotisena. Kotim. Meksikko. Ko
mea, 50— 80 cm korkea, pensas
mainen kasvi. Lehdet suikeat, 
5— 10 cm pituiset, ylemmät le
veät, sepivät; kukkaviuhkot har- 
seat, pehmeät, melkein lehdet
tömät; kukintoperä 3-kukkainen; 
kukat ovat yllämainitun P . gen- 
tianoidesen näköiset ja niinkuin 
tämä monen, kauniin sekasikiön 
toinen kantavanhempi. On mo
nessa suhteessa P . gentianoide- 
sen tapainen viljelykseenkin näh
den, näitä molempia lajeja vaih- 
dettaneekin usein toisiinsa. Ku
kat isot, sisältä melkein valkeat, 
aukeavat heinä-, elok. Kukkia 
on monenvärisiä, kuten tulipu
naisia, purppuranpunaisia, sini- 
punervia ja sinisiä, monenhäi- 
veisiä ja ovat ihmeen kauniita, 
aukeavat heinä-, elok.

P. Heterophyllus. L d l „  mo
nivuotinen. Kotim. k. ja e. Ka
lifornia, kuivilla seuduilla, met
rin korkuinen, toisinaan kor
keampikin, aina paikan mukaan. 
Kasvi pensasmainen, vihreä, toi
sinaan harmaanvihreä, hyvin 
haarova; varsi pehmeä, taipuva; 
lehdet suikeat, kaikki kantaan 
kapenevat; ylemmät lehdet alem
piin verrattuina ovat huomatta
van paljon kapeammat; kkt 
melkein 3 cm pitkät, purppuran- 
tai vaaleanpunaiset, usein puna- 
sinervään ja tummansiniseen me
nevät, aukeavat heinä— syysk. 
Kukkanuput usein keltaiset. Erit
täin muhkea laji, jota ei koskaan 
saisi puuttua, ei pienemmästä 
eikä suuremmasta koristuskasvi- 
tarhasta. Erinomainen ruukku

kasvinakin. Jotenkin kestävä, 
mutta sitä on vaikea erottaa mo
nesta] P . azureus muunnok
sesta. Kasvaa kotimaassa kui
villa paikoilla ja laihassa maassa.

P. hybridus. H o r t. Tähän 
kuuluu suuri joukko viljelymuo- 
toja, jotka etupäässä ovat synty
neet P . gentianoidesesta ja P. 
HarUvegista, ollen ensiluokan 
loistokasveja, joita tulisi viljellä 
puutarhoissamme. Siemenistä, 
joita on koottu erinomaisemmista 
nimilajeista, saadaan jotenkin 
kauniita, toisinaan oikeita lois
tokasveja. Ottamalla viljeltä
väksi ja talvella säilytettäväksi 
kauneimmat, siemenestä kas
vaneet taimet ja monistelemalla 
näitä pistokkaista, voi siten saa
da itselleen kauniin lajitelman. 
Niitä saattaa täydellä syyllä 
suosittaa erinomaisina. Käyte
tään ryhmiin, sarakkeisiin, kor
keampien kasvien reunamiin taik
ka ruukkuviljelykseen. Poikki- 
leikatut kukat ovat komeita 
suuremmissa maljakko vihkoissa, 
pysyvät kauvan raittiina. Useim
piin näihin muunnoksiin tulee 
vähän taikka ei ensinkään sieme
niä, jonkatähden niitä on mo
nisteita va pistokkaista taikka 
juurivesoista.

P.Ovätus. D o u g 1., monivuo
tinen. Kotim. Oregon. Kasvi 
pysty, 50— 60 cm korkuinen. 
Aluslehdet puikeat, ruodit ka
peat, karvalaitaiset; varsi al
haalta kalju, ylhäältä nystykar- 
vainen; lehdet lyhyet, hyvin 
sepivät, puikeat; kaikki suippo-
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päiset, paksut, laidoilta tiheä- 
sahaiset; kukkaröyhy harrittava, 
hienokarvainen; kkt jotenkin pie
net, siniset, nielu vaaleanpuna- 
suoninen, aukeaa heinä-, elok. 
Hoidetaan kuin P. azureusta.

Paitsi tässä mainittuja lajeja, 
viljellään koko joukko toisia, 
joista lyhyesti tahdomme mai
nita seuraavat: P . glandulosus, 
D o u g 1. —  Rocky M ou n ta in s , 
P . lanceolatus B e n t h., —  Mek- 
sikko. P . M ackoyanum , K n o wl.
—  Ohio, P . M urrayanus, H o o k.
—  Teksas, P. procerus, D o u g 1.
—  p. Amerikka, P . pubescens 
Soi.  —  p. Amerikka,P. VVrightii, 
H o o k. Teksas, P . M en ziesii, 
H o o k. —  p. Amerikka, P . se- 
cundiflorus, B n t h. —  Colorado. 
P . puniceus, G r a y .  —  Guade- 
loupe, P . grandiflorus, N u 11. 
p. Amerikka sekä P. Richardsonit 
D o u g 1. —  Oregon.*

Kaikki tähän sukuun kuuluvat 
lajit ovat kauniita, mutta huo

* P. rotundijolius on jotenkin 
etevä laji, kotoisin Meksikosta, 
jossa sen ensin keksi m r. W  i 1- 
l i a m  T h o m p s o n  Ipswiehis- 
ta, Englannista. Taimi kukki 
kesällä 1889 ensi kerran europ- 
palaisen viljelyksen alaisena, 
Kew-Gardenissa Lontoossa. Koh
ta sen jälkeen oli se kuvattuna 
englantilaisessa aikakauskirjassa 
Gardeners Chroniclessa. Sen sa
nottiin olevan jotenkin matala
kasvuisen, hyvin haaraisen ja 
aina vihreän. Lehdet leveät, 
hyvin paksut, nahkeat, kukat 
suuret, suppilomaiset, sekä lois
tavan tulipunaiset.

mattavimpia ovat: P. gentianoi- 
des ja Hartvvegi sekä niistä syn
tyneet sekasikiöt, jotka kuulu
vat parhaimpiin ryhmä- ja sara- 
kekasveihin, joita meillä on. 
Pahaksi onneksi ne eivät kaikki 
kestä talvea avomaassa, joka 
luultavasti on syynä siihen, että 
näitä kauniita kasveja meillä niin 
harvoin viljellään. Useimpia la
jeja  voidaan kasvattaa siemenis
tä, jotka keväällä kylvetään 
mataliin vateihin tai ruukkuihin, 
Nuoret taimet koulutetaan ai
kaiseen ja istutetaan uudestaan 
10— 12 cm suuruisiin ruukkuihin, 
pidetään talvella kylmässä kas
tissa ja istutetaan seuraa vana 
keväänä avomaalle. Menestyvät 
parhaiten kevyessä ruokamul
lassa, vähän varjoisissa paikoissa, 
mutta niitä voidaan käyttää 
myös päivänpaisteisilla aloilla. 
Niitä m uunnoksia , jotka eivät 
tee siementä taikka joille anne
taan enin arvoa, on joko elo
kuussa tai keväällä monisteltava 
pistokkaista, jotka helposti 
juurtuvat. Hyvissä paikoissa ja 
suotuisissa ilmasto-oloissa voivat 
muutamat lajit kestää talven 
avomaassa; paras on kuitenkin 
pitää ainakin parempia lajeja 
talvella huoneessa.

Petasites, Ruttojuuri, hei
mo Composit».

P. frägrans Pr esi .  Vanilja- 
tuoksuinen ruttojuuri. Kotim. 
Lothrinki, e. Europpa. Kasvi 25 
— 35 cm korkea, juuri tiivis, re
hevä. Vana yhtenäinen, karvai-
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nen ja hilseinen, latvassa pit
kulainen my kero, jossa on lyhyet, 
kielekkeiset verholehdet; lehdet, 
jotka kasvavat vasta vanan kehi
tyttyä, ovat pyöreämäisesti hert- 
tamaiset, ruodilliset, syvään lo- 
vikantaiset, päältä vihreät, kal
jut, alta kalpeat, pehmeäkarvai- 
set, laidoilta matalahampaiset. 
Viljellään oikeastaan ruukkukas
vina, koska kukintoaika on tal
vella. Pohjois-Saksassa istute
taan tämä kasvi keväällä kiin
teään, kosteaan ja saviperäiseen 
maahan, lämpimään, suojaiseen 
paikkaan. Myöhään syksyllä is
tutetaan tuo voimakas kasvi 
ruukkuun, pannaan viileään huo
neeseen ja tammikuun alussa il
maantuvat nuo ihanasti vanil
jalta tuoksuavat kukat, jonka- 
tähden sitä myös sanotaan Talvi 
heliotropiksi. Poikkileikattu, kuk
kiva oksa säilyy hyvin kauvan 
vedessä ja silloinkin siitä leviää 
vaniljatuoksua. Kukinnon jäl
keen asetetaan kasvi erilleen 
kylmään huoneeseen ja keväällä 
se jälleen istutetaan ulos. —  
Kasvaa villinä purojen rannoilla 
ja varjoisissa metsissä. Lisään
tyy juurivesoista. Toisint.: T u s- 
silago fragrans, V i l i . ,  N ardos- 
m ia fragrans, R chb.

P. officinälis. M n c h. Akan 
ruttojuuri. Kotim. p. ja k. Eu- 
roppa. Kasvaa meillä Ahvenan
maan rannikoilla (Jomalan pap
pilassa); joenrannalla Turussa, 
Pirkkalassa, Pitkänniemen ran
nalla; Uudellamaalla, Mustiossa, 
Fagervikissä. Kasvi 50— 70 cm 
korkea, kuitenkin enemmän tai

vähemmän ravitsevan maan ja 
paikan mukaan; lehdet ilmaan
tuvat kukkimisen jälkeen, tule
vat usein suuriksi kuin raparpe
rin lehdet, päältä vihreät, alta 
ohuesti harmaahaiveniset; ku
kat, jotka aukeavat aikaiseen 
keväällä, ovat tavallisesti kaksi
neuvoiset—  nämä ovat kauneim
mat —  niillä on puikeat kukka- 
huiskilot ja suuremmat my kerot 
sekä purppuran- tai kalpeanpu- 
naiset kukat; kukkavanat ovat 
matalat, huiskilot lähellä maata, 
joten paikka, missä ne kasvavat, 
näyttää aivan punaiselta. Li
sääntyvät juurivesoista tai lon
keroista. Kasvi on vaatimaton 
ja kestävä kaikissa paikoissa, 
vaikkakin se paremmin viihtyy 
kosteammassa tai vesiperäisessä 
maassa, jossa se on erittäin kau
nistava, mutta parhaiten se ke
hittyy savimaassa, vetisillä pai
koilla, purojen varsilla, tekolam- 
mikkojen rannoilla, kuoppien ja 
lätäkköjen läheisyydessä. Jo
kaisen pienen rapakon ja lätä
kön saa näillä kasveilla aivan 
kätketyksi ja kaunistetuksi.

Phal&ris, Kanarianheinä, 
heimo Graminaceae.

P. arundinäcea. L. muun. pieta 
H o rt. Kotim. Europpa, ran
noilla ja lammikoilla. 180 cm 
korkea, järviruovon jälkeen pi
sin kaikista heinistämme. Kas
vaa meillä paikoittain rannoilla. 
—  E. S. (Uskelassa, Kauhilmas- 
sa). Kasvilla suikertava juurak
ko ja korkeat, vahvat, lehdikkäät
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korret, kukkaröyhy ennen ja 
jälkeen kukinnon suppea, puner
tava, mutta meillä tavallisesti 
vihreänvalkoinen. Kaunis ja 
kestävä koristekasvi, lht val- 
kearaitaiset. Käytetään puutar
hoissa suurempien kukka-, leh
ti- ja pensasryhmien reunuksiin, 
luolien, vuori-istutusten, ran
tojen y. m. kaunisteena. Menes
tyy kaikellaisessa maassa ja kai
kissa paikoissa sekä lisääntyy 
helposti jakamalla. Toisint: 
Arundo colorata, W ille !.,  Ca- 
lamagrostis colorata, D. C., D i-  
graphis arundinäeea, T r i n., B al- 
dingera arundinacea, D u m.

Phlömis, Paloyrtti, heimo 
Labiatse.

P. agräria, L e d e b. Kotim. 
Siperia. Metrin korkuinen, kar
vainen kasvi, kkat ruusunpunai
set, kiehkuroissa, aukeavat hei
nä-, elok.

P. Hörba vönti. L. Kotim. e. 
Europpa. 30— 40 cm korkea, har- 
maanvihreä kasvi. Varsi karvai
nen; lht puikeansuikeat, laidoilta 
karvaiset ja sahahampaiset; ku
kat —  vähän erillisiä —  kiehku
roissa, ruusunpunaiset, jotka au
keavat heinä-, elok. Peitetään 
talveksi.

P. Sämia. L. Kotim. Vähä- 
Aasia, 60— 80 cm korkea. Kasvi 
vähän karheakarvainen; varsi 
nelikulmainen, tavallisesti yh
tenäinen; lehdet jotenkin isot, 
ruodilliset, herttamaisen puikeat, 
päältä himmeän vihreät, alta

valkeanharmaat, vanukkeiset, 
kureiset, nyhälaitäiset; kukat kel
taiset; kiehkuramaisissa myke- 
röissä, aukeavat heinäkuussa. 
On sukunsa kauneimpia eikä 
erittäin arka meidän ilmas
toomme. Toisint.: P. superba , 
C. K o c h .

P. tuberösa. L. Kotim. itä- 
Europpa. 60— 90 cm korkea. 
Juurakko mukulainen; varsi pys
ty, heikkohaarainen, haiveninen, 
toisinaan kalju; lehdet suuret, 
syvään herttakantaiset; kkt pu
navioletit kiehkuroissa, aukea
vat kesä-, heinäk. Toisint.: Phlo- 
moides tuberösa, Mnch. ,  Phlo- 
m idopsis tuberösa, L k.

Nämä kasvit eivät ole erittäin 
arvokkaita kaunisteena, mutta 
niitä käytetään vaihtelevaisuu
den vuoksi, varsinkin suurem
missa puutarhoissa. Istutetaan 
sarakkeisiin tai pensastojen reu
noille, vaativat kevyttä, hyvää 
maata sekä lämpimiä ja ilmak- 
kaita paikkoja. Monistellaan sie
menistä ja jakamalla.

Phlox, Juovikka, Leimu- 
kukka, heimo Polemoniacese.

Phlox-suku.

Kauneimpia ja kiitollisimpia 
kasvisukuja kasvitarhaimme ku
kista on epäilemättä Phlox-suku. 
Tähän ei tosin kuulu erittäin 
monta lajia, mutta ne ovat kaik
ki kauniita ja varsinkin ovat lu
kuisat muunnokset ja sekasikiöt 
ihania, monia saattaa pitää
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kukkakasviemme loistavimpina.

Sana Phlox merkitsee leimu, 
joka muistuttaa tähän kuulu
vain kukkalajien loistavia vä
rejä. Ruotsiksi sanotaankin näitä 
leimukukiksi (flamblomster). Lo
pulla kesää ja syksyllä kukkivia, 
monivuotisia lajeja sanotaan 
myös syyssireneiksi, joskaan nä
mä eivät paljon muistuta sireni- 
kukkia.

P. amoena. S i m s. Soma 
juovikka. Kotim. p. Amerikka, 
kosteat metsät, 15— 20 cm kor
kea. Kasvi pehmeäkarvainen, 
toisinaan lyhyt, karheakarvai- 
nen; lehdet melkein pystyt, ly
hyet, pitkulaisensuikeat taikka 
tasasoukat, harvoin suippopäi- 
set, kukat purppuranpunaiset, 
vaaleanpunaiset tai valkeat, 1,6 
cm pitkät,aukeavat touko-,kesäk. 
Kaunis laji reunuksiin ja ruuk
kuihin; tarvitsee kovina talvina 
suoj aavan havupeitteen. Toisint.: 
P . pilosa , W  a 11., ei L., P . W a l-  
teri, C h a p m., P . procumbens, 
G r a y  ei L e h m., P . involucra- 
ta, W  o o d s.

P. Divaricäta. L. Kotim. p. 
Amerikan kosteat metsät. 15—  
20 cm korkea. Varsi pysty, ku
kattomat vesat rennot tai sui- 
kertavat, usein 40 cm pitkät, 
lht puikeat, sepivät; varsilehdet 
pitkulaiset tai puikeansuikeat 
ja suippopäiset; kkat harseissa 
huiski loissa, kalpeansiniset tai 
laventelin väriset, auk. kesäkuus
sa; jota päivänpaisteisempi paik
ka on, sitä tuuheammaksi tulee 
taimi. Istutettuna ruukkuun ja

Smirnoff, Käsikirja. — 17

hyödettynä päivänpaisteisessa, 
kylmässä kasvihuoneessa tai 
asunnossa kukkii tämä touko
kuussa. Siitä saa silloin mainion 
hyviä sidoskukkia. Lisääntyy 
helposti jakamalla, mikä on pa
ras toimittaa kesän lopulla.* 
Toisint.: P . canadensis, S w. on 
kestävä Vaasassa, ihmeen kau
nis, kukkii runsaasti kesäkuun 
alussa. P . glubinosa, B u c k t.

P. hybrida. H o r t. Näin ni
mitetään koko joukkoa ihmeen 
kauniita sekasikiöitä ja muun
noksia, joita kauppapuutarhu
rien kasviluetteloissa tarjotaan 
nimellä P .p e r e n n is * *  P . decussa- 
ta tai P . paniculata. Näitä oi
vallisia loistokasveja kannattaa 
suuressa määrin viljellä, eten
kin kun ne ilman haittaa melkein 
poikkeuksetta kestävät anka
rimmat talvemmekin. Suurem
missa tai pienemmissä, aina run
saissa latvaröyhyissä olevat ku-

* »Tukholman kaupunginistu- 
tuksissa on tätä kasvia näin vil
jelty muutamia vuosia jasievem- 
piä kukkaryhmiä saa harvoin 
nähdä. Kaikista keväällä kukki
vista, monivuotisista kasveista 
on tämä soma Phlox, ryhmittäin 
aukenevine, vaaleansinisine kuk
kineen oikea aarre. —  Englan
nista on viime vuosina tullut eräs 
tämän kasvin valkokukkainen 
muoto, joka on myös arvokas.» 
Trädgärden 1903, s. 111.

**P. perennis on kestävä Vaa
sassa, kukkii komeasti elokuun 
aikana.
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kat vivahtelevat kaikenvärisinä 
valkeasta purppuranpunaiseen, 
milloin yksi-, milloin monivä
risinä ovat tuoksuavia tai 
tuoksuttomia. Eri lajien pi
tuus ja kukin toaika ovat 
myös hyvin erilaisia; toiset 
tulevat metrin tai puolentoista 
pituisiksi, kun toiset sitävas
toin kasvavat vain 30 cm 
korkeiksi; muutamat kukkivat 
jo kesäkuussa tai heinäkuun 
alussa, toiset vasta elok. lopulla 
ja syyskuussa; useimmat kui
tenkin elokuussa. Näiden kau
niiden kukkain viljeleminenkään 
ei ole vaikeaa; ne menestyvät 
mainiosti missä kasvitarhamaas- 
sa tahansa, kunhan se vain ei ole 
liian kovaa, liian laihaa tai kui
vaa. Voidaan monistella osaksi 
pistokkaista, johon käytetään 
kukanoksia joko ennen kukki
mista tai sen jälkeen,taikka myös 
jakamalla taimia syksyllä tai 
keväällä. Siemenestä monistele- 
minen on hitaanlaista ja kukka- 
viljelijät käyttävät sitä tapaa 
tavallisesti vain saadakseen uu
sia muunnoksia. Siemenet ovat 
kylvettävät ruukkuihin tai va- 
teihin heti niiden tuleennuttua, 
koska ne pian menettävät itä
mis voimansa. Nämä loistokas- 
vit ovat ihmeen kauniita ryh
missä ja sarakkeissa ja kukkivat 
myöhään syksyyn. Poikkileika- 
tut kukanoksat ovat hyvin so

ivia suuremmissa maljakkovih- 
oissa.
Kun melkein joka vuosi van

hempia muunnoksia katoaa ja 
uusia tulee niiden sijaan, ei kan
nata tässä luetella erityisiä la

jeja. Sanomme vain, että ne poik
keuksetta ovat kauniita.*

P. maculäta. L. Täplikäs juo- 
vikka. Kotim. p. Amerikka, jo
kivarsilla. Varsi hoikka, kasvaa 
45— 60 cm korkeaksi, on tavalli
sesti purppuratäpläinen; lehdet 
aivan sileät, paksunlaiset, alem
mat suikeat, ylemmät pyöreä- 
kantaiset; kukat purppuran sini- 
punervat tai valkeat runsaissa, 
pitkissä, kapeissa, huippusärmik- 
käissä latvaröyhyissä. Viljellään 
ja käytetään kuin edellistä. Toi- 
sint.: P. pyram idalis, S m., P. 
reflexa, S w., P. penduliflora, 
S w.

P. oväta. L. Puikealehtinen 
juovikka. Kotim. p. Amerikka, 
valoisissa lehdoissa, 25— 40 cm

* »Muutamia Plox hybridan 
valiolajeja viljellään Koekentäl
lä: P u n a isia : Antoine Vm gelter, 
tummanpunainen; Aurore , lois
tavan tulipunainen; Ebloussant, 
helakanpunainen; Eclatant he- 
lakanp.; Em brasem ent, helakan
punainen. erittäin komea, tuskin 
mikään laji sitä voittaa; Enfant  
du R hone, helakanp.; H erm inne  
de Turenne, helakanp.; M a d  M a 
rie L aisson , helakanp.; Nämä 
molemmat, viimeksimainitut la
jit ovat erikoisia tanakan kas
vunsa ja erittäin loistokkaiden 
kukkainsa vuoksi.

Valkeita: A lba nain blanc, ma
talakasvuinen, ja M adem oiselle 
M a rie , korkeakasvuinen liene
vät valkeista lajeista kauneim
pia.» Trädgarden, s. 88.
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korkea. Varsi rento tai suiker- 
tava, sitten pysty; lehdet puike- 
at tai pitkulaisen suikeat, alem
mat kapenevat lehtiruotiin, 
ylemmät usein kannasta uurtei- 
set; kukat vaalean- tai ruusun
punaiset sarjamaisissa tertuissa, 
aukeavat kesä-, heinäk. Istute
taan keveään, hiekansekaiseen 
maahan. Kun kasvia pidetään 
Vähän arkana, on se huolelli
sesti peitettävä kovina talvina. 
Monistellaan pistokkaista ja ja
kamalla. Toisint.: P. latifolia, 
Mx.,  P. triflora, S w.

P. paniculäta. L. Kotim. p. 
Amerikka. 60— 90 cm korkea. 
Kasvi voimakas, sileä- tai lyhyt- 
karvainen; lehdet vuorottaiset, 
suikeat tai puikeansuikeat, suip- 
popäiset, kantaanpäin kapene
vat, ylemmät enemmän tai vä
hemmän herttakantäiset; kukat 
suurissa, rehevissä huiskiloissa, 
ruusunpunaiset tai sinipunervat, 
erään muunnoksen valkeat. Tä
mä laji on toinen kantavanhem- 
pi niille kauniille sekasikiöille, 
joita aikaisemmin mainittiin P. 
hybridan nimellä. Toisint.: P. 
undulata, A i t., P. scabra, S w., 
P. Sieckm anni, L e h m., P. de- 
cussata, H o r t., P. cordata, E li . ,  
P. acuminata, P u r s h . ,  P. co- 
rumbosata, S w., P. hybrida, 
H ort .

P. pilösa. L. Karvainen juo- 
vikka. Kotoisin p. Amerikasta, 
kuivista, hiekkaisista metsistä 
ja niityiltä, 30*—50 cm korkea; 
koko kasvi höyteä, toisinaan 
melkein sileä; varsi pysty, hento;

lehdet kapeat, suikeat, muuten 
vähän vaihtelevat; kukat sarja
maisissa tertuissa, vaaleanpunai
set, purppuranpunaiset tai val
keat. Kukintoaika kevät. Toi
sint.: P. aristata, Mx.,  P. cuspi- 
data, S c h e e 1 e.

P. proctimbens. Lehm. Ko
tim. p. Amerikka, kkt punasiner- 
vät. Kasvultaan P. vernan näköi
nen.

P. reptans. M i c h. Kotim.
. Amerikka. Kasvi 10— 20 cm 
orkea. Varsi pehmeäkarvai- 

nen, suikertava, juurehtiva; leh
det vastapuikeat, kapeakantai
set ja karvalaitaiset; kukintope- 
rä pysty ja kkt somat,purppuran
punaiset, sarjatertuissa, oksien 
päissä. Voidaan käyttää tekokal- 
lio-istutuksiin sekä leveämpiin 
reunamiin. On suojattava talvel
la routahalloilta ja kosteudelta. 
Toisint.: P. prostrata, A i t., P. 
stolonifera, P u r s c h . ,  P. crassi- 
folia , L o d d., P. verna, H o r t.

P. setäcea. L i n. Kotim. 
Yhdysyaltain itä-osa, kuivilla, 
hiekkaisilla paikoilla. Varsi höy
teä, mätästävä, matala, rento ja 
koheneva; lehdet vastakkaiset, 
ruodittomat, karvalaitaiset, toi
sinaan oramaiset, uurteiset. Erit
täin kaunis laji, kkt ruusunpunai
set, jotka aukeavat jo kesä
kuussa. Tästä on monta muun
nosta, niinkuin: atropurpurea,
kkt tumman purppuranpunaiset; 
B ride valkeat, punatäpläiset kkt; 
Compacta, suppea kasvu ja 
kkt kauniinpunaiset; jlora alba.



260 P h lo x .
kkt valkeat; grandiflora, matala
kasvuinen, runsas- ja isokukkai- 
nen\Model, kkt ruusun-tai karmi- 
ninpunaiset; pallida, kkt sinertä
vän ruusunpunaiset; vivid, pide
tään parhaimpana muunnoksena. 
Hyvin runsaskukkainen; kkt tuli
punaiset, keskeltä karmininpu- 
naiset. Käytetään ja hoidetaan 
kuin edellistä.

P. sibirica. L. Kotim. Siperia 
ja Dahurica. Kasvi matala, ruo- 
homainen, tuskin 20 cm korkea, 
suikertava, pehmeä-karvainen, 
valkokukkainen, kukkii jo tou
ko-, kesäk.

P. subuläta. L. Kotim. p. Ame
rikka vuorisilla ja hiekkaisilla 
seuduilla. Aivan matala, mätäs- 
tävä, ruohomainen kasvi. Ihmeen 
kaunis laji. Kukat kauniit, ruu
sunpunaiset, keskellä tumman
punainen tähti, aukeaa suotuisis
sa oloissa jo huhtikuun lopulla. 
Tämän soman kevätkukan kau
niita muotoja ovat: latifolia,
B n t h  (toisint.: P . procum bens, 
L e h m.), kkt punasinervät, nie
lussa tummat täplät; jiiv a lis , 
L o d d., kkt aivan vaaleanpu
naiset, äärettömän lukuisat; 
H en tzii, Nu t t . ,  hyvin edellisen 
näköinen; aristata, L o d d., kkt 
aivan valkeat, toisinaan puna- 
sinervät; N elsonii, H o r t., kkt 
valkeat, ruusunpunasilmäi- 
nen; pilosa , H o r t . ,  ei L., kasvi 
rehevä, kkt eloisan purppuran
punaiset; atropurpurea Ho r t . ,  
purppuranpunainen, reuna kar- 
mosininpunainen; The B r id ekkt 
aivan valkeat,täplät karmosinin

punaiset; grandiflora, H o r t .  
isokukkainen, malvanvärinen; 
pallida  Ho r t .  isokukkainen, 
ruusunpunainen, punasinervän 
häiveinen; M od ell, loistavan kar- 
mininpunainen; V ivid , isokukkai
nen, loistavan ruusunpunainen, 
karminilla kirjailtu, ihmeen run
saskukkainen ja kenties kaikista 
kaunein.

P. verna. S w e e t. p. Amerik
ka. Tässä mainituista lajeista 
tunnetuin ja siellä täällä puu
tarhoissamme jo kauvan viljelty. 
Erinomaisen kaunis, runsaskuk
kainen laji purppuranpunaisine 
kukkineen. Ei saisi puuttua mis
tään puutarhasta.

P. Nelsöni. H o r t .  Kotim. p. 
Amerikka. Kukat valkeat, erit
täin kauniit, kukan keskus ruu
sunpunainen. Sitä pidetään Phlox  
subulatan muunnoksena.

P. nivälis. S w e e t. Kotim. p. 
Amerikka. Kukat lumivalkeat, 
kauniit, aukeavät erittäin lukui
sasti. Osa puutarhakirj ailij öistä 
pitää tätä lajia arkana ja väit
tää, että tämän nimisenä viljel
lään useimmiten Phlox setacean 
valkokukkaista muunnosta. Tois
ten mielestä on Phlox nivalis 
eräs P . subulatan muunnos. Ol
koon nyt tämän asian laita mi
ten hyvänsä, niin on kuitenkin 
varmaa, että tämän nimellinen, 
ulkomailla viljelty laji on ihmeen 
kaunis, valkokukkainen.

Nuo jo kauvan viljellyt ja hy
vin tunnetut syysjuovikkaat kai
ken värisine kukkineen kaunista-
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vat useampia puutarhojamme, 
jota vastoin hyvin harvoin niis
sä viljellään toukokuussa taikka 
kesäkuun alussa kukkivaa kevät- 
juovikkaa, joka kukkii juuri sii
hen aikaan,jolloin puutarhoissam
me yleensä ei ole paljon kukkia. 
Mutta jos nämä kerran tulevat 
tunnetuiksi, niin niitä varmaan 
yleisesti ruvetaan viljelemään 
puutarhoissamme; sillä kukat 
ovat todellakin loistavia, ja kuk
kivat niin runsaasti, että kasvit 
ovat aivan niiden peitossa. Tus
kin siis voi nähdä kauniimpaa 
kuin sarakkeen tai ryhmän täy
dessä kukassa olevia kevätjuo- 
vikkaita.

Ne ovat aivan matalakasvui
sia, niiden monihaarainen varsi 
leviten maata myöten, ja muo
dostaen vihdoin tiheän, yhte
näisen maton, joka —  keski- 
Ruotsissa—  pysyy vihreänä tal
vellakin.

Viljely on hyvin helppo. Mo- 
nistellaan jakamalla kesäkuun 
lopulla ja heinäkuun alussa, jol
loin tuo taimista muodostunut, 
yhtenäinen matto jaetaan pie
nempiin turpeisiin, jotka istu
tetaan hyvä- ja keveämultai- 
seen puutarhasarkaan, noin 30 
cm päähän toisistaan, jonka jäl
keen nämä turpeet alkavat le
vitä, jotta sarka jo syksyllä, jos 
vain maa on viljavaa ja hoito 
hyvä, muodostaa melkein yhte
näisen, vihreän maton. Taimet 
saavat olla monta vuotta pai
koillaan, mutta ne ovat kuiten
kin uudestaan istutettavat vä
hintäin joka kolmas tai joka 
neljäs vuosi.

Jos tahdotaan keväällä käyt
tää tähän aikaan kukkivia juo- 
vikkaita ryhmiin, niin otetaan 
turpeet multineen ja istutetaan 
ne maahan niin aikaiseen kuin se 
keväällä on taimille tarpeeksi 
kuivaa, jolloin turpeet asete
taan aivan vieretysten, jotta 
koko ryhmä muodostaa yhtenäi
sen, tiheän maton. Jos tämä istu
tus tehdään huolellisesti, kukki
vat taimet yhtä runsaasti ja kau
niisti kuin jos olisivat olleet en
tisessä paikassaan.

Erittäin sopivaa on näin käyt
tää keväällä kukkivia juovik- 
kaita ryhmiin. Tuskin saa so
mempaa ilmiötä nähdä kuin ryh
män, joka on kokonaan näiden 
kauniiden kukkien verhoama. 
Nämä Phloxlajit ovat sitten kuk
kineet silloin, kun tahdotaan is
tuttaa ulkosalle lavassa ja ruu
kuissa kasvatettuja ryhmäkasve- 
ja, jotta ne voidaan ottaa maasta 
ja istuttaa jälleen sarkaan. Näin 
saattaa vuosi vuodelta ryhmiinsä 
käyttää samoja juovikkataimia 
eivätkä taimet siitä ensinkään 
ota pahakseen, päin vastoin ne 
rehottavat mainiosti ja lisään
tyvät äärettömästi.

Puheenaolevasta Phloxlajista 
voidaan myös muodostaa ih
meen kauniita reunamia. Nii
den lehdet ovat vihreät ja kau
niit kaiken kesää, vieläpä tal
vellakin, jotta sellainen reunus ei 
minään vuodenaikana näytä la
kastuneelta ja keväällä kukkies
saan ne todellakin ovat ihmeen 
loistokkaita. Kehotetaan meillä 
siis viljelyksessä koettelemaan 
näitä kasveja ja olemme varmat,



262 Physälis.
että ne tulevat suosituiksi. Voi
taisiin alkaa viljellä esim. tuota 
helpommin saatavaa Phlox per
n aa; sitten kyllä pian saadaan 
halua toistenkin viljelemisen ko
keiluun.

Kaikki nämä kasvit ovat niin 
kauniit ja niin vaivaa maksavat, 
ettei niitä koskaan saisi puuttua 
isommista eikä pienemmistä kas
vitarhoista. Kun ne kerran juur
tuvat, kehittyvät ne pian mata- 
loiksi, tuuheiksi mättäiksi, jotka 
ovat tuhansien, somien kukkien 
peittämiä. Kaikki vaativat il- 
makkaita, päivänpaisteisia kas
vupaikkoja ja kuivahkoa maata, 
mihin on sekotettu puhdasta, 
kuohkeaa hiekkaa. Suojaa pak
kasessa eivät ne välttämättä 
vaadi, mutta ei vahingoita, jos 
niitä ankaroina talvina vähän 
peitetään havuilla. Istutetaan 
pyöreisiin, läpimitaten noin met
rin levyisiin sarkoihin (paras on 
istuttaa joka laji erikseen) 15—  
20— 30 cm välimatkan päähän 
toisistaan, aina sen mukaan kuin
ka eri lajit leviävät. Kaikilla la
jeilla on juurehtivat oksat, joista 
niitä äärettömästi voidaan mo- 
nistella.

Phvsalis, Juutalaiskirsikka, 
heimo Solaneee.

P. Alkekengi. L. Tavallinen 
juutalaiskirsikka. Kotimaat p. 
Amerikka, e. Europpa. Kasvi 
heleänvihreä, juuri suikertava; 
20— 40 cm korkea. Varsi pys
ty, matalakasvuinen; harvan- 
höyteä; lehdet kolmiomaisen

puikeita, vähän herttakantai- 
sia, lyhytkarvaisia, ehytlaitai
sia, lyhytruotisia; parittaisten 
lehtien hangoista ilmestyvät pie
net, mitättömät, valkeat, poh
jalta vihreähköt kukat. Viljel
lään oikeastaan noin kirsimarjan 
kokoisten hedelmäinsä tähden, 
joiden ympärillä on suurempi, 
ilmapallonmuotoinen tuppi, jon
ka muodostaa pullea, syksypuo- 
leen tulipunaiseksi muuttuva 
verhiö. On silloin oikeana kaunis
tuksena. Jos leikataan oksat he- 
delmineen ja kauniine hedelmä- 
tuppeineen, ennenkun halla on 
pannut ne,niin niitä voidaan käyt
tää monenlaisiin sidosteoksiin, 
kuten seppeleisiin, lakastumat- 
tomiin kukkavihkoihin ja moniin 
koristeihin, joihin ne sopivat 
hyvin, koska pysyvät pitkän ai
kaa kauniina. Pitäisi enemmän 
kuin tähän asti käyttää koriste
kasvina. Viljeleminen on help
po. Se menestyy parhaiten kui
villa, kivisillä, päivänpaisteisilla 
tai puolivarjoisilla paikoilla, kai
kessa voimakkaassa, kalkinse- 
kaisessa puutarhamaassa. Li
sääntyy jakamalla ja siemenestä, 
joka on itävää 3 vuotta, mutta 
itää maassa 2— 3 viikossa. Iso- 
kasvuisempi ja kauniimpi on 
P . Franchetti * jota myöskin voi 
samaa tarkotusta varten viljellä, 
mutta tämä ei näytä olevan yhtä 
kestävä kuin ensinmainittu. Toi
sinto P . Halicacabum , S c o p.,

* P . Franchetti lienee vain 
eräs P. Alkekengin muoto, koska 
noita molempia lajeja on vaikea 
toisistaan erottaa.
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Solarium vesicarium , D o d.; H a -  
licacabum vulgare, B a u h.

Physostegia, heimo La- 
biatee.

P. imbricdta. H o o k. Kotim. 
p. Amerikka. Eroaa seuraavista 
korkeammasta, hennommasta 
varresta, leveämmistä, kiiltä
vistä lehdistä ja isommista, lu
kuisammista, vähän tummem
mista kukista, jotka aukeavat 
elo-, syysk. #

P. virginiäna. B e n t h. Kotim. 
p. Amerikka. Juuresta lähtee 
lonkerolta; varret hennot, suo
rat, neliskulmaiset, noin metrin 
korkuiset. Aluslehdet alta pu
naiset, muodostavat ruusukkeita; 
levinneet, suikeat ja pian lakas
tuvat; varsilehdet vastakkaiset, 
suikeat, kukat vaaleanruusun- 
punaiset, tummanpunapisteiset, 
20— 25 cm pitkissä tertuissa, 
auk. elo-, syysk. Muunn. nana, 
H o r t. kasvaa vain 30 cm pit
käksi, muuten muistuttaa taval
lista. Muunn. speciosa, H o r t. 
eroaa päämuodosta korkeam
man varren, isompien kukkien ja 
vaalean-, purppuran- tai ruusun
punaisen värinsä puolesta. Näyt
tävät sarakkeissa hyvin kaunis
tavilta. Vaativat raitista, ke
vyttä ja runsasta kastelemista 
lämpimimpänä kuukautena. Jos 
ei sitä tehdä, putoavat lehdet pois 
ja kukkatertut eivät täysin ke
hity. Talveksi lehtipeite. Kasvi 
ei tavallisesti tee paljon siementä 
lisääntyen sentähden helpommin

juurivesoista ja juuria jakamalla. 
Taimet istutetaan keväällä 40 
cm päähän toisistaan. Koska 
nämä lajit hyvin leviävät lon
keroista, ovat ne istutettavat 
uudestaan 2 vuoden perästä. —  
Toisint.: Dracocephalum virginia- 
num , L., D . lancifolium , M n c h., 
D . variegatum , W  e n t. D . obo- 
vatum E li., D . speciosum , S w., 
D . intermedium, N u 11., Pm- 
sium  purpureum  W a l l .

Phytedma, tähkämunkki, 
heimo Campanulace®.

P. Campanuloides. B i e b. Ko
tim. Kaukasia, Armenia. Kasvi 
metrin korkuinen; varsi yhtenäi
nen, alaosa tiheälehtinen; lehdet 
nyhälaitäiset, alemmat leveät, 
lyhytruotiset; ylemmät vastak
kaiset, melkein sepivät, pitkulai
set, suippopäiset; ylimmät sui
keat; kkt tummansiniset, auk. 
heinä-, elok. Toisint.: Podanthum  
campanuloides, B o i s s., Cam - 
panula Marchalliana, B o i s s. 
Käytetään sarakkeissa.

P. comösum. L. Kotim. Krain, 
Tyroli, vuorenhalkeamissa. 8— 15 
cm. Kasvi kalju. Varret yhte
näiset, rennot; lehdet iso-, suip- 
pohampaiset, alemmat pyöreä- 
mäisesti herttamaiset, pitkä- 
ruotiset; varsilehdet vastapui- 
keat, suikeat, suippopäiset; ku
kat sarjoissa, kauniin taivaan
siniset, seassa mustahkoa purp
puraa, auk. kesä-, heinäk. Ih
meen kaunis kasvi kivikkoihin. 
On istutettava siksi harvaan
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että se saa tarpeeksi tilaa usein 
metrinpituisille juurilleen. Kas
vatetaan siemenistä, jotka kyl
vetään myöhään syksyllä ma
taliin vateihin tai ruukkuihin, 
jotka reunoja myöten kaivettui
na hiekkaan tai kivihiilimurskaan 
saavat olla talven ulkona, mutta 
peitettyinä havuilla. Keväällä 
kasvavat taimet pannaan niin 
pian kuin suinkin niille soveliai- 
hin paikkoihin kivikasoille.

P. Sch6tichzeri. A 11. Kotim. 
Alpit. Kasvi kalju, 30— 50 cm 
korkea. Lehdet laidoilta nyhä- 
laitaiset tai teräväsahaiset, alim
mat suikeat, hyvin pitkäruotiset 
ja suippopäiset. Varsilehdet ka- 
peansuikeat, suippopäiset ja har
vaan hienosahaiset; kkt kau
niit, siniset, monikukkaisissa my- 
keröissä. Kaunis kasvi kallioille 
ja kiviryhmiin. Lisääntyy sieme
niä kylvämällä keväällä. Toisint.: 
P . ovatum , L a m., P . cornicula- 
tum , G a u d.

Phytoläcca, Punamarja, 
heimo Phytolacese.

P. decändra. L. Kotim. p. Ame
rikka, Itä-Intia, kasvaa met
sittyneenä e. Europassa. Kas
villa on paksut, syvään kas
vavat emäjuuret, ja siten se 
voi paremmin kuin moni muu 
kasvi rehottaa suuressa kuivuu
dessakin. Varsi haarainen; lht 
jotenkin suuret, puikeat tai pit
kulaiset; varsi ja lehtiruodit syys
puoleen punaiset. Kukat, jotka 
aukeavat heinä-, elokuusta syk

syyn, ovat sangen kauniit, aluksi 
melkein valkoiset , mutta vähitel
len vaaleanpunaiset ja vihdoin 
tummanpunaiset; syksyllä kyp
syvät marjat ovat purppuranvä- 
riset taikka melkein mustanpu- 
naiset. Ulkomailla niitä käyte
tään viinien, konvehtein y. m. 
värjäämiseen. Tämä komea ko
ristekasvi mehevine, punaisine 
lehtineen ja kauniine, mustanpu- 
naisine marjaterttuineen ansait
see paikan jokaisessa puutarhas
sa. Käytetään etupäässä yksi
näisenä nurmikoissa taikka ryh
mittäin. Menestyy parhaiten 
hyvässä, syvämultaisessa, vilja
vassa maassa ja tulee silloin oi
kein reheväksi. Kasvia saattaa 
monistella jakamalla mutta par
haiten siemenistä, joita kylve
tään keväällä lavaan, jonka jäl
keen taimet kesäkuussa pannaan 
avomaahan, missä ne jo ensim
mäisenä kesänä tulevat koko 
suuriksi ja kaunistavat hyvin 
paikkaansa, mutta vasta toisena 
ja seuraavina vuosina ne kasva
vat täyskokoisiksi sekä kukki
vat ja kantavat hedelmiä. Meillä 
on varminta peittää kasvi tal
vella ja jos varmasti tahdotaan 
säilyttää taimet vahingoittumat
ta yli talven, tulee peittää ne 
jotenkin hyvin. Siis ne peite
tään syksyllä varmuuden vuok
si noin 30 cm vahvalla valko- 
sammalkerroksella.

P. esculenta. L. Pinaattipuu. 
Tämän kasvin toi van Houtte 
1848 p. Amerikasta. Kasvin ko
timaa lienee oikeastaan Intia. 
Tämä kasvi on myös jotenkin
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kaunis, mutta sitä on ruvettu 
oikeastaan viljelemään pinaatti- 
kasvina, mikä ei kuitenkaan estä 
käyttämästä sitä koristeeksi, jo
hon se on hyvin sopiva. Se kas
vaa 1— 2 metrin korkuiseksi, se 
on kaunis-, runsaslehtinen, sillä 
on komea kasvu ja se somistaa 
hyvin paikkaansa.

Tätä lajia viljellään samalla 
tavalla kuin edellistä.

Plumbägo, Lyijyjuuri, heimo 
Plumbaginese.

P. Larpentae, L i n d h  Kotim. 
Kiina. 30— 35 cm korkea, kau
nis kasvi. Juuresta lähtee lon
kerolta. Varsi hento, haarainen, 
pysty, sinipunerva-viiruinen; 
lehdet vuorottaiset, kirkkaan- 
vihreät, mutkaisesti puikeat, 
säännöllisesti räitaiset, ham
maslaitaiset; kkt sievät, sini
set, auk. syyskuussa. Käytetään 
kanervakukkaryhmien reuna
miin kivikasoille, kuiville rin
teille y. m. Menestyy parhai
ten hiekansekaisessa savimaassa, 
mutta vaatii päivänpaisteista 
paikkaa. Tarvitsee talvella hy
vän lehtipeitteen. Lisääntyy ja
kamalla. Toisint.: Valoradia L a r
pentae ja V . plumbagino ides, 
B o i s s.

Podophyllum, Jalkalehti, 
heimo Podophylleee.

P. peltätum. L. Kotim. p. 
Amerikka. 30— 50 cm korkea. 
Vaakasuorassa olevasta, valkeas

ta juuresta nousevat kauniit, 
kilvenmuotoiset lehdet, joissa on 
5— 7 epäj akoista liuskaa taikka 
lehdykkää; kukat sitä vastoin 
mitättömät, valkoiset, vähän 
tuoksuavat, ovat peitettyinä leh
tien alle, aukeavat kesäkuussa. 
Taimi on omituinen lehtien muo
don ja kukkien asennon puolesta. 
Vaatii kevyttä ja hyvää maata 
ja käytetään kanervamaahan 
istutettujen kasvien reunakoris- 
teeksi, voidaan myös istuttaa 
kivikasoille taikka pohjan- tai 
idän puoleisille mäkirinteille. 
Monistellaan helposti keväällä 
juurta jakamalla.

Polemönium. Sinilatva, 
heimo Polemoniaceee.

P. coeruleum. L. Levinneenä 
koko Europassa. Ruotsissa vil
liintyneenä aina Tornion-Lap- 
piin asti. Kasvi kaunis, pen
sasmainen ja sileä. Varsi yhte
näinen, pysty, lehtinen; lehdet 
vuorottaiset, pystyt, parilehti- 
set, liuskat soikeat tai suikean- 
suippopäiset; kukat siniset ti
lleissä tertuissa, aukeavat kesä-, 
heinäkuussa. Muunn. foliis varie- 
gatus, H o r t. valkokirjavat leh
det, ihmeen kaunis istutettuina 
kokkareissa hienoihin nurmik
koihin sekä reunuksiin. Itse 
laji lisääntyy helpoimmin sie
menestä, muunnos sitävastoin 
jakamalla.

P. humile. W  i 11 d. Kotim. 
p. Amerikka. 15— 25 cm korkea, 
tahmean pehmeäkarvainen. Lht
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parilehtiset; kkt kauniinsini- 
set, harvakukkaisissa, jotenkin 
isoissa tertuissa. Pienikukkaiset 
muodot ovat: P. pulchellum
Gr ay . ,  P . pulcherrinum , H o o k 
ja P. moschatum , W o r m s k . ,  
Siemenkaupassa P. humilen tai 
P. Richardsonin nimellä kulkeva 
ei ole muu kuin tavallinen P. 
coeruleum. Toisint.: P. Richard- 
son ii, Grah. ,  P. lanatum , 
F i s c h., P. capitatum , B n t h.

P. reptans. L. Kotim. p. Ame
rikka. Varsi 15— 25 cm korkea, 
levinnyt, alaspainuva ja juu- 
rehtiva. Kukat sinivioletit har
voissa, nuokkuvissa tertuissa. 
Kasvin runsaslukuiset, pienet 
kukat aukeavat alituisesti kesä-, 
heinäkuun aikana ja sen tähden 
voi sitä hyvin edullisesti käyt
tää somiin ja aistikkaisiin reu
nuksiin. Menestyy pehmeässä 
lehtimullassa ja puolivarjoisessa 
paikassa. Tekevät myös yksi
näisinä kiviröykkiöillä hyvän 
vaikutuksen. Lisääntyy helposti 
keväällä ja syksyllä juurive
soista. Polem onium  coeruleum on 
kestävä Vaasassa; kukkii heinä 
— syyskuussa.

Polygönum, Tatar, heimo 
Polygonese.

Tähän sukuun kuuluvat kas
vit ansaitsisivat enemmän kuin 
tähän asti tulla käytäntöön puu
tarhoissamme, koska sen eri 
lajit ovat kauniita koristekas
veja, ja ovat yleensä hyvin 
helppoja viljellä. Useimmat la

jit ovat monivuotisia, komeita, 
täysin kestäviä avomaakasveja. 
Kaunistavia sekä rehevän ja 
sievän kasvunsa että kauniiden 
kukkainsa vuoksi. Seuraavia la
jeja kannattaa mielestämme vil
jellä.

P. amplexicäule. Don.  Kotoi
sin Himalaijalta. 60— 80 cm 
korkea; lehtimuodot milloin soi
keita, milloin suippopäisiä ja 
herttakantaisia; varsilehdet sui- 
keita, sepiviä; kukat lukuisat, 
veripunaiset, 8— 15 cm pitkissä 
tähkissä, jotka puhkeavat kesä- 
heinäkuussa ja joita istutetaan 
kosteille paikoille. Lisääntyy ja
kamalla. Toisint.: P. petiolatum  
D o n. P. am bigum , M e i s n.

P. Bistörta. L. Keski- ja poh- 
jois-Europpa. Metsittynyt Ruot
sissa. Tulee 50— 100 cm korkeak
si. Lehdet pitkänsoikeat. Kukat 
ruusunpunaiset tiheissä, puikeis- 
sa, pystyissä tähkissä, aukeavat 
kesä-, heinäk. Istutetaan kos
teille paikoille, pensasryhmien 
reunamiin y. m. Monisteilaan 
jakamalla.

P. cuspidätum. S i e b. ja J u-
c e. Kotim. Japani. Meillä nyt 
jotenkin yleisesti tunnettu 1 
— 1^ metrin korkuinen, komea 
kasvi. Oksat kasvavat säännöl
lisesti. Lehdet suuret, kauniit, le- 
veänpuikeat taikka pitkähkön 
puikeat, suippopäiset. Kukat val
keat, myöhemmin punertavan - 
valkeat pienissä tähkissä, jotka 
aukeavat lehtihangoissa kesän 

I loppupuolella. Tämä laji on ih-
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meen kaunis lehtikasvi, erittäin 
arvokas viljellä joka paikassa, 
jossa halutaan saada pysyväisiä 
koristekasvi-istutuksia. Sillä on 
kuitenkin se vika, että se kovin 
lisääntyy juurivesoista ja että 
sitä on vaikea perin hävittää. 
Toisint.: P. Sieboldi, H o r t. ei 
M e i s n.

P. sachaliense. F. S c h m i d t.
Kot im. Sachalin saari. Tämä laji. 
joka tuotiin Sachalin saarelta 
noin 30 vuotta sitten, on todel
lakin suvun komeimpia. Varsi 
pysty, hyvin korkea —  usein 
4— 5 mtr. —  paksu ja jäykkä, on 
lähinnä P. cuspidatumin näköi
nen, mutta niin sanoaksemme 
jättiläiskokoisena on epäilemättä 
komeimpia, monivuotisia lehti- 
kasveja, jotka meillä kestävät 
talven ulkosalla; lehdet suuret, 
aina 30 cm pitkät, pitkulaiset, 
herttakantaiset; kkt pienet, val
keat, mitättömät, auk. syksyllä. 
Tämä jättiläiskasvi sopii vain 
suuriin puutarhoihin ja puistoi
hin, missä se on istutettava sel
laisiin paikkoihin, jossa se saa 
vapaasti levitä. Menestyy kai- 
kellaisessa maassa ja kaikissa 
paikoissa. Lisääntyy hyvin hel
posti juurivesoista.

P. unduldtum. M u r r. Erit
täin kaunis, siperialainen laji, 
jota tavataan siellä täällä puu
tarhoissamme. Kasvi tulee 1— 1| 
metrin pituiseksi ja sillä on val
keat kukat nuokkuvissa tähkis
sä, jotka aukeavat kesä-, heinä
kuussa. Ansaitsee yleensä tulla 
viljellyksi. Toisint.: P. Sibiricum  
L i n n e.

P. vaccinifölium. W a l l .  Ko
tiin. Himalaija. Sillä on suiker- 
tavat ja juurehtivat varret. 20—  
30 cm korkuinen kasvi, lehdet 
aivan pienet, samanlaiset kuin 
sianpuolalla ( Arctostaphylos uva 
ursi), köynnöksien latvoissa lu
kuisat, punaiset kukkatähkät, 
jotka aukeavat syyspuoleen. Tä
mä, erittäin kaunis ja kestävä 
laji menestyy kaikessa hyvässä 
puutarhamaassa, kivikasoilla ja 
mäkirinteillä, missä se muodos
taa ihmeen kauniita ja runsas- 
kukkaisia mattoja. Lisääntyy 
helposti juurehtivista varsista.

P. vivlparum. L i n n e. 20— 30
cm korkea kasvi, joka kasvaa vil
jelemättä sekä keski-Europan 
vuoriseuduilla että e. Ruotsissa. 
Kukat valkeat, taikka punerta
vat pystyissä tähkissä, aukea
vat kesä-, heinäkuussa. Lisään
tyy kuten edellinen. Pieni, san
gen sievä kasvi, jonka kukat ovat 
jotenkin sopivat vihkoihin. Täh
kään tulee kukkasipuleja, josta 
kasvi myös helposti lisääntyy. 
Viljeleminen on sangen helppo. 
Kaikki lajit menestyvät kaikel- 
laisessa viljavassa, ei kovin jäy
kässä maassa ja monivuotisia 
monisteitaan tavallisesti juuri
vesoista.

Potentilla, Hanhenjalka, 
heimo Rosacese.

P. älba. L. Kotim. Itävalta. 
Kasvi matala, levinnyt, rento; 
varsi 15— 30 cm korkea; lehdet
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3-sormiset, sinivihreät, jotenkin 
kauniit, lehdykät puikeat, päästä 
harvaan teräväsahaiset; kkt val
keat, kauniit, aukeavat kesä-, 
heinäkuussa. Käytetään leveäm- 
piin reunamiin ja monistellaan 
jakamalla.

P. ambigua. C a m b. Kotim. 
Himalaija. Matala, mätästävä, 
kkt isot, kauniit, kullankeltaiset, 
aukeavat kesä-, heinäk. Paras is
tuttaa tunturikasvein joukkoon 
kivikasalle. Tulee talvella saada 
kevyt havu- tai kanervapeite.

P. atrosanguinea. L o d d. Ko
tim. Nepal. Kasvi 50— 70 cm kor
kea, pehmeäkarvainen; varsi suo
raan koheneva; alemmat lehdet 
3-jakoiset, ruodilliset, lehdykät 
leveänpuikeat, hammaslaitaiset, 
ylemmät lht sepivät; kkt erit
täin kauniit, tummanveripu- 
naiset, aukeavat heinäkuusta 
syyskuuhun. Muunn. M ac-N a bia - 
na , jolla on vähän isommat kkt. 
Erinomaisia loistokasveja ryh
miin ja sarakkeisiin.

P. grandiflöra. L. Kotim. k. 
Europpa. Varsi pehmeäkarvai
nen, harvalehtinen, 25— 30 cm 
korkea, lht sormijakoiset, ruo
dilliset, vuorottaiset; lehdykät 
hyvin harvakarvaiset; kukat 
kauniit, keltaiset, auk. heinäk.—  
elokuuhun. Istutetaan varjoisiin 
paikkoihin, alppikasvien jouk
koon ja monistellaan jakamalla.

P. hybrida. H o r t. Muutamia 
vuosia sitten on viljelyn ja tois
ten lajien ristisiitoksen kautta

tästä kasvista saatu monta uutta 
lajia, jotka ovat erikoisia koko 
joukon isompain kukkainsa puo
lesta. Ristisiitoskukat ovat isot, 
kauniit, milloin yksinkertaiset, 
milloin kerrotut, vaalean- tai 
tummanpunaiset, keltaiset, pu
naista, ruskeaa y. m. seassa. 
Kaikki helottavat eri värisinä. 
Mutta nämä muunnokset ovat 
aranlaisia ja kun ei niihin aina 
tule siemeniä—  eikä nekään aina 
itäviä siemeniä —  niin on pakko 
keväällä monistella niitä jaka
malla. Muutamat näistä muun
noksista, joilla on yksinkertai
set, puoli- tai aivan kerrotut 
kukat, antavat jonkun kerran 
muutamia siemeniä. Näistä tulee 
jotenkin voimakkaita, runsas - 
kukkaisia taimia, jotka vaativat 
menestyäkseen voimakasta, sa
vensekaista hiekkamaata ja il- 
makasta, suojaisaa, mutta ei 
ylhäältä varjostettua paikkaa. 
Muunn. nana multiflora, H o r t. 
ei tule 30 cm korkeammaksi. Te
kee täysin itäviä siemeniä; kuk
kii runsaasti vielä myöhään syk
syllä, kkt puolikerrotut, tuli-, ve- 
ripunaiset, laidat oranssinkeltai
set. Tämä hyvin huomioon otet
tava muoto kukkii—  aikaiseen 
kylvettynä —  jo ensimmäisenä 
kesänä.

P. nepalensis. H o o k. Kotim. 
Nepal. Kaunis, noin 30 cm kor
kea laji. Taimi harvakarvainen; 
varsi haarainen; lehdet vuorot
taiset, sormijakoiset, aluslehdet 
tummanvihreät, puikeat ja leh
dykät hammaslaitaiset, ylemmät 
varsilehdet toisinaan kolmija-
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koiset. Kukat ihanan karminin- 
punaiset taikka vaaleanlakan- 
punaiset, suonet ruusunpunaiset. 
Tämä laji kukkii runsaasti kesä
kuusta elokuuhun ja on suurena 
ryhmä- ja sarakekoristeena. —  
Toisinaan se kukkii toisen ker
ran syksyllä ja pitkittää sitten, 
kunnes tulee halla. Taimet istu
tetaan 30— 40 cm päähän toisis
taan. Toisint.: P . colorata, L e hm. 
P . form osa , Don.

Tässä mainitut lajit kukkivat 
kesällä ja syksyllä. Sekä kukkia 
että varsilehtiä voidaan edulli
sesti käyttää maljakko vihkoi
hin. Uudestaan-istutus ja jaka
minen on paras toimittaa ke
väällä. Lumettomina talvina on 
varminta peittää niitä vähän 
kuusenhavuilla.

Primula, Esikko, heimo 
Primulacese.

Primula suvun järjesti L i n- 
n 6 vuonna 1737. Nimi on muo
dostettu prima sanasta s. o. 
ensimmäinen, primula, pieni esik
ko, viitaten aikaiseen kukintoon, 
josta useimmat lajit ovat erikoi
sia. Näitä Oh monia, samoin 
muotoja ja ristisiitoksia ja suku 
on sen johdosta hyvin suuri. 
Mainitsemme tässä vanhempia, 
tunnettuja lajeja, jotka jo monta 
vuotta ovat olleet unohdettuja, 
mutta joita nyt taas ruvetaan 
arvossa pitämään ja viljelemään 
puutarhoissamme, sekä joukon 
loistavia lajeja, joita viimeisinä 
vuosina on tuotu kaikista maan
osista ja ruvettu viljelemään 
Skandinaviassa.

P. acäulis. J a c q. Tarhaesik- 
ko. Kotim. Europpa, vähän var
joisissa paikoissa, löydetty Ruot
sissa, parissa paikassa Skänessa. 
—  Varreton; vanoja 4— 15, usein 
25 cm pitkiä, kukka yksinäinen, 
metsämuodon kukat vaalean ri- 
kinkeltäiset, pohjalla 5 tummem
paa täplää; viljeltyjen muotojen 
kukat sitävastoin punaiset, tum
mankeltaiset, valkeat, siniset, 
sinipunervat ja punasinervät, 
yksinkertaiset tai kerrotut. Ker
rotut lajit ovat todellakin hieno
ja koristekasveja, joita voidaan 
kasvattaa sekä ruukuissa että 
ulkona, mutta ne ovat yleensä 
arempia hallalle ja huonolle sääl- 
le kuin yksinkertaiset, jonkatäh- 
den suojaava havupeite usein on 
tarpeen. Yksinkertaisia lajeja 
voidaan helposti monistella sie
menistä, sekä jakamalla kerrot
tuni vanhempia tai taimia, joista 
ei saa siemeniä. Istuttamalla 
niitä helmikuussa ruukkuihin ja 
asettamalla lähelle akkunaa ta
vallisen lämpimään kasvihuo
neeseen tai asuntoon, kukki
vat ne kuukautta aikaisemmin. 
Toisint.: P r. veris v. acaulis, 
L., P . vulgaris, Hu d s .  P . sy l- 
vestris, Scop. ,  P . grandiflora, 
L a m.

P. amoena. B i e b. Kotim. 
Kaukasia, Elbrusvuoret. Eroaa 
tunnetusta P . elation, J a c q. 
nimisestä, etupäässä puikeista, 
kureisista, alapuolelta haimaan 
valkeista lehdistään. Kukkasarja 
yksipuolinen, runsaskukkainen; 
kukat helakan purppuranpunai
set, toisinaan keltaiset, aukea-
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vat keväällä, jo toukokuun lo
pulla. Toisint.: P . elatior v.
amoena, L e d e b.

P. Auricula. L. Kultaesikko, 
aurikkeli. Kotim. Alpit, missä 
sillä on keltaiset kukat. Mo
nenlaisten ristisiitosten kautta 
ovat nuo viljellyt lajistokukat 
syntyneet.

Ennen aikaan, kun koriste
kasveja ei vielä ollut niin run
saasti kuin nyt, kuuluivat kulta- 
esikot (aurikkelit), joita jo sil
loin oli lukuisia ja muhkeita laje
ja, suosituimpiin ja halutuimpiin. 
Pitkän aikaa ovat ne olleet van
hanaikaisia. Mutta muodit vaih- 
televat ja kun ei aina ole uusia, 
niin täytyy palata takaisin van
hoihin, hyviin. Niin on käynyt 
Primulankin; meidän päivinäm
me on se jälleen otettu unohduk
sesta huomioon ja siitä on tullut 
n. s. muotikasvi. Seikka, joka 
tekee Primulan niin arvokkaaksi 
kasvitarhassa, on sen kukinto- 
aika, kevään kaunein aika, tou
kokuu, jolloin se rehevänä ja run
saslukuisena avaa kirjavat, tuok
su avat kukkansa. Se kestää 
talvemme peittämättä ja on 
siitäkin syystä suuriarvoinen. 
Sen viljeleminen on sen vuoksi 
varsin helppo.

Kultaesikot eli aurikkelit ra
kastavat varjoisaa tai puolivar- 
joisaa paikkaa ja menestyvät 
tavallisen hyvässä puutarha
maassa. Niiden hoitoon ei tarvitse 
muuta kuin kitkemistä, maan 
pehmittämistä silloin tällöin ja 
kastelemista joskus ennen kuk
kimista ja kukintoaikana. Jos

elokuussa panee juurille hyvin 
palanutta lantaa kaivamatta sitä 
maahan, jolloin sadevesi valut
taa juurille siitä tarpeenmukai
sen ravinnon, ja jos sitten seu- 
raavana vuonna ottaa pois kar- 
keimman osan ja antaa hienom
man osan juuria kaivettaissa se
kaantua multaan, niin saavat 
kasvit erinomaisen kauniit ja vä
rikkäät kukat. Kesällä tai syk
syllä annettu lannotus kehittää 
paremmin kukkia, mutta ke
väällä annettu lannotus vai
kuttaa enemmän itse kasviin.* 

Kultaesikkoa monisteitaan 
osaksi jakamalla, osaksi sieme
nestä. Jakamalla lisätään kas
via, silloin kun se istutetaan 
uudestaan, vanhemmat taimet 
ovat uudestaan istutettavat joka 
kolmas tai neljäs vuosi. Sivu ve
sat leikataan terävällä veitsellä 
ja istutetaan riveihin niille val
mistettuun sarkaan, 15— 20 cm 
päähän toisistaan. Siemenet kyl
vetään aikaiseen keväällä hyväl
lä, hiekansekaisella lehti- tai la- 
vamullalla täytettyihin vateihin 
tai laatikkoihin, jotka peitetään 
hienonnetuilla sammaleilla ja 
pannaan puolilämj&imään lavaan. 
Kun siemen alkaa orastaa, ase
tetaan laatikot tai vadit vähän 
varjoisaan paikkaan ulkosalle, 
missä ne suojattuina rankoilta ja 
pitkällisiltä sateilta, saavat olla 
heinä-, elokuuhun, jolloin taimet 
jälleen koulutetaan toisiin laa
tikkoihin, 2— 3 cm päähän toisis
taan. Talvella voidaan laatikoita 
taimineen säilyttää kylmässä 
kasvihuoneessa taikka lämmit
tämättömässä asunnossa, jossa
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tarkoin on katsottava, etteivät 
ole liian kosteita, mutta että saa
vat niin paljon valoa ja ilmaa 
kuin suinkin. Seuraavana ke
väänä pannaan taimet riveihin, 
15— 18 cm päähän toisistaan,niil
le valmistettuun paikkaan. Maan 
tulee olla kevyttä ja kuohkeaa, 
ei liian hiekansekaista ja parhaak
si kosteaa. Kesän aikana pide
tään maanpinta kuohkeana ja 
vapaana rikkaruohosta. Anka- 
roina talvina—  varsinkin maam
me pohjoisosissa —  tulee taimia 
peittää kuivilla lehdillä, kanervil
la tai havuilla.

Tämän lajin erinomaisen mo
nine muoto- ja värimuunnoksi- 
neen jakavat kukkaviljelijät 
kahteen ryhmään, nimittäin: a) 
Hollannin taikka n. s. Luikin eli 
Liittichin aurikkeleihin; b) Eng
lannin tai jauhoaurikkeleihin. 
Hollannin aurikkelit ovat taval
lisesti lujempia ja säätä sietä- 
vämpiä, isompikukkaisia, eivät 
saa olla vähääkään jauhoisia, 
ja teriön liuskat lovipäisiä. Eng
lantilaisilla muodoilla, joita tun
tijat pitävät suuremmassa ar
vossa, ovat teriön liuskat ehjälai- 
taiset, jonka ohella pidetään tär
keänä, että koko kukka on tasai
sesti valko jauhoinen. Molemmis
ta lajeista on muunnoksia, joilla 
on kerrotut kukat, mutta tunti
jat eivät niille anna juuri mitään 
arvoa.

Englannin kultaesikot ovat, 
niinkuin jo sanottiin, arempia 
meidän ilmastossamme kuin Hoi 
lännin, jonkatähden erikoisem
pia muunnoksia näistä on paras 
viljellä ruukuissa. Tähän käyte- 1

tään ennemmin avaroita kuin 
syviä ruukkuja ja kuohkeaa, 
keveää, mutta kuitenkin voi
makasta ja ravitsevaa multaa. 
Kesällä tulee ruukuissa viljeltä
vien taimien saada valoa ja 
ilmaa sekä kuumimmilta aurin
gon säteiltä suojatun paikan ul
kosalla. Talvella asetetaan ne 
hallattomaan huoneeseen, joka 
tuulotetaan ilman kyllin läm
pöisenä ollessa. Ruukuissa vil
jeltyinä ovat nämä kasvit uudes
taan istutettavat joka vuosi ku
kinnon päätyttyä.

P. Arctötis hybrida. Tämän ni
mellinen, uusi Primulalaji on, 
kuten väitetään, muutamien al- 
pina Primulalajien sekasikiö, jos
ta jo on kasvatettu monta lois
tavaa, eriväristä lajia, tumman 
ja vaaleamman punaista, val
keaa ja keltaista. Näitä viime- 
mainituita sanotaan Ronsdorfin  
sekasikiöiksi. Selityksistä huo
maa, että niitä viljellään sa
malla tavoin kuin Primula auri- 
culaa, ja että niitä voidaan mo
nistein sekä siemenestä että ja
kamalla. Siemen itänee hitaasti, 
mutta taimet kukkivat kuitenkin 
toisena vuonna kylvämisen jäl
keen.

P. calycina. D u b y .  Kotim. 
Sweitsi, Ranska, Italia. Lehdet 
merivihreät, kaljut, kiiltävät, 
hienohampaiset, 5— 12 cm pitkät. 
Vana 2— 6 kukkainen, kkt pu
naiset, aukeavat toukokuussa. 
Paras viljellä kivikasalla, hy
vässä, hiekansekaisessa kanerva- 

I tai turvemaassa ja lumettomina
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talvina peittää havuilla. Toisint.: 
P. glaucescens, M o r e 11 i.

P. cashmiri&na. H o o k. Ko
tini. Himalaija, 3000 m. meren - 

intaa ylempänä. Ensiluokan 
asvi ja täysin säätä sietävä. Se 

ei saisi puuttua mistään puu
tarhasta. Kasvi voimakas; leh
det isot, eloisanvihreät, alapuo
lelta kullankiiltävän pölyn peit
tämät. Kukat sinivioletit, lois
tavat, 20— 25 cm pituisen, tu
kevan vanan latvassa, tiheissä, 
pvöreissä ryhmissä; aukeavat 
toukokuussa. Lisääntyy sekä sie
menestä että jakamalla. Kasvi 
menestyy myös ruukussa ja kuk
kii kevätpuoleen, jos sitä pide
tään kylmässä kasvihuoneessa.

P. carniölica. J a c q. Kotoisin 
Kärntenistä, Alpeilta ja tuntu
reilta. Juurakko monihaarainen. 
Taimen vihreät osat aivan sileät; 
lehdet melkein ehytlaitaiset, kiil
tävät, vaaleanvihreät, laidat vä
hän aaltomaiset. Vana 7— 15 cm 
korkea, 1— 8 kukkainen. Kkt 
punaiset, kauniit, aikaiseen ke
väällä aukeavat. On hyvin P . 
villosan näköinen, mutta on aivan 
kalju. Paras istuttaa kanerva- ja 
turvemaahan, kivikasalle. Toi
sint.: P . integrifolia, S c o p . ,  
P . multiceps, F r e y e r ei H o rt.

P. Clusiäna. T a u s c h. Kotim. 
Alpit. Lehdet vähän jäykät, vaa
leanvihreät, kiiltävät, alta har
maanvihreät; vana 8— 10 cm 
korkea, 1— 4 kukkainen; kkt 
kauniit, ruusunpunaiset, myö
hemmin violetinpunaiset, auk.

heinäkuussa. Istutetaan kivirau
nioille raittiiseen kanerva- tai 
turvemaahan. Toisint.: P . inte
grifolia , L., P. glaucescens,
R c h b . ,  P. spectabilis o. ciliata, 
K o c h .

P. cortusoides. L. Kotim. e. 
Siperia ja Mandschuria. On lois
tokkain kaikista kylmän maan 
Primuloista; vana 20— 30 cm 
korkea, kkt ruusunpunaiset. 
Tästä viljellään seuraavia muun
noksia: anteena, Hort. ,kkttum-  
manruusunpunaiset, keskus val
kea; anteena grandiflora, H o r t . ,  
kukat tavattoman isot ja kau
niit, tumman karmininpunai- 
set; anteena alba, H o r t . ,  aivan 
valkeat.

Sekä itse laji että muunnok
set ovat ihmeen somia koriste- 
kukkia, joita sopii istuttaa kaner- 
vakasvien joukkoon, kivikasoille 
y. m. Kukat aukeavat kesäkuus
sa, ja toisinaan toisen kerran syk
syllä. Viljeltyinä ruukuissa ja 
asetettuina maaliskuussa lähelle 
akku n alas ia tavallisen lämpi
mässä asunnossa kukkivat ne 
kuukautta aikaisemmin. Ruu
kuissa viljeltyjä taimia on joka 
vuosi kukinnon jälkeen uudes
taan istutettava hyvään lehti- 
ja kanervamaahan.

P. davurica. L e h m. Kotim. Al- 
taivuoret. Lehdet vastapuikeat, 
vähän lapiomaiset, jauhottomat; 
vana 10— 25 cm korkea, Huuli
kukkainen; kkt ruusunpunaiset, 
aukeavat keväällä. Toisint.: P. 
farinosa, muunn. longiscapa, 
H e r d e r, P. intermedia, Curt. ,
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P. exaltata, L e h m., P . undulata, 
F i s c h. Paras käyttää kallioistu- 
tuksissa.

P. denticuläta. S m. Pallo- 
esikko. Kotim. Nepal. Siemen- 
luetteloissa nimitetään palloesik- 
koa tavallisesti P . capitataksi tai 
P . cashmerianaksi. Oikeastaan 
on tällä lajilla monta muotoa ja 
se, jota sanotaan cachmerianaksi 
on kaunein. Taimi kasvaa isoksi, 
15— 40 cm korkeaksi, lehdet tu
levat 30 cm korkeiksi, ovat vas- 
tapuikeita, hyvin kapeakantai
sia, alta valko- tai keltajauhoisia. 
Vanat, joita rehevimmissä tai
missa monta nousee samasta 
juuresta, kasvavat \ m. korkeiksi, 
kkt ovat palleroissa, väriltään 
sinivioletit ja aukeavat toukok. 
alkupuolella. Viileinä keväinä ja 
alkukesinä pysyvät kukat pit
kän aikaa. Jos ne keväällä ovat 
päivänpaisteelle ja tuulille alt
tiina, niin kukintoaika lyhenee. 
Kasvi säilyy hyvin talvella, jos 
ennen kovia halloja peittää tai
mien välisen maan jotenkin vah
valla, kuohkealla, puolipalaneella 
hevoslannalla. Lisääntyy hel
poimmin ja parhaiten siemenestä.

Niinkuin kaikki ylemmiltä 
vuoriseuduilta kotoisin olevat 
taimet, vaatii tämäkin vapaata 
ja avonaista kasvupaikkaa, par
haiten kiviröykkiötä, jossa se 
istutetaan pohjois- tai itäpuolelle, 
hyvään kanerva- tai turvemaa
han. Toisint.: P . capitata, R g 1. 
P . H offm eisteri, K k, P. tele- 
m achia, K 1 a 11.

P. elätior. J a c q. Kasvitar- 
haesikko. Tämä laji lienee enin

Smimoff, Käsikirja. — 18

tunnettu ja enin arvossapidetty 
viljellyistä esikoista. Viljelemät
tömänä kasvaa se suuressa mää
rin Skänen metsissä. Sen kukat 
ovat siellä vaaleankeltaiset taik
ka rikinkeltaiset. Kasvi vaalean- 
vihreä; varsi alhaalta pitkäkar
vainen; lht pitkulaisen puikeat, 
pyöreäpäiset, kapenevat litteik- 
si, suli te tuiksi ruodeiksi, nyhälai- 
taiset, päältä vähän kureiset, 
kaljut, alta karvaiset; kukat au
keavat aikaiseen keväällä, jo 
huhtikuussa. Tästä n. s. kasvi- 
tarhaesikosta on olemassa lukui
sia muunnoksia, joiden kukat 
vaihtelevat melkein kaiken väri
sinä, paitsi valkoisina. Hyvällä 
muunnoksella tulee olla 10— 12 
cm korkeat, vahvat vanat sekä 
suuret, pyöreät, eloisan väriset, 
puna- tai valkolaitaiset kukat 
niin runsaslukuisina kuin suin
kin. Niin sanotut Englannin tar
ha-esikot ovat tuntijain mielestä 
parhaita. Monisteitaan jakamalla 
ja siemenestä. Jakaminen toimi
tetaan kukinnon loputtua, uudes
taan istuttaessa joka kolmas tai 
neljäs vuosi. Siemenet kylve
tään samalla tavalla kuin kulta- 
esikon siemenet, mutta nuo
ria taimia voidaan jo ensimmäi
senä vuotena, kohta kun ovat 
tulleet niin isoiksi, että niitä hy
vin saattaa käsitellä, istuttaa 
avomaahan, missä ne sitten mel
kein kokonaan itse hoitavat it
sensä. Vaativat kevyttä ja kuoh
keaa, mutta voimakasta ja par
haaksi kosteaa maata. Käyte
tään kukkaryhmäin ja sarak
keiden reunamiin. Toisint.: P. ve- 
ris officinalis et elatior, L., P.
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variabilis, Goup . ,  P . polyantha  
M i 11., P . carpatica, F u s s.

P. farindsa. L. Jauhoesikko. 
Kotim. Ruotsi. Erinomaisen sie
vä, pikku kasvi, kasvaa muta- 
pohjaisilla niityillä usein hyvin 
suuressa määrin. Kasvi kalju, 
kasteensininen; varsi hoikka, val- 
kojauhoinen; lehdet litteät, le
vinneet, kapean vastapuikeat, 
suippopäiset, kantaan kapenevat, 
matalasti nirhalaitäiset, päältä 
kasteensiniset, alta hyvin valko- 
jauhoiset; kukat kauniit, puna- 
sinervät, aukeavat kesä-, heinäk. 
Puutarhoissa viljeltynä on kasvi 
usein sangen arka, varsinkin ovat 
sellaisia metsästä muutetut tai
met, jonkatähden näitä on paras 
kasvattaa siemenestä. Kasvi on 
istutettava kanerva- tai turve
maahan ja talvella annettava 
sille kuiva peite.

P. glutinösa. W u l f .  Kotim. 
Alpit. Lehdet kiilamaisen sui- 
keat, tahmeat; vana 4— 8 cm 
korkea, 3— 6 kukkainen; kkt hy
vin tuoksuavat, alussa siniset, 
sitten sinipunervat. Kukkii ke
väällä. Istutetaan kiviryhmiin, 
hyvään turve- tai kanervamul- 
taan ja peitetään talvella.

P. grandiflöra. L a m. Vana- 
esikko. Kasvi vaaleanvihreä; 
lehdet isot, pitkulaisen pui- 
keat, hienonyhälai täiset, vä
hän kureiset, toisinaan kaljut; 
alta hienokarvaiset; vanat leh
tien pituiset, juuresta pystyt, 
alhaalta pitkäkarvaiset; kukat 
isot, valkeankeltaiset, pohjalla

5 tummaa täplää, auk. touko
kuussa.

Tämän lajin yksinkertaista 
muunnosta käytetään puisto
jen koristeena, varsinkin puro
jen varsilla, jossa se lisääntyy 
itsestään ja kukkii ilman min- 
käänmoista hoitoa. Kerrotut 
muunnokset ovat ihmeen kau
niita reunamiin ja hyvin silmään 
pistäviä sarakkeissa, mutta eivät 
tee siementä. Nämä kukkivat 
runsaasti, paikan ja ilman mu
kaan huhti-, toukokuussa, toisi
naan myös syksyllä uudestaan.

P. helv6tica. Do n,  L o d d. 
Kotim. Alpit. Lehdet vastapui
keat, vihreät, kaljut; vana 8— 15 
cm korkea, monikukkainen; ku
kat kauniin sinipunervat, keltai
sella kirjaillut, auk. toukok. On 
ehkä tavallisen aurikkelin seka
sikiö. Istutetaan ja käytetään 
kuin glutinosaa.

P. integrifölia. L. Kotim. e. 
Europan alpit. Lehdet pitkän- 
pyöreät, ruohonvihreät, kiiltä
vät; vana noin 5 cm pitkä, 1— 3 
kukkainen; punertavat taikka 
ruusunpunaiset kukat aukeavat 
heinäkuussa. Toisint.: P . Candol- 
leana, R c h b .

P. involucrdta. W a l l .  Kotim. 
Nepal. Kasvaa 4— 5000 m meren
pintaa ylempänä. Taimi jauho- 
ton, lht 2|— 8 cm pituiset, pit- 
känpyöreät, muodostavat ruu
sukkeen, noin 25 cm korkean, 
suoraan juuresta nousevan va
nan ympärille; kukat lukuisat,
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valkeat. Menestyy parhaiten ki- 1 
viraunion pohjois- ja eteläpuo-1 
lilla, toisten alppikasvien jou
kossa istutettuna karkeaan ka- 
nervamultaan. Ruukkukasvina 
vaatii se ennen kaikkia hyvin 
läpäisevän astian, karkeaksi seu
lottua kanervamultaa sekä vii
leän ja ilmakkaan paikan talvella. 
Toisint.: P . M u n ro i , L d 1., P . 
obtusifolia, H o r t.

P. japönica. Asa Gray.  
Kotim. Japani. Tämä kaunis 
esikko, joka jo 1871 tuotiin Eu- 
roppaan, ei vielä ole tullut niin 
yleiseksi kuin se olisi ansainnut. 
Liiottelematta voidaan sanoa 
sen olevan kaikkein ihanimpia 
ja vaivan maksavimpia, moni
vuotisia koristekasvejamme. Sitä 
on helppo viljellä ja se on täysin 
kestävä Ruotsissa avomaalla. 
Aluksi oli vain yksivärisiä, nimit
täin vaaleanpurppuraisia, kelta- 
silmäisiä, mutta viljelyn kautta 
on niissä vähitellen ilmaantunut 
monta väri vivahdus ta, onpa ai
van valkeitakin, kellahtavasil- 
mäisiä, ja luultavasti saadaan 
vastaisuudessa viljelemällä vielä 
useamman värisiä. Kotimaas
saan, Yesson saarella, Japanissa, 
kasvaa se usein jokien ja virto
jen varsilla, saviperäisessä maas
sa. Tunnettu matkailija, F o r 
t u n e ,  löysi sen aikoinaan 
Yedossa, Japanissa viljeltynä, 
monen muotoisena, josta voi
daan päättää, että sitä jo silloin 
siellä oli viljelty kauvan puutar
hoissa, ennenkun se tuotiin Eu- 
roppaan. Primula japönica on voi- 
makaskasvuinen; lehdet sangen

isot, terävähampaiset, 15— 20 cm 
pitkät ja noin 7 cm leveät, sekä 
kaljut ja siten eroavat mo
nen muun Primulalajin lehdistä. 
Vahvoissa, pystyissä vanoissa on 
4— 5 kukkakiehkuraa toinen toi
sensa yläpuolella ja kukkia kus
sakin kiehkurassa 10— 12. Ruuk
kukasvinakin on Primula japo- 
nica hyvin arvokas kylmien huo
neiden ja asuntojen koristeeksi. 
Koska taimet talvella menettä
vät kaikki lehtensä, voidaan niitä 
säilyttää hallattomassa, pimeässä 
kastissa, kunnes ne rupeavat 
kasvamaan, jolloin ne muute
taan kylmään huoneeseen.

Monistellaan jakamalla van
hempia taimia, mutta helpoim
min siemenestä. Tämä menet
tää kuitenkin hyvin pian itämis- 
voimansa ja on siis kylvettävä 
heti sen tuleennuttua. Sieme
net kylvetään mataliin mal
joihin ja peitetään ohuella mul
takerroksella. Jos kylvökset ase
tetaan kylmään huoneeseen ja 
pidetään kohtalaisen kosteina, 
itävät ne sangen pian. Kun tai
met ovat vähän kasvaneet, kou
lutetaan ne uudestaan toisiin 
vateihin ja istutetaan sittemmin, 
jokainen erikseen, pieneen ruuk
kuunsa. Jo seuraavana keväänä 
ilmaantuu kukkavanoja. Van
hempiin taimiin kasvaa 3— 4 va
naa. Kukinnon jälkeen istute
taan ne uudestaan. Samalla ker
taa voidaan ne jakaa joko ruu
kuissa tai ulkona kasvatettaviksi. 
—  P. japonicaa sopii myös erit
täin hyvin istuttaa ryhmiin ja 
hoidetaan silloin samalla tavoin 
kuin P. cortusoidesta ja muita
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puutarhaesikkoja. P. japonica- 
ryhmä yksin on erinomainen, 
harvinaisen kaunis ja pysyy ta
vattoman kauvan kukassa. Niin
kuin toiset Primula-lajit, viihtyy 
P. japonicakin parhaiten varjoi
sissa paikoissa.

P. Kaufmanniäna. R g 1. Ko
ti m. Turkestani. Lehdet melkein 
pyöreät, liuskaiset; kukat'mo
nessa, päällekkäin olevassa sar
jassa, tumman sinipunaiset, kau
niit. Toisint.: P. cartusoides, 
H e r d e r ei L.

P. latifölia. L a p e y r. Ko
tiin. e. Europan Alpit. Lehdet 
vastapuikeat, kellan vihreät, vä- 
kevätuoksuiset; vana 5— 15 cm 
korkea, monikukkainen; kkt si- 
nipunervat, auk. heinäk. Toisint.: 
P. viscosa, A 11., P. hirsuta, 
W i i k ,  P. graveolens, H e g e t.

- ' ,*
1.  /  '

P. luteöla. R u p r. Kotim. 
Kaukasia. Vana lähes 30 cm 
korkea; kkt monikukkaisissa 
tertuissa, keltaiset. Kasvaa rehe- 
västi, parhaiten savensekaisessa, 
hyvässä turvemaassa. On sekä 
kaunis että mieltäkiinnittävä 
kasvi teko- ja alppi-istutuksissa.

P. macrocälyx. B n g e. Ko
tim. Altai. Vana 25 cm korkea; 
kkt runsaslukuiset, kullankeltai
set. Hoidetaan ja käytetään 
kuin tavallista kasvitarhaesik- 
koa, jonka kanssa se on läheistä 
sukua. Toisint.: P. inflata,
L e h m., ei K e r n e r, P. altaica 
H o r t., P. uralensis, F i s c h.

P. marginäta. Cur t .  Kotim. e. 
Europan Alpit. Varsi puutava. 
Lehdet vuorottaiset, kaljut, pak
suhkot, suikeanpuikeat, iso
hampaiset, valkojauhoiset reu
nat; kukintoperässä 2- tai useam
pia kukkia, kukat viuhkassa var
ren päässä, sinertävän lilaväriset, 
harvoin ruusunpunaiset, auk. 
kesäk. Istutetaan tekokallioille, 
karkeaan kanerva- tai turvemul- 
taan ja peitetään kovina talvina 
havuilla. Toisint.: P. Auricula , 
Ali. ei L., P. crenata, L a m., P. 
m icrocalyx, L e h m.

P. möllis. H o o k. Kotim. Hi- 
malaija. Lehdet pyöreäliuskaiset, 
herttakantaiset, kukat kauniit, 
ruusunpunaiset, auk. alkukesäs
tä. Istutetaan parhaiten kivi
kasoille, hyvään lehti-, turve- tai 
kanervamaahan ja peitetään tal
veksi. Ruukuissa viljellyt tai
met kukkivat paljoa aikaisem
min.

P. nivälis. P a l i .  Turkestanica. 
Kotim. Kaukasia, Altaivuoret, 
Afghanistan. Tämä on uusi Pri- 
mulamuunnos, jota jo monena 
vuonna on kehuttu ulkomaisissa 
aikakauskirjoissa ja hintaluet- 
teloissa. Kuuluu olevan kauneim
pia keski-Aasiassa kasvavista 
esikoista, jossa sen sanotaan 
kasvavan ylängöllä, 2,500— 3,000 
mtr merenpintaa ylempänä. Tai
men sanotaan olevan reheväkas
vuisen; lehdet, jotka muodoltaan 
muistuttavat meidän tavallista 
kultaesikkoamme, ovat päältä 
kaljut, alta valkojauhoiset. Vana 
vahva ja pysty, siinä monikuk-



Primula. 277
kainen, kerrottu terttu, kkt kieh- 
kuroissa, niinkuin Primula ja- 
ponican, ovat isot, väri vaihdel
len vaalean ruusunpunaisesta 
purppuran sinipunaiseen, aukea
vat myöhään keväällä. Laji kuu
luu olevan paljoa kestävämpi 
kuin Primula japonica ja tulee 
kaiketi meilläkin osottautumaan 
sellaiseksi. Toisint.: P. orien- 
talis, W i l l d . ,  P. crasifolia, 
L e h m., P. spaihulata, R o y 1 e.

P. Olgse on uusi Primula, jonka 
kasvien tutkija A l b e r t  Re-  
g e 1 löysi Turkestanissa. Se kas
vaa 3 mtr korkuiseksi. Tämä laji 
on P. sibirican lähintä sukua ja 
yhtä kaunis kuin P. nivalis; ku
kat ruusunpurppuraiset, 1^ cm 
läpimitaten.

P. Palinuri. P e t a g n a. Ko
tiin. Italian vuoret. Lehdet pui- 
kean lapiomaiset, talvella ja 
keväällä muodostaen kauniita 
ruusukkeita, jotka kuitenkin kas
vin lepoaikana melkein kohta 
kuihtuvat; vana 15— 20 cm kor
kea; kukat keltaiset, tuoksua- 
vat, auk. touko-, kesäk. Istute
taan ruukkuihin ja pidetään tal
vella paleltumattomana.

P. Parryi. A s a  G r a y .  Ko
tiin. Kalifornian Kalliovuoret, 
noin 4,000 metriä merenpintaa 
ylempänä, lähellä lumirajaa. Suu- 
rikasvuinen laji, lehdet 10— 20 
cm pitkät, vanat 15— 25 cm kor
keat ja kkt suuret, muhkeat, sini- 
punervan purppuranpunaiset. 
Istutetaan tekokallio-istutuksiin, 
karkeaan turve- ja kanervamul-

taan. On kestävä, mutta sentään 
suojattava roudalta ja kosteu
delta. On kauniimpia lajeja.

P. prollfera. W a l l .  Kotim. 
Khasiavuoret, itä-Bengali, 1,500 
m. merenpintaa ylempänä. Taimi 
sileä, jauhoton; alimmat lehdet 
pitkän lapiomaiset, tylpät, ruu
sukkeissa; vana korkea; kukat 
päällekkäisissä, sarjamaisissa 
kiehkuroissa, kauniinkeltaiset, 
tuoksuavat. Isokasvuinen, kau
nis laji, läheistä sukua suositulle 
P . japonicalle, kasvatetaan teko- 
alppi-istutuksissa, mutta on tal
vella suojattava pakkaselta ja 
kovalta kosteudelta. Varminta 
on pitää muutamia taimia talvel
la kylmässä kasvihuoneessa taik
ka haitattomassa kastissa. Toi
sint.: P. imperialis, J ungh. ,  
Cankrienia chrysantha, V r i e s e.

P. sibirica. J a c q. Pohjan
maalla rantaniityillä.* Torniossa 
Ruijassa ja p. Siperiassa. Leh
det vastapuikeat, tylpät, pitkä- 
ruotiset; vana 8— 10 cm korkea, 
3— 5 kukkainen; kukat punasi- 
nervät, vähän isompi kuin P. 
farinosa , jota se muistuttaa. 
Käytetään ja hoidetaan samal
la tavalla. Kukkii keväällä. Toi
sint.: P. finnm archica , J a c q., 
P. norvegica, R e t z.

P. Sieböldii. M o r r. Ei oikeas
taan uutuus, koska se tuotiin tän
ne jo 1865; kotoisin Kiinan kes- 
kiseuduilta ja Japanista. Koska

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter 1895, s. 228.
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tämä esikko kuuluu samaan 
ryhmään kuin Primula cortusoi
des, näyttiin alussa pitävän tätä 
sen muunnoksena, jonkatähden 
sitä sanottiin Primula cortusoides 
amaenaksi ja Primula cortusoides 
amsena grandifloraksi. Kukat ovat. 
melkein samankokoiset kuin P r i
m ula sinensisen kukat, mutta 
ne ovatkoko joukon hienompia ja 
ja soreampia sekä muodon että 
värivivahdusten puolesta. Ovat 
sangen pakkasta sietäviä. Poikki- 
leikatut kukat pysyvät kauvan 
tuoreina vedessä. Kukkia run
saslukuisesti korkean vanan lat
vassa, samoin kuin P . cortusoi- 
desella. Emämuodon teriö on 
hienosti ruusun värinen, keskellä 
pieni, valkea silmä, se on joten
kin vaihteleva sekä kooltaan että 
väriltään. Kasvi on kauniin leh- 
tevä, lehdet isot, vähän hertta- 
kantaiset sekä laidoilta epäta
saisesti ja tiheästi hampaiset. 
Luonnollinen kukintoaika on 
huhti-, toukokuu. Sanotaan ettei 
kasviin juuri tule loishyönteisiä. 
P. Sieboldi on täysin kes
tävä keski-Ruotissa,* Englan
nissa ja Ranskassa kuuluu P. 
Sieboldi torikaupan kannattavim
piin kukkakasveihin. Sellaiseksi 
se meilläkin saattaisi tulla.

Muunnoksia: amoena, eloisan

* Maanviljelysakatemian Koe- 
kentällä Ruotsissa on se kestänyt 
talvet noin 20 vuotta aivan va
hingotta kylmässä maassa ilman 
minkäänmoista talvipeitettä, jos
kaan paikkaa ja maanlaatua, 
missä se on kasvanut, ei voi 
pitää erittäin suotuisana.

ruusunpunainen, valkosilmäinen; 
M acina, vaalean punasinervä, 
valkoviiruinen; fl alho kiiltävä, 
ihmeen kaunis, mutta ei niin kes
tävä kuin toiset; roseo-alba, val
kea ja punaista seassa; rosea 
striata, valkea, punajuovainen; 
N elly  W a re , valkea, punasuoni- 
nen; M agenta Queen , Crimson  
K in g , vincaeflora, violacea, M a 
cina marginata, intermedia, y. m. 
Kaikki nämä ovat muhkeita ke- 
vätkukkia ja voidaan käyttää 
osaksi itsekseen pienempiin ryh
miin, osaksi sarakkeissa, toisten 
kasvien joukossa, sekä kivika
soilla että alppi-istutuksissa. Sie
tävät peittämättä sangen kovia 
pakkasia ja kasvavat vaivan 
maksavina missä hyvässä puu
tarhamaassa tahansa. Ne ovat 
vain istutettavat uudestaan joka 
neljäs tai viides vuosi. Monistel- 
laan helposti jakamalla. Toisint.: 
P . cortusoides o. amoena, L d 1., 
P. cortusoides grandiflora, L e h m.

P. sikkimensis. H o o k. Kotim. 
Sikkimi, Himalaija, 4000— 5000 
m. merenpintaa ylempänä. Kas
vi usein 60 cm korkea; lht kaljut, 
jauhottomat, 15— 30 cm pitkät, 
vastapuikeat tai lapiomaiset, 
usein 5 cm leveät, laidoilta terä- 
väsahaiset. Kaunis laji, kkt isot, 
keltaiset, noin 30 cm korkeissa 
vanoissa. Kaunis alppikasvi ja 
täysin säätä sietävä.

P. spectäbilis. T r a 11. Kotim. 
kalkkiperäiset Alpit. Lehdet ruo
honvihreät, kiiltävät, tahmeat, 
läpinäkyvän täplikkäät; vana 
2— 15 cm pitkä, 1— 7 kukkainen;
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kukat ruusunpunaiset, sinipuner- 
vaan menevät, aukeavat heinä
kuussa. Istutetaan kalkinsekai- 
seen maahan, kivikasan itä- tai 
pohjoispuolelle ja suojataan rou- 
tahalloilta kuusenhavuilla. Toi- 
sint.: P. integrifolia, T a u s c h  
ei L., P. Polliana, M o r e 11 i.

P. Stuärti. W a l l .  Kotim. Hi- 
malaija. Vana lähes 50 cm kor
kea; kkt suuret, kullankeltaiset, 
lähinnä P. elatiorin kukkain nä
köiset. Säätä sietävä, kaunis ja 
mieltäkiinnittävä alppikasvi.

P. veris.* L. Tavallinen kulta- 
esikko. Kasvaa niityillä ja met
sämailla koko maamme etelä
osassa, pohjoisimpana Kuopion ja 
ja Vaasan** läänien e. osassa. Se 
on sievimpiä, kotimaisia kasve
jamme, jota kannattaa viljellä 
missä kukkatarhassa tahansa. 
Lehdet pitkulaisenpuikeat, hie- 
nokarvaiset, kapeajohteiset ruo
tiin päin, nyhälaitäiset, kureiset, 
päältä kaljut, alta hienokarvai- 
set. Kukat 15— 20 cm korkuisissa 
varsissa, kullankeltaiset, tuok- 
suavat. Viljellään monta kelta- 
puna-ja tummanpunakukkais- 
ta muunnosta, joiden jou
kossa eräs Englannissa suosi

* 0 .  A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter 1895, s. 227.

** P. veris ja Auricula y. m. 
ovat täysin kestäviä Vaasassa, 
samoin viljellään Kirjolassa hy
vällä menestyksellä monta hie
noa Primula-lajia.

teltu laji, nimeltä P. veris 
suaveolens on erikoinen korkeam
mista ja vahvemmista vanois
taan sekä isommista ja voimakas- 
tuoksuisemmista, tummanpunai
sista kukistaan. Sekä tavallinen 
muoto että muunnokset lisään
tyvät helposti siemenistä ja ja
kamalla sekä käytetään kukka- 
ryhmien ja sarakkeiden reunuk
siin. Toisint.: P. officinälis, Jacq.

»Hyvätuoksuisia kukkia käy
tetään teenä. Juurakko tuoksuaa 
anikselta ja antaa hyvän maun 
sahdille.»*

P. villösa. J a c q .  Kotim. Eu- 
ropan Alpit. Varsi puutava; 
lehdet vuorottaiset, jotenkin 
vahvat, pitkulaiset, lapiomaiset, 
hammaslaitaiset, leviävät ruu
sukkeeksi. Sievä alppikasvi, joka 
villinä kasvaa monenlaisena, tois
taan enemmän tai vähemmän 
erilaisena muotona. Kukat joten
kin isot, punaiset, erään muodon 
(P . nivera, H o rt., P. alba, 
H f f m s g g.) valkeat. P. com- 
mutata, S c h o 11., alpina ,
R c h  b., hirsuta, Vi l i . ,  ciliata, 
Schr. ,  viscosa, D. C. latifolia, 
L a p e y r  y. m., näitä viimek- 
simainituita pitävät monet kir
jailijat P. villosan toisintoina tai 
muotoina. Pietarin kasvitieteel
lisessä ja pomolog. puutarhassa 
viljellään tätä nykyä 110 Pri- 
mulasuvun eri lajia ja muun
nosta.

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter 1895, s. 227.
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Pulmonäria, Imikkä, heimo 

Borraginacea.

P. angustifölia. L. Kapealehti- 
nen imikkä. Kasvaa villiinty
neenä vähässä määrin Ruotsissa 
metsäniityillä, metsissä pähkinä- 
pensaiden alla. Kasvi sinivihreä, 
15— 25 cm korkea; lht täplät- 
tömät; aluslehdet puikeansui- 
keat, koveten lyhyeksi, leveäsul- 
kaiseksi varreksi; varsilehdet ka- 
peansuikeat, suippopäiset, kaik
ki karvaiset; kukat ruodilliset, 
aluksi punaiset, sitten hyvin tum
mansiniset, auk. kesäkuussa. 
Toisint.: P. azurea, B e s s.

P. montdna. L. Vuori-imikkä. 
Kotim. k. Europpa, Kasvi 15—  
30 cm korkea; lehdet eloisanvih- 
reät, suikeat, pehmeäkarvaiset. 
Kukkii toukokuussa, kkt mus
tan sinipunaiset, sangen somat. 
Toisint.: P. m ollis, W o l f f .

P. officinälis. L. Rohto-imikkä. 
Ruotsissa jotenkin tavallinen var
joisissa lehtimetsissä. Meidän 
maassamme harvinainen, löytyy 
kuitenkin, vaikkakin vähässä 
määrin kolmannesosassa maam
me eteläpuolta,* mutta ei Ahve- 
nan maalla. Kasvi tummanvih
reä, karheakarvainen; alusleh
det pystyt, ruodit pitkät, päältä 
uurteiset, puikeat, suippopäiset, 
johteiset; varsilehdet puikean- 
suikeat, suippopäiset, kaikki kar
vaiset ja täplikkäät; kukat ensin 
punertavat, sitten siniset, aukea-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 240.

vat toisinaan jo toukokuussa, 
muuten kesäkuussa. Käytettiin 
muinoin keuhkotaudissa; lehtiä 
salaattina.

P. sanccharäta. M i 11. Isotäp- 
läinen imikkä. Kotim. e. Eu
roppa. 15— 30 cm korkea. Leh
det suikeat, valkotäpläiset; kukat 
valkeat, harvoin sinipunaiset, 
aukeavat toukok.Viljellään taval
lisesti valkotäpläisten lehtiensä 
tähden.

P. stiridca. K e r n. Steiermar- 
kin imikkä. Kotim. Steiermark, 
8— 25 cm korkea. Lehdet eloisan- 
vihreät, hyvin selvä-, valkotäp
läiset; —  harvoin täplättömät —  
kukat taivaansiniset taikka sini
punaiset. Todellakin kaunis, jo 
toukokuussa kukkiva kevätkas- 
vi. Toisint.: P. m ollis, M äly. ,  
ei T e n. eikä W o l f f .

P. virginica. L. Virginian 
imikkä. Kasvi harmaanvihreä, 
mustalla kirjailtu, juuri mukulai- 
nen. Varsi 25— 30 cm, toisinaan 
korkeampi; lehdet vuorottaiset, 
aluslehdet pitkät, ruodilliset, vas- 
tapuikeat, tylpät; varsilehdet 
suikeat, puikeansuippopäiset. 
Kukat vaaleansiniset, tertuissa; 
aluksi nuokkuvat, täysin puh
jenneena pystyt. Kaunis kasvi, 
mutta lyhytaikainen. Kukinto 
alkaa ilmasto-olojen mukaan ta
vallisesti toukokuussa, toisinaan 
aikaisemmin, jonkajälkeen kasvi 
aivan lakastuu ja alkaa taas tu
levana vuonna uudestaan kas
vaa. Sentähden tulee sen saada 
paikka, missä se kaiken vuotta 
saa olla sijoillaan. Toisint.: M er~
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tensia virginica, D. C., Stenham- 
mera virginica, R c h b .

Kaikki lajit ovat metsäkas- 
veja ja käytetään puutarhoissa, 
varjoisissa paikoissa, puiden alla, 
kivikasoilla y. m. s.

Pulsatilla, Kylmänkukka, 
heimo Ranunculacese.

P. alpina. D e 1 a r b. Alppi- 
kvlmänkukka. 15— 25 cm korkea. 
Taimi karvainen taikka melkein 
kalju; lehdet toiskertaan 3-jakoi- 
set, ruodilliset, pykälaitaiset; kkt 
noin 4 cm pitkät, vaikeahkot tai 
punertavat, erään muodon, P . 
sulphurean, L. rikinkeltaiset. Si
täpaitsi on erään muunnoksen 
kkt valkoiset, kerrotut, alussa 
pystyt, sitten nuokkuvat. Laji 
samoin kuin muunnokset erit
täin kauniit, mutta vaativat 
menestyäkseen huolellista hoi
toa. Paras istuttaa puoli var
joisalle kiviläjälle, raittiiseen, 
hyvään, ukonkivihiekan sekai
seen turvemultaan sekä suojata 
talvella kovilta pakkasilta. Ku- 
kintoaika toukokuussa. Toisint.: 
Anem one alpina , L.

P. Hälleri. W  i 11 d. Hallerin 
kylmänkukka. Kotim. Alpit. 15 
— 20 cm korkea. Lht parilehtiset; 
hienosti silkkikarvaiset, lehdy- 
kät parihalkoiset, hienokarvai- 
set; kkt melkein pystyt, sini
valkeat, tummempisuoniset, auk. 
huhti-,t,oukok. Juuri hyvin vah
va. Hoidetaan kuin edellistä. 
Toisint.: Anem one Halleri, A l i .

P. pätens. M i 11. Sormilehtinen 
kylmänkukka. Kotim. Europpa, 
Siperia. Meillä se kasvaa harvi
naisena Hämeenlinnan puiston 
mäillä, Aulangolla, e. Karjalassa, 
Raudussa ja Leinikkälän järven 
rannalla. 10— 20 cm korkea; leh
det, jotka ilmaantuvat myöhem
min kuin kukat, ovat pitkäruo- 
tiset, jäykät; 3-sormiset, lehdv- 
kät monijakoiset, syväpykäiset; 
kkt pystyt, aivan avonaiset, 
sinipunervat tai punasiniset, 
muunnoksessa ochroleuca, Bieb.  
kkt valkokeltäiset, puhjeten tou- 
kok. Toisint.: Anem one patens, L.

P. pratensis. M i 11. Ahojen 
kylmänkukka. Kotim. Europpa. 
Kasvaa meillä vain eteläosassa 
maata, hiekkamäillä, soraläjillä 
y. m. 20— 30 cm korkea. Juuri 
puutava; lehdet ja vanat har
maan valkeat, silkinhöyteät, 2— 3 
kertaa parilehtiset; kukat tuok- 
suavat, nuokkuvat, tavallisesti 
sisältä tummansinipunervat, 
päältä harmaansinipunaiset, sil- 
kinkarvaiset, aukeavat toukok. 
Muunn. tulipunaiset, on myös kel
tavalkoisia tai keltavihreitä kuk
kia, mutta ne ovat hyvin harvi
naisia. Toisint.: Anem one praten
sis , L.

P. vern&lis. M i 11. Kangas- 
vuokko. Kotim. Alpit. Meillä 
jotenkin harvinainen, itäisimpä- 
nä Imatran ja Laatokan seuduil
la* 10— 20 cm korkea. Juuri iso

* Kouvolan ja Lahden seu
duilla jotenkin yleinen. (K. Va
namo.)
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ja tavallisesti haarova. Kasvi on 
pitkän, kellankalpean, tiheän 
silkkikarvan peittämä. Lehdet 
2— 3 jakoiset; lehdykät vasta- 
pui keat, päistä syväliuskaiset; 
kukat aluksi pystyt, sitten nuok
kuvat, suuret, sisältä valkeat, 
päältä ruskeakarvaiset, aukeavat 
toukok. Toisint.: Anem one ver- 
nalis, L.

P. vulgäris. M i 11. Mäkivuok- 
ko. Kotim. Europpa. 15— 20 cm 
korkea. Juuri iso, tavallisesti 
haarova, lehdet parilehtiset, mo
ni jakoiset ja jotenkin isot, nuok
kuvat, sisältä sinivioletit, ulkoa 
harmaan valkeat, silkinhöyteät, 
kukkii toukok. Toisint.: Anem one  
Pulsatilla, L.

Kaikkia lajeja käytetään edul
lisimmin kivikasoilla. Paras on 
istuttaa ne ilmakkaisiin paik
koihin ja hyvin hiekansekaiseen 
turve- tai kanervamaahan. Varv- 
hemmat taimet eivät mielellään 
siedä uudestaan istuttamista. 
Paras kasvattaa siemenestä. Met
sämailta otetut ja uusiin oloihin 
muutetut taimet harvoin onnis
tuvat.

Puschkinia, heimo Asphodelese.
P. scilloides. A d a m s .  Ko

tim. Kaukasia. Sen löysi venä
läinen kasveintutkija, A d a m s ,  
Araratin vuorten alemmista alp- 
pikerroksista, on sitten nähty 
monessa paikassa Kaukasian 
maissa. Tämä on ainoa kasvi, tä
hän asti tunnettu kreivi A p o 1- 
lo s  M u s c h i n  P u s c h k i -

n i n mukaan nimitetystä su
vusta, joka tosin hyvin muistut
taa Scillaa, mutta jonka kuiten
kin helposti siitä erottaa heteis
tä.* Taimi lähes 15 cm korkea; 
2— 3 suikeaa, 15 cm pitkää ja 
lähes 1| cm leveää, rehevästi kas
vavaa lehteä. Ivukintoperä pal
jon paksumpi kuin S. sibirican, 
kukkatertussa 12 vaaleansinistä 
kukkaa, ainakin 1|— 2- cm läpi- 
mitaten; kaikissa kuudessa kehä- 
lehdessä on keskisuoni tumman
sininen. Kukkii toukokuussa. 
Sipuli keilamainen, istutetaan 
elok. voimakkaaseen ja hyvään, 
jotenkin kevyeen maahan, päi
vänpaisteiseen paikkaan. Mo- 
nisteilaan sivusipuleista. Toisint.: 
Adam sia scillioides, W.

Pyretfcrum, heimo Com- 
positese.

P. parthenium. S m. Esiintyy 
usein villiintyneenä talojen, ky
lien, puutarhojen ja hautausmai
den luona, on olemassa myös ker
rottuja, jotenkin kauniita kukkia, 
samoinkuin sellaisia muunnoksia, 
joiden lehdet ovat värillisiä tai 
kureisia, joita puutarhoissa vil
jellään monen eri nimisinä, niin
kuin: M atricaria capensis, M .  
exim ia , M . alba plenissim a , M .

* Nämä nimittäin ovat toi
siinsa kiinnikasvaneet kapeaksi, 
ylhäältä kuusiliuskaiseksi tor
veksi tai suppiloksi, jonka sisä
puolelle (liuskain alapuolelle) pon
net ovat kiinnitetyt. T h. M. 
F r i e s. . f r
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exim ia crispa , M . eximia gran- 
diflora , Pyrethrum  aureum, y. m. 
Näiden joukossa, joita D e c a n -  
d o 11 e yhteisellä nimellä sanoo 
P y r . Pariin, flosculosumiksi, an
saitsee erittäin mainita:

P . Parth. flosc. crispum , joka 
on erikoinen sekä kauniiden, val
keiden, hyvin kerrottujen kuk
kain että myös ihmeen hienon 
lehtirakenteen puolesta. Kasvaa 
tuskin 30 cm korkeaksi. Muunn. 
crispum  nanum  vain 15 cm. Mo
lemmat lajit erinomaisia ryhmiin 
ja reunakoristeeksi.

P . Parth. flosc. aureum. Kul
lankeltaisten lehtiensä vuoksi 
yleisesti tunnettu ja käytetty 
muoto, erinomainen n. s. ta- 
pettiryhmiin ja reunamiin.Muun- 
noksista huomataan: aureum la- 
ciniatum , syvempiliuskaiset leh
det; aureum Golden G em ., on jo
tenkin kaunis muoto, kkt aivan 
valkeat, kerrotut. Sillä on niin
kuin edellisellä kullankeltaiset 
lehdet ja sitä voidaan käyttää 
reunuksiin.

P . Parth. flosc. T om  Thumb. 
muodostaa pyöreitä, pieniä, 10—  
15 cm korkuisia pensaita, jotka 
kesällä ovat aivan valkeiden, hy
vin kerrottujen, ‘ kaunokaisten 
näköisten kukkien peitossa. Kau
niita ryhmiin ja reunuksiin.

Sitä paitsi P . Parth. flosc. gran- 
diflorum hanum aureum , nanum  
crispum  compactum , nanum fl. 
pl. y. m., joita kaikkia voi suo
sittaa kauneina, erittäin sopivina 
avomaan koristekasveina. Siemen 
kylvetään keväällä, joko puoli- 
lämpimään lavaan taikka vähän 
myöhemmin avomaahan. Ker

rottuja lajeja voidaan käyttää 
ruukkukasveinakin. Erittäin 
kauniita, hyvin kerrottuja lajeja 
on paras säilyttää monistelemalla 
niitä pistokkaista.

P. Tchihatchewii. B o i s s. Ko
tiin. Vähä-Aasia. 6— 10 cm kor
kea kasvi, monihaarainen, haa
rat juurehtivat, lehdet somat, hie
nojakoiset,, kauniinvihreät ja 
kukat lukuisat, valkeat. Kasvi 
muodostaa tiheitä ja pitkäaikai
sia mattoja ja voidaan käyttää 
ruohon asemesta rinteillä ja kuk
kuloilla. Matalampiin reunuk
siinkin on tämä pieni, sievä kasvi 
erittäin sopiva. Menestyy kaikel- 
laisessa maassa ja lisääntyy 
helposti jakamalla. Pyrethrum  
roseum  sekä yksinkertaiset että 
kerrotut lajit täysin kestäviä, 
kukkivat Vaasassa heinäk. lopul
la.

Pyrola, Talvikki, heimo 
Pyrolacese.

P. chloränta. S w. Keltatal- 
vikki. Kaikkialla maamme havu
metsissä. Kasvi 12— 20 cm kor
kuinen, lht heleänvihreät, soi
keat tai aivan pyöreät, epäselvästi 
nyhälaitäiset, ruotia lyhemmät; 
kkt valkeat taipuisissa tertuissa, 
auk. heinäk. Toisint.: P . asari- 
folia , R a dd ei M i ch., P . rotun- 
difolia , S t u r m., P . virens, 
S c h w.

P. m&iia. S w. Keski talvikki. 
Lehti- ja havumetsissä koko 
maassa aina Rovaniemelle asti. 
12— 20 cm korkea; lehdet heleän-
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vihreät, soikeat tai puikeat, epä
selvästi nyhälaitäiset, ruodin pi
tuiset tai pitemmät. Kukat ter
tuissa, puoleksi suljettuja, val
keat, tuoksuavat ja jotenkin 
isot, auk. heinäk.

P. minor. L. Pieni talvikki. 
Yleinen metsissämme. Kasvi he
leänvihreä, lht soikeat tai pui
keat, tiheästi pieninyhäiset, vä
hän kiiltävät, ruotia lyhemmät; 
kkt puolipallon muotoiset, pie
net, vähän suljetut, hyvin nuok
kuvat, valkeat, ulkopuolelta pu
nertavat, tuoksuttomat, auk. ke- 
säk. Toisint.: P . intermedia,
S c h l e i c h . ,  P . rosea, Sm.

P. rotundifölia. L. Pyöreäleh- 
tinen talvikki, 20— 25 cm korkea; 
kasvi vaaleanhelakanvihreä, lht 
suuret, soikeat tai aivan pyöreät, 
epäselvästi nyhälai täiset, ruo
din pituiset tai pitemmät, päältä 
kiiltävät; kukat isot, aivan avo
naiset, valkoiset, tuoksuavat, 
auk. kesä— elok. Toisint.: P . dec- 
linata, M o e n c h., P . grandijlora 
R a d d.

P. sectinda. L. Nuokkutal- 
vikki. Tavallinen meidän metsis
sämme, 10— 15 cm korkea; varsi 
hieno, lht pienet, soikeat, suip-

popäisöt, hienosahaiset; kkt pit
kulaiset, yksipuolisissa tertuissa, 
vihertävän valkeat, tuoksutto
mat ja puoleksi suljetut. Toisint.: 
Ram ichia secunda, O p i z.

P. umbelldta. L. Sarjatalvikki. 
Kasvaa havumetsissä Ahvenan
maalla; Satakunnassa Tampe
reelle asti; Hämeessä Korpilah- 
delle asti, Savossa Kuopioon; 
Karjalassa Liperiin.* Noin 30 cm 
korkea pensaskasvi; lehdet kieh- 
kuroissa, tylpät tai lyhytpäiset; 
kkt vaaleanpunaiset, kauniit, 
harseissa tertuissa, auk. heinä- 
elok. Toisint.: Chimophila um  
bellata, N u 11.

P. uniflöra. L. Yksikukkainen 
talvikki. Kasvaa kosteissa havu
metsissä koko maassa. 10— 15 cm 
korkea, lht pyöreämäiset, hieno
sahaiset, aina vihreät, varressa 
yksinäinen, valkea, ihmeen kau
nis, hyvätuoksuinen, nuokkuva 
kukka. Toisint.: Chimophila uni- 
flora, F r.

Toiset näistä sievistä kasveista 
ovat talvellakin vihreät. Istu
tetaan kukkaryhmien laidoille, 
sopivat parhaiten reunamiksi.

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter 1895, s. 222.

[R.
Rantinculus, Leinikkö, 
heimo Ranunculace».

R. aconitifölius. L. Kotim. k. 
Europpa. Juurakko suomuinen,

parsanjuuren näköinen. Varsi 
haarainen ja monilehtinen; lht 
vuorottaiset, alimmat ruodilli- 
set, 3— 7 sormiset, soikeat, sui- 
keat, liuskat säännöttömästi
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hammaslaitaiset. Valkeat kukat 
aukeavat kesä-, heinäk. Muunn. 
flore pleno, H o r t. erinomaisen 
kerrotut, aivan valkoiset ku
kat. Sekä yksinkertaiset että 
kerrotut muodot ovat oikeita 
koristekasveja, menestyvät par
haiten kosteissa ja vähän var
joisissa paikoissa sekä lisäänty
vät helposti jakamalla. On säätä 
sietävä Vaasassa, kukkii heinä
kuussa.

R. äcris. L. Niittyleinikkö. var. 
flore pleno, H o r t. Tavallinen 
niityillämme. 30— 70 cm kor
kea; varsi pysty, lyhyt-, myötä- 
karvainen, hienohaarainen; kkt 
lukuisat, keltaiset, hyvin kerro
tut, auk. kesä-, heinäk. Käyte
tään sarakkeiden kaunisteena 
ja monistellaan helposti jaka
malla. On karkea ja vetävä kuin 
Espanian kärpäinen.

R. alpestris. L. Kotim. Alpit. 
5— 15 cm korkea. Juuri suomui
nen, lehdet herttamaiset, 3— 5 
liuskaiset; varressa tavallisesti 
yksinäinen lehti ja kukka; kkt 
kauniit, lumivalkeat, auk. kesä-, 
heinäkuussa. Tämä sievä alppi- 
kasvi viihtyy parhaiten kivila
jilla, kalkin- ja hiekansekaisessa 
maassa. Jos tahdotaan omitui
suutta, niin vuollaan kyllin suuri 
reikä karstakivipalaseen ja sii
hen istutetaan kasvi. Peitetään 
talvella havuilla.

R. amplexicäulis. L. Kotim. 
Pyrenean-vuoret. Noin 30 cm 
korkea ja erittäin kaunis. Juuri 
pitkä, vähän mehevä; lht sini-

vihreät, puikeansuikeat, suippo- 
päiset, sepivät, laidoilta harva- 
karvaiset; kukat suuret, valkeat, 
auk. touko-, kesäk. Istutetaan 
teko-alppi-istutuksiin, parhaiten 
vähän varjoisaan paikkaan, suo
jataan talvella roudalta ja kos
teudelta.

R. asiäticus. L. Kotoisin Itä
mailta. Tästä ihmeen kauniista, 
muinaisajoista asti tunnetusta ja 
suositusta loistokasvista on pit
källisen ja huolellisen viljelyk
sen kautta erittäinkin Ranskassa, 
Belgiassa ja Hollannissa onnis
tuttu saamaan äärettömän suuri 
määrä loistokkaimpia muunnok
sia, joiden kerrotut tai puoliker- 
rotut kukat ovat osaksi yksivä- 
risen-valkeat, keltaiset, tulipu
naiset, sinipunervat, ruskeat ja 
mustahkot, osaksi kirjavat, vii- 
ruiset, täplikkäät, juovikkaat 
j. n. e. Vaativat vapaata ja avo
naista, mutta kuitenkin läm
pöistä ja suojaisaa paikkaa, hy
vää, möyheää ja ravitsevaa maa
ta, missä ei kuitenkaan saa olla 
mädäntymättömiä lanta-aineita, 
ja kohtalaista kosteutta. Juurien 
istuttamisen lauhkeatalvisilla 
paikkakunnilla voi aivan hyvin 
toimittaa syksyllä, jopa talvel
lakin, jos nimittäin maa on avo
nainen eikä kovin märkä, mut
ta seuduissa, joissa on ankarat 
taikka hyvin kosteat talvet, on 
parempi istuttaa keväällä, ja jo
ta aikaisemmin sitä parempi. 
Syksyllä taikka talvella istutetut 
juuret ovat pakkasten tultua 
peitettävät lehdillä, sammalilla 
tai muilla semmoisilla, jota pei-
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tettä lauhkeammilla ilmoilla 
ohennetaan ja joka keväällä 
mahdollisimman aikaiseen ote
taan kokonaan pois. Jos sitten 
talvipeitteen pois otettua ja tai
mien näkyviin tultua ankaram
pia yöhalloja ilmaantuisi, niin 
voidaan niitä suojella lavalaseilla 
joita asetetaan maahan kiinni
tetyille paaluille tai tyhjille kuk
karuukuille. Juuret istutetaan 
noin 4— 6 cm syvään, hiekkai
seen, kevyeen ja kuohkeaan maa
han, sekä 10— 15 cm päähän toi
sistaan. Istuttaessa varotaan, 
ettei yhtään noista kynnenmuo- 
toisista, pienistä juurista katkea, 
koska siitä tavallisesti juuri alkaa 
mädätä, josta usein koko juuri- 
mukula turmeltuu. Koko kas- 
vunaikana on maanpinta aina 
pidettävä kuohkeana ja kohta
laisen kosteana. Kun kukannup- 
puja alkaa näkyä, on lehmän- 
lantavedellä kasteleminen yksi 
tai pari kertaa viikossa hyvä. 
Kukintoaika riippuu ajasta, mil
loin juuret on istutettu ulkosal
le; syksyllä istutetut juuret kuk
kivat aikaisemmin, keväällä is
tutetut vähän myöhemmin. Ta
vallisesti alkaa kukinto kesäkuun 
alussa ja kestää elokuuhun; mut
ta kukinto-aikaa voi pitentääkin 
varjostamalla taimia kuumim- 
milta päivän säteiltä sekä ku
kan kuihduttua leikkaamalla 
poikki sen sekä varren niin lä
heltä juurta kuin suinkin.

Edellämainitun leinikön ala
laji on n. s. Rooman tai Turkin 
leini kkö, Ranunculus africanus 
H o r t. Näiden muunnokset eroa
vat tavallisista puutarhaleini-

köistä suurempain ja leveimpäin, 
toisinaan keltaisten, toisinaan 
harmaanvihreiden, matalampi- 
liuskaisten lehtien, haaraisten 
varsien sekä isompain kukkain 
puolesta, joiden kehälehdet eivät 
niinkuin puutarhaleinikön ole 
limittäisesti päällekkäin, vaan 
ovat pystympiä ja päät sisään
päin kääntyneitä, joten kukat 
saavat pallomaisen muodon. 
Muuten niitä on yhtä monenvä- 
risiä ja häiveisiä vivahduksineen 
kuin puutarhaleiniköitä, mutta 
ovat arempia kuin nämä. Meillä 
on niitä viljeltävä erityisissä, 
niitä varten tehdyissä lavoissa. 
Sellainen, noin 80 cm syvä lava 
tehdään laudoista ja täytetään ta
vallisesti marraskuussa, pannaan 
hevosen lantaa 30— 40 cm vah
vuudelta ja sen päälle noin 30 
cm vahva kerros hyvää hie- 
kansekaista lehti- ja lavamultaa. 
Tähän istutetaan leinikön juu
ret niin syvään ja etäälle toisis
taan kuin äsken mainittiin, jon- 
kajälkeen multaa tasotetaan ja 
hiukan painetaan sileäksi höy
lätyllä laudalla. Jos tulee pak
kasia, peitetään lava laseilla ja 
kovemmilla pakkasilla olkima- 
toilla, jonkajälkeen n. s. pehku- 
jakkara, ei vahvempi kuin että 
se parhaaksi estää paleltumista, 
pannaan lavan ympärille. Jotta 
eivät juuret liian aikaiseen alkai
si kasvaa, on hyvällä ilmalla 
akkunat otettavat pois ja jos niin 
tarvitaan, pehkujakkaraa vähen
nettävä. Kun helmikuun lopulla 
tai maaliskuun alulla, toisinaan 
myöhemminkin sirkkalehdet tu
levat näkyviin, lasketaan raitista
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ilmaa aina, milloin vain ilma sen 
sallii, ja lauhkealla ilmalla ote
taan lasit kokonaan pois, mutta 
pannaan tietysti taas iltapuolella 
paikoilleen.

Vaikka leinikön juuret hyvästi 
peitettyinä voivat kestää talven 
avomaassa, missä ne 2— 3 vuotta 
voivat olla liikuttamatta, ote
taan kuitenkin tavallisesti juu
ret joka syksy maasta, etu- 

äässä sentähden, että näin maa- 
an jääneiden leinikköjen kukat 

vuosi vuodelta huononevat; mut
ta juuriin ei kuitenkaan saa kos
kea, ennenkun varsilehdet ja 
varret ovat kuihtuneet. Maas
ta otettaessa tulee ilman olla 
kuivan ja pilvisen, juuria on 
käsiteltävä niin varovasti kuin 
suinkin, leikattava lehdet ja var
ret juurista, pudistettava multa 
niistä pois ja levitettävä sitten 
juurimukulat kuivamaan, ei päi- 
vänpaisteeseen, vaan varjoisaan 
ja ilmakkaaseen paikkaan esim. 
ullakkoon. Kun ne täällä ovat 
vähän kuivaneet, puhdistetaan 
ne mullasta ja vanhoista juurista, 
valikoidaan isommat ja pienem
mät erikseen, ja säilytetään sit
ten kuivassa, hallat tomassa pai
kassa, laatikoissa, koreissa tai 
paperipusseissa. Leinikän juuria 
voidaan niinkuin anemonen juu
riakin säilyttää kuivina 1— 2 
vuotta, josta ne eivät yhtään 
menetä kasvuvoimaansa. Monet 
leinikön viljelijät sanovatkin, 
että niistä juurista, joita pitem
män aikaa pidetään mullasta va
paina, saadaan lukuisimmat ja 
kauneimmat kukat.

R. bulbosus. L. Mukulaleinik- 
kö. Var. flore pleno, H o r t. 
Meilläkin metsässä kasvavan la
jin muunnos. Eroaa R. acrista 
pystystä, 30— 35 cm korkean 
varren sipulimaisesta tyvestä; 
lht 3-jakoiset, syväpykäiset, 
suikealiuskaiset. Kukat keltai
set, kerrotut ja sangen kauniit. 
Kukan keskeltä nousee usein 
uusi kukintoperä, siitä taas kol
mas ja neljäs ja toisinaan viides- 
kin kukka. Tämä kasvi menestyy 
kuivassa maassa eikä ole millään 
tavalla arka.*

R. gramln-aus. L. Ruoholeinik- 
kö. Kotim. Alpit. Varsi 10— lo 
cm korkea, harvahaarainen, leh
det sepivät, kapeansuikeat; alus- 
lehdet ruodittomat, suikeat, 
ylemmät lehdet pystyt,harmaan
vihreät, kapeansuikeat; kukat 
yksinkertaiset, keltaiset, aukea
vat kesäkuussa. Käytetään sa
rakkeiden kaunisteena. Monistel- 
laan jakamalla. Vaatii kevyttä, 
hiekkaista maata ja puolivarjoi- 
saa paikkaa.

R. illyricus. L. Kotim. Itävalta, 
Schlesia, ruohoa kasvavilla kuk
kuloilla. 30 cm korkea. Taimi 
pehmeäkarvainen, juuri muku- 
lainen; varsi haarainen ja moni- 
kukkainen, kkt sangen suuret, sit- 
ronankeltaiset, kiiltävät. Hoi
detaan ja käytetään kuin edellis
tä. Viljellään myös ruukuissa ja

* O. A l c e n i u s .  Sipuli kar 
kea ja rakkoja nostava, mutta 
keitettynä syötävä.
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käytetään kukkapöytien, avo
naisten lasihuoneiden y. m. ko
risteeksi. Toisin t.: R . sericeus, 
W  i 11 d.

R. lingua. L. Jokileinikkö. 
Kasvaa meillä koko maassa jo
kien ja järvien rannoilla ja tulee 
usein metrin korkuiseksi; varsi 
pysty, liereä, alhaalla juurehti- 
vat niveleet, lht melkein ruodit
tomat, sepokantaiset, puikean- 
suikeat ja harvanyhäiset, tulevat 
usein 15— 20 cm pituisiksi; kkt 
sangen isot, kauniit, kullankel
taiset, kiiltävät, auk. heinä-, 
elok. Käytetään rantojen ja ve
sien kaunistuksena, missä kasvi 
tavallisesti suuressa määrin li
sääntyy juurivesoista ja sieme
nistä. Sipuli karkea ja rakkoja 
nostava, sangen vaarallinen kar
jalle.

R. parnassiaefölius. L. Kotim. 
Alpit. Juuri suomuinen, hyvin 
pitkä. Varsi 6— 10 cm korkea, vä
hän haarainen; aluslehdet ruu- 
sukemuotoiset, paksut, puikean 
herttamaiset, päältä kiiltävän- 
vihreät, alapuoli ja suonet sekä 
ruodit hienovanukkeiset. Kau
nis, iso-, valkeakukkainen laji, 
kukkii touko-, kesäk. Menestyy 
parhaiten kiviröykkiön pohjois- 
ja itäpuolella, johon se on istutet
tava hyvään turve- tai kanerva- 
maahan. Vaatii peitettä varsinkin 
lumettomina talvina. Monis- 
tellaan jakamalla.

R. röpens. Suikeroleinikkö, 
flore pteno, H o r t. Meillä kosteilla 
paikoilla tavallinen. Tavallisen

villin suikeroleinikkömme muun
nos, erinomaisen kerrotut, he- 
leänkeltaiset, kiiltävät kukat. 
Tämä kasvi lisääntyy äärettö
mästi juurehtivista lonkeroista 
ja viljellään usein »prinssin nap
pien» nimellä talonpoikien puu
tarhoissa.

Rhapönticum, Sarjaohdake, 
heimo Compositae.

R. pölchrum. F i s c h ja M e y.
Kotim. Kaukasia. Varsi 40— 60 
cm korkea. Lehdet kauniit, isot, 
syväjakoiset, päältä vihreät, har- 
vavanukkeiset, nuorina aivan 
kuin hämähäkinverkon peitossa; 
liuskat epätasaiset, vähän vino- 
puikeat taikka pitkulaisen pui- 
keat, hammaslaitaiset tai sileät. 
Kukat punasinervät.

R. scariösum. L a m. Kotim. 
Alpit. Varsi yhtenäinen, vahva, 
tulee metrin korkuiseksi ja kor
keammaksikin, lht pitkänsoi- 
keat; aluslehdet pitkät, ruodil- 
liset, soikeat, suikeat, alta him- 
meänvihreät; toiset lehdet vuo
ro ttaiset; kkt purppuranpunai
set. Toisint.: Centaurea rkapon- 
tica, L. Molemmat lajit kukkivat 
kesä-,heinä- ja elokuussa. Viljel
lään sekä komean kasvunsa että 
suurten ja kauniiden mykeröinsä 
tähden. Käytetään nurmikko
jen ja sarakkeiden kaunisteeksi 
taikka myös alppi-istutuksiin. 
Monisteitaan siemenistä.
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Rheum, Raparperi, heimo 

Polygone®.

R. austräle. Don.  Kotim. Ta- 
taria. Juuri vahva, haarova, 
mustakuorinen, keltalihainen. 
Varsi paksu ja voimakas, pu
nainen kukintoperä runsaasti \\  
m korkea, harvahaarainen, onsi, 
jota äärettömän monilukuiset, 
pienet, kellahtavan valkeat ku
kat kaunistavat; lehdet isot, ai
van pyöreät. Tähän lajiin tulee 
vain harvoin siemeniä, jonka 
tähden sitä on lisättävä jaka
malla.
Hjg ;jg ^

m R. Emodi. W a l l .  Kotim. 
Himalaija. Taimi \\ m korkea. 
Varsi erittäin vahva, vihreä ja 
ruskeaviiruinen; aluslehdet isot, 
40— 50 cm läpimitaten, melkein 
pyöreät, herttamaiset, 5— 7 suo
niset; lehtiruodi vahvat,t 30— 40 
cm pitkät; kukat ruskeanpunai
set, isossa viuhkassa. Komea 
kasvi nurmikoissa. Tämä kasvi 
on läheistä sukua edelliselle. Toi- 
sint.: R . austale, ei Don.

R. nobile. H o o k. Kötim. Sik- 
kimi, Himalaija, vuorenrinteillä. 
Erittäin kaunis, omituinen laji, 
jonka melkein pyöreät ja limit
täin toinen toisensa päällä olevat 
lehdet peittävät jotenkin koko
naan 1— 2 m korkean varren. 
Kukat sitävastoin, niinkuin kaik
kein raparperilajien, mitättömät, 
mutta runsaslukuiset. Laji vä
hän tunnettu, mutta luultavaa 
on, että se ainakin kuivan peit
teen alla voi kestää meidän tal
viamme ulkona.

Smimoff, Käsikirja. — 19

R. officinäle. B a i 1. Kotim. 
Thibet. Erinomaisen komea, täy
sin kestävä, 2 m pituinen koriste
kasvi, jonka kauniit, liuskaiset 
lehdet hyvässä ja syvässä mul
lassa voivat tulla 1— 1,25 m pi
tuisiksi läpimitaten. Kukinto- 
perät 1 m pituiset. Isompi kuin 
aito Turkin raparperi.

R. palmdtum. L. Kotim. Tata- 
ria. Varsi melkein 3 m korkui
nen; lht vuorottaiset, aluslehdet 
hyvin suuret, lehtiruodit lie- 
reät, lht 5— 7-sormiset, liuskat 
suippopäiset, hammaslaitaiset, 
jotta lehdet etäältä näyttävät 
Ricinusen tai suurien Platanin  
lehtien näköisiltä ja ovat iha- 
nimpia, mitä kuvailla voi, mutta 
ei kukintoperäkään ole kauneut
ta vailla. Kukinnon jälkeen on 
kuitenkin varsi leikattava poikki, 
jos tahdotaan tuoreina säilyttää 
nuo komeat lehdet. —  Ei ole 
paljon kasveja, jotka ovat niin 
kaunisrakenteisia kuin rapar
peri, sillä R . palmatum  esim. jär
ven rannalla tai yksinäisenä nur
mikossa jollakin kukkulalla näyt
tää niin komealta ja koristavalta, 
että se voi kilpailla minkä toi
sen lajin kanssa hyvänsä.

R. Ribes. L. Kotim. Persia. 
Koristekasvi, jonka lehdet ovat 
isot, pyöreät tai munuamaiset, 
harmaanvihreät. Sitä viljellään 
ja syödään hyvin yleisesti koti
maassa. Tämän mieltäkiinnit- 
tävän lajin siemenet ovat isom
mat kuin minkään muun rapar
perikin ja väriltään veripu- 
naiset. Vaatii peitettä.
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R. undulätum. L. Kotim. Ta- 

taria, e. Siperia. Kasvi tulee noin 
\\  m korkeaksi. Varsi kalju ja 
vihreä; lehdet herttamaisen pui- 
keat, vaihdellen suippopäisistä 
tylppiin, päältä ja alta harmaan
vihreät, vähän haiveniset, 5— 7 
suoniset; laidat ehyet, enemmän 
tai vähemmän aaltomaiset; leh
tiruodit puolipyöreät, alapuoli 
sileä, päällyspuoli litteä ja ma- 
talauurteinen, kukkaröyhyt jo
tenkin tasapitkät, tiheäkukkai- 
set, alapuoli lehdikäs; häarat 
pystyt, kukat kellahtavat, te
kevät tavallisesti siemeniä, jot
ka ovat puikeita ja soikeita. 
Tämä laji on n. s. »keittiöra- 
parperi», mutta sitä voi koris
teenakin käyttää, joskaan se ei 
ole niin kaunis ja komea kuin 
monet toiset lajit. Tämä laji on 
kuitenkin hyvin ansiokas vaa
timattomuutensa ja kestävyy
tensä tähden.

Melkein kaikki raparperilajit 
ovat erinomaisia koristekasveja 
nurmikoissa ja suuremmissa pen
sastoissa. Menestyvät kaikessa 
hyvässä maassa, mitä voimak
kaampaa, syvempää ja kuoh- 
keampaa multa on, sitä parem
min, sekä lisääntyvät siemenestä 
ja jakamalla.

Rhexia, Ankkurikukka, heimo 
Melastomaceee.

R. virginica. L. Kotim. p. Ame
rikka. Noin 30 cm korkea kasvi, 
varret pystyt, neliskulmaiset, 
latvasta haaraiset; lht soikean- 
suikeat ja kkt purppuranpunai

set, auk. heinä-, elok. Kasvi on 
koko suvuista ja lajeista runsaan 
Melastomaceseheimon ainoa, joka 
meillä menestyy avomaassa. Sitä 
on paras viljellä varjossa olevalla 
kiviröykkiöllä, hyvässä kanerva- 
tai turvemaassa, peitetään tal
vella ja lisääntyy jakamalla tai 
pistokkaista.

Rhodänthe. Ruusueternelli, 
Ruusujäkkärä, heimo Com- 

positese
R. Mangl&sii. L i n d 1 . Kotim. 

Australia. Tämän lajin siemeniä 
tuotiin Englantiin 1832 Swan- 
Riveristä, Australian lounaisran
nikolta 32° E. L. Kukki Lon
toossa 1833 erään merikapteeni 
R o b e r t  M a n g l e s i n  kas
vitarhassa ja hänestä on kasvi 
saanut nimensä. AI tenissä (70°), 
länsi-Ruijassa kylvettiin tätä 
lajia monta vuotta sitten kasvi
tarhaan kesäkuun alkupäivinä 
ja kasvi kukki runsaasti. 1878 
se kylvettiin lavaan Karasjoella 
(69°18’ ) i. Ruijassa ja sitten istu
tettiin puutarhaan, jossa se kuk 
ki 12 p. heinäkuuta.*

Hyvin soma, noin 30 cm 
korkea kasvi, oksat kasteen- 
siniset, kukat ruusunpunaiset, 
ihmeen sievät. Muunn. m ajor,

* Olen maininnut nämä tosi
asiat, jotta kukkaviljelijät huo
maisivat voitavan saada sel
laisia tuloksia australialaisista 
taimista pohjoisilla seuduilla 68 
— 70°. (A. E . N o r d e n s k j ö l d  
»Ur polarväxternas lif».)
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voimakkaampikasvuinen, kkt 
vähän suuremmat; maculata 
on kaunis, Australiasta tullut, 
kaikin puolin isompi ja vahvem- 
pimuotoinen, kukat purppuran
punaiset, kukan sisällä tumma, 
karmininpunainen rengas; macu- 
latus albus on edellisen valko
kukkainen muoto. Sitäpaitsi vil
jellään R . atrosanguinea eli R . 
atropurpurea nimisenä erästä 
Australiasta tullutta lajia taikka 
muunnosta, jolla on purppuran
punaiset kkt, mitkä kuitenkaan 
eivät ole niin kauniita kuin edellä
mainitut ja sen lisäksi on kasvi 
hennompi ja arempi huonoille 
ilmoille.

Nämä somat kasvit kasvavat 
kotimaassaan hiekkaisessa ja san
gen laihassa maassa, hyvin päi
vänpaisteisissa paikoissa. Viljel
lään kuin Acroclinium ia ja voi
daan kasvattaa sekä ruukuissa 
että avomaassa. Poikkileika- 
tut ja varjoisissa paikoissa kui
vatut kukat pysyvät kauvan 
kauniina. Niitä voidaan käyttää 
lakastumattomissa vihkoissa, 
seppeleissä, akkunoiden välissä 
y. m. s. Toisint.: Roccardia M a n - 
glesii, V o s s.

Rhynchocdrpa, Kärsäköynnös, 
heimo Cucurbitaceee.

R. dissecta. N a u d. Kotim. 
Afrikka. Köynnöskasvi, jolla on 
4— 5 m pituiset varret, kau
nis lehtirakenne ja kellanvih- 
reät, pienet, mitättömät kkt. 
Hedelmät, jotka kypsyvät myö
hään syksyllä, ovat pienet, mar-

jamaiset, ensin vihreät, sitten 
oranssinpunaiset. Kasvia käyte
tään säleistöjen, huvimajojen, 
pylväiden y. m. verhoksi. Li
sääntyy siemenestä. Syksyllä 
otetaan juuret maasta ja pide
tään kuivina tavallisen lämpi
mässä kasvihuoneessa. Toisint.: 
Coniandra dissecta, S c h r a d . ,  
B ryonia  dissecta et africana, 
T h b g .

Rodgersia, heimo Saxifrageee.

R. podophylla. A s a  G r a y .  
Kotim. Japanin metsät. 60— 80 
cm korkea koristekasvi, muistut
taen tuttua H oteja japonicaa. 
Lehdet 3— 5 sormiset; lehdykät 
leveänkiilamaiset, 3- tai useam- 
piliuskaiset ja hammaslaitaiset; 
kkt suurissa röyhyissä, valkeat. 
Erinomainen sarakekasvi ja se 
kannattaa tulla yleisesti viljel
lyksi.

Rudbdckia, Päivänhattu, 
heimo Compositse.

Rudbeckia suku, joka on saa
nut nimensä 1700-luvulla Up
salan professorina olleen O l o f  
R u d b e c k i n  mukaan, kuuluu 
luonnolliseen Compositeae hei
moon, alaosa Helianthoideae. Sen 
useimmat lajit ovat kotoisin Poh
jois-Amerikasta ja kuuluvat mo
nivuotisiin kasveihin, jotka vii
me vuosina ovat tulleet entistä 
enemmän huomatuiksi, koska 
niitä on helppo viljellä ja sopivat 
erittäinkin isompiin puutarhoi-
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hin ja puistoihin. Kaikilla on 
keltaiset kukat, toisinaan myös 
purppuranväriset piirteet kehä- 
lehdillä, ja tumma kehrä. Vilje
lyssä tavattavat lajit ovat seu- 
raavat:

R. califörnica. Gr a y .  1— 1,5 
m korkea. Lukuisat teinä-, elok. 
aukeavat kukat ovat keltaiset, 
kehrä tummanruskea. Toisint.: 
Obeliscaria, T. ja G.

R. columndris. P u r s h. 30—
60 cm. Kkt keltaiset tai ruske
at, aukeavat heinä— syyskuussa. 
Kaunis, kestävä kasvi; vaihtelee 
koko lailla.

R. digit&ta. M i 11. 1— 2 m
korkea, kelta- ja ruskeakukkai- 
nen, kukkii elo— lokak.

g~R. ftilgida. A i t. 30— 80 m
korkea, karkeakarvainen kasvi. 
On hyvin R. speciosan nä
köinen, mutta vaaleammat ja 
vähän isommat kukat. Kuk
kii elok. lopulta lokakuun lop
puun, kkt kauniit, oranssinkel
taiset, toisinaan on niitä niin 
ylen runsaasti, että kasvi siitä 
uupuu niin, jotta perin kuolee 
talven tullessa. Toisint.: R . aspe- 
ra , D e s f., R . chrysomela,
M i c h x., R . scabra, H o r t.

R. grandiflöra. G. G. Gmel .  
Kotim. p. Amerikka. Koko kasvi 
karkeakarvainen ja karkea. Var
si 30— 60 cm korkea; lht puikeat, 
sekä päästä että kannasta sui
pot, 10— 20 cm pitkät; mykerö

iso (hyvässä maassa noin 15 cm 
läpimitaten); laitakukat 2,5— 5 
cm pituiset, kauniin vaaleankel
taiset, aukeavat heinä— syysk. 
Toisint.: Centrocarpha grandi-
flora, Don.

R. hirtä. L. Kotim. Florida. 
Noin 50 cm korkea. Nähdään 
usein villiintyneenä Ruotsissa 
nurminiityillä, joihin on kylvetty 
amerikkalaista heinänsiementä, 
mutta ei näy meillä pysyvän 
villinä, kaiketi sen vuoksi, että 
heinä niitetään, ennenkuin kas
vin siemenet ovat ehtineet tu
leentua; kkt ihmeen kauniit, 
kullankeltaiset, ruskeakehräiset, 
auk. elo— syysk.

R. lacinidta. L. Kotim. p. 
Amerikka. 60— 200 cm korkea, 
eloisanvihreä lehtirakenne, kkt 
jotenkin isot, kauniit, kalpean- 
keltäiset, tummakehräiset kuin 
toisetkin, aukeav. heinä— syysk. 
Eräs muunnos, jolla on kerrotut 
kukat, pienten, kauniiden aurin- 
gonruusujen, »Goldball»in (kul
tapallon) näköiset, jonka kkt 
ovat erittäin arvokkaita leik
kokukkina. Istutetaan sarakkei
siin ja kestävät talven peittä
mättä. Tulee hyvässä maassa 
2— 2 , 5 0  m. Elo-, syysk. aukeaa 
erinomainen määrä kullankeltai
sia kukkia. Suositamme lämpi
mästi tätä lajia.

R. mäxima, tulee kolmatta m 
korkeaksi, sillä on oranssin
keltaiset kukat ja leveänpuikeat, 
sinivihreät lehdet. Kukintoaika 
on kesä— elok. Laji on mainio
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pensasryhmien etureunaan puis
to-istutuksissa ja muuallakin.

R. nitida. N u 11. Noin 1 m 
pituinen, kkt kauniit, keltaiset, 
jotka auk. heinä- tai elok.

R. purpurea. L. Kotim. Loui
siana. Pidetään sukunsa kau
neimpana, metrin pituinen, jäyk- 
kävartinen, varsia kaunistavat 
elo— lokak. isot, ruusunpurppu- 
raiset tai karmininpunaiset kkt. 
Kun tämän lajin siemenet ovat 
harvinaisia, monistellaan sitä 
tavallisesti jakamalla, jota toi
mitetaan niin varovasti kuin 
suinkin, parhaiten keväällä. 
Toisint.: Echinacea purpurea ,
M o e n c h., E . serotina, D. C., 
Rudbeckia hispida , H o f f m., 
R . speciosa , L k.

R. speciösa. W  e n d. Kotim. 
p. Amerikka. Ihmeen kaunis, 
noin 30— 60 cm korkea laji, joka 
kukkii runsaasti heinäkuusta 
syksypuoleen. Nurmikoissa se 
näyttää erinomaisen kauniilta, 
jos istutetaan yhteen pienempi 
määrä taimia, esim. 3 tainta

ryhmään, kkt tumman oranssin
keltaiset, auk. elo— lokak.

R. trilöba. L. 1— 1,5 m on kai
kin puolin Rudbeckia hirtän 
näköinen, mutta kasvaa kor
keammaksi ja tuuheammaksi; 
kukkii erinomaisen runsaasti elo
kuusta myöhään syksyyn.

Päivänhatut ovat yleensä help
poja viljellä, melkein poikkeuk
setta kauniita sarakekasveja. 
Vaativat yleensä kuivanlaista 
maata ja valoisia, päivänpaistei
sia paikkoja. Kosteassa maassa 
ja varjoisissa paikoissa ne pian 
talvella kuolevat, varsinkin jos 
silloin paljon sataa. Matalakas
vuisia lajeja sopii hyvin istut
taa päivänpaisteisille kivikoille, 
jotavastoin korkeampia käyte
tään sarakkeisiin tai isompien ja 
pienempien pensastojen reunoil
le. Ne lajit, joista voi saada sie
meniä, lisääntyvät parhaiten 
niistä; toisia monistellaan kas
via jakamalla, parhaiten ke
väällä, mutta arvokkaimpia 
muunnoksia pistokkaista lasin 
alla.

S

Sagina, Haarikka, heimo 
Alsineae.

S. subuläta. T o r r. ja G r a y. 
Kotim. Europpa. Ruotsissa vil
liintyneenä kallioilla ja hiek
kaisilla paikoilla lähellä merta.
5— 6 cm korkea, mätästävä, eloi-

sanvihreä, sammalmainen kasvi; 
varsi monihaarainen, l(*vinnyt, 
kolmikukkainen; lht ruusuk
keissa, hienot, oramaiset ja kkt 
lukuisat, pienet; valkeat, jotka 
auk. kesä-, heinäk. Tätä pientä, 
sievää kasvia käytetään kivi
kasojen ja luolien kaunisteeksi,
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missä se äkkiä leviääja muodos
taa kauniita, pehmeitä mättäitä, 
kivien välissä. Voi myös käyttää 
kasviryhmien ja sarakkeiden reu- 
nakoristeeksi ja pienten, hieno
jen mattojen muodostamiseen. 
Viimeksimainittuun tarkotuk- 
seen pannaan taimet noin 20 
cm päähän toisistaan, kastellaan 
ja pidetään aivan puhtaina rik
karuohosta. Kesällä, kun kasvit 
ovat ehtineet peittää maanpin
nan, on niitä toisinaan painet
tava laudalla taikka kohtalai
sen raskaalla jyrällä. Menestyy 
parhaiten kevyessä, ei liian kos
teassa maassa ja lisääntyy hel
posti jakamalla keväällä, tai 
siemenistä, joita on paras pie
nuutensa takia kylvää ruukkui
hin tai vateihin ja hiukan vain 
peittää mullalla. Talvella tulee 
kasvi ruskeahkoksi, joka väri 
taas aikaiseen keväällä katoaa. 
Toisint.: Arenaria caespitosa, A .  
verna, Sagina acicularis, S. 
pilifera et Spergula pilifera, 
H o r t., Spergula subulata, S w., 
ei tule vaihtaa Spergula pili- 
jeraan, D. C., joka on hyvin mai
nitun lajin kaltainen, mutta ei 
kestä talvea kylmässä maassa.

Sagittdria, Keiholehti, heimo 
Alismaceae.

S. Sagittifölia. L. Tavallinen 
meillä järvien rannoilla y. m. 
Kauneimpia vesikasvia meillä. 
Juurakko iso kuin pähkinä ja 
sen lisäksi mehevä. Veden alla 
kasvavat lehdet ovat tasasou- 
kat; toiset, veden päälliset leh

det soikeat ja ylimmät ovat nuo- 
lenpään muotoiset. Kukintoperä 
on toisinaan 40— 100 cm pitkä 
ja sen latvassa on tiheissä ter
tuissa valkeita, vähän punertavia 
kukkia. Istutetaan ja käytetään 
muuten kuin lummetta. Lisään
tyy siemenestä ja jakamalla. 
Siemenet ovat heti tuleennuttua 
kylvettävät ruukkuihin, jotka 
asetetaan vedellä täytettyihin 
astioihin. Kun taimet ovat tul
leet kyllin isoiksi, istutetaan ne 
joko vasuihin taikka isompiin 
ruukkuihin, jotka pystynpäin 
upotetaan veteen, taikka istu
tetaan taimet kohta suoraan ul
kosalle. —  Muunnoksella kerro
tut kukat. —  Vahingollinen kar
jalle; juuret sisältävät tärkke
lystä ja ovat ravitsevia (erästä 
tähän sukuun kuuluvaa lajia vil
jellään sen tähden Kiinassa).*

Sälvia, Salvia, heimo 
Labiätse.

Salvia suvun kasveja voi pitää 
mieltäkiinnittävimpinä koriste
kasveina, sillä niissä on monta 
arvokasta sekä avomaassa että 
ruukussa viljeltävää lajia, ja 
niissä on sekä lehti- että kuk- 
kakasveja, sekä yksi- että moni
vuotisia. Tässä vain ohimennen 
tahdomme mainita tuon ko
mean sinikukkaisen Salvia pa- 
tensin sekä tuon loistavan, 
punakukkaisen S . coccinean 
ja avomaassa kestävän S. ar-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, 1895, s. 77.
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gentean, jolla on isot, hopean- 
valkeat lehdet, joka lehtikasvina 
kaunistaa paikkaansa missä ta
hansa. —  Salvia suku on sangen 
suuri ja ennen viljeltyjä tai nyt 
viljeltäviä lajeja on satakunta. 
Tässä ei voi luetella kaikkia näitä 
lajeja, vaan mainitsemme vain 
ne lajit, joita näyttää kannatta
van enemmän tarkata. Niitä on:

S. argentea. L. Hopeasalvia. 
Kotoisin Espaniasta. Kaksivuo
tinen kasvi, joka kestää talven 
avomaassa, on erikoinen ja .,il- 
määnpistävä valkeavillaisten, 
suurten, ruusukkeissa olevien 
lehtiensä vuoksi. Varressa on 
harrittavat oksat ja valkeat, ei 
erittäin kauniit kukat. Käyte
tään sarakkeissa ja isommissa 
lehtikasviryhmissä taikka ko
ristekasvina nurmikoilla. Lisään
tyy siemenestä, joka kylvetään 
keväällä; taimia pidetään tal
vella pienissä ruukuissa +  5— 6° 
Cels. ja istutetaan seuraavana 
vuonna avomaahan. Toisint.: S. 
A ethiopis, Brot ,  ei L., S. atlan- 
tica, Per s., S . candidissima, 
G u s s., S . patula, D e s f.

S. aztirea. L a m. Kotim. p. 
Amerikka. Kalju, harmaanvih- 
reä kasvi. Varsi yhtenäinen, pys
ty, neliskulmainen, harvahaa- 
rainen, 60— 80 cm korkea, toi
sinaan korkeampi; lehdet vas
takkaiset, ruodilliset, soikean- 
suikeat, ylemmät kapeammat; 
kaikki ehytlaitaiset tai epätasai
sesti hampaiset. Heinä— syys
kuussa kaunistavat kiehkuroissa 
olevat, siniset kukat ylempiä

oksia. Kun tämän kauniin lajin 
siemenet ovat sangen harvinai
sia; monistellaan sitä tavallisesti 
pistokkaista, joita keväällä ote
taan talvella ruukuissa säilyte
tyistä taimista. Ulkosalla tämä 
laji vaatii lämmintä ja ylävää 
paikkaa sekä kuivaa peitettä 
talvella. Toisint.: S. accuminata, 
P e r s., S. angustifolia, M c h x., 
S . longifolia, N u 11., S . m exi 
cana, W a l t . ,  ei L., S . acumina- 
tissima, V e n t., S . elätä, P o i r., 
S. corifolia, S c h e e 1 e.

S. Slegans. V a h 1. Kotim. 
Meksikon vuoret. Kasvi 60— 80 
cm korkea, pensasmainen. Varsi 
pysty, kalju tai harvakarvainen; 
ylemmät oksat pörheät; lehdet

— 8 cm pitkät, ruodilliset, 
suippopäiset, sahalaitaiset, 
päältä vähän karheakarvaiset, 
alta tavallisesti sileät; kukat 
tähkämäisissä, 3— 6-kukkai
sissa kiehkuroissa, tavallisesti 
lihanväriset, mutta usein tum
manpunaiset, suuret. On ihmeen 
kaunis kasvi ruukussakin. Toi
sint.: S. microcaulis, P o i r., S. 
incarnata, C a v., S . puniceay 
M a r t. ja Gal .

S. officinälis. L. Kotim. e. ja 
k. Europpa, muunnos tricolor, 
H o r t. Tavallisen puutarhasal- 
vian muunnos, erinomainen kau
niin väristen lehtiensä ja vahvan, 
hienon maustetuoksunsa täh
den. Varsi puutava, punertava, 
monihaarainen, 30— 40 cm kor
kea ja korkeampikin; lehdet ruo
dilliset, pitkänsoikeat, pyöreä- 
mäiset, harmaanvihreät ja hie-
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nosti verkkosuoniset, kannasta 
suppeat. Kukat punaiset, mität
tömät. Käytetään etupäässä ryh
mien ja sarakkeiden reunuksiin, 
istutettavaksi kivikasoille, luo
lille ja muille kuiville paikoille. 
Vaatii päivänpaisteisia paikkoja 
sekä kuivaa, hiekan- ja kalkin- 
sekaista maata. Varjoisissa pai
koissa sekä voimakkaassa taikka 
märässä maassa menettävät leh
det omituisen värinsä, jonka- 
tähden tätä salvialajia viljel
lään. Lisääntyy pistokkaista ke
väällä. Toisint.: S. tricolor ei S . 
Clusi, H o r t.

S. pratönsis. L. Niittysalvia. 
Kotim. Europpa. Kasvaa meillä 
harvinaisena viljellyillä niityillä, 
Savossa (Mikkelissä 1883). Noin 
50— 70 cm korkea, kaunis laji; 
varsi pysty tai koheneva, nelis
kulmainen, latvasta tahmeakar- 
vainen; lehdet vastakkaiset, 
kureiset, aluslehdet levinneet, 
soikeansuikeat, hert takan täiset, 
ylemmät sepivät, nyhälaitaiset. 
Kaunis laji, suuret, siniset ku
kat kiehkuroissa. Muunnoksilla 

• ruusunpunaiset tai valkeat ku
kat, onpa vielä eräs vaaleansini- 
kukkainen muoto, lupinoides, 
H o r t. Sekä laji että muunnok
set ovat sangen harvinaisia puu
tarhoissa, mutta niitä kannat
taisi useammin käyttää. Niitä 
on paras istuttaa ryhmiin, joihin 
kaikkia lajeja voidaan panna 
sekaisin. Monistellaan siemenestä 

• tai jakamalla. Toisint.: S. Tenorei 
S p r., S. virgata, S a v i ., S. 
variegata, W . ja K., S . Barrelierii

T e n., S . dubia, C. K o ch ., 
S . agrestis, L., S . haematodes, L.

S. Sclärea. L. Muskatellisalvia. 
Kotim. e. Europpa. Karvainen, 
metrin korkuinen tai korkeam
pikin laji, jolla on isot lehdet ja 
vaalean sinipunervat kukat. 
Käytetään suurempain puutar
hani kuvanihanissa kasvijärjes
tetyissä, osaksi myös kivikoissa, 
osaksi nurmikkoiden koristeiksi. 
Vaatii kuivaa, kiviperäistä maa
ta. Monistellaan siemenestä. Toi
sint.: S . bracteata, Si ms., ei 
R uss., S. Sim siana, R. ja Se h., 
Sclarea vulgaris, M i 11.

Tähän lisäksi mainitsemme 
muutamia hienompia lajeja, joita 
sopii viljellä avomaalla, ja joita 
kannattaisi koetteeksi meillä vil
jellä, nimittäin: Salvia setiopis, 
L., Ranska, 60 cm —  1 mtrin 
korkuinen, valkokukkainen. —  
S. bicolor, D es f., Algier, 60 
cm— 1 metrin korkuinen, kkt 
sinisenvioletit. —  S . canescens, 
M e y, Kaukasia, sinipurppu- 
ranpunaiset kkt. —  S . cardua- 
cea, B e n t h, Kalifornia, 30— 50 
cm korkea, haarainen, hövteä, 
kkt vaalean purppuranpunaiset. 
Sanotaan olevan erittäin kau
niin ja kuuluu kestävän ulko
salla. —  S. glutinosa, L., k. Eu
roppa, kkt keltaiset. —  S . H a b- 
litziana, P al i . ,  Tauria, 30— 50 
cm korkea, kukat siniseen vivah
tavat. Talvella peitettävä- tai pi
dettävä hallattomassa huonees
sa.— S .H i a n s ,Royl.,  Kaschmir, 
30 cm korkea, vaaleansinisen- tai 
valkeankirjavat kukat. Peite
tään tai pidetään  ̂paleltumatta
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talvella. —  S. nutans, L., Kauka
sia, sinikukkainen. —  S. pendula, 
V a h 1., Podolia, 60 cm— 1 met
rin korkuinen, sinikukkainen.

Paitsi tässä mainituita on 
monta muuta, enemmän tai vä
hemmän arvokasta. Kaikki tä
hän kuuluvat lajit vaativat ke
vyttä, viljavaa maata.

Sanguinäria, Veriheinä, 
heimo Papaveracese.

S. canadönsis. L. Kotim. p. 
Amerikka. Mieltäkiinnittävä, 
varreton kasvi, jolla on maanalai
nen, mukulainen juurakko, jo
kaisesta juurakon silmukasta 
nousee vain yksi ainoa, harmaan- 
vihreä, munuamainen ja liuskai
nen lehti sekä sangen iso ja erit
täin kaunis, valkea kukka, jossa 
on 8— 12 kuultavan valkoista ke- 
hälehteä kahdessa kiehkurassa, 
joista sisimmäiset lehdet ovat 
vähän leveämmät. Lukuisat, vaa
lean oranssinväriset heteet ku
vastuvat kauniisti valkeita lehtiä 
vastaan. Mainitsemista ansaitsee 
vananpituisen, ruodin päässä ole
van, ainoan lehden muoto, se on 
aluksi harrittava, sitten alaspäi- 
nen, liuska- ja hammaslaitainen, 
päällyspuoli punasuoninen. Tä
mä kaunis kasvi, jonka kaikki 
osat sisältävät punertavaa, äite- 
länmakuista, oksettavaa nes
tettä, on sangen harvinainen 
meidän puutarhoissamme, mutta 
sitä olisi useammin viljeltävä. Se 
menestyy parhaiten kuohkeassa, 
vähän turpeensekaisessa kaner- 
vamaassa ja kukkii tavallisesti

huhti-, toukokuussa. Käytetään 
erityisesti kivikkojen, vuorten, 
luolien y. m. kaunisteeksi. Li
sääntyy jakamalla.

Sanguisörba, Punaluppu, 
heimo Rosacese.

S. canadensis. L. Kotim. Ka
nada. Metrin pituinen, kkt viher
tävän valkeat pystyissä, liereissä 
tähkissä. Heteiden valkeat pal
hot hyvin ulkonevat, ponnet kel
taiset.

S. dodecöndra. M o r. Kotim. 
Lombardia. 1— l,so m korkea, 
tuuhea kasvi. Kukat pitkissä, 
taipuvissa tähkissä, vihreänval- 
keat, heteiden palhot hyvin ul
konevat, valkeat.

S. media. L. Kotim. Kanada, 
metrin korkuinen. Kukat mu- 
nanpyöreissä, liereissä tähkissä, 
lukuisat, purppuranpunaiset, 
mutta pienet.

Kukkivat kesä-, heinäkuussa. 
Niitä voidaan isommissa kasvi
tarhoissa ja puistoissa käyttää 
monella eri tavalla. Sinivihreitä, 
parilehtisiä lehtiä voidaan, sa
moin kuin kukkatähkääkin käyt
tää isommissa maljakko vihkoissa. 
Kasvit menestyvät kaikessa, hy
vässä maassa ja lisääntyvät hel
posti jakamalla ja siemenestä.

Saponäria, Suopayrtti, 
heimo Sileneee.

S. officinälis. L. Kotim. Eu- 
roppa. Kasvi heleänvihreä, 20—
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80 cm korkea maanlaadun mu- I 
kaan. Kasvi kalju, juuret laa
jalle suikertavat; varsi pysty, 
nousee taipuneesta alkurungosta; 
lehdet puikeat tai pitkulaisen- 
suikeat, suippopäiset, kapeakan
taiset, epäselvästi reunustetut; 
kkt lyhytperäiset, isot, vaalean 
ruusunpunaiset, toisinaan eloi
san punaiset, vähän tuoksuavat. 
Muunn. flore pleno, kkt vaalean
punaiset, täyteiset; flore purpureo  
pleno, vähän tummemmat ku
kat; foliis variegatus, valkeankir- 
javat lehdet, ei ole niin rehevä 
kuin edellinen.

S. ocymödes. L. Kotim. Ty
rolin ja Sweitsin Alpit. Varsi 
kureinen, lukuisat, rennot, le
vinneet oksat, jotka hiukan ko
hoavat maasta ja maton tavoin 
peittävät sen pinnan; lht pienet, 
vastakkaiset, pitkänpyöreät tai 
soikeat, toisinaan suippopäiset, 
karhealaitäiset, hyvin runsaasti 
pieniä, ruusunpunaisia, ihmeen 
somia kukkia. Menestyy kui
vissa paikoissa. Voidaan käyttää 
kiviröykkiöiden, luolien v. m. 
kaunisteeksi. Kukkii toukokuus
ta heinäkuuhun. Monisteitaan sie
menistä ja jakamalla.

Kaikkia lajeja käytetään sa
rakkeissa, menestyvät missä 
hyvässä maassa tahansa. Ta
vallinen, yksinkertainen muoto 
menestyy paremmin kosteilla 
paikoilla, jotavastoin kerrotut 
muodot kukkivat runsaammin, 
kun ne istutetaan kuivempaan ja 
laihempaan maahan. Lisäänty
vät itse juurivesoista ja näh
däänkin sangen usein villiinty

neinä puutarhoissa. Toisint.: S i-  
lene Saponaria , F r.

Muutamia Saxifraga sukuun kuu
luvia koristekasveja.

Saxifraga kasvit ovat sekä 
mieltäkiinnittäviä että sangen 
runsaskukkaisia. Jo Skandinavi
an niemimaalla on Har t mani n  
kasviopin mukaan 14 viljele
mätöntä lajia, Saksassa 34 ja vil
jeltynä on noin 40 lajia, muun
noksia ei ole niihin luettu. Osa 
näistä lajeista on erittäin kau
niita, kuten Saxifraga cotydelon, 
toiset taas niinkuin S . csespitosa 
kuuluvat erinomaisiin reunakas- 
veihin; somia ne ovat kaikki. Sen 
lisäksi on niiden viljely erinomai
sen helppo, lukuunottamatta ai
van harvinaisia poikkeuksia.

Alempana mainitaan pieni va
likoima niitä lajeja, jotka etu
päässä ansaitsevat viljelemistä.

Saxifräga, Rikko, heimo 
Saxifragese.

S. Aizoön. J a c q. Tunturi- 
rikko. Kotim. Europan Alpit ja 
tunturit. Kasvi sinivihreä. Jäy
kät, ruodittomat, kaljut, pitku
laisen kielekkeiset j hienosti nyhä- 
laitaiset aluslehdet muodosta
vat kauniin ruusukkeen, jonka 
keskeltä nousee 15— 30 cm pi
tuinen vana, joka touko-, kesä
kuussa on täynnä valkeita tai 
kellahtavan valkeita, sisältä pu- 
natäpläisiä kukkia. Käytetään 
istutettaviksi kivikasoille, luo-
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lille y. m. sekä lisääntyy jaka
malla. Muunn. intacta, W  i 11 d., 
sillä on aivan valkeat kukat.

S. altissima. K e r n. Kotim. 
Alpit. Lehdet ruusukkeissa; vana 
30— 50 cm korkea; kkt, jotka 
aukeavat kesä— elok., ovat val
keat, toisinaan suoniset tai täp- 
likkäät. Istutetaan auringonpais
teisille paikoille, kivikasoille ja 
alppi-istutuksiin. On täysin kes
tävä.

S. Burserina. L. Tämä Saxi
fraga sukuun kuuluva laji on 
ansiokas. Kauniine, valkeine 
kukkineen parhaimpia koriste
kasveja kivikoissa. Kotoisin Ty
rolista ja Dalmatsiasta, kasvaa 
etupäässä kalkki- ja granitti- 
peräisessä maassa, 2,000— 2,500 
metrin korkeudessa merenpintaa 
ylempänä. Lehdet tiheästi yhteen 
ryhmittyneet, kolmikulmaiset, 
teräväkärkiset, sinivihreät; va
nassa 1— 2 kukkaa; kukintoperä 
on hyvin hieno, eloisanruusun- 
värinen ja lehtirakenne soma, 
jonka rinnalla kauniit, melkein 
aivan valkeat ja verrattain isot 
kukat aukeavat hyvin lukuisina. 
—  Kasvi on, niinkuin sanottu, 
oikeastaan alppikasvi ja muo
dostaa tiheitä mattoja siinä, 
missä se saa olla paikoillaan ja 
lisääntyä. Kukkii aikaiseen ke
väällä. —  Kasvin viljeleminen ei 
suinkaan ole vaikea. Kuivahko, 
kivinen ja ylävä paikka on paras 
sen menestymiselle. Koska se ei 
siedä kovaa ja paahtavaa päi- 
vänpaistetta, on ehkä viisainta 
kasvattaa sitä pohjoiseenpäin

sijaitsevalla paikalla. Monistei
taan siemenistä tai jakamalla.

S. csespitösa. L. Mätäsrikko. 
Meillä harvinainen. Uudella
maalla (Hyvämäellä); Laat. 
(Kurkijoella; Vourlahdella, Va
lamossa). Kotimaa Lappi, Alpit. 
8— 10 cm korkea laji, jolla on 
lukuisat, aina vihreät, hienoja
koiset lehdet ja yksinäiset, val
keat tai kellahtavat, sangen 
isot kukat. Muunn. laiifolia, 
H o r t., vähän leveämpilehtinen, 
mutta muuten edellisen kaltai
nen. Erinomainen kallioiden, ki
vikkojen, raunioiden y. m. kau- 
nisteeksi. Tällä kasvilla voi myös 
verhota hautakumpuja, jotka 
pian siitä saavat pehmeän, sam- 
malmaisen peitteen, joka talvet, 
kesät säilyttää raittiin vihan- 
nuutensa ja jota touko-, kesä
kuussa tuhannet, valkeat kukat 
kaunistavat. Mainio, helposti vil
jeltävä kasvi reunamiin ja tapet
ti-istutuksiin. Ansaitsee yleistä 
viljelemistä mainittuihin tarko- 
tuksiin. Lisääntyy helposti' ja
kamalla taikka pistokkaista.

S. cordifölia. H o w. Kotim. 
Siperia. 20— 25 cm korkea, lht 
isot ja kkt vaalean ruusunpunai
set. Kaunis.

S. Cotyledon. L. Kotim. Al
pit, Pyrenean vuoret ja Lappi. 
Aluslehdet kauneissa ruusukkeis
sa, valkovihreät, paksut, laidois
sa pienet, helmimäiset täplät. 
Vana usein 30— 60 cm korkea ja 
korkeampikin, siinä pitkä ja 
runsas kukkaröyhy; kkt isot, vai-
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keat, muodostaen runsaan, kau
niin huippusärmiön, aukeavat 
heinä-, elok. Muunn. pyram idalis, 
H o r t. eroaa päämuodosta pi
temmän kukkaröyhyn ja yleensä 
voimakkaamman kasvun puo
lesta. Sekä laji että muunnos 
ovat kauniita ruukkukasvei
ttakin. Ne istutetaan pienempiin, 
hyvin läpäiseviin ruukkuihin ja 
kukkivat tavallisesti 3— 4 vuo
den kuluttua. Poistamalla kaikki 
syrjävesat, jotta vain yksi ruu
suke saa kehittyä joka ruukussa, 
tulee vana korkeammaksi ja voi
makkaammaksi. On koko su
kunsa kauneimpia lajeja ja an
saitsee yleistä viljelemistä. 
Muunnosta, pyram idalis, pide- i 
tään parannettuna muotona.

Tunturimorsian taikka kasvi
tieteellisellä nimellä Saxifraga 
Cotyledon , L. kasvaa viljele
mättä muutamilla, yksinäisillä 
paikoilla Ruotsin ja Norjan äkki
jyrkillä tunturiseinillä. H a r t 
ma n  kirjassaan, »Skandinaviens 
flora», sanoo sen kasvavan Kil
pisjärven ja Tornionjärven ran
noilla, molemmat Tornion-La- 
pissa, Nammatin luona Luulajan 
Lapissa, Jämtlannissa ja Nor
jassa e. Ruijassa y. m. p.

Muutama vuosi sitten saatiin 
Koekentälle —  Tukholman luo
na—  viisi tainta tätä harvinaista 
kasvia, ne istutettiin kuivaan ja 
päivänpaisteiseen paikkaan ul
kosalle. Neljä tainta kuoli san
gen pian, mutta viides rupesi re
hottamaan, jotta se on kasvatta
nut lukuisista lehti-ruusukkeista 
muodostetun mättään. Tämä oi
va taimi on jo muutamia vuosia

kukkinut niin runsaasti, että on 
ollut oikein ihme sitä nähdä. 
Sillä oli ainakin 18, noin 50 cm 
korkuista, haaraista vanaa, jo
kaisessa noin satakunta kau
nista, valkeaa kukkaa, joka teki 
sen niin suloisen näköiseksi, että 
se hyvin ansaitsee tuon runollisen 
nimen »tunturimorsian».

S. crassifölia. L. Siperia, 20—  
25 cm korkea, isolehtinen ja vaa
lean ruusunpunakukkainen. Erit
täin kaunis.

S. cuneifölia. S w. Kotim. Al
pit. Lehdet ruusukkeiset suiker- 
tavissa lonkeroissakin; vasta- 

I puikeat, kiilamaiset, lyhytruo- 
tiset, paksut, hammaslaitaiset, 
päältä tummanvihreät, alta kal- 
peanpunaiset. Vana 20— 30 cm 
korkea; kkt röyhyssä, pienet, val
keat, punatäpläiset. Käytetään 
kivikasoilla, toisten alppikasvien 
joukossa ja menestyy koko hy
vin hyvässä kanerva- tai turve
maassa. Lisääntyy jakamalla.

S. geraniöides. L. Kotim. Pyre- 
nean vuoret. Tämä pieni, sievä 
laji muodostaa tiheitä, sametin- 
pehmeitä mattoja ja sitä voi 
käyttää kuin S . caespitosaa. Ku
kat ovat jokseenkin isot, aivan 
valkeat ja aukeavat hyvin lukui
sina touko-, kesäk.

S. Geum. L. Kotim. Alpit. 
Lehdet ruusukkeissa. Vana 20—  
30 cm korkea, kkt pienet, val
keat, hyvin vaaleanpunaiset, 
ruusunpunaisen täplikkäät, pie
nissä röyhyissä. Menestyy par-
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haiten varjoisissa paikoissa, kos
teassa maassa. Käytetään ja mo
nistettaan kuin S. caespitosaa.

S. granuldta. L. Mukularikko. 
Kotim. Europan Alpit. Sangen 
tavallinen maan e. osassa. Kasvi 
heleänvihreä, varsi 15— 25 cm 
korkea, ylhäältä tahmeakarvai- 
nen; lehtiä harvassa, aluslehdet 
leveäruotiset, munuamaiset, pyö- 
reäliuskaisesti pykälaitaiset; kkt 
valkeat, kauniit, kellomaiset, 
heikosti tuoksuavat. Muunn. flore 
pleno, kkt valkeat, kerrotut, on 
todellinen loistokasvi, joka kau
neutensa ja kestävyytensä täh
den ansaitsee paikan jokaisessa 
kukkatarhassa. Tätä kaunista 
kasvia voi kasvattaa kuivitta ki
viröykkiöittä, sarakkeissa tai 
reunuskasvina. Menestyy parhai
ten kuivassa maassa ja lisääntyy 
niistä pienistä, sipulimaisista sil
mikoista, joita on riittävästi kas
vin tyvessä. —  Tavallista, vil
jelemätöntä muotoakin voidaan 
puutarhoissa kasvattaa kuivien 
mäkien tai rinteiden kaunisteena; 
joissa se itsestään lisääntyy.

S. Höstii. T a u s c h. Kotim. 
Tyroli, Krain, Alpeitta. Lehdet 
ruusukkeissa, vana usein 40— 50 
cm korkea, haarainen; kukat sar
jamaisissa tertuissa, valkeat, 
punatäpläiset. Komea kasvi teko- 
kallioistutuksiin ja sarakkeisiin. 
Toisint.: S . elatior, M. ja K.

S. hypnöides. L. Sammalrikko. 
Kotim. Alpit, Pyrenean vuoret. 
Sammalmainen, vihreä kasvi; 
varsi 25— 30 cm korkea, punerta

va, lehtiä harvassa; ruusukkeet 
mätästäviä, vanoja kasvavia, 
lehdet pienet, kauniinvihreät, 
milloin 3- milloin 5-liuskaiset, 
liuskat suippopäiset; kkia vähän, 
valkeita; auk. touko-, kesäkuussa. 
Sitä voidaan niinkuin caespitosaa 
y. m. käyttää kosteiden kallioi
den ja luolien verhoksi, hau
doitte ja reunuksiin. Kasvaa 
myös kuivitta ja päivänpaistei
sitta paikoitta, mutta ei tule 
sellaisissa paikoissa niin kau
niiksi. Lisääntyy jakamatta taik
ka pistokkaista.

S. linguldta. B e l l .  Kotim. 
Alpit, on lähinnä Saxifraga C o- 
tyledonin näköinen. Kaunis.]

S. longifölia. L a p. Kotim. 
Pyrenean vuoret. Varsi haarai
nen, tahmeakarvainen, samoin 
kuin kukkaperät ja suojusleh- 
det. 30— 50 cm korkea; lehdet 
ruusukkeissa, pitkän lapiomaiset, 
päältä vähän kuperat; kukat haa- 
raisessa röyhyssä, lukuisat, val
keat, hienotäpläiset, punaisetta 
kirjaillut, auk. kesä-,heinäk. Su
kunsa kauneimpia. Menestyy 
erittäin hyvin, jos multaan on 
sekotettu kalkkikivikappaleita. 
Toisint.: Chondrosea longifolia, 
H a w.

S. muscoides. W u l f .  Kotim. 
Alpit. Muodostaa kauniita, hie
noja, sammalmaisia, eloisanvih- 
reitä mättäitä. Kukat ovat kel
lahtavia, toisinaan vaaleanpu
naisia. Auk. touko-, kesäk. Voi
daan käyttää kuin S. hypnoi- 
desta.
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S. palmdta. S m i t h .  Kotim. 

Englanti. Matalakasvuinen, tah- 
meakarvainen, mätästävä laji, 
kukat kellanvalkeat, jotka auk. 
touko-, kesäkuussa. Käytetään 
ja hoidetaan kuin S. hypnoidesta.

S. peitata. T o r r. Kotim. p. 
Amerikka, Kalifornia. Juuri sui- 
kertava; lht aivan pyöreät, lius
kaiset; ruodit 60 cm pitkät, 
kukat pienehköt, mutta monilu
kuiset, viuhkamaisissa tertuissa, 
lihanväriset, aukeavat kesän ai
kana. Muhkea laji ja suurin kai
kista tähän asti tunnetuista ri
koista. Toisint.: Peltiphyllum
peltatum , E n g 1.

S. pensylv&nica. L. Kotim. p. 
Amerikka. Enemmän omituinen 
kuin kaunis. Kasvin lehdet 12—  
15 cm pitkät ja noin 6— 8 cm 
leveät, muistuttavat muutamia 
salaattilajeja. Pysty kukin tope- 
rä —  ennen kukkimista muis
tuttaa hyvin parsaa —  tulee 40 
— 50 cm korkeaksi ja auk. tou
kokuussa; sillä on lukuisat, mut
ta pienet, vihreänkeltaiset kkt 
pitkissä, harseissa röyhyissä. On 
sopiva istuttaa varjoisiin paik
koihin, kuten kivikasoille, luolille 
sekä ryöppyputousten ja järvien 
rannoille. Lisääntyy siemenistä 
ja jakamalla. Toisint.: M icran - 
thes hieracifolia, H a w., S . caro- 
liniana ja S. m arylandica, H o r t.

S. rettisa. G o u a n. Kotim. 
Sweitsi, Piemont, Alpeilla. Muo
dostaa isoja, tiheitä, sinivihreitä 
mättäitä, jotka aikaiseen kevääl
lä ovat aivan kauniiden, vaalean

punaisten kukkain peitossa. Istu
tetaan kiviröykkiöille kevyeen, 
turpeiseen maahan, suojataan 
roudalta. Lisääntyy siemenestä 
ja jakamalla.

S. rotundifölia. L. Kotim. Py- 
renean vuoret. Sievä, vaalean- 
vihreä kasvi ilman ruusukkeita, 
aluslehdet herttamaisen munua- 
maiset, isonyhäiset; varsi pysty, 
röyhymäisesti haarautunut ja 
siinä pienet, somat, valkeat, si
sältä punatäpläiset kukat. Sopii 
hyvin reunuksiin. Lisääntyy it
sestään maahan pudonneista sie
menistä.

S. serratifölia. Don.  Kotim. 
Irlanti. Lehdet ruusukkeissa, hie
nosti ja somasti sahalaitaiset. 
Vana noin 15— 20 cm korkea, 
siinä valkeat, punatäpläiset ku
kat tiheissä röyhyissä. Käyte
tään ja monistellaan kuin edel
listä. Toisint.: S. serrata, H o o k., 
S . longiserrata, H o r t.

S. umbrösa. L. Poslinikukka. 
Kotim. Europpa. Jotenkin usein 
viljelty laji; lehdet isot, ruusuk
keissa, puikeansuikeat; vana 15 
— 20 cm korkea; kkt pienet, 
mutta lukuisat ja somat, valkeat, 
vaaleanpunaisen ja keltaisen täp- 
likkäät. Käytetään reunuksiin 
taikka istutettaviksi kivikasoille 
eikä ole maanlaadun eikä pai
kan valitsija. Lisääntyy hel
posti jakamalla. S. umbrosa ja 
caespitosa täysin kestäviä Vaa
sassa, kukkivat kesäkuussa. Me
nestyvät myös varjopaikoissa.

Kaikkia "tässä lueteltuja lajeja
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monisteitaan jakamalta. Kasva
vat kaikessa, viljelykseen kelpaa- 
vassa maassa.

Bergianin kasvitieteellisestä 
puutarhasta, Tukholman lähellä 
on Maanviljelysakatemian Koe- 
kentälle saatu muutamia vuosia 
sitten kaksi Saxifraga lajia, joi
ta ehkä saattaa tässä edellisten 
lisäksi mainita.

Saxifröga Andrevvsii. Haw., 
S . Geumin ja S . Aizöonin  seka
sikiö, erittäin soma kasvi, jolta 
on ruusukkeiset, 4— 6 cm pitkät 
ja noin 1 cm leveät, kauniit, vaa
leanvihreät ; valkeahkoreunaiset, 
sahalaitaiset lehdet. Vanat, joissa 
on lukuisat, pienet, vaikeahkot, 
tummatäpläiset kukat, tulevat 
noin 30 cm pitkiksi. Kasvi on 
täysin kestävä ja helppo viljellä. 
Ansaitsee huomiota.

S. decipiens. E h r h. Kotim. 
keski- ja 1. Europpa, on hyvin S. 
ceaspitosan näköinen, mutta vä
hän rehevämpi, joka kuitenkin 
ehkä tulee siitä, että se on istu
tettu viljavaan maahan. Muo
dostaa somimpia, vihreitä mat
toja ja reunuksia ja sitä kannat
taa erikoisesti tarkata.

Molempia näitä lajeja on hy
vin helppo jakamalta monisteita.

Scabiösa, Tähtiruusujuuri, 
Ruusuruoho, heimo Dip- 

sacöcse.

S. alpina. L. Kotim. Alpit. Var
si 2 m korkuinen ja korkeampi, 
vähän karvainen; lht harvassa,

harmaanvihreät, parijakoiset- 
Aluslehdet pitkulaiset, ehytlai
taiset. Kukat kalpeankeltaiset 
pvöreissä mykeröissä. Isommissa 
puutarhoissa kasvatetaan niitä 
ryhmittäin nurmikoissa. Menes
tyvät kaikellaisessa, hyvässä 
maassa ja lisääntyvät sieme
nestä. Toisint.: Chephalaria al
pin a , S c h r a d.

S. caucösica. B i e b. Kau
kasian ruusuruoho. Kotim. 
Kaukasia. 60— 100 cm korkea, 
vaaleanvihreä kasvi, kkt vaalean 
punasinervät, erinomaisen kau
niit, auk. heinä— syysk. Muunn. 
elegans, S p r. (toisint.: S. con- 
nata, H o r n e m., S. caucasica 
integrifolia, L k., Asterocephalus 
elegans, L a g. on erikoinen suu
rehkojen, kauniin vaaleansinisten 
kukkain takia. Sopiva istuttaa 
ryhmiin ja sarakkeisiin sekä 
isompiin että pienempiin kasvi
tarhoihin. Lisääntyy siemenestä 
ja jakamalta. Toisint.: Astero
cephalus, S p r.

S. graminefölia. L. Kotim. e. 
Europpa. Tämä laji tulee noin 
30— 40 cm korkeaksi. Varsi 
tyvestä vähän puutava, haa- 
rainen ja levinnyt; lehdet vas
takkaiset, suikeat, valkean, sil- 
kinhienon karvan peittämät. Me
nestyy kuivissa ja laihoissa pai
koissa ja sitä voi edullisesti 
istuttaa pienempien pensastojen 
reunoille taikka kuiville rinteille 
ja kiviröykkiöille. Vaaleansiniset 
taikka punertavat kukat aukea
vat kesä— elok. Toisint.: Astero-
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cephalus graminifolius, S p r., 
Succisa graminifolia , M n e h.

S. Tat&rica. G m e 1. Kotim. 
Tataria. Varsi 2 metrin korkui
nen, tyvestä karvainen, samoin 
lehtiruodit, ylhäältä kalju; leh
det sepivät, parilehtiset, 5— 6 
päriset; lehdykät pitkulaisen sui- 
keat ja pitkänsuippopäiset; kkt 
kalpeankeltaiset, auk. heinä—  
syysk. On S. alpinan näköinen, 
käytetään ja hoidetaan kuin 
tätä. Toisint.: Cephalaria tatarica 
S c h r a d., Scabiosa caucasica 
ja lutea täysin säätä sietäviä Vaa
sassa, kukkii heinäkuusta alkaen 
kaiken kesää.

Selliä, Sinililja, heimo 
Liliaceae.

S. autumnälis. L. Kotim. Eu- 
roppa ja Afrikka. 8— 12 cm kor
kea. Lehdet kapeat, tasasoukat. 
Varren latvassa vaalean purppu
ranpunainen kukkaterttu. Kas
vin suurin arvo on siinä, että sen 
kukat aukeavat vasta syyskuus
sa, kun useimmat kasvit jo ovat 
kukkineet. Istutetaan yhdessä 
pieniin ryhmiin ja peitetään leh
dillä huolellisesti talveksi.

S. bifölia. L. Kotim. etupäässä 
Välimeren seudut, 10— 20 cm 
korkea. Sipuli paksuhko, munan
muotoinen. Tavallisesti 2 lehteä, 
melkein keskivarteen sepiviä, sui- 
keita, uurteisia, tylppiä. Kukka- 
tertussa 3 tai useampia, heleän 
taivaansinisiä kukkia, jotka au

keavat aikaiseen keväällä, meillä 
jo toukokuussa.

S. campanuldta. A i t. Kotim. 
Espania, Portugali, 20— 25 cm 
korkea. Lehdet leveät, suikeat, 
suippopäiset, ruusukkeissa va
nan juuressa; kkt kauniit, lukui
sat, lyhytruotiset, pyöreämäi- 
sesti kellomaiset, vaihtelevat 
kooltaan ja väriltään, tavalli
sesti hyvin avonaiset, nuokkuvat, 
vaaleansiniset, 12 cm pitkissä, 
huippusärmikkäissä kukkater
tuissa; kukat aukeavat kesä
kuussa. Tämä laji ja sen monet, 
vaihtelevat muodot ovat sopivat 
sarakkeiden kaunisteeksi ja nur
mikkoihin sekä reunuksiin. Vä
hän arka lumettomina talvina, 
jonkatähden on paras peittää 
se huolellisesti joka vuosi. Toi
sint.: Soilla hispanica , M i 11., 
—  S. hyacinthoides, J a c q., H y a -  
cinthus campanulatus, H o r t. 
P a r i s., Agraphis campanulata, 
R e h b.

S. Hohenäckeri. F i s c h ja
M e y. Kotim. Kaukasian etelä
puoli, 10— 15 cm korkea. On 
monessa suhteessa S. sibirican 
kaltainen, mutta eroaa siitä maa
ta myöten levinneistä lehdistään 
ja aikaisemmasta kukinnostaan; 
lehdet ovat litteät, suikeat. Ku
kat punasinervät, vähän kello
maiset kevyissä, vähäkukkai- 
sissa tertuissa. Tämä laji ansait
see tulla laajalle levitetyksi mei
dän puutarhoihimme, sillä se on 
aikaiseen kukkiva, samoin kuin 
Crocus ja tavattoman kestävä. 
Toisint.: cernua pluriflora, Ledeb.
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S. itälica. L. Kotim. Italia 

Sweitsi, e. Ranska ja Baden. 15—  
20 cm korkea. Lehdet uurteiset, 
alastaipuneet tai rennot; vana 
ei ole erittäin pitkä; kkt kalpean
siniset, pienet, harrittavat, ly- 
hytperäiset, pitkulaisen kehä
mäisessä ja tiheässä tertussa, 
auk. kesäk. Sipuli melkein val
kea. Erinomainen sarakkeisiin, 
mutta varsinkin reunuksiin ja 
erikoisiin, pieniin ryhmiin. On 
kestävä ja menestyy kaikellai- 
sessa, raittiissa maassa, mutta 
parhaiten hiekkamullassa. Päi
vänpaisteinen, lämmin ja ilma- 
kas paikka on sopivin kaikille si
nililjoille; S. bifolia menestyy 
mainiosti puolivarjoisessa pai
kassa ja puiden alla, jotka kui
tenkaan eivät saa kokonaan es
tää päivänsäteitä. Koska tämä 
laji on harvan ja laihan näköinen, 
niin on kauniimpaa, jos taimet 
istutetaan tiheästi pieniin ryh
miin, mutta silloin ovat ne istu
tettavat uudestaan ja maata 
parannettava* joka 3:s tai 4:s 
vuosi. Tämän lajin sipuleja ei 
voida säilyttää niinkuin toisten 
lajien ilmakkaassa paikassa,vaan 
ne ovat heti istutettavat määrä
paikkaansa, 15 cm joka sipulin 
väliin.

S. Puschkinioides. R g 1. Ko
tim. Turkestani. Kasvi 15 
— 20 cm korkea. Lehtiä 2— 4, 
tasasoukkaa, tylppää, kaljua, 
10— 15 suonista, 6— 7 cm 
pitkää ja 12 mm leveää; 
vana kalju, 6— 12 cm korkea, 
kkt pystyt, kalpeansiniset, kehä- 
lehtien päissä tummempi viiva.

Smirnoff, Käsikirja. — 20

Kukkii aikaiseen keväällä, sa
maan aikaan kuin S. bifolia, S. 
sibirica ja Puschkinia chilloides, 
on täysin kestävä ja aikaiseen 
keväällä hienoimpia, ihanimpia 
kukkasarkojemme kaunistuksia.

S. sibirica. Red. ,  ei R e h b., 
H o f f m. eikä L k. Kasvaa 
villinä Bosniassa, Serbiassa, k. 
ja e. Venäjällä. Tulee 25 cm kor
keaksi. Sipuli on pyöreämäinen, 
munanmuotoinen. Lehdet pys
tyt, leveät, siirrottavat, tiheä- 
juovaiset, päästä jyrkästi souk- 
kenevat; vana hieno, puolipyö
reä, kulmainen, siinä on harvoin 
enemmän kuin 1— 3 kaunista, 
taivaansinistä, aluksi nuokku
vaa, sitten pystympää kukkaa, 
auk. alkupuolella toukokuuta. 
Käytetään laitakasvina ja reu
namissa korkeampien kasvien 
ympärillä, niinkuin Fritillaria-, 
narsissi-, ja tulppaniryhmien. 
Sen on annettava kasvaa pai
koillaan muutamia vuosia, jol
loin se tulee kauniimmaksi. Uu
destaan istuttaessa ovat lehtien 
lakastuttua sipulit otettavat 
maasta ja säilytettävät ilmak
kaassa paikassa, kunnes ne loka
kuussa jälleen istutetaan. Niitä 
hoidetaan muuten kuin Crocuk- 
sia.

Tämä näyttää olevan sukunsa 
lajeista kestävin, sitä on menes
tyksellä kasvatettu aina Alten 
vuonolla Norjassa. Sitä olisi 
tarkattava enemmän kuin tä
hän asti, sillä tuskin on aikai
sempaa ja samalla kauniimpaa 
kasvia kuin tämä. Viljellään
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Helsingin Kaivopuistossa peittä
mättä talvella.

Kaikilla näillä sipulikasveilla 
on somat kukat, joista useimmat 
aukeavat aikaiseen keväällä. 
Vaativat yleensä kuivanlaista, 
kuohkeaa ja viljavaa hiekka- 
maata ja ovat kauneimmat saa
tuaan monta vuotta perättäin ol
la liikuttamatta paikoillaan. Li
sääntyvät sivusipuleista, joita 
kasvaa tarpeeksi paljon. Useim
mat tässä mainituista lajeista 
ovat hyötämiseen sopivat, jol
loin sipulit syyskuussa istute
taan sopiviin ruukkuihin, 4— 6 
sipulia joka ruukkuun ja säilyte
tään hallattomassa paikassa taik
ka kellarissa helmikuuhun, jol
loin ne voidaan tuoda lämpi
mään.

Scutelläria, Vuohennokka, 
heimo Labiatse.

S. alpina. L. Kotim. Alpit. Ma
tala, mätästävä, helakanvihreä 
kasvi, varret juurehtivia, ainoas
taan 15 cm korkeita; lehdet vas
takkaiset, ruodittomat, puikeat, 
laidoilta pyöreähampaiset, alem
mat lyhytruotiset, ylemmät sepi- 
vät, suipot. Kukat nelipuolisissa 
tertuissa, sinisen purppuranpu
naiset, ruusunpunaisten suojus- 
lehtien ympäröimät. On kestävä 
ja menestyy melkein missä ta
hansa. Sitä voidaan käyttää ki
vikkojen koristeena tai isompien 
ryhmien reunuksena. Kukat auk. 
kesä— elok.

Lisääntyy siemenestä ja 
jakamalla. Toisint.: S. Altaica ,

F i s c h., S . variegata, Spr., 
Muunn. lupulina, L. on korkeam
pi (20— 30 cm) ja kukkii aikai
semmin. Kukkain väri näyttää 
vaihtelevan viljelyksen ja paikan 
mukaan. On tavallisesti milloin 
vaalean punasinervä, milloin 
tumman sinipunerva. Toisint.: 
S. lupulina , L .,S .  ceraa, B ess., 
S . sibirica , H o r t.

S. macräntha. F i s c h. Kotim. 
Siperia. Kasvi 15— 30 cm korkea, 
pysty, kalju; lehdet lyhytruoti
set, puikeat tai puikeansuikeat, 
suippopäiset ja ehytlaitaiset, kkt 
kauniit, sangen suuret, taivaan
siniset, kukkii kesän aikana. Is
tutetaan kivikkoihin taikka sa
rakkeisiin. Vaatii vain lumetto
mina talvina peitettä suojaksi 
routahalloilta. Lisääntyy sieme
nestä ja jakamalla.

Sddum, Maksaruoho, heimo 
Crassuläcese.

S. äcre. L. Katkera maksaruo
ho. Tämä hyvin tunnettu laji 
on meillä tavallinen koko maassa 
kuivilla paikoilla, kivikoissa, 
muureilla y. m.;muodostaa ke
sän aikana eloisan vihreitä mät
täitä, joissa pienet, vaaleanvih
reät, puikeat, tylpät lehdet ja 
joita kaunistavat lukuisat, kel
taiset, tähtimäiset kukat kesä-, 
heinäkuussa. Sitä sopii hyvin 
käyttää kuivien kivikasojen, rau
nioiden, maljakkojen y. m. kau- 
nisteeksi. Lisääntyy siemenestä 
ja jakamalla. Toisint.: S . neg- 
lectum , T e n.
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Sillä on väkevä, pippurimainen 

maku ja käytetään ulkonaisesti 
(tuoreita kasveja tai puserret
tua nestettä) haavojen puhdis
tamiseksi ja parantamiseksi, sekä 
sisällisesti kerpukissa.*

S. Aizöon. L. Siperian maksa
ruoho. Kotim. Kiina, Japani. 
Varsi pysty, 30 cm korkea; kkt 
latvatertuissa, keltaiset, auk. ke
sän aikana. Käytetään kivika
soilla ja sarakkeissa, missä se ta
vallisesti itse kylväytyy maahan 
pudonneista siemenistä.

S. alboröseum. B a k. Kotim. 
Japani. 50— 60 cm korkea, sini- 
vihreät varret ja lehdet. Lehdet 
tavallisesti vastakkaiset, harvoin 
vuorottaiset; kkt harseissa lat- 
vatertuissa, vaikeahkot. Muun
noksissa kirjavat varsilehdet. 
Toisint.: S. Fabaria, H o rt., 
ei Koc h. ,  S. spectabile roseurn, 
H e n d e r s.

S. dlbum. L. Kasvaa meillä 
vähänlaisesti maamme etelä
osassa, mutta sitä kannattaa 
viljellä puutarhoissamme. Muo
dostaa pikkusieviä pensaita. 
Varret lukuisat, siirrottavat, hel
posti juurehtivat, harvalehtiset; 
lehdet pitkulaiset, siirrottavat, 
toisinaan punatäpläiset; kkt pe- 
rälliset, monilukuiset, valkeat, 
haaraisissa röyhyissä, auk. hei
nä-, elok. Käytetään ja monistei
taan kuin edellistä. Toisint.: S.

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, s. 201.

teretifolium , L a m. Toisinaan sa- 
laattikasvina viljelty.

S. Anacämpseros. L. Kotim. 
Ranska, 15— 25 cm korkea. Varsi 
levinnyt, haarainen; lehdet har
maanvihreät, vuorottaiset, vas- 
tapuikeat; kkt purppuranpunai
set, tai punasinervät tiheissä lat- 
vatertuissa, auk. kesä-, heinä
kuussa. Käytetään kuin edellistä. 
Toisint.: S . rotundifolium , Lam.

S. dasyphyllum. L. Kotim. k. 
Europpa. Muodostaa hyvin ti
heitä, tuskin 10 cm korkuisia 
mättäitä. Kukat valkeat. Istu
tetaan kivikkorvhmiin. Jokainen 
maahan pudonnut lehti voi juur
tua ja muodostaa itsenäisiä tai
mia. Toisint.: S. glaucum, L a m.

S. Erwersii. L e d e  b. Kotim. 
Altaivuoret, 15— 20 cm korkea, 
lht leveän pitkänpyöreät taik
ka herttamaiset, vaaleansinivih
reät ja kkt vaaleanpunaiset, 
tiheissä latvatertuissa, auk. hei
nä-, elok. Hyvin kaunis kasvi 
reunuksiin ja kivikkoryhmiin 
sekä amppelikasvina ruukussa.

S. Fabdria. Ko c h .  Kotiin. 
Europan vuoret. Varsi lähes 30 
— 40 cm korkea, latvasta haarai
nen; lehdet vastakkaiset, isot, 
mehevät, kaljut, sinivihreät taik
ka siniharmaat; kukat isot, vuo- 
rottain lihanväriset, ruusunpu
naiset ja purppurankarminin- 
väriset, lukuisat, harrittavassa 
latvahuiskilossa, usein 15 cm lä- 
pimitaten, auk. elo-,syysk. Tämä 
Sedumlaji on erinomainen sekä
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sarakkeiden että tunturirintei- 
den, ja luolien y. m. koristeeksi. 
Ruukkukasvina se menestyy 
mainiosti asuinhuoneissa. Muun n. 
foliis variegatus, H o r t., mieltä- 
kiinnittävä muoto, jonka lehdet 
keskeltä ovat keltatäpläiset. 
Muunnos kukkii samoin kuin la
jikin elo-, syysk., ruukuissa vil
jellyt taimet marraskuussakin, 
ja kukkavilj eli jäin kannattaa 
hyvin niitä tarkata. Toisint.: 
Sedum spectabilis, B o r y.

S. Lydium. B o i s s. Kotini. 
Lyydian vuoret, kosteilla pai
koilla. Maassa suikertava, pieni 
kasvi (6— 9 cm korkea); lht 
3— 4 mm pitkät, harmaanvih
reät, aureum muunnoksella kal- 
peankel täiset lht ja kkt ruusun- 
väriset kesä-, heinäk. Muodostaa 
tiheitä, kauniita mättäitä ja käy
tetään sen tähden sangen usein n. 
s. tapetti- eli kirjailuryhmissä. 
Lisääntyy siemenistä ja jaka
malla.

S. mäximum. S u t e r. Kotim. 
k. Europpa. Juuri vaalea ja mu- 
kulainen. Varsi yhtenäinen, har
voin haarainen, pysty, 30— 40 
cm korkea; lht litteät, mehevät, 
suikeat tai tylpänpuikeat, ham
maslaitaiset, vastakkaiset taikka 
kiehkurassa, alemmat hyvin le- 
veäkan täiset, herttamaiset, ylem
mät jonkun verran sepivät, 
muunnoksissa kirjavat lehdet; 
kkt vihreänkeltaiset isoissa lat- 
vatertuissa, auk. elo-, syysk. Sekä 
laji että muunnokset istutetaan 
sarakkeisiin tai kivikasoille ja 
voidaan sitäpaitsi laihassa ja

kuivassa maassa käyttää reunuk
siin. Toisint.: S . latifolium , B e r t .  
S. m acrophyllum , H o r t., S. 
Telephium , muunn. L.

S. pulchdllum. M c h x. Ko
tim. p. Amerikka. 8— 10 cm kor
kea. Kukattomat varret ovat 
rennot, kukalliset pystyt, 8— 10 
cm korkeat —  kkt kauniit, purp
puranpunaiset, yksipuolisissa, 
haaraisissa röyhyissä; sopiva reu
namiin. Menestyy laihassa maas
sa, vähän varjoisissa paikoissa.

S. Rhödiola. D. G. Kotim. 
Ruotsin tunturiseudut. 20-—25 
cm korkea, juurakko mukulai- 
nen, ruusulta tuoksuava; varsi 
yhtenäinen; lht vuorottaiset, kal
jut, harmaat, suikeat, päästä 
sahalaitaiset; kkt tuoksuavat, 
oranssinkeltaiset, toisinaan vä
hän ruusunpunaiset, tiheissä röy
hyissä, auk. kesä-, heinäk. Paras 
istuttaa kivikasoille toisten alp- 
pikasvien joukkoon. Toisint.: 
Rhodiola rosea, L., R . odorata, 
L a m.

S. röseum. S t e v. Kotim. 
Kaukasia, Vähä-Aasia. Pieni, 
3— 6 cm korkea, mätästävä laji, 
oksat rihmamaiset, juurehtivat. 
Kukat ulkopuolelta ruusunpu
naiset, sisältä valkeat, auk. hei
nä-, elok. On todellakin kaunis 
isompiin ja pienempiin kivikko- 
ryhmiin.

S. Sieböldi.S w. Kotim. Japani. 
Juuri jotakuinkin mehevä. Varsi 
yhtenäinen, aluslehdet isoissa 
ruusukkeissa, sinne tänne taipu-
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neet, päät vähän kohenevat. Kau
nis laji, oksat säännöllisesti le
vinneet, 20— 30 cm pitkät, ver
hotut melkein pyöreillä, iso- 
nyhäisillä, sinivihreillä lehdillä, 
jotka syksyllä saavat punertavan 
värin; kkt pienet, tähtimäiset, 
hienosti punaiset tiheissä, pyö- 
reissä tertuissa, auk. syyskuus
sa. Joskin tätä lajia suotuisissa 
oloissa voi pitää talvella ulkona, 
on kuitenkin paras syksyllä is
tuttaa taimet sopiviin ruuk
kuihin, ja pitää ne paleltumatto
mina talvella. Viljellään sangen 
yleisesti asunnoissa amppelikas- 
vina, johon tämä ja sen kirjava- 
lehtinen muunnos, foliis medio 
pictis erittäin hyvin soveltuvat. 
Käytetään muuten kivikkorvh- 
mien, luolien, pilarein v. m. ko
risteena.

S. spectäbile. B o r e a u. Ko
tiin. Japani. 30— 40 cm korkea, 
sininen taikka melkein valkean- 
vihreä kasvi, lehdet isot, mutka- 
hampaiset; kukat isoissa, tiheissä 
tertuissa, ruusunpunaiset, toi
sinaan sinipunaiselta vivahtavat. 
On ehkä kaunein kaikista Sedum 
lajeista. Erinomainen ryhmiin, 
sarakkeisiin, alppi-istutuksiin ja 
reunuksiin ja sitä voidaan hyvin 
hyvästi käyttää ruukkukasvina
kin. Menestyy kaikessa, hyvässä, 
hiekansekaisessa maassa" ja li
sääntyy helposti jakamalla taik
ka pistokkaista. Toisint.: S.
Fabaria L e m. (ja H o r t.) ei 
Koc h. ,  S . Pseudo-Fabaria , 
F e n z 1.

S. sptirium. B i e b. Kotim. 
Kaukasia. Varsi rento, kukki

neen 10 cm pituinen, harvoin pi
tempi; lehdet vuorottaiset tai 
vastakkaiset, vastapuikeat taik
ka epätasaisesti pyöreämäiset, 
hammaslaitaiset, alta kalvak- 
kaat ja vähän karvaiset; kkt 
lukuisissa, kerrotuissa tertuissa, 
kehälehdet suikeat, suippopäiset, 
kalpean purppuranpunaiset, toi
sinaan lihanväriset. Muunn. coe- 
cinium , H o r t. eroaa päälajista 
kukkain eloisamman, tulipunai
sen värin puolesta, ja tulee siten 
ansiokkaammaksi. Tätä lajia ja 
sen muunnoksia pidetään hyvin 
arvokkaina suuren kestävyyten
sä tähden. Pysyvät kuumimpina 
kesäkuukausina kuivimmissa, 
niille huonoimmissa paikoissa ja 
hoitamatta aivan terveinä ja sit
tenkin vielä kukkivat. Sopiva laji 
kuiviin ja laihoihin paikkoihin 
sekä kivikkoryhmien koristeeksi.

Paitsi edellämainituita Sedum 
lajeja, on suuri joukko puutar
hoihin sopivia lajeja. Kaikkein 
useimmat ovat hyvin kiitollisia, 
menestyvät missä hyvänsä, jossa 
maa ei ole kovin märkää, vaati
vat vain hiukan ravintoa ja ovat 
tyytyväisiä paikoissa, joissa tus
kin mitään muuta kasvia saisi 
kasvamaan, esim. vanhoilla muu
reilla, kivi- ja soraläjillä, vuorilla 
ja kuivilla rinteillä y. m. Useim
mat lajit lisääntyvät itsestään 
juurehtivista oksista, usein niin 
suuressa määrin, että täytyy joka 
vuosi lapiolla poistaa liiat juu
ret. Monistellaan siemenistä tai 
jakamalla vanhempia taimia.
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Sempervivuin, Tähtisipuli, hei

mo Crassul&cese.
S. arachmoideum. L. Kot im.

Alpit. Varsi 8— 15 cm korkea; 
lehdet sikeröissä, lukuisat, sui- 
keat, suippopäiset, molemmin 
puolin pehmeäkarvaiset, valkean 
hämähäkin verkon muotoisen 
verhon peitossa, joka tekee kas
vin hyvin omituisen näköiseksi; 
kauniit, tähtimäiset, purppuran
punaiset kukat varren latvaok- 
sissa aukeavat heinä-, elok. Jos 
kasvi istutetaan varjoisaan paik
kaan, niin ei tule hämähäkin
verkkoa, joka tämän lajin tekee 
niin viehättäväksi, mutta jota 
kuivempi ja päivänpaisteisempi 
kasvupaikka on, sitä runsaam- 
masti syntyy verkkoa. Muunn. 
heterotrichum. S c h o 11, sillä on 
hyvin kauniit, aivan punaiset 
kkt. Sekä laji että muunnos ovat 
hyvin sopivat mosaikki-istutuk- 
siin.

S. aren&rium. K o c h .  Kotim. 
Alpit. Lehtisikerö pienempi kuin 
edellisen, joka kasvattaa joukon 
sivusikeröitä, jotka vähitellen 
eroavat emätaimesta ja vierivät 
sinne tänne maassa, kunnes ne 
vihdoin löytävät tuulelta suojai
sen paikan, missä ne juurtuvat 
ja samalla tavalla lisääntyvät. 
Lehdet suiponsuikeat, pystyt, 
kaljut, laidoilta hienokarvaiset; 
varsi hoikka, 6— 8 cm korkea; 
kukat kellomaiset, vaaleankel
taiset, auk. kesä-, heinäk.

S. barbul&tum. S c h o 11. Ko
tim. Alpit. Sikeröt pienet, leh-

denpäissä pienet, valkeat hah
tuvat, hämähäkinseitin muotoi
sista karvoista. Varsi 12— 18 cm 
korkea, jossa lukuisat, tähtimäi
set ja eloisan ruusunpunaiset 
kukat, jotka aukeavat heinäk. 
Toisint.: S. fimbriatum , S c h n i t- 
t o p., S . piliferum , J o r d.

S. calcarätum. J o r d a n .  Ko
tim. Ranska. Sikeröt lukuisat, 
harmaanvihreät, joka lehdellä 
purppuranpunainen täplä. Ku
kat pienet, tähtimäiset, ruusun
punaiset.

S. Doelliänum. Lehm.  Kotim. 
Alpit. Lehtisikeröt pienet, lehdet 
alapuolelta punatäpläiset. Varsi 
10— 15 cm korkea, tähtimäiset, 
ruusunpunaiset kukat.

S. globiferum. Bo t .  M a g. 
Kotim. Alpit. Vanhemmat lehti
sikeröt harrittavat, nuoremmat 
melkein pallomaiset. Varsi 10—  
15 cm korkea; kkt vähän kello
maiset, kalpeankeltaiset. Tämä 
laji on kauneimpia, on erikoinen 
erittäinkin siitä, että kaikki lehti
sikeröt syksyllä tulevat punai
siksi, ja siitä, että joka taimesta 
kasvaa äärettömän suuri määrä 
liikkuvia, pieniä, pallonpyöreitä 
lehtisikeröitä.

S. Heuffelii. S c h o 11. Kotim. 
Unkari. Taimi ei muodosta lon- 
keroita; lehtisikeröt säännöttö
mät, ei pyöreät, muodostuneet 
pitkistä, kaljuista, päästä hieno- 
karvaisista lehdistä, jotka kesäl
läkin pysyvät punaisen värisinä, 
varsinkin laidoilta. Varsi 30— 40

l
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cm korkea, harvoin pysty, kkt 
vähän kellomaiset, keltaiset har
ottavissa latvatertuissa.

S. Laggeri. S c h o 11. Kotim. 
Alpit. Lehtisikeröt pienet, niitä 
peittää ääretön joukko hienoja, 
valkeita, hämähäkinlangan muo
toisia säikeitä. Kukat ruusun
punaiset, tähtimäiset.

S. Moggridgei. D e s m. Kotim. 
Alpit. Sikeröt isot; lehdet noin 
10 cm pitkät, otapäiset ja niissä 
valkeat karvahahtuvat; kkt eloi
san ruusunpunaiset, tähtimäiset.

S. pätens. G r i s e b. Kotim. 
Unkari, Kreikka. Sikeröt isot, 
12 cm läpimitaten, kaunisraken- 
teiset ja komeanväriset; sikerön 
lehdet vastapuikeat, jyrkästi 
päättyen pitkään kärkeen, sini- 
vihreät, laidoilta punaiset; ku- 
kintoperä noin 30 cm korkea; 
kkt tertuissa, keltaiset, auk. hei
nä-, elok. Koko suvun kauneim
pia. Ei muodosta juurivesoja, 
vaan on monisteltava siemenistä 
taikka lehtipistokkaista. Toisint.: 
iS. Regiane Am alise, H o r t., S. 
hirnun, S m. ei L.

S. soboliferum. L. Kotim. Eu- 
roppa, kallioilla ja hiekkakum- 
muilla. Nuoremmat sikeröt pal- 
lonpyöreät, vanhemmat harot
tavat, kasvattaen lukuisia, liik
kuvia sivusikeröitä, jotka taas 
vuorostaan muodostavat sike- 
röitä; kkt keltaiset, auk. heinä- 
elok. On hyvin S. glohiferumin 
näköinen ja on ehkä tämän 
muoto.

S. tectörum. L. Kasvaa villinä 
Ruotsissa kallioilla ja rakennus
ten katoilla. Mielestämme kau
nein ja isoin kaikista meillä 
avomaassa kasvavista lajeista. 
Varsi 30 cm korkea, suora, har- 
vaoksainen; lehdet vuorottaiset, 
pystyt, vastapuikeat, otapäiset, 
laidoilta hienokarvaiset, litteät, 
mehevät, toisinaan on pää pu
nertava. Haarahangoista kasvaa 
usein vesoja, joiden latvassa on 
pieniä lehtisikeröitä. Lyhytvarti
set kukat kauniisti punavalkean- 
taikka purppuranpunaiset, muo
dostavat varpumaisen tertun var
ren haaraisessa latvassa ja auk. 
heinä-, elok. Muunnos rusticum  
S c h n i t t s p .  (S . R equienii, 
Hort . )  eroaa päälajista isoista, 
harmaanvihreistä lehtisikeröistä. 
Tämän tavallisen tähtisipulin 
muotoja ovat: glaucum , T e n. 
(toisintoja: S . acuminatum ,
S c h o 1 1 ; S. Reguienii, Hort. )  
lehdet kauniin sinivihreät; bico- 
lor, kkt vaaleanvihreät, selvä
piirteisesti ruskeapäiset; aUbidum 
S c h n i t t s p .  (toisint.: S. ru- 
thenicum , Hor t . ,  S. assim ile, 
S c h o 11.), sikeröt vihreät, rus
keapäiset; expansum , Ho r t .  
(toisint.: S. stenopetalum ,
S c h n i t t s p . ) ,  S. californicum  
Hor t . ;  lehdet kauniin sinivih
reät, ruskeapäiset; pulchrum , 
sikeröt isot, sinivihreät, selvä
piirteisesti ruskeapäiset; kau
nis violascens, sikeröt sinivih
reät, sisästä vähän sinipuner- 
vat, päät sinipunervan-ruskeat; 
violaceum (toisint.: S. Neilreichii, 
Hort ) ,  sikeröt sinivihreät, sini
punaiselta vivahtavat, kauniit,
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Hienonnettuja, mehukkaita leh
tiä käyttää kansa haavoihin, var
sinkin palohaavoihin.

Tämä suku on runsaslajisin, 
mitä tunnetaan; monessa kokoel
massa on niitä 70— 80 eri lajia. 
Erotetaan toisistaan sikeröiden 
eri suuruudesta, joista toiset 
ovat litteitä, toiset kuperoita; 
lehtien koosta, muodosta ja vä
rityksestä, joka vaihtelee tum- 
manvihreästä —  sinivihreään —  
onpa toisinaan punaiseenkin 
menevää. Toisissa ovat sikeröiden 
lehdet kaljuja, toisissa taas kar
vaisia, toisinaan ovat haivenet 
valkeita, villamaisia, ikäänkuin 
hienosäikeisiä, jotta näyttää kuin 
ne olisivat hämähäkin verkon 
peittämiä. Toiset eroavaisuudet 
ovat varsien eri korkeudessa, 
kukkataimen laajuudessa, kuk
kain värissä, joka voi olla puner
tava, ruusunpunainen, vaalean
punainen, keltainen, kellanval- 
koinen taikka vihertävä.

Viehättäviinmät, kestävimmät 
ja kiitetyimmät lajit ovat: Sem - 
pervivum calcareum, J o r d.,
avernense, Lee .  ja L a m., met- 
tenianum , S c h n i t t s p . ,  F u n k i, 
B r a u n .

Kaikki tässä mainitut tähti- 
sipulilajit voivat peittämättä kes
tää talven avomaalla. Eivät ole 
erittäin kauniita, mutta enem
män mieltäkiinnittäviä kasveja. 
Vaativat menestyäkseen kuivia ja 
päivänpaisteisia paikkoja. Niitä 
käytetään puutarhoissa teko- tai 
luonnollisten vuoristojen, kivi
röykkiöiden, luolien, raunioiden, 
muurien, sorakumpujen ja kui
vien rinteiden kaunisteeksi. Toi

sia istutetaan myös aivan pieniin 
ruukkuihin taikka amppeleihin. 
Monistellaan sivusikeröistä, jotka 
pian juurtuvat ja kasvavat itse
näisiksi taimiksi. Useimpia voi 
myös monistella siemenestä, mut
ta kun tässä lisäämistavassa on 
monta hankaluutta, niin ennem
min monistelee sikeröistä, joista 
muutamat lajit lisääntyvät niin 
runsaasti, että joka vuosi on lii
koja hävitettävä. Useimpia Sem- 
pervivumeja ei ensinkään tarvit
se kastella.

Senecio, Pelto villa, heimo 
Compositse.

S. aurantiäeus. D. G. Kotim. 
Europpa, Siperia, kasvaa vuori- 
niityillä. Varsi 25 cm korkea, yh
tenäinen, pysty, kalju tai valko- 
vanukkeinen; lht hampaiset tai 
ehytlaitaiset; aluslehdet lyhyt- 
ruotiset, puikeat, tylpät; alim
mat varsilehdet vastapuikeat, 
ylemmät suikeat; kukat sitronan- 
kel täiset, huiskilomaisissa ter
tuissa, auk. kesä-, heinäk. Paras 
istuttaa kivikkorvhmiin, kalkin - 
ja savensekaiseen, mustaan mul
taan. Peitetään talvella kuusen
havuilla. Toisint.: Cineraria au- 
rantiaca, H o p p e. *

S. cdndidus. D. G. Kotim. Sici- 
lian vuoret. Pensasmainen. Koko 
kasvi valkean vanukkeinen; varsi 
pysty, tyvestä pensova. Lehdet 
ruodilliset, alimmat puikean 
lyyrymäiset, päästä hammaslai
taiset, ylemmät pitkulaiset; ku
kat keltaiset, auk. keskikesällä.
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Käytetään ja hoidetaan kuin S. 
cinerariaa. Toisint.: Cineraria 
candida, P r.

S. Cineräria. D. G. Kotim. 
Välimeren rantamaat, puolipen
sas. 40— 60 cm korkea. Varsi 
pysty, juuresta haarova; lehdet 
ruodilliset, parilehtiset, molem
min puolin keskisuonta 4— 6 pit
kulaista, tylppää, kolmijakoista 
liuskaa, joista ylemmät joskus 
ovat yhtyneet; lehdet, samoin
kuin varret ovat hopeanvalkean 
höyteät, jotka varsinkin muun
noksella, candissimus, näyttävät 
ihmeen hienoilta ja kauniilta. Ku
kat keltaiset, mitättömät. Toi
sint.: Cineraria m aritim a , L.,
Senecio m aritim us, R c h b . ,  ei 
L., Jacobsea tomentosa, M n c h.

Tätä, samoin kuin toisiakin 
valkolehtisiä ja -kukkaisia pel
to villalajej a, viljellään kauniiden 
lehtiensä tähden, niiden kaikkien 
kukat ovat mitättömät. Ovat 
kauneimmat yksi- tai kaksi
vuotisina taimina ja voidaan sel
laisina käyttää kaikellaisiin kuk- 
karyhmityksiin. Menestyvät par
haiten kuivanlaisessa, kalkinse- 
kaisessa maassa sekä täysin päi
vänpaisteisissa paikoissa. Mä
rässä ja ravitsevassa maassa 
taikka varjopaikoissa eivät ne 
likimainkaan tule niin kauniiksi. 
Lisääntyvät helpoimmin sieme
nistä.

S. fl&mmeus. D. C. Kotim. 
Dahurian niityt. Varsi yhtenäi
nen, 40— 60 cm korkea ja sa
moin kuin lehtien alapuoli val- 
keanhöyteä; lehdet levinneet,

nirhalaitäiset, alemmat pitkän - 
soikeat, ruotiinpäin kapenevat, 
ylemmät pitkulaiset, ruoditto
mat; kkt tulipunaiset taikka 
tumman oranssinpunaiset, auk. 
heinäkuussa. Kaunis ja kestävä 
avomaakasvi. Menestyy kai
kessa, hyvässä puutarhamaassa 
ja lisääntyy helposti siemenestä. 
Toisint.: Cineraria flammea,
T u r c z.

S. inc&nus. L. Kotim. Alpit. 
Kasvaa kivikoissa, puolipensas. 
Koko kasvi ihmeen kaunis, ho- 
peanvalkea. Lehdet parilehti
set (muunnoksen italicus D. C., 
toiskertaan parijakoiset); kkt 
keltaiset, eivät erittäin kauniit. 
Käytetään ja hoidetaan kuin S. 
cinerariaa.

S. umbrösus. W. ja K. Kotim. 
Unkari, kasvaa metsissä, voi
makkaassa maassa. Kasvi 60—  
100 cm korkea, komea koriste
kasvi, sopiva suurempiin puu
tarhoihin ja puistoihin; kkt kel
taiset, runsaissa huiskiloissa, 
auk. elo-, syvsk. Menestyy sekä 
varjossa että päivänpaisteisissa 
paikoissa, mutta vaatii oikein 
kehittyäkseen voimakasta ja kos- 
teanlaista maata. Läheistä su
kua tälle ovat nuo isokasvuiset 
S. D oria , L. e. Europasta, S. 
m acrophyllus, B i e b. Kauka
siasta ja S. saracenicus, J acq,  
e. Europasta ja Siperiasta, joita 
isoissa puutarhoissa voidaan 
käyttää pensastojen reunamissa, 
nurmikoissa y. m. Lisääntyy hel
poimmin jakamalla.
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Silene, Kohokki, heimo 

Caryophylleae.
S. acäulis. L. Kotim. Sweitsi, 

Itävalta, kasvaa vuoriseuduissa. 
Kääpiömäinen, mätästävä tai
mi, jonka varsi on hyvin tiivis, 
haarainen, 4— 5 cm korkea; leh
det pienet, suippopäiset, kapeat, 
suikeat, hienosti vihreän väriset; 
kukintoperässä yksinäinen kuk
ka. Kukat kauniin ruusunpunai
set, auk. heinäk. Menestyy par
haiten kiviröykkiön pohjois- tai 
itäpuolella, johon se istutetaan 
hyvin hiekansekaiseen kanerva- 
multaan. Lisääntyy siemenistä, 
jotka keväällä kylvetään ruuk
kuihin, taikka jakamalla van
hempia mättäitä.

S. alpestris. J a c q. Kötim. k. 
Europan Alpit. Kasvi* 10— 15 
cm korkea. Varsi koheneva, tois- 
haarainen, vähän karhea ja tah
mea samoin kuin kukintoperä- 
kin; lehdet suikeat, 2— 5 mm 
leveät, paksut, nahkeat, kiiltä- 
vänvihreät; kukat valkeat, pit- 
käruotiset tertuissa, hyvin so
mat, auk. heinä-, elok. Alppi- 
kasvi. Toisint.: L ychnis alpes
tris, L., S. viscida, S p r.

S. delicdtula. B o i s s. 15— 25
cm korkea; varsi hoikka, tois- 
haarainen, kukintoperä pehmeä- 
karvainen, tahmea; kkt pehmeät 
ja lukuisat, ruusunpunaiset, ter
tuissa; erään muunnoksen ku
kat kerrotut.

S. Elisab6thae. Jan.  Kotim. 
Tyrolin ja Italian Alpit. Kasvi 
5̂ —12 cm korkea, haiveninen,

varsi yhtenäinen, pysty; lehdet 
suikeat, suippopäiset, kantaan 
päin kapenevat; varsilehdet pui- 
keansuikeat; kukat kauniin vaa
leanpunaiset vahvoissa varsissa, 
auk. elok. Paras viljellä kivik- 
koryhmissä.

S. fimbriäta. S i m s. Kotim. 
Sicilia. 60— 80 cm korkea; kkt 
valkeat, ripsilaitäiset, jotenkin 
kauniit, kukkii heinäkuussa. Is
tutetaan sarakkeisiin ja suoja
taan kovilta routahalloilta sekä 
liialliselta kosteudelta.

S. maritima. W  i t h. muunn. //. 
pleno, H o r t. Europpa. Eräällä 
Ruotsissa ja Suomessa kasva
valla rantakohokin muunnok
sella kerrotut kukat. Kasvi 20 
— 30 cm korkea, harmaanvihreä, 
puu tavasta juurakosta kasvaa 
tiheästi heinämäisiä varsia; 
lht vastakkaiset, suikeat, suip
popäiset, kaljut, alemmat kan- 
taanpäin kapenevat, kaikki 
laidoilta hieno-, teräväsahai- 
set; kukat varren latvassa, 
toisinaan kaksijakoisessa ter
tussa, kkt valkeat, auk. heinä-, 
elok. On sopiva kivisten ja so
raisten paikkojen kaunisteeksi, 
mäkirinteille tai vuoristopaik- 
koihin. Menestyy parhaiten ke
vyessä hiekkamaassa, sietää sekä 
kuumuutta että kuivuutta, mut
ta on arka kosteudelle. Monistel- 
laan keväällä jakamalla lukuisia 
varsitaimia, jotka ovat hyvin 
juurtuneet ja jotka silloin istu
tetaan 40— 50 cm päähän kai
kista muista ympärillä olevista 
taimista,
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S. Saxifräga. L. Kotim. Alpit. 

Pieni, matalakasvuinen laji. Juu
rakko puoleksi puumainen, var
ret hienot, 10— 15 cm korkuiset 
lht vastakkaiset, kapeat, kauniin 
kirkkaan vihreät; kukkia har
voin yhtä enemmän, kkt pystyt, 
alta vihreältä tai purppuralta vi
vahtavat, 4 cm pitkissä perissä, 
auk. kesä-, heinäk. Tästä kasvista 
voidaan muodostaa erinomaisen 
hienoja ja kauniita reunamia. 
Menestyy parhaiten vähän var
joisissa paikoissa kevyessä maas
sa. Lisääntyy siemenestä ja ja
kamalla.

S. Schafta. G m e 1. Kotim. 
Kaukasia. 8— 12 cm korkea, 
muodostaen somia, pieniä pen
saita; kasvi haiven inen; varret 
lukuisat, lyhyet, veltot ja ren
not; lehdet vastapuikeat, pit
kulaiset, suippopäiset, kirkkaan- 
vihreät; kukintoperä pysty, kkt 
jotenkin isot ja sievät, purppu
ran ruusunpunaiset, haaraisissa 
ja pitkähköissä tertuissa, auk. 
elo-, syysk. Tämäkin laji on san
gen kaunis ja sitä voi edullisesti 
käyttää reunamiin sekä kivi
röykkiöiden tai sellaisten kau- 
nisteeksi. Lisääntyy niinkuin 
edellinen.

S. virginica. L. Kotim. p. Ame
rikka. 15— 25 cm korkea. Taimi 
pehmeäkarvainen, tahmea. Var
si haarainen, rento, päästä kohe
neva; lht suikeat, alemmat hy
vin pitkäruotiset, pitkäkarvai
set; kkt kauniit ja jotenkin suu
ret, tummanpunaiset, auk. kes
kikesällä. Käytetään kivikaso
jen ja sarakkeiden kaunis teeksi.

Suojataair talvipakkaselta, rou
taantumiselta ja kosteudelta. 
Toisint.: S. coccinea, Mnch. ,  
S. cheiranthoides, P o i r.

S. viridiflöra. L. Kotim. Krei
kan vuoriseudut. Kasvi 60— 80 
cm korkea, vihreä, haiveninen, 
yläosa tahmea; varsi yhtenäinen, 
taikka ylhäältä haarautunut; 
lehdet ruodikkaat, puikeansoi- 
keat, suippopäiset; kukat viher
tävät, nuokkuvat, monikukkai- 
sessa röyhyssä, auk. heinäkuussa. 
Koko kasvi on omituisen ja so
rean näköinen. Peitetään kovilla 
pakkasilla.

S. Zavv&dskii. L a 11. Kotim. 
Galizia. Kasvin aluslehdet ruu
sukkeissa, suikeat. Varsi hoikka, 
pysty, 15— 20 cm korkea; vas
takkaisia, kapeita lehtiä har
vassa; kkt valkeita, toishaarai- 
sissa, tiheissä rövhyissä, auk. 
touko- tai kesäkuussa. Menestyy 
parhaiten kuivassa ja laihassa 
maassa, voidaan istuttaa kivik
kojen, kuivien kukkuloiden, rin
teiden y. m. kaunisteeksi. Li
sääntyy siemenestä ja jakamalla.

Silphium, heimo Compositee.
S. laciniätum. L. Kompassikas- 

vi. Kotim. p. Amerikka. Puolen
toista jopa kolmenkin metrin 
korkuinen sen mukaan, kuinka 
voimakkaassa maassa kasvi on. 
Varsi voimakas, jäykkäkarvai- 
nen, harvahaarainen ja lehti
nen; lht vastakkaiset, isot, pa- 
rittaiset, kauniit; aluslehdet pit
kät, ruodilliset,; kukat keltai-
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set, auk. elo-, syysk. Komea ko
ristekasvi isompiin puutarhoihin, 
ehkä sukunsa kaunein. Toisint.: 
S . spicatum , P o i r., S. gum m i- 
ferum , E l i .

S. perfoliätum. L. Kotim. p. 
Amerikka. Sillä on neliskulmai
set, 2— 3 m korkeat varret, isot, 
sepivät ja isosahalset lehdet, 
jotka varteen kasvaneesta kan
nastaan ovat kapeammat kuin 
itse lehdet; kukintoperät ja varsi 
kaljut, kkt sangen isot, keltai
set, auk. heinä— syysk. Toisint.: 
S. connatum , L., S. tetragonum , 
M n c h., S. scabrum , M n c h., 
S. conjunctum , W  i 11 d., S. eryth- 
rocaulon, B e r n h.

S. terebinthäceum. M i c h. Ko
tim. p. Amerikka. 1— 2 m korkea, 
kaikin puolin edellisiä lajeja pie
nempi; lht hyvin isot, pitkäruo- 
tiset, karheat, hammaslaitaiset; 
kukintoperät pitkät, kaljut; kkt 
keltaiset, auk. heinä— syysk.

S. trifolidtum. L. 2— 3 m. kor
kea, lehtiä 3 kiehkurassa, soikeita. 
Kkt keltaiset, auk. heinä— syysk.

Kaikki nämä kasvit soveltuvat 
vain isompiin puutarhoihin ja 
puistoihin, missä ne hyvin sopi
vat isompien tai pienempien puu- 
ja pensasryhmien reunoihin. 
Vaativat syvää, saven- ja hie- 
kansekaista, keveää maata ja 
tottuvat pian jonkun verran kos
teaankin maahan, varsinkin läm
pimässä paikassa. Monisteitaan 
tavallisesti juurivesoista syksyl
lä taikka keväällä.

Sisyrinchium, heimo Irideee.

S. anceps. L. Kotim. Virginia. 
Juuri hapsinen, lehdet kapeat, 
miekka- ja ruohomaiset; varsi 
15— 20 cm korkea, kaksijakoi
nen, sulitettu, melkein lehdetön. 
Yhdestä tupesta nousee 2— 4 
kaunista, sinistä kukkaa, joissa 
otapäiset kehälehdet. Tämä kau
nis laji on täysin kestävä, me
nestyy kaikessa, kuohkeassa ja 
hyvässä maassa. Sitä voi käyttää 
reunuksiin. Toisint.: S . gramini- 
folium , L a m.

Soldanella. Alppikello, heimo 
Primulacese.

S. alpina. L. Kotim. Alppien 
keskiseutu. Muodostaa pieniä, 
somia mättäitä, 4— 12 cm korkei
ta, varsissa punertavia haivenia, 
lehdet ruodikkaat, munuamaiset, 
melkein aivan pyöreät, sileät, 
ehytlaitaiset taikka vähän alas- 
taipuneet, molemmilta puolin 
kiiltävänvihreät, 2— 6 kaunista, 
sinisen sinistä kukkaa nuok
kuvan varren latvassa kesä-, hei
näkuussa. Tämä pieni, soma kas
vi kasvaa korkeimmilla vuorten- 
huipuilla, aivan lähellä lumira
jaa ja menestyy viljeltynä par
haiten varjossa olevan kivi
röykkiön-pohjois- ja itäpuolella, 
jonne se istutetaan hyvään, 
kuohkealla hiekalla sekotettuun 
kanervamaahan. Vaatii talvella 
suojaa sekä routaa että liiallista 
kosteutta vastaan la lisääntyy 
siemenistä, joita kylvetään ja 
hoidetaan niinkuin on kerrottu
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aurikkeleista, taikka myös ja
kamalla vanhempia taimia. Sie
men on usein koko vuoden ja 
toisinaan kauvemminkin maassa 
ennenkuin se itää. Soldanella 
montana, W  i 11 d. ja S. pusilla, 
B a u m g .  molemmat Itävallan 
ja Böhmin Alpeilta ja vuorilta; 
niitä käytetään ja hoidetaan 
samalla tavoin.

Soliddgo, Piisku, heimo Com- 
positse.

S. bicolor. L. Kotim. p. Ame
rikka. 20— 70 cm korkea. Taimi 
enemmän tai vähemmän tuh- 
kanharmaa, varsi jäykkä, alaosa 
usein karvalaitäinen, lehdet sui- 
keat, alemmat vastapuikeat, ta
vallisesti tylpät, ylemmät pitku
laiset, suippopäiset; kukkatertut 
pystyt, lyhyet, laitakukat val
keat. Muunnoksessa concolor, 
T o r r. ja G r. (toisint.: S. hispi
dä, M u e h 1; S . hirsuta, N u 11.), 
ovat toiset laitakukat valkeita, 
toiset keltaisia. Taivuttamalla 
varret alas ja kiinnittämällä ne 
maahan pienillä puukoukuilla 
saa kauniin kukkamaton taikka 
reunuksen. Ryhmissä ja sarak
keissakin on tämä kasvi joten
kin kaunis. Istutetaan 30— 40 cm 
päähän toisistaan. Toisint.: S. 
vim inea, B o s c., S. alba, M i 11., 
Serecta, D. C., Aster bicolor, N e es.

S. canadensis. L. Kotim. p. 
Amerikka. Taimi on maanlaa- 
dun mukaan 60— 100 cm korkea 
ja korkeampi. Varsi yhtenäinen, 
jäykkä, pysty, ytimekäs, haive-

ninen, Tuhkanharmaa, latvasta 
vähän haarova, lht vuorottaiset, 
suikeat, pehmeäkarvaiset, toi
sinaan melkein kaljut, ruodik- 
kaat, laidoilta harvahampaiset; 
kukat kullankeltaiset, yksipuo
lisissa, nuokkuvissa tertuissa, 
auk. heinä— syysk. Erinomaisen 
kaunis ja vaivan maksava; vält
tämätön varsinkin isommissa kas
vitarhoissa ja puisto-istutuksissa. 
Toisint.: S . reflexa, A i t., S . nu- 
tans, D e s  f., S . longifolia, 
S c h r a d .

S. Drummöndii. T o r r ja G r.
Kotim. p. Amerikka. Kasvi lä
hes metrin korkuinen. Taimi 
haiveninen; varsi harvahaarai- 
nen; lht puikeat taikka leveän- 
soikeat, päältä melkein kaljut; 
varsilehdet tavallisesti suippo
päiset ja suippokantäiset, ruo- 
dilliset, alimmat 7— 9 cm pitkät 
ja 5 cm leveät tai vähän leveäm
mät; kukat keltaiset, auk. syys-, 
lokak. Eloisan vihannuutensa, 
kauniiden kukkahuiskiloidensa 
ja myöhäisen kukintoaikansa 
tähden sopii tämä pienempiinkin 
kasvitarhoihin ja on koristekas
vina hyvin suositeltava. Toisint.: 
S. ulmifolia, H o o k.

S. elliptica. A i t. Kotim. p. 
Amerikka. Varsi 60— 80 cm kor
kea, lehdikäs. kukintoperä kalju, 
tasaisesti lehdikäs; lehdet joten
kin tiiviit, soikeat, sekä kannasta 
että päästä suipot, isommat 7—  
12 cm pitkät, 4— 5 cm leveät, 
enemmän tai vähemmän sahalai
taiset; kukkahuiskilot keltaiset, 
kauniit, kukintoaika syksy.
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Muunn. axilliflora, G r ay (toisint.: 
S. latifolia, L., S. latissimifolia, 
M i IL, S. lateriflora, W i l l d . ,  
ei L., S . verrucösa, S c h r a d., 
S. fragrans, W  i 11 d.) on erittäin 
kaunis, suositettava meillä vil
jeltäväksi.

S. missouriensis. N u 11. Ko
tiin. p. Amerikka. Varsi noin 75 
cm korkea; lehdet paksut, sui- 
keat, tavallisesti suippopäiset ja 
suippokantaiset, jäykkähampai- 
set, alemmat lehdet lapiomaisen 
suikeat, ylemmät kapeat, suip
popäiset; kukat huippusärmik- 
käissä tertuissa, kauniinkeltai- 
set, auk. syys-, lokak. Toisint,.: 
S. serotina, H o o k., ei A i t., S. 
glaberrima, M a r t e n s .

S. Riddälii. F r a n k .  Kotim. p. 
Amerikka. Varsi 60— 100 cm kor
kea. Kasvi paljas ja kalju, vähän 
haiveninen, varsi latvaan asti 
lehdikäs; lehdet suikeat, ehyt
laitaiset; tyvilehdet 20— 32 cm 
pitkät, sekä päästä että kan
nasta kapeat; kkt suurissa, ti
lleissä tertuissa, kullankeltaiset. 
Sukunsa kauneimpia. Toisint.: 
S. amplexicaulis, M a r t e n s .

S. sempervirens. L. Kotim. p. 
Amerikka. Varsi 60— 100 cm kor
kea maanlaadun mukaan; lehdet 
ki i 1 tävän v ihreä t, vu oro ttaise t,
tasasoukansuikeat, vähän me
hevät, kapeapäiset ja kapeakan
taiset; kkt yksipuolisissa röy- 
hyissä, kullankeltaiset taikka 
tummankeltaiset, auk. syys-, lo
kak. Toisint.: S. tardiflora, Mnch. 
S. m exicana , L., S. carnosa,

M i 11., S. noveboraccnsis, M i 11., 
S. laevigata, A i t., S. lim onifolia, 
P e r s., S. azorica, H o c h s t.

Puutarhoissa viljellään sitä
paitsi joukko toisia lajeja, jotka 
kuitenkin paljon muistuttavat 
jo mainituita. Piiskulajit ovat 
hyvin kestäviä ja säätä sietäviä 
kasveja, jotka pitävät huolen it
sestään, kunhan ne vain ovat tul
leet istutetuiksi. Soveltuvat siis 
oivallisesti sellaisiin isompiin 
kasvitarhoihin ja puistoihin, joita 
ei voi paljon hoitaa, niitä voi
daan käyttää harvaan istutettu
jen pensastojen tai sarakkeiden 
kaunisteeksi. Kaikkien tässä mai
nittujen lajien kukintoaika on 
elo— lokak. ja niitä lisätään ja
kamalla.

Spiraea suvusta.
Nuo varsin lukuisat Spiraea- 

suvun lajit kasvavat viljelemättä 
sekä vanhan että uuden mante
reen pohjoisemmissa seuduissa; 
niinpä Siperiassa ja Japanissa on 
runsas luku lajeja, joista moni on 
kauneimpia. Koska useimmat la
jit ovat kotoisin- ky lm emmistä il
manaloista, ovat ne meillä täy
sin kestäviä ja moni niistä erit
täin soma kauniiden, punaisten 
tai aivan valkeiden kukkien 
vuoksi, jopa ovat toisten lajien 
lehdetkin sirorakenteisia. Leh
dillä on hyvin erilainen muoto ja 
monien lajien lehdet ovat hyvin 
toisten sukujen kasvinlehtien nä
köisiä niinkuin pihlajan, jala
van, pajun, heisipuun, kuisman, 
luumupuun y. m. Niinkuin on
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laita useimpien runsaslajisten 
kasvien, on tässäkin suvussa 
monta lajia, jotka eivät kauneu
tensa puolesta juuri ole arvok
kaita. Tämä seikka ja sekin, että 
moni laji sangen nopeasti leviää 
runsaista juurivesoista, vaikut
taa, että se, joka vain on oppinut 
tuntemaan tavallisimpia lajeja 
ja sen lisäksi nähnyt niitä siinä 
hoitamattomassa asussa, johon 
ne usein ovat joutuneet, pikai
sesti päättää, ettei Spiraea- 
lajeilla juuri ole suurta arvoa ko
ristekasveina. M utta  näin ei ole 
suinkaan useimpain laita. Seu
raa vassa mainitsemme vain tär
keimmät ja luonteenomaisim- 
mat, ruohomaisen ryhmän lajit.

Spiraäa, Angervo, heimo 
Rosasese.

S. Aruncus. L. Tarha-angervo. 
Se on kotoisin keski-Europan 
vuoristoseuduista, missä se kas
vaa kosteissa ja varjoisissa pai
koissa; se tulee 1— 2 m pituiseksi 
ja ollessaan sopivassa paikassa 
haarottuu suureksi, tuuheaksi 
pensaaksi, joka soman, ison, sy- 
väjakoisen lehtirakenteensä täh
den on muhkean näköinen pitkin 
kesää, mutta etenkin kesäkuussa, 
jolloin pensasta isot, valkeat, 
kerrotut tertut kaunistavat. Tä
tä komeaa angervoa viljellään to
sin hyvin yleisesti, mutta se an
saitsee levitä vielä enemmän, sillä 
tuskin voi istuttaa kestävämpää 
ja vaivan maksavampaa kasvia, 
kuin juuri tämä. Haudoille, var

sinkin sellaisille, joita ei aina 
voida pitää hoidettuina, ei myös
kään voi juuri istuttaa sopivam
paa kasvia kuin Spiraea Aruncus, 
joka ilman minkäänmoista hoi
toa aina on soma. On komeimpia, 
monivuotisia, ruohomaisia an
gervotta, jotka kestävät meillä 
ulkosalla. Lisääntyy jakamalla. 
Toisint.: Aruncus sylvejstris,
M a x i m .

S. astilboides. H o r t. Kotini. 
Amerikka. On edellisen näköi
nen, mutta ehkä kauniimpi. 
Varsi 20— 40 cm korkea; lht 3- 
kertaa pariiehtiset; kukkaröy- 
hy aivan vaikea, suuri ja komea. 
Auk. heinä-, elok. Erinomainen 
koristekasvi. Hoidetaan ja käy
tetään kuin edellistä. Toisint.: 
Aruncus astilboides, M a x i m .

S. digitdta. W  i 11 d. Kotim. 
Siperia. Varsi yhtenäinen, pys
ty, lähes metrin korkuinen; leh
det vuorottaiset, syväjakoiset, 
pitkähköt, alta vähän karvaiset, 
keskus seitsenliuskainen, sivut 
viisiliuskaiset; kkt pienet, val
keat, toisinaan heikosti ruusun
punaiset tiheissä, pystyissä röy- 
hyissä, auk. kesä-, heinäkuussa. 
Menestyy parhaiten metsä- tai 
kanervamaassa ja vaatii kostean- 
laista paikkaa. Toisint.: S. pal- 
mata, Pal i . ,  ei L., ei T h b g. 
eikä H o r t., Filipendula pal- 
m ata , M a x i m .

S. Filipendula. L. Sikoangervo. 
Tämä kaunis laji on jo kauvan 
ollut meillä villiintyneenä kui
villa niityillä, mutta ainoastaan
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maamme e. osassa; on erikoinen 
kauniiden, valkeiden, vähän pu
nertavien kukkainsa sekä hieno
jen, sananjalkamaisten, kukka- 
vihkoihin erittäin sopivien leh
tiensä tähden. Tästä viljellään 
muotoa flore pleno, jossa kaikki 
hedepalhot ovat muuttuneet kuk- 
kalehdiksi. Molemmat lajit ovat 
erinomaisia sarakekasveja, jotka 
eivät välitä maanlaadusta eivät
kä kasvupaikasta. Lisääntyvät 
helpoimmin jakamalla. Toisint.: 
S. Filipendulina , H o r t., F ilip en - 
dula hexapetala, G i 1 e b., F .  
vulgaris, Mnch. ,  Uimaria F ili-  
pendula, K o s t e 1.

S. lobäta. M u r r a y .  Kotim. 
p. Amerikka, vesiperäisillä nii
tyillä. Juurakko tuoksuava, sui- 
kertava. Varsi lähes metrin kor
kuinen; lehdet vuorottaiset, pari
jakoiset; kkt vaalean ruusun
punaiset, jotenkin tiheissä röy- 
hyissä. Muunnos, venus, kasvaa 
voimakkaammin, sillä on tum
memmat kukat ja on joka taval
la alkulajia kauniimpi. Käyte
tään ja hoidetaan kuin edel
listä. Toisint.: S . palmata, L. 
ei T h b g., Uimaria lobata, K o s 
tel i . ,  U . rubra, St H il., F ili-  
pendula lobata, M a x i m .

S. palmäta. T h b g. Kotim. 
Japani. 50— 60 cm korkea. Leh
det eivät erittäin suuret, syvä- 
pykäiset; varressa kauniit, pu
naiset kukat runsaissa, sarja
maisissa röyhyissä. Komea laji. 
Tämä, jo kauvan tunnettu, mut
ta ei likimainkaan yleisesti vil
jelty angervo lienee kaunein

kaikista lajeista. On sopiva vil
jellä sekä ulkosalla että hyötää 
myöhemmin keväällä. Istutetaan 
hyvään ja kosteanlaiseen kaner- 
vamaahan ja peitetään ankaralta 
pakkaselta. Toisint.: Filipendula  
purpurea , M a x i  m.

S. palmäta elegans. H o i t .  
Spirsea palmatan ja Astilbe japo- 
nican sekasikiö. 60— 100 cm kor
kea, muhkea koristekasvi sarak
keisiin ja kallioistutuksiin. Kukat 
valkeita, punaheteisiä. Sitä voi
daan, samoin kuin Hosteja japo- 
nicaa käyttää hyötämiseen tal
vella.

S. trilobäta. L. on kesäkuussa 
kukkiessaan kokonaan kauniiden, 
valkeiden kukkainsa peitossa ja 
silloin niin ihana, että harvoin 
toisten koristepensaiden joukos
sa saa sellaista nähdä. Sievä, so
mistava lehtirakenne, pensaan 
kestävyys kaukana pohjoises
sakin ja sen ihmeellinen run- 
saskukkaisuus tekee tämän an
gervon yhdeksi meidän arvok
kaimmista koristepensaistamme. 
Täm ä ainakin ansaitsee paikan 
jokaisessa kasvitarhassa.

S. Ulmäria. L. Hirvenheinä 
angervo, muunn. flore pleno ja 
muunn. foliis variegatis ovat mo
lemmat sangen kauniita muun
noksia tästä hirvenheinä nimi
sestä lajista; edellisellä on pie
net, kerrotut, valkeat kukat ja 
toinen on erikoinen lehdistään, 
joilla pitkin lehtisuonia on kel- 
lanvalkeat, silmäänpistävät piir
teet. Molemmat lajit tulevat
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100 cm korkuisiksi, menestyvät 
parhaiten kosteilla paikoilla, kuk
kivat heinäkuussa. Lisääntyvät 
helposti jakamalla. Toisint.: U i
maria pentapetala, O i l i  b., U . 
palustris, Mnch. ,  Filipendula  
U im aria , M a x i m .

Spiraea sukuun ennen kuu
luvia lajeja trifoliataa ja japoni- 
caa, molemmat ihmeen kauniita, 
säätä sietäviä, pidetään nyt toi
siin sukuihin kuuluvina, edellistä 
Gilleniaan ja jälkimmäistä H o -  
tejaan. Viimeksimainittua viljel
lään jotenkin yleisesti, varsinkin 
hyödettäväksi luukuissa myö
hemmin keväällä.

Kaikki edellämainitut lajit 
kukkivat keskikesällä. Lisäänty
vät jotenkin helposti jakamalla 
keväällä taikka aikaiseen syk
syllä. Myöskin keväällä kylmään 
lavaan kylvetyistä siemenistä 
voivat useimmat varsinaisista 
lajeista kyllä helposti lisääntyä. 
Useimmat menestyvät runsas- 
multaisessa ja voimakkaassa 
puutarhamaassa, ennemmin kos
teassa kuin kuivassa paikassa. 
Kovemmassa savimaassa ja kui
villa mäkimailla käy kasvi hei
koksi ja kituvaksi.

Stächys, Pähkämö, heimo 
Labiatse.

S. coccinea. J a c q. Kotini. 
Meksikko, Chili, kasvaa vuorilla, 
50— 80 cm korkea. Varsi pysty, 
neliskulmainen, pörheä tai kar
keakarvainen; lehdet ruodilliset, 
puikeansuikeat, herttakantäiset; 
kukat pienissä, kauneissa, tuli- 

Smirnoff, Käsikirja. — 21

punaisissa kiehkuroissa, auk. 
keskikesällä. On talvella pidettä
vä paleltumatta peittämällä hy
vin huolellisesti. Vaatii lämpöistä 
ja päivänpaisteista paikkaa. Toi
sint.: S . cardinalis, K z e.

S. betönica. B e n t h. Kasvaa 
villinä e. ja k. Europassa sekä 
Aasian länsiosassa. Kukat mität
tömät. Pohjoisimpana viljellään 
Kristianian kasvit, puutarhassa.*

S. lanäta. J a c q. Kasvaa vil
linä Itävallassa, Europassa ja 
Itämailla. 40— 50 cm korkea. 
Koko taimi tiheä- hopeanvalkea- 
karvainen. Varsi neliskulmainen, 
pysty, harvahaarainen, kasvaa 
lähellä maanpintaa olevasta juu
rakosta. Lehdet vastakkaiset, 
pitkänpyöreät, molemmista päis
tä kapenevat, epäselvästi pykä 
laitaiset; juuri- ja alemmat 
varsilehdet jotenkin pitkät; kkt 
violetinpunaiset, mitättömät. 
Nuo valkeat, sametinpehmeät 
lehdet ovat tämän Stachys lajin 
ainoana kaunistavana ominai-

* Muinoin lääkekasvi. —  B e 
tonien officinalis, B e n t h. Tä
mä kasvi on muinoin ollut hyvin 
arvossapidetty lääke- ja taika- 
aineena, luultiinpa sillä voitavan 
parantaa 47 tautia. Sitä pidettiin 
myös mainiona käärmeenpure
mia parantamaan, pelkäsivätpä 
käärmeet niin tätä kasvia, että 
kun niiden ympärille pantiin tä
män kasvin vihreistä lehdistä 
tehty seppele, niin ne ennem
min purivat toisensa kuoliaiksi 
kuin ryömivät seppeleen yli.



Statice.322
suutena; ovat aivan puhtaan 
hopeanväriset keväästä myöhään 
syksyyn.

Molempia lajeja viljellään val- 
keavillaisten lehtiensä tähden 
ja käytetään reunuksiin ja koris
teellisiin kuvioihin y. m. nurmi
koilla. Menestyvät parhaiten 
avonaisilla, päivänpaisteisilla 
paikoilla ennemmin kuivan- ja 
laihanlaisessa kuin kosteassa ja 
voimakkaassa maassa. Jotta kas
vi saataisiin tiheäksi ja kauniiksi, 
ovat kukkavarret otettavat pois 
heti, kun ne alkavat esiintyä. 
Monisteitaan siemenestä ja jaka
malla. Siementen itävyys säilyy 
2— 3 vuotta; itää maassa 2 vii
kossa.

Stätice-suku, Armeria, Ranta- 
neilikka.

Kasvisuku Statice kuuluu 
Linnan järjestelmän 5 luokkaan, 
5 lahkoon ja Plumbagineae hei
moon.

Statice suku on viehättävim- 
piä ja arvokkaimpia koriste
kasveja, joita viime aikoina on 
ruvettu yleisemmin viljelemään. 
Useimmat tähän kuuluvista la
jeista ovat yksi- tai monivuotisia, 
ruohomaisia kasveja; lehdet ruu
sukkeissa maan tasalla ja lukui
sat kukat suurissa, harseissa sar
joissa taikka rövhyissä, jotka 
ovat ihmeen kevyen ja sorean 
näköiset, jotta ne ovat hyvin 
kaunistavia vihkoissa, melkein 
samalla tavoin kuin Gvpsophila 
paniculata y. m. Suurimman ar
von Staticekukille antaa kuiten
kin se, että ne —  ainakin useim

mat—  ovat jäkkäriä taikka eter 
nelleja, joiksi niitä myös sano
taan, taikka lakastumattomia s. o. 
ne pysyvät kuivinakin soman 
muotoisina ja värisinä aivan kuin 
kasvavina ja niitä voidaan siis 
ilman erityistä valmistelua, vär
jäämistä y. m. säilyttää talvi- eli 
n. s. makartvihkoissa. Näiden 
ominaisuuksiensa tähden niitä 
hyvin halutaan joka kotiin, eikä 
varmaankaan kestä kauvan, en 
nenkun meilläkin ruvetaan suu
ressa määrin viljelemään ja myö- 
mään Staticekukkaa.

Koska kaikki tähän kuuluvat 
lajit ovat sekä kauniita että vie
hättäviä, mainitsemme tässä 
kaikki, ainakin enemmän tunne
tut lajit ja suositamme varsin
kin niitä, joita kannattaa suu
rissa määrin viljellä.

S. Armeria. S m. Englannin 
ruoho kasvaa Ruotsissa pitkin 
koko läntistä rannikkoa. Matala 
kasvi muodostaen kauniita, run- 
saskukkaisia mättäitä. Lehdet 
kapeita, ruohomaisia; kkt ruu
sunpunaisia, kauniita, 12— 15 
cm pituisissa varsissa. Vaihdel
len ovat kukat tummemman ruu
sunpunaisia ja valkeita. Menes
tyy kuivissa, laihoissa ja hiek
kaisissa paikoissa. Voidaan edul
lisesti käyttää mataloihin reunuk 
siin taikka kuivien rinteiden, ki
vikasojen, hautakumpujen y. m. 
verhoksi. Monisteitaan joko ke
väällä taikka kukinnon loputtua—  
elo-, svysk. pistokkaista taik
ka jakamalla. Pistokkaat juur
tuvat pian ja muodostavat ennen 
pitkää vahvoja mättäitä. Toi-
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sini.: Arm eria maritima ja A . vul- 
garis, W  i 11 d., Statice m aritima, 
M i 11, S. pubescens, D. C.

S. callicoma. G. A. M e y. Ko
toisin Kiinan Songarian aroilta. 
Taimi harmaanvihreä; lehdet pit- 
känsuikeat, ruotiin kapenevat; 
kkt ruusunpunaiset taikka puna- 
sinervät. Käytetään sarakkeiden 
ja kivikasojen koristeeksi. Kuk
kii kesän aikana ja on erittäin 
kaunis. Toisint.: S. conspicua, 
S i m s., Goniolimon callicomus, 
B o i s s.

S. cordäta. L. Kotim. Välime
ren rannikot. 15— 20 cm korkea, 
sinikukkainen laji. Viljellään avo
maassa, mutta vaatii jotenkin 
hyvää havupeitettä suojaksi rou
taa vastaan. Toisint. S. emar- 
ginata, W ., S. ottusa, D u m., 
L im m onium  cordatum, M i 11.

S. dichotöma. G a v. Kreikka. 
Monivuotinen, sinikukkainen la
ji. Viljellään kuin edellistä.

S. dian thif olia. J a u b  ja
S p a c h. Kotim. Vähä-Aasia, 
kasvaa kalkkivuorilla. Kiviröyk
kiöille ja muihin kuiviin paikkoi
hin ihmeen kaunis kasvi, kapeat, 
tasasoukat, harmaanvihreät ja 
atlassinkiiltävät lehdet; kauniin 
ruusun- tai purppuranpunaiset 
kukat kesä-, heinäk. Lisään
tyy helpoimmin pistokkaista ja 
oksista. Hyvin itävää siementä 
on vaikea saada. Peitetään ko
villa pakkasilla. Toisint.: S. Ve
nusta, F e n z 1., Arm eriastrum ,

dianthifolium  O. Ktze, A ca n - 
tholimon venustum  B o i s s., 
Lim on ium  orientale, T o u r -  
n e f.

S. dianthoides. Hor n.  Kotim. 
k. Europpa. Kalju, ruohomainen 
taimi; lehdet kapeat, suikeat, ka
peakantaiset, suippopäiset, 3— 7 
suoniset, varsi pysty, jäykkä 
20— 30 cm korkea, kukat val
keat kuin simpukankuori, ti
lleissä, pyöreissä röyhyissä, auk. 
kesä-, heinäk. Jotenkin kaunis 
laji sarakkeiden ja kivikasojen 
kaunisteeksi. Tämä Statice on 
hyvin vaihteleva sekä lehtien 
suuruuden, että varren puo
lesta, samoin mitä tulee kukan- 
nuppujen suuruuteen ja väriin.

S. elätä. F i s c h .  Kotim. e. 
Venäjä. Eloisanvihreä kasvi, 
30— 60 cm korkeat varret, ih
meen kaunis ja vaivan maksava 
laji; kkt siniset tai sinivioletit, 
auk. heinä— syysk. Istutetaan 
sarakkeisiin taikka tekovuoris- 
toihin, vaatii hiekansekaista 
maata ja lisääntyy helpoimmin 
siemenestä. Täysin kestävä kyl
mässä maassa. Toisint.: Gonioli
mon elatus, B o i s s., Statice fle- 
xuosa , L e s s., S . scoparia, H o r t. 
Kannattaa yleisesti viljellä.

S. exlmia. S c h r e n k. Kotim. 
Pohjois-Kiina. 30— 60 cm kor
kea, harmaanvihreä kasvi. Ku
kat isoissa, runsashaaraisissa röy
hyissä, ensin ruusunpunaiset, 
sitten sinipunaiset, auk. kesä-, 
heinäk. ja suositellaan todella
kin kauniina koristekasvina sa-
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rakkeisiin ja kivikkoihin. An
saitsee yleistä viljelyä. On täy
sin kestävä. Toisint.: Goniatimon 
exim iu s , B o i s s.

S. Gmelini. Wi l l d.  Kotim. 
Siperia. 40— 50 cm korkea, hyvin 
levinnyt, kaunis laji. Kukat pie
nemmät kuin edellisen lajin, 
auk. heinä-, elok.

S. Halfördi. H o r t. Sillä on 
siniset kukat ja on erittäin kau
nis.

S. incäna. H o r t. (S . incana 
hybrida ja S. incana nana) näyt
tää oikeastaan olevan S. tatarica, 
ehkä vähän parannettu muo
to. Olkoon tämän asian kuin
ka tahansa, kasvia kannattaa 
kuitenkin aivan yleisesti vil
jellä, ulkomailla viljellään sitä 
jotenkin suurilla aloilla. Kasvi, 
joka on monivuotinen ja koke
muksen mukaan täysin kestävä 
meillä, tulee 30— 40 cm kor
kuiseksi. Kukat ovat lukuisat 
isoissa, sarjamaisissa röyhyissä 
monen värisinä ja ihmeen loiste
liaina. Ansaitsee suuresti suosit
taa yleisesti viljeltäväksi talvi- 
vihkoja varten.

S. Kaufmanniäna. R e g e 1.
Kotim. Turkestani. 20— 40 cm 
korkea, punakukkainen laji. On 
erittäin kaunis. Pidetään täysin 
kestävänä.

S. latifölia. S m. Kotim. Ve
näjä. 40— 60 cm korkea, lht isot, 
kauniit ja kkt kauniit, vaalean
siniset hyvin haaraisissa röyhyis

sä, auk. heinä— syy sk. Ansaitse
vat yleistä viljelyä. Erittäin kau
nis ryhmäkasvina, varsinkin kau
niin lehtiraken teensä tähden. 
Sorean kasvunsa vuoksi kas
vatetaan tätä toisinaan ruukuis
sakin. Käytetään ja hoidetaan 
muuten niinkuin S. elataa. Toi
sint.: S. coriaria, Pal i . ,  S. L i-  
m onium , P a l i  ei L., S. latifölia, 
m agnifica , H o r t.

S. Limönium. L. Monin pai
koin merenrannoilla k. ja p. Eu- 
ropassa, mutta harvinainen 
Ruotsissa. 30— 40 cm korkea, 
varsi toishaarainen, lht hankit
tavat, ruodittomat, kapeakan
taiset. Kaunis laji; kkt hyvin lu
kuisat, pienet, sinertävät, auk. 
elo-, syy sk. Käytetään ja hoide
taan kuin S. latifoliaa. Toisint.: 
S. serotina, Rc hb . ,  S. G m elini, 
K o c h  ei W  i 11 d., S. M e y e r i , 
B oi s s . ,  S. Behen, Drej . ,  S. 
Pseudo-L im önium , Rc hb . ,  S. 
scanica, F r.

S. plantaginea. Al i .  Kotim. e. 
Europpa. 20— 40 cm korkea. Tai
mi kalju, enemmän tai vähem
män punertava; lehdet suikeat, 
suippopäiset, \— 1 cm leveät, 
enemmän tai vähemmän ruu
sukkeissa, kkt ruusunpunaiset, 
auk. kesä-, heinäk. Muhkea, ruuk
kuviljely kseenkin kaunis laji. 
Monista alalajeista tahdomme 
erittäin suuriarvoisina mainita 
seuraavat: longibracteata, Boiss. ,  
(toisint.: S. arenaria, P e r  s.); 
brachyphylla, Boi s s . ;  leucantha, 
B o i s s .  (toisint.: S. alliacea, 
W  i 11 d. ei C a v.); scorzonerifo-
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lia , W i l l d .  ei Lk., (toisint.: 
Arm eria cephalotes, H o rt., ei 
L k., A . Form osa , H ort.). Paras 
istuttaa kiviröykkiöille hiekanse- 
kaiseen turve- tai kanervamaa- 
han. Voivat suotuisissa ilmasto- 
oloissa ja huolellisesti peitettyinä 
olla ulkona talvella. Toisint.: 
Arm eria plantaginea, W  i 11 d., 
A . montana, W  a 11 r.; A . rigida, 
W  a 11 r.; A . trigonoides, Ehei .

S. rariflöra. D r e j .  Kasvaa 
paikoittain Ruotsissa merenran
noilla. 20— 60 cm korkea, sini- 
kukkainen kasvi. Kaunis ja 
viljelyksen arvoinen. On vain 
eräs Stat. L im onium in  muoto.

S. speciösa. L. e. Venäjä. 30—  
40 cm korkea. Koko kasvi har- 
maanvihreä. Erittäin kaunis laji, 
kkt ruusunpunaiset tuuheissa 
röyhyissä, auk. kesä— elok. Sitä 
kannattaa hyvin tarkata, koska 
se on yksi kauneimpia meidän 
talviamme ulkona kestävistä kas
veista. Käytetään ja hoidetaan 
kuin S. elataa. Toisint.: Geneioli- 
mon speciosus, B o i s s., L im o- 
nium  speciosum , Pers . ,  Statice 
argenta, S t e v.

S. superba. R e g e 1. Kotim. 
Turkestani. Statice Suworowin  
ja S. leptostachyan sekasikiö. On 
edellisen näköinen, mutta kuu
luu tulevan aina 70 cm korkeak
si ja olevan kauniimpi sekä ku
kat kestävämpiä.

S. tatdrica. L. Kotim. e. Venäjä 
ja Siperia. 25— 30 cm korkea, 
lehdet ruusukkeissa; kukat ti
lleissä, tuuheissa röyhyissä, pu

nertavat, aukea v. heinä— syysk. 
Arvokkaimipia, monivuotisia la
jeja. Huomiota ansaitseva. Sta
tice incana, S. incana hybrida ja 
S. incana nana eivät näy olevan 
muuta kuin tätä samaa lajia 
taikka korkeintaan sen muun
noksia. Näkyy täysin kestävän 
meidän talviamme.

Paitsi tässä mainittuja on 
paljon muitakin lajeja, jotka 
kaikki ansaitsevat kukkavilje- 
lijäin huomiota. Meillä eivät 
nämä kasvit ole paljon tunnettu
ja, mutta monin paikoin ulko
mailla, esim. Erfurtin seuduilla 
viljellään niitä suurissa määrin 
kuivattavain kukkainsa tähden. 
Näitä kuivatuita kukkia sano
taan kaupassa sinisiksi immortel- 
leiksi ja käytetään talvivihkoihin, 
seppeleisiin y. m. Kivikkoryh- 
miin, luonnollisiin tai teko-vuoris
toihin, raunioille, luolille y. m. 
ovat nämä kasvit mainion sopi
via, voi myös käyttää sarakkei
den kaunisteeksi. Useimmat me
nestyvät tavallisen hyvässä puu
tarhamaassa, parhaiten hiekan- 
sekaisessa mullassa, sen ohella 
ne vuori- tai rantakasveina vaa
tivat vapaita, avonaisia ja päi
vänpaisteisia kasvupaikkoja. 
Kaikki lajit ovat enemmän tai 
vähemmän arkoja roudalle ja 
liialliselle kosteudelle, jonkatäh- 
den ne erittäinkin kosteina ja 
vähälumisina talvina tarvitsevat 
suojakseen peitteen. Useimmat 
lajit ovat ruukku viljelykseenkin 
kauniita.
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Stipa, Stiippaheinä, Sulkaruoho, 

heimo Gramine».

S. pennäta. L. Kotim. Europ- 
pa, joskus, mutta harvinaisena 
Ruotsissa. Noin 40— 50 cm kor
kuinen heinä, joka varsinkin 
muodostettuaan vahvanpuoleisia 
mättäitä, on ihmeen loistelias. 
Kukkii touko-, kesäk. Kukka- 
röyhy on soreasti nuokkuva ja 
20— 30 cm pituiset, sulkamaisesti 
karvaiset vihneet antavat sille 
omituisen ja somistavan muo
don. Monin paikoin ulkomailla 
ovat nuo ennen tuleentumista 
leikatut ja kuivatut kukka- 
röyhyt sangen tuottavaa kaup
patavaraa; niitä samoja käy
tetään värjättyinä tai värjää- 
mättöminä naisten hattujen ko
risteina, hiuskoristeina y. m. s., 
jonka ohella ne ovat ihmeen 
kauniita ja melkein välttämättö
miä n. s. talvivihkoissa. Kasvi 
menestyy vain kuivassa ja ke
vyessä sekä vähän kivisessä tai 
hiekkaisessa maassa. Käytetään 
edullisimmin kiviröykkiöillä, 
vuoristo-istutuksissa, kuivilla 
mäkirinteillä taikka sarakkeissa. 
Lisääntyy siemenestä ja jakamal
la. Siemenistä erotetaan nuo pit
kät vihneet ja kylvetään ke
väällä kevyellä, hiekansekaisella 
mullalla täytettyihin ruukkuihin. 
Nuoret taimet koulutetaan ja 
niitä hoidetaan lasin alla viileäs
sä ja ilmakkaassa lavassa, kunnes 
ne ovat tulleet kyllin vahvoiksi 
ulkosalle istuttamista varten. 
Täällä ne istutetaan 30— 40 cm 
päähän toisistaan. Vanhempia 
mättäitä voi jakaa keväällä tai

syksyllä, kuitenkin parhaiten 
keväällä; erottaminen on toimi
tettava hyvin varovasti; paras 
on istuttaa erotetut osat ruuk
kuihin ja hoitaa niitä lavassa, 
ennenkun ne istutetaan ulko
salle. Siemen itää hitaasti ja epä
tasaisesti, usein vasta vuoden pe
rästä, jonkatähden ei stiipan sie
menillä kylvettyjä ruukkuja saa 
liian pian tyhjentää.

Toisia kauniita lajeja ovat: 
S. gigantea, Lag. ,  kotim. Es
panja. 50— 100 cm korkea, 30—  
50 cm pitkät kukkaröyhyt. S. 
Tenacissim a , L., kotim. Espanja, 
60— 80 cm korkea. S. capillata, 
L., kotim. k. ja e. Europpa, 50—  
80 cm korkea. Kaikkia näitä 
käytetään kuin S. pennataa.

Symphyändra, heimo Campa- 
nulacese.

S. pendula. A. D. C. Kotim. 
Kaukasia. 30— 40 cm korkea 
kasvi, kellahtavan valkeat, kel
lomaiset kukat, auk. kesä-, hei- 
näk. Istutetaan sarakkeisiin ja 
lisääntyy jakamalla. Toisint.: 
Campanula pendula, B i e b.

Symphytum, Raunioyrtti, 
heimo Borragineae.

S. asperrimum. S i m s. muunn. 
foliis variegatis, H o r t. Kotim. 
Kaukasia. Juuri pyöreä ja haa- 
rainen. Varsi onsi, hyvin karhea - 
karvainen, kasvaa 110 cm kor
kuiseksi; alemmat lehdet joten
kin isot, puikeansuikeat, joh-
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teiset, ylemmät vähän pienem
mät, ruodit karkeakarvaiset, 
alapuolelta karheat; kaikissa leh
dissä on leveämpi tai kapeampi, 
keltainen, harvoin valkea laita; 
kkt nuokkuvissa, yksipuolisissa 
tertuissa sinipunervat, niissä 
ulospäiset, kapeat verhiöliuskat; 
auk. heinä-, elok. Tätä erittäin 
komeaa kasvia viljellään etu
päässä koristavain lehtiensä täh
den.

S. officinale. L. Rohtoraunio- 
yrtti. Sitä viljellään vain muu
tamin paikoin maamme e. osassa. 
Kotim. p. ja k. *Europpa ja i. Si
peria. 80— 90 cm korkea. Koko 
kasvi vähän karkeakarvainen; 
lehdet puikeansuikeat, suippo- 
päiset, varsijohteiset, alemmat 
ruodilliset, pitkänpuikeat; ku
kat tavallisesti purppuranpunai
set nuokkuvissa ja yksipuoli
sissa tertuissa, jotka aukeavat 
heinä-, elok. Muunnos purpureum  
H o r t., kukat purppuran viole- 
tinpunaiset, muuten emämuo- 
don kaltaiset. —  Jos katkaistaan 
taimen yläosa, kun kukat ovat 
lakastuneet, kasvaa uusia vesoja 
ja kukkia, joten kukkimista voi 
kestää lähes 2 kuukautta.

Tanacetum, Pietaryrtti, 
heimo Compositse.

T. vulgäre. L. Kasvaa meillä 
kuivilla pellonpientareilla, rau
nioilla ja tienvarsilla. Kasvi met

Saattaa käyttää salaattina y. 
m. ja sitä syövät halukkaasti he
voset ja karja. Käytetään pen
sasistutuksiin ja rannoille sekä 
yksinäisinä nurmikoissa. Molem
mat lajit menestyvät sekä ras
kaammassa että kevyemmässä, 
hyvässä puutarhamaassa. Li
sääntyvät siemenistä, jotka kyl
vetään avomaahan syksyllä taik
ka keväällä taikka helpoimmin, 
jakamalla juurivesoja. Nämä kas
vit lisääntyvät niin runsaasti, 
että ne useinkin käyvät vaiva
loisiksi. *

* Ennen muinoin pidettiin tä
män kasvin juurta erinomaisena 
lääkeaineena. P 1 i n i u s mai
nitsee, että taimi kelpasi parhai
ten haavain lääkitsemiseen. 
Kreikkalaiset ovat antaneet sille 
nimen lääkkeeksi kelpaavain 
ominaisuuksiensa mukaan. En
simmäisissä kasvitieteellisissä 
luennoissa, joita pidettiin Up
salan yliopistossa 1640, esitet
tiin sana sanalta, mitä Pl i -  
n i u s oli sanonut tästä kasvista. 
S c h u b l e r ,  Veridarium N or- 
vegicum II, s. 121.

rin korkuinen, vaaleanpunainen, 
kalju; lehdet • kauniit, parilehti- 
set, lehdykät pitkät, suikeat, 
suippopäiset, suipposahaiset, 
ruodit päältä uurteiset; kkt kel
taiset, puolipallon muotoiset ti-

T.
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heissä huiskiloissa, auk. elo-, 
syysk. Muunn. crispum, Hort . ,  
lehdykät hyvin syvä- ja hieno
liuskaiset, muuten kasvi emä- 
muodon kaltainen. Sopivat vain 
isompiin puistoihin ja kasvitar
hoihin, joissa niitä voi käyttää 
pensastojen reunamiin y. m. 
Lisääntyvät helposti jakamalla 
taikka siemenistä. Ovat lääke
kasveja, kitkerän mausteenma- 
kuiset, vatsaa vahvistavat ja 
matoja kuolettavat, käytetään 
ulkonaisesti pakotusta lieventä
vinä.

Thalictrum, Ängelmä,
heimo Ranunculaceae.

T. anemonoldes. M c h x. Ko
tiin p. Amerikka. Juurakko mu- 
kulainen. Pieni, kaunis kasvi, 
15— 20 cm korkea, lht 2-kertaa 
3-sormiset ja kkt sangen isot, 
valkeat, anemonenmuo toiset, 
mutta kestävät vain aivan vähän 
aikaa. Paras viljellä kevyessä 
maassa, kivikoissa, peitetään tal
veksi. Lisääntyy siemenestä. 
Toisint.: Anem one thalictroides, L.

T. aquilegifölium. L. Kotim. 
Europpa, Siperia, Japani. Hy
vin tavallinen Ruotsissa, missä 
sitä kasvaa runsaasti soilla ja 
metsäniityillä. Meillä harvinai
nen, joskus vain nähty Imatralla. 
Varsi yhtenäinen, harvahaarai- 
nen, metrin korkuinen. Kaunis 
koristekasvi, lehdet harmaanvih
reät, 3-kertaa jakoiset, muistut
taen akileijan lehtiä; kkt huiski- 
1 omaisessa latva tertussa, puner
tavat, hedepalhot pitkät, val
keat, toisinaan kellahtavat, auk.

kesä-, heinäk. Muunnoksissa ruu
sunpunaiset, purppuranpunaiset 
kkt. On kauneimpia kasveja ja 
kaunistaa paikkaansa missä puu
tarhassa tahansa. Vaatii ravit
sevaa, kosteanlaista maata ja 
menestyy parhaiten varjoisissa 
paikoissa. Lisääntyy jakamalla 
tai siemenestä.

T. gläucum. S c h r. Kotim. 
k. ja e. Europpa. 150 cm korkea, 
sinivihreä kasvi. Varsi juo- 
vikas aivankuin harmaalta vi
vahtavat lehdetkin; lehdet 5- tai 
toiskertaan sormijakoiset; lehdy
kät pyöreämäiset ja pitkähkön 
herttamaiset, tylpästi 3-ham- 
paiset; kkt isoissa, kauneissa, 
huiskilomaisissa röyhyissä, rikin- 
keltaiset, heikosti tuoksuavat, 
auk. heinä-, elok. Istutetaan sa
rakkeisiin taikka pensasryhmien 
reunuksiin ja lisääntyy sieme
nistä ja jakamalla. Toisint.: T . 
speciosum , P o i r.*

Thermöpsis, Revonpapu, 
heimo Leguminos».

T. Fabacea. D. G. Kotim. p. 
Amerikka. Juuri suikertava. 
Varsi 60 cm korkea, pysty, kul
mikas, harvahaarainen; lehdet 
vuorottaiset, ruodilliset; kkt vih- 
reänkeltaiset tertuissa, auk. tou
ko-, kesäk. Tämä korkea kasvi on 
sopiva sarakkeisiin. Lisääntyy 
helposti jakamalla.

* Thalictrum glaucum  ja atro- 
purpureum  ovat osottautuneet 
olevansa täysin säätä sietäviä 
Vaasassa.
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T. lanceoldta. R. B r. Kotim. 

Siperia. On edellisen näköinen 
sekä käytetään ja hoidetaan 
samoin kuin sitä.

Thladidntha, Keltaköynnös, 
heimo Cucurbitacese.

T. dubia. B u n g e .  Kotim. 
Kiina. Köynnöskasvi. Juuri sui- 
kertava, mukulainen. Taimi 
enemmän tai vähemmän karhea. 
Varsi hyvin haarainen, vähän kul
mikas, toisinaan kaksijakoinen 
köynnös, usein 6 m. pituinen, 
kärhivä; lehdet vuorottaiset, ruo- 
dilliset, jotenkin isot, leveän- 
soikeat, herttakantaiset, suippo- 
päiset ja hammaslaitaiset. Kel
taisia, kellomaisia kukkia hyvin 
runsaasti, auk. pitkin kesää. Kas
via, joka menestyy kaikessa, hy
vässä maassa, voi käyttää huvi
majojen, muurien, aitojen, sei
nien, pylväiden, paljaiden puun
runkojen y. m. verhoksi. Kasvaa 
nopeasti ja voimakkaasti. An
saitsee tulla yleisemmin tunne
tuksi ja viljellyksi. Peittä
mättä kestää tämä kasvi talven 
ulkona, ainakin keski-Ruotsissa. 
Toisint.: T . calcarata, C 1 a r k e.

Thymus, Ajuruoho, heimo 
Labiatee.

T. Serpyllum. L. Kangasaju
ruoho. Kotim. Europpa, Aasia, 
p. Afrikka. Kasvaa meillä hiekka- 
harjuilla koko maassa, vähän 
pensasmainen. Tummanvihreä, 
pitkälonkeroinen, rento, juureh-

tiva, kukkaoksat pystyt, lakas
tuneet, nuoremmat oksat liereät 
tai neliskulmaiset, joka puolelta 
haiveniset, Iht puikeat, pyöreä- 
mäisesti tylpät, kaljut, kan
nasta karvalaitaiset, laidat lit
teät; kkt pienet, mutta lukuisat 
ja somat, vaaleanpunaiset, auk. 
kesäkuusta syksyyn. Voidaan 
puutarhoissa käyttää kuivien, 
päivänpaisteisten kivikkoryh- 
mien kaunisteeksi, kuivilla mäki- 
rinteillä y. m. Tavataan monen
muotoisena, joista vain mainit
semme puutarhoissa viljellyn, 
T . citriodorus nimisen, valko- tai 
keltaisenkirjavan muodon, jota 
suositaan suloisen tuoksunsa täh
den ja jota mielellään käytetään 
reunuksiin ja reunakoristeeksi. 
Lisääntyy pistokkaista. Taval
lista, keittiökasvina viljeltyä, T . 
vulgaris, L. lajia voidaan käyt
tää samalla tavoin. Tuoksuava, 
siitä saadaan vahvistavaa teetä. 
Viljellään maustekasvinakin.*

Tiarella, heimo Saxifragese.
i T. cordifölia. L. Kotim. p. 
Amerikka. Tuotu Englantiin 
1731. Juurakko suikertava. Var
ret lukuisat, 15— 20 cm korkui
set; lehdet kaikki 5-liuskaiset, 
hammaslaitaiset, herttamaiset, 
ruodilliset ja haiveniset, juuresta 
kasvavat; kkt lyhytperäiset, so
mat, kauniinvalkeat, tähtimäi
set ja kukkatertut harrittavat, 
auk. toukok. Menestyy sekä päi-

* O. A 1 c e"n i u s, Finlands 
kärlväxter, s. 264.



330 T igrldia. —  T ra d escan tia .
vänpaisteisissa että varjopaikois
sa, parhaiten kanerva- tai ke
vyessä hiekkamaassa, sekä käy
tetään reunuksiin tai sarakkei
den kaunisteeksi ja kivikasoille. 
Lisääntyy helposti juurivesoista 
ja jakamalla.

Tigridia, Tiikerililja, Riikin- 
kukkolilja, heimo Iridese.

T. pavönia. Re d.  Kotim. 
Meksikko. Kauvan tunnettu ja 
halukkaasti viljelty sipulikasvi, 
jonka ihmeen loistokkaissa ku
kissa on kolme isompaa taas- 
käänteistä, ulkopuolelta tulipu
naista terälehteä ja kolme sa
manlaista pienempää, keltaista, 
veripunaisen täplikästä. Varsi- 
lehdet ovat pitkät, kapeat, poi
muiset ja kauniin vaaleanvih- 
reänväriset. Muunnoksista ovat 
huomattavat speciosa ja W hee- 
leri, jotka ovat erikoiset isom- 
pain ja eloisamman väristen kuk- 
kainsa vuoksi.

Jotta eri aikoina voitaisiin 
saada tätä kaunista kasvia kuk
kimaan, aletaan jo helmikuussa 
istuttaa muutamia sipuleja ruuk
kuihin (4— 5 sipulia 15 cm ava- 
roihin ruukkuihin); sitten istute
taan toisia maaliskuussa, toisia 
huhtikuussa, jonka jälkeen loput 
pannaan toukokuussa ulkosalle. 
Ruukkuihin istutetuille sipuleil
le on annettava kevyttä ja hiek
kaista, mutta ravitsevaa mul
taa, missä ei kuitenkaan saa 
olla palamattomia lanta-ainei
ta. Istutettua asetetaan sipu
lit lauhkeaan lavaan, kasvihuo

neeseen tai asuntoon ja kastel
laan aluksi hyvin vähän. Avo
maalla istutetaan sipulit mihin 
hyvään puutarhamaahan tahan
sa, noin 10 cm syvään ja 12— 15 
cm päähän toisistaan. Meillä 
täytyy usein syksyllä ottaa sipu
lit maasta silloin, kun lehdet vie
lä ovat tuoreet ja kasvi kukkii. 
Ei saa sentähden heti leikata 
pois lehtiä taikka sipulien alla 
olevia, meheviä juuria, vaan 
antaa sekä lehtien että juurien 
olla ja panna taimet hiekalla tai 
hyvin hiekansekaisella mullalla 
täytettyihin laatikkoihin taikka 
ruukkuihin. Täällä ne saavat vä
hitellen kuihtua, ja vasta tämän 
jälkeen ovat sipulit puhdistetta
vat lehdistä ja juurista; säilytet
tävät sitten kuivassa paikassa, 
kasvihuoneessa taikka asunnossa. 
Lisääntyy helposti sivusipuleista, 
jotka varovasti erotetaan emäsi- 
pulista ja istutetaan riveihin nii
tä varten valmistettuun sarkaan. 
Toisint.: Ferraria Pavonia, C a v. 
F. T igridia , Bot .  M a g., T ig 
ridia grandiflora, H o r t .

T. conchiflöra. Sw. Kotim. 
Meksikko. Sillä on melkein yksin
omaan keltaiset, sangen isot kkt. 
Joskin ei niin kaunis kuin edel
linen, ansaitsee kuitenkin huo
miota. Hoidetaan kuin tavallista 
tiikerililjaa.

Tradescantia, heimo Comme- 
lyneee.

T. rösea. V e n t. Kotiin, p. 
Amerikka, Juuri hupsinen, aivan
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kuin purkautunut. Varsi melkein 
pysty, kalju, noin 30— 40 cm 
korkea; lehdet tasasoukat, ruo- 
homaiset, kaljut; kukintoperä 
pitkä, kukkasarjat latvassa har- 
vakukkaiset; kukat kauniin ruu
sunpunaiset, auk. pitkin kesää. 
Toisinto: T . virginica, W  a 111. 
ei L.

T. subaspera. G a r o 1. Kotim. 
p. Amerikka. Kasvi 50— 60 cm 
korkea, varsi pysty, lehdet pui- 
keansuikeat, taaksepäin käänty
neet, poimuiset, aaltolai täiset, 
vähän hienokarvaiset. Kukkii 
pitkin kesää, kkt kauniit, sinipu- 
nervat, taikka punaisensiniset. 
Käytetään erittäin kauniina avo- 
maakasvina. Näyttää vaativan 
talvipeitettä. Toisint.: T . cristata, 
W a l l  t.

T. virginica. L. Kotim. p. 
Amerikka. Juuri mehevä, hap- 
sinen. Noin 30— 40 cm korkea, 
luiseva; kkt kauniit, aivan viole
tinsiniset, vaihdellen kerrotut, 
ruusunpunaiset ja valkeat auke- 
av. touko-, heinäkuussa. Kaikki 
lajit ovat sangen kestäviä, voi
makkaita ja runsaskukkaisia, 
joita voi käyttää kaikkiin koris- 
tussarakkeisiin, eivät pidä väliä 
paikasta eivätkä maanlaadusta. 
Monisteitaan jakamalla.

Tricholaina, heimo Gramiuese.
T. rösea. N e es. Kotim. e. 

Afrikka. Koristeruoho, jolla on 
kauniit, ruusunpunaiset tai purp
puranpunaiset, silkinkarvaiset

kukkatähkät, erittäin sopivat 
n. s. makartvihkoihin. Viljel
lään kuin Hordeum  jubatumia. 
Toisint.: Panicum  roseum ,
S t e u d.

T. cucumeroides. Maxim. 
Kotim. Japani. Varsi kärhivä, 
4— 5 m pitkä; juuri mukulainen; 
lehdet sormijakoisesti 3— 5 lius
kaiset; kkt valkeat; hedelmät 
6— 7 cm pituiset, puikeat, mön- 
jänpunaiset. Toisint.: T . cucu- 
merina, M i q., ei T h b g., T . 
quadricirrha, M i q., Platygonia  
K aem pferi, N au d., B yon ia  cu
cumeroides, Schr .  Juurimuku
lat otetaan syksyllä mullasta 
ja säilytetään paleltumatta tal
vella.

Tricyrtis, heimo Colchicacese.
T. hirtä. H o o k. Kotim. Japa

ni. Pensasmainen kasvi, varret 
tiiviit, tavallisesti yhtenäiset, 50 
— 80 cm korkeat; lehdet vuorot- 
taiset, sepivät, suikeat; kukat 
tertuissa, jotenkin isot, hieno- 
karvaisissa perissä, muodoltaan 
omituiset, vaikeahkot tai kirk
kaan valkeat, sisältä hyvin sini- 
punervan, ruskean, tai purppu- 
ranpunatäpläiset., pisteiset ja pil
kulliset, heteetkin ovat pilkulli
set. Kukkii syys-, lokak. Kasvi on 
vähän arka kovalle pakkaselle, 
sentähden huolellisesti peitet
tävä talveksi. Menestyy parhai
ten kuohkeassa ruokamullassa. 
Lisääntyy helposti jakamalla. 
Voidaan myös viljellä ruukuissa. 
Toisint.: Uvularia hirtä, T h b g.
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Trifölium, Apila, heimo 

Papilionaceae.
T. repens. L. Valkoapila. Ta

vallinen, viljellään meilläkin ja 
pidetään parhaimpana rehuai- 
neena, tuoksuava.* Varsi rento, 
juurehtiva; lht jakoiset, lehdy- 
kät vastapuikeat. Muunn. atro- 
purpureum , H ort.  Tavallisen 
valkoapilan muunnos, lehdet 
tummanpurppuranruskeat, mel
kein mustat. Kasvi menestyy 
parhaiten raittiissa, hiekkaisessa 
savimaassa. Käytetään reu
nuksiin, koristekuvioihin hie
noille nurmikoille, kiviraunioi
den, kallioiden, luolien ja rintei
den y. m. kaunisteeksi sekä hau
doille. Lisääntyy helposti jaka
malla. Toisint.: T . suaveolens joi. 
atropurpureis, H o r t.

T. rubens. L. Kotim. Europan 
vuoriseudut. 30— 40 cm korkea 
laji. Taimi kalju. Juuressa mus- 
tahkoja lonkerolta; varsi pysty, 
jäykkä, suojuslehdet kapeat, 
alemmat lehdet vuorottaiset, 
ruodilliset, ylemmät vastakkai
set, kaikki 3-sormiset; kukat 
purppuranpunaiset, jotenkin isot, 
auk. kesä— elok. On hyvin kes
tävä. Voi edullisesti käyttää 
kuivimpiin ja karuimpiin paik
koihin. Lisääntyy jakamalla ja 
siemenestä.

Trillium, heimo Smilacese.
T. grandiflörum. S a 1 i s b.

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter, 1895, s. 181.

Kotim. p. Amerikka. 20— 25 cm 
korkea, suora varsi, jossa kieh- 
kurassaan 3 ruoditonta, suippo* 
päistä, neliskulmaista lehteä; 
varren latvassa auk. iso 3-lehti- 
nen ja kaunis, valkea kukka, joka 
on vanhempana heikonpunainen; 
suojuslehdet pitkät, puikeat. 
Kukkii toukokuussa. Hedelmä 
marjamainen, tumman purppu
ranpunainen. Juuri mukulainen, 
tummanruskea. Lisääntyy hel
poimmin juurakkoa jakamalla. 
Tämän lajin siemenet ovat har
vinaisia. Istutetaan kosteanlai- 
seen ruokamultaan ja varjoisaan 
paikkaan. Sitä on viljelty jo 
monena vuonna Helsingin kas
vit. puutarhassa, mutta talvella 
peitettynä. Nämä Trilliumit ovat 
enemmän viehättäviä kuin kau
niita.*

T. sessile. L. Kotim. p. Ame
rikka. Juurimukulat pienemmät 
kuin edellisen; varsi 25— 30 cm 
korkea; lht ruodittomat, leveät, 
soikeat, kkt viininpunaiset; mar
jat purppuran väriset.

Paitsi näitä viljellään isom
missa kasvikokoelmissa joukko 
toisia, enemmän tai vähemmän 
kauniita lajeja. Ne istutetaan 
turve- ja kanervamaahan, par
haiten sarkaan, joka on valmis-

* Latinalainen sana tritix—  
3-lukuinen tarkottaa, että useim
mat osat tässä kukassa ovat 3- 
ja 6-lukuiset, niinkuin 3 lehteä 
kiehkurassa varren ympärillä, 
3 verholehteä, 3 terälehteä, 6 
hedettä, emi 3-kulmainen, päässä 
3 valkeaa luottia.
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tettu niinkuin on kerrottu C yp ri- 
pediumista. Talvella vaativat 
kaikki Trilliumit suojaa kovilla 
pakkasilla. Monisteitaan juurak
koa jakamalla.

Tröllius, Kullero, heimo 
Ranunculacese.

Ranunculacese heimoon kuulu
va Trolliussuku ei ole erittäin 
lajirunsas. Kullerot kasvavat vil
jelemättä sekä Europan että Aa
sian ja Amerikan pohjois-osissa. 
Ne ovat kaikki monivuotisia ja 
ruohomaisia, keltaiset taikka 
oranssinväriset kukat, ja ovat 
sekä lehtiensä että kukkainsa 
•puolesta jotenkin yhdennäköiset. 
Yleensä ovat meillä täysin kestä
viä —  ainakin maamme etelä
osassa — ja kukkainsa loista
van värin puolesta ovat alku
kesällä puutarhasarakkeiden kau
nistuksena.

T. altäicus. G. A. M e y. Kotim. 
Siperia. 40 cm korkea, kkt kau
niit, keltaiset kesän aikana. Pei
tetään havuilla kovilla pakka
silla. Toisint.: T . caucasicus, L e- 
deb. ,  ei S t e v.

T. asiäticus.* L. Aasian kullero. 
Kotoisin Siperiasta. On jo kau- 
van puutarhoissamme viljelty. 
20— 40 cm korkea; lehdet pitku
laiset, liuskat suippopäiset, py-

* Tröllius asiaticus, »Goldball» 
kestävä Vaasassa, kukkii run
saasti kesäkuun alkupuolelta 
elokuuhun.

kälaitäiset; kukat kauniit, sahra- 
minkeltäiset, auk. touko-, kesäk. 
Sen muunnos kultapallero (»Gold- 
ball») on kauneimpia, nykyisin 
tunnetuita; tumman oranssin
väriset kukat 40— 50 cm kor
kuisessa kukintoperässä. Muun
nos m ajor on korkeampi ja kai
kin puolin isompi; albus (toisint.: 
T . Loddigesii, Hort . j ,  hyvin 
kalpeankel täiset, melkein val
keat kkt. Vaaleankeltaisista la
jeista on »Rheingold» epäilemät
tä kaunein.

T. caucäsicus. S t e v. Kotim. 
Kaukasia. 30— 40 cm korkea, 
kkt isot, kauniit, oranssinkeltai
set, auk. touko-, kesäk. Toisint.: 
T . aureus ja grandiflorus, H o r t.

T. europeeus. L. Kullero. Kas
vaa meilläkin viljelemättä nii
tyillä, Pohjoisimpana Vaasan 
luona, Hietalahden puistossa. 
Tulee 30— 40 cm korkuiseksi; 
varsi sileä, kka yksinäinen; leh
det syvään 5-jakoiset, liuskat 
pitkulaiset, suipot, pykälaitaiset 
ja sahaiset; kkt isot, melkein 
pallonpyöreät, vaaleankeltaiset, 
aivan sulkeutuneet, auk. kesä
kuussa ja usein vielä uudestaan 
syksyllä. Kauneimpia viljele
mättömiä kasvejamme, ansaitsee 
paikan hienoimmassakin kasvi
tarhassa. Muunnoksista mainit
takoon sulphureus, kaunis ja 
vaaleankeltainen; napellifolius, 
R o e p. (toisint.: T . m edius,
W en d. ) ,  eroaa emälajista pi
temmän kasvunsa ja hieman pie
nempien kukkainsa puolesta; 
albida, H o r t., kalpeankeltaiset
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kukat; mutta muuten on edelli
sen kaltainen; giganteus, H o r t. 
(toisint.: T . altissimus, Rchb. )  
on kaikin puolin isompi ja rehe
vämpi kuin mikään edellisistä. 
Toisint.: T . montanus, S alisb. ,  
T . sphaericus, S a 1 i s b., T . tau- 
ricus, H o r t.

Näitä kauniita kasveja voi
daan käyttää sarakkeissa ja niitä 
hyvin kannattaa enemmänkin 
viljellä. Viljely on helppo ja sa
manlainen kuin toisten säätä sie
täväin, ruohomaisten kasvien. Ki
vikkoihin ei niitä ehkä juuri voi 
istuttaa, koska ne säännöllisesti 
vaativat jotenkin kosteaa ja ra
vitsevaa maata, jotta täysin 
kehittyisivät. Leikkokukiksi ovat 
ne keltakukkaisista kasveista 
sangen arvokkaat. Monisteitaan 
sekä siemenistä, että vanhempia 
taimia jakamalla, muunnoksia 
tietysti vain jakamalla.Kaikkein 
kullerojen siemenet ovat harvi
naisia ja itävät hitaasti sekä epä
varmasti, usein vasta vuoden 
perästä kylvämisen jälkeen, jon- 
katähden ei tällaisella siemenellä 
kylvettyjä ruukkuja saa liian ai
kaiseen tyhjentää siinä luulossa, 
että siemen on ollut kelvotonta. 
—  Niinkuin monia muita kestä
viä, ruohomaisia kasveja, voi
daan näitäkin hyötää kukki
viksi kevätkuukausina. Tähän 
tarkotukseen otetaan myöhään 
syksyllä voimakkaita juuria mul- 
takokkareineen ja säilytetään 
paleltumatta kellarissa helmi
kuuhun, jolloin ne istutetaan 
ruukkuihin tai laatikkoihin ja 
asetetaan viileään huoneeseen,

jossa ei saa yönaikana olla läm- 
pimämpää kuin +  10° C.

Tiilipä, Tulppani, heimo 
Liliacese.

T. Gesneriana. L. Tarhatulp- 
pani. Kotim. Aasia. Tarhatulp- 
panit voidaan jakaa m yöhäisiin  
yksinkertaisiin, aikaisiin y k 
sinkertaisiin ja kerrottuihin. Näis
tä ovat tuntijat ja kokoojat 
aina pitäneet suuressa arvossa 
ensinmainittuja, sillä niiden ku
killa on säännöllinen muoto ja 
erittäinkin monenlaiset, toisi
naan ihmeen loisteliaat väripiir- 
rokset. Kukkaviljelijät jakavat 
nämä tulppanit kahteen pääryh
mään, nimittäin a) Flam ilaisiin , 
jonka pohjaväri on valkoinen ja 
jonka kirjailut vaihtelevat sini- 
punertavina, sinisinä, purppurai
sina, karminisina, karmosinisina, 
veripunaisina y. m. ja b) Bizardi 
tulppaneihin pohjavärinä kel
tainen ja piirteet tummanrus
keat, sinipunervan purppuraiset, 
veripunaiset, karminiset, mar- 
doren väriset y. m. Hyvän, myö
häisen tulppani lajin tavalliset 
tunnusmerkit ovat: vana vahva, 
aivan suora ja ainakin 60 cm 
korkea; kukka kaunis, kellomai
nen, jonka 6 kehälehteä eivät 
saa olla vähintäkään lovi- tai 
nyhälaitäisiä, vaan aivan ehjät 
ja ylälaita tylpän pyöreämäinen; 
pohjaväri puhdas, valkea tai 
keltainen ja säännölliset, hyvin 
selvät piirteet. Jota hienommat 
ja säännöllisemmät nämä piir-
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teet ovat, sitä suuremmassa ar
vossa tuntijat sellaisia lajeja pi
tävät. Myöhäisemmät tulppanit 
kukkivat toukokuun lopulla ja. 
kesäkuun alussa.

Yksinkertaiset aikaiset tulppa
nit eroavat edellisistä lyhempien 
vanojen ja aikaisemman kukin
non puolesta. Kukat ovat joko 
yksivärisiä, punaisia, valkeita tai 
keltaisia, taikka monivärisiä, vii- 
ruisia, laikullisia y. m. nämä vä
rit ovat tavallisesti puhtaita ja 
loistavia. Tuntijoille ja kokoo
jille eivät aikaiset tulppanit ole 
niin arvokkaita kuin myöhäiset, 
mutta niille, jotka harjottavat 
kukkahyötämistä ja vihkosito- 
mista ovat ne hyvin hyödyllisiä, 
koskapa useimpia lajeja helposti 
saadaan aikaiseen kukkiviksi. 
Ovat sitäpaitsi erittäin kauniita 
aikaisiin kukkaryhmiin ja niitä 
voidaan käyttää joko yksikseen 
tai toisten kevätkukkain, niin
kuin hyasinttien, sahramikuk- 
kien, keisarikruunujen y. m. 
yhteydessä. Vihkoja varten on 
paras viljellä yksivärisiä lajeja, 
niinkuin valkeita, punaisia, kel
taisia, ruusunpunaisia y. m. s. 
Aikaisista tulppaneista on myös 
muunnoksia, valko- tai kelta- 
juovaisine varsilehtineen, ja jotta 
nämä voisivat kehittyä isom
miksi ja pysyvimmiksi, katkais
taan kukkanuput heti niiden 
ilmaannuttua. Nämä lajit ovat 
kuitenkin jotenkin harvinaisia 
eivätkä erittäin kauniita, vil
jellään vain siellä täällä eriskum- 
maisuutensa tähden.

Kerrotuissa  tulppaneissa ovat 
kaikki siitinosat muuttuneet

kehälehdiksi. Näitäkin on aikai
seen ja myöhään kukkivia, yksi- 
tai monivärisiä lajeja. Ne kuk
kivat samaan aikaan kuin tulp- 
panilajit ja niitä käytetään lois
taviin kukkaryhmiin ja sarak
keiden kaunisteeksi.

Tarhatulppani on säätä sietävä 
kasvi ja sitä on helppo viljellä. 
Vaatii kuohkeaa, voimakasta ja 
hiekansekaista maata ja pohja- 
haposta vapaata paikkaa. Sipulit 
istutetaan syksyllä, parhaiten 
syyskuun keski- tai loppupuolella, 
raskaaseen maahan 6— 8 cm sy
vään, kevyeen 12 cm syvään ja 
12— 15 cm päähän toisistaan. Tal
vella on niitä peitettävä vain 
erittäin ankaroilta pakkasilta. 
Suoja-ilmoilla on tämä peite jäl
leen otettava pois, koska sipulit 
muuten liian aikaiseen rupeisivat 
kasvamaan. Kukintoaikana ovat 
ne suojattavat sekä liian heltei
seltä auringonpaisteelta että ran
koilta sateilta ja kovilta tuulilta. 
Kerrotut lajit ovat kukintoaika- 
na usein sidottavat maahan pis
tettyihin, hienoihin keppeihin.

Kun kukinto on päättynyt ja 
varsilehdet kellastuneet, otetaan 
sipulit maasta ja pannaan kuiva
maan ilmakkaaseen paikkaan, 
mutta ei päivänpaisteeseen. Niitä 
ei saa syksyllä istuttaa entiseen 
paikkaansa, koska ne silloin ko
keneiden tulppanivilj eli jäin sa
nojen mukaan menettävät kau
niit värikirjailunsa ja vihdoin 
muuttuvat yksivärisiksi, hal
voiksi lajeiksi. Jos niitä täytyy 
vuosi vuodelta viljellä samassa 
paikassa, niin on vanha multa 
vietävä pois ja tuotava sijaan
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uutta, voimakasta multaa. Mo
nisteitaan sivusipuleista, joita 
useimmista lajeista kasvaa kyl
lin runsaasti, jos aikaiseen leik- 
kaa pois kukan. Tulppanien sie
menestä kasvattaminen on tosin 
hyvin viehättävää, mutta hidas
ta eivätkä kokemattomat aina 
saa sitä menestymään. Toisint.: 
T . hortensis, H o r t.

Toisista, tavallisissa puutar
hoissa harvinaisemmista tulppa- 
nilajeista mainitsemme seuraa- 
vat:

T. acuminäta. V a h 1. Puutar- 
hamuoto, syntynyt ehkä T . 
bithynicasta. Sipuli puikea, 21— 3 
cm vahva, hilseet kastanjanrus
keat, sisältä kaljut; vana hyvin 
taipuva, 30— 40 cm pituinen; 
terälehdet pystyt, tuoksuttomat, 
7— 10 cm korkuiset, granatinpu- 
naiset, keltaiset, valkeat tai kir
javat. Muunn. media Agardh.  
sillä on granatinpunaiset, valko- 
täpläiset kukat, auk. touko
kuussa. Hoidetaan kuin tavallis
ta tulppania. Toisint.: T . steno- 
petala, M o r d., T . cornuta, D. C.

T. altdica. Pali .  Kotim. Altai. 
Lehdet kapea-, valkeareunaiset; 
kkt eivät erittäin isot, mutta 
kauniit, tumman tulipunaiset. 
Kukkii aikaiseen ja sitä kannat
taa viljellä.

T. Clusi&na. Et. C. Kotim. e. 
Europpa. Sipuli hyvin pieni, soi
kea, ruskeakuorinen. Varsi hoik
ka, 20— 25 cm korkea; lehdet 
harmaanvihreät, kapeat, suikeat 
tai suippopäiset. Kukat ovat pie

net, mutta somat, avaran kellon 
muotoiset; ulkoiset kehälehdet 
ovat vähän isommat kuin sisäi
set, kuultavan valkeat, ruusunpu
naisella kirjaillut, sisäiset aivan 
valkeat, kannassa purppuran
punainen täplä, auk. keväällä. 
Pidetään ulkosalla arkana ja 
vaatii peitettä hallaa vastaan. 
Saksassa istutetaan sipuli 20— 25 
cm syvään, kevyeen hiekkamaa
han, hyvään paikkaan eikä va
hingoitu talvikylmästä. Tämän 
lajin nuoret sipulit ovat taipu
vaisia kasvamaan syvällä mul
lassa, jonkatähden on oltava 
hyvin varovaisia niitä maasta 
otettaissa. Toisint.: T . praecox 
G a v., ei T e n., T . rubro alba. 
B r ot . ,  T . persica, P a r k .  ei 
W  i 11 d., T . persica c. praecax, 
C 1 u s.

T. Eichleri. R g 1. Kotoisin 
Kaukasian eteläosasta, Bakun 
luota. Sipuli jotenkin iso, ulko- 
hilseet sisäpuolelta sileät. Varsi 
hienohaiveninen, 45 cm korkea ja 
korkeampi ja keskikohtaan asti 
lehtevä, lht suikeat, päähän ka- 
penevat; kkt kauniin purppuran
punaiset, sisäpuolelta keltareu
nainen, musta täplä joka kehä- 
lehdessä. Sitä voi suosittaa kor- 
keakasvuisena, kauniina ja säätä 
sietävänä tulppanina. Hoidetaan 
kuin tavallista tarhatulppania.

T. Fransoni&na. P a r i .  Ko
tim. Italia. Kaunis laji, kannat
taa ottaa kaikkiin tulppani- 
kokoelmiin. Kukka iso, tulipu
nainen, tummempipiirteinen.
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T. Greigi. R e g 1. Kasvi 8— 25 
cm korkea. Varsi hienohaiveni- 
nen; lehdet eloisanvihreät, aal
toiset, kaljut, laidoilta hieno- 
karvaiset, tiheässä ruskeita täp
liä; kukat isot, kehälehdet aivan 
avonaiset, kellomaiset, oranssin- 
tulipunaiset. Kestää ankarim- 
matkin talvet ja on kauneimpia 
tulppanilajeja. Kukkii tavallises
ti toukokuussa.

T. Kolpakovvskyäna. R g 1.
Kot im. Turkestani. Kasvi 15— 20 
cm korkea. Sipuli ruskea taikka 
melkein musta; varsi 3-lehtinen; 
lehdet kapeat, tuskin 2 cm 
leveät; kukat, jotka aukea
vat keväällä, ovat kellomaiset, 
milloin tumman, milloin vaa
leankeltaiset, punapiirteiset taik
ka aivan punaiset. Kestävä tulp- 
panilaji, jota voi helposti saada 
viljelemättömänä kasvamaan 
nurmikoissa taikka harvaan istu
tetuissa puu- ja pensasryhmissä, 
joissa se menestyy hyvin ilman 
enempää hoitoa.

T. Oculus-Sölis. St. Am . Ko
tiin. e. Europpa. Lehdet isot, 
hyvin pitkät, aaltomaiset, taas- 
käänteiset. Vana noin 30 cm kor
kea, kukka iso, kaunis, viljele
mättömänä aivan tulipunainen, 
mutta viljeltynä kalpeanpunai- 
nen tai ruusunpunainen. On ai- 
kaisimpia tulppanilajeja ja 
kukkii vielä aikaisemmin kevääl
lä kuin tuo tunnettu D uc van 
Thol, tulppani. Viljellään sarak
keissa ja menestyy samoissa olo
suhteissa kuin tavallinen tulppa
ni. Toisint.: T . acutiflora, P o i r.

Smirnoff, Käsikirja. — 22

T. prsecoex. T e n. Kotim. e. 
Ranska, Italia. Tämä laji on vä
hän noiden tuttujen n. s. papu 
kaijatulppanien näköinen, joiden 
joukkoon se usein on sekotettu. 
Varsi sileä, taipuvainen; alem
mat lehdet suikeat, 22— 32 cm 
pituiset, vähän korkeammat, 
5— 8 cm levyiset, suippopäiset, 
aaltolaitäiset, ylemmät lht pie
net, suikeat. Kukintoperä tulee 
30— 40 cm korkuiseksi ja siinä on 
touko-, kesäkuussa iso, pysty, 
eloisan tulipunainen kukka. Tätä 
ja edellistä lajia sopii erittäin hy
vin hyötää aikaiseen kukkivaksi. 
Hoidetaan kuin tavallista tulppa- 
nia. Toisint.: T . bombucina flore 
rubro, Park. ,  T . Oculus-Solis, 
Bot .  R e g. ei S t. A m a n s, T . 
Oculus-Solis muunn. praecax,
Rgl .

T. suaveolens. R o t h .  Tuok- 
sutulppani. Hollantilaisten D uc  
van Thol, kotim. e. Europpa. Pie
ni, tuskin 10— 30 cm korkea tulp- 
panilaji, jota yleisesti käyte
tään aikaiseen hyötämiseen. Ta
vallisen muodon kukat ovat tuli
punaisia, keltalaitaisia, mutta 
on muunnoksia, joilla on aivan 
tulipunaiset, keltaiset, valkeat 
ja ruusunpunaiset kukat, jotka 
ovat vain hiukan myöhäisempiä 
kuin itse päälaji. Sitäpaitsi pi
detään saman lajin muunnoksina 
useampia toisia, matalakasvuisia 
ja aikaiseen kukkivia tulppani
lajeja, joista viehättävimmät 
lienevät: Pottebakker, kkt puh- 
taanvalkeat, aivan keltaiset ja 
puhtaanpunaiset; valkea-, sini- 
punerva-viiruinen; punainen, kel-
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talaitainen, toisinaan keltavii-1 
ruinen, joka yleensä tunnetaan 
nimellä D u c de Berlin , sekä puo
leksi kerrottu muoto, tunnettu 
nimellä kerrottu D uc van Thol.

Yleisesti tunnettu n. s. Tour- 
nesol-tulppania pidetään eräänä 
T . suaveolensin muotona. Se on 
kaikin puolin isompi ja on sillä 
kerrotummat kukat kuin D uc  
van Thol-tulppanilla, mutta on 
tätä vähän myöhäisempi.

Kaikki nämä tulppanilajit 
ovat erinomaisia aikaiseen hyö- 
tämiseen. Tavallinen D u c van 
Thol-tulppani on aikaisin, kuk
kien jo marraskuussa. Sitten 
tulee keltaisen vuoro, ja sen pe
rästä ruusunpunaisen, sitten tuli
punaisen ja valkean ja viimeisinä 
Pottebakker ja Tournesol tulppa- 
nit.

Näitä aikaisia tulppanilajeja 
kasvatetaan avomaassakin, var
sinkin hyasinttiryhmien y. m. 
reunuksina. Ne istutetaan syk
syllä lokakuussa, viimeistään 
marraskuussa aina ilmanlaadun 
mukaan, varminta on peittää ne 
lehdillä. Muuten hoidetaan sipu
leja aivan kuin tavallista puu- 
tarhatulppania. Toisint.: T . prae- 
caXj Park. ,  T . odoratissima, 
V i s., T . hortulanorum , W  e n- 
d e r., T . Bonarotiana , S w.

T. sylvestris. L. Metsätulppa- 
ni. Sipuli jotenkin pieni. Varsi 
hoikka, 20— 30 cm korkuinen, 
liereä, siinä tavallisesti yksi, 
harvoin kaksi suurta, nuokku
vaa sisältä keltaista, ulkoa rus
keaa taikka vihreänruskeaa kuk
kaa, jotka aukeavat kesäk., 3

ulkoista lehteä on lyhempää ja 
kapeampaa kuin 3 sisäistä. Tä
mä kukka on heikosti, suloisesti 
tuoksuava, kehittyy ja aukeaa 
kokonaan vain päivänpaisteessa. 
Joka sipulista kasvaa 3 lehteä, 
ovat kukintoperää lyhemmät, 
raitaiset, kaljut, kapeansuikeat, 
usein päistä kuihtuneet; kukat
tomista sipuleista ne kasvavat 
paljoa leveämmiksi. Tätä lajia ei 
tarvitse istuttaa uudestaan use
ammin kuin joka viides vuosi. 
Sipulit ovat istutettavat 25— 30 
cm syvään maahan. Tätä tulp- 
panilajia, jota voi pitää kau
neimpiin lajeihin kuuluvana, on 
hyvin sopiva istuttaa korkeim
pien puiden alle nurmikkoihin 
ja sellaisiin paikkoihin, joissa se 
vapaasti ja esteettömästi saapi 
levitä. Lisääntyy erinomaisen 
nopeasti ja menestyy kaikessa, 
jotenkin hyvässä maassa. Suu
remmissa kokoelmissa viljellään 
erästä muotoa, kerrotut kukat, 
tunnettu Gele B ose taikka B ose  
de Provence nimisenä, sekä 
erästä Biebersteinianaa, joka kas
vaa viljelemättä Kreikassa, Ve
näjällä ja Kaukasiassa, sillä on 
keltaiset, ulkopuolelta vihreät 
tai ruskeat kukat. Jotenkin har
voin tavataan tricoloria Mustan
meren seuduilta ja pulchellaa 
Vähästä-Aasiasta. On meillä jo 
kauvan viljelty vanhoissa puu
tarhoissa Turun läänissä. Toi
sint.: T . florentina odorata, H o r t. 
T . repens, F i s c h.

T. tÄrcica. R o t h .  Papukaija- 
tulppani, Turkin tulppani. Ko
toisin Turkista. Hyvin omitui-
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nen tulppanilaji, jonka isot, 
ripsilaitaiset kukat ovat joko 
eloisantulipunaiset tai heleän- 
keltäiset, toisinaan yksiväriset, 
mutta usein niissä on papukaijan 
vihreätä, keltaiset, oranssinvä
riset tai punaiset laikut ja viivat. 
Tämän tulppanin kukintoperä ei 
jaksa kannattaa tavattoman isoa 
ja raskasta kukkaa, jonkatäh- 
den se on sievästi ja somasti si
dottava maahan pistettyihin 
keppeihin. Hoidetaan muuten sa
malla tavoin kuin tavallista tulp
panakin.

Tunica, Kallioneilikka, heimo 
Caryophyllace».

T. Saxifräga. S c o p. Kotim. 
keski-ja e. Europpa. 20— 30 cm 
korkea, hyvin haarainen kasvi, 
jossa on kapeat, oramaiset leh
det ja pienet, mutta hyvin lukui
sat, valkeat kukat, mitkä auk. 
yhtä mittaa toukokuusta syys
kuuhun. Käytetään kivikasojen 
ja kallio-istutusten kaunisteeksi 
taikka reunuksiin. Menestyy lai
hassa, kiviperäisessä maassa, par
haiten avonaisissa ja päivänpais
teisissa paikoissa. Lisääntyy hel
poimmin siemenistä, jotka ke
väällä kylvetään ulkosalle. Toi
sinto Dianthus Saxifraga , L. 
Gypsophila Saxifraga , L.

Tussilägo, Leskenlehti, heimo 
Compositae.

T. Färfara. L. Kasvaa melkein 
koko Suomessa kosteassa, savi- 
peräisessä maassa. Vana lehde

tön, vähän valkokarvainen, suo
muinen, suomut pitkulaiset, rus
keat, melkein kaljut, kukka yksi
näinen, keltainen; aluslehdet ruo- 
dilliset, pyöreämäisen hertta- 
maiset, kulmikkaan mutkaiset 
ja nirhalaitäiset, kasvavat vasta 
kukinnon jälkeen ja tulevat täy
sikasvuisina 15 cm leveiksi. 
»Kasvia on jo vanhoista ajoista 
asti käytetty yskän ja rintatau- 
din lääkkeenä. Sen kasvupaik
kaa pidetään hyvänä kaivonkoh- 
tana ja osottaa kalkkiperäistä 
maata.* Muunn. foliis variegatis, 
H o r t. Tavallisen metsälesken- 
lehden muunnos, lehdet valkean- 
tai kellankirjavat. Kukat ovat 
keltaiset, mitättömät ja kasva
vat aikaisemmin kuin lehdet. Is
tutetaan kivilajille, raunioille y. 
m. Juuret leviävät laajalle teh
den kasvin pian vaivaloiseksi 
rikkaruohoksi, jos ei sitä pidetä 
määrätyissä rajoissa.

T. frägrans. W i i k  Kotim. 
Ranska. Kasvissa voimakkaat 
juuret, lehdet vuorottaiset, ruo- 
dilliset, päältä kaljut, alta karvai
set ja kalpean vihreät, leveät, 
pyöreät, herttakantäiset, nirha- 
laitaiset. Varsi yhtenäinen, kar
vainen ja suomuinen, 25— 35 cm 
korkea. Mykeröt vanan latvassa 
puikeissa taikka pitkulaisissa 
huiskiloissa, kukat ovat alussa 
kalpeanpunaiset, sitten ruusun
punaiset ja vihdoin purppuran
punaiset, tuoksuavat silloin vah
vasti. On kestävä, menestyy mel-

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter 1895, s. 289.
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kein kaikkialla, mutta viihtyy 
parhaiten suojaisessa paikassa ja 
voimakkaassa, vähän saviperäi- 
sessä maassa. Varminta on peit
tää se talveksi. Viljellään etu
päässä kukkien tuoksun tähden, 
joka muistuttaa heliotropia. Toi
sint.: Nardosm ia fragrans,
Rc hb . ,  Petasites fragrans, 
Pr es l . ,  Tussilago suaveolens, 
D e s f.

T. nivea. Vi l i .  Kotim. Saksa, 
Ranska. Juurakko lonkeroinen. 
Varsi yhtenäinen, 20—30 cm 
korkea, vähän karvainen; vasta 
kukinnon jälkeen kasvavat leh
det ovat pitkät, ruodilliset, kol- 
miomaisesti munuamaiset, epä
tasaisesti mutkahampaiset, täy
sin kehittyneinä 20 cm leveät 
ja leveämmät, päältä karvaiset, 
alta hopeanvalkeat, silkkimäiset. 
Tämä laji, josta vain hede- 
kukkia viljellään puutarhoissa, 
koska ne ovat kauniimpia ja leh- 
tevämpiä kuin emikukat, sopii 
isompien alppi-istutusten kaunis- 
teeksi, taikka istutetaan ryh
mittäin nurmikkoihin, isompiin 
puutarhoihin tai puistoihin. Ku
kat aukeavat huhti-, toukok., 
ovat valkeat tai lihanväriset, ja 
vasta kun nämä ovat kuihtuneet, 
kasvavat edellämainitut kau
niit lehdet, joiden tähden kasvia 
oikeastaan viljellään. Menestyy

parhaiten savensekaisessa maas
sa ja kosteilla paikoilla. Sitä voi 
sentähden käyttää rantojen, lam
mikkojen, vesiputousten, puro
jen y. m. kaunisteeksi. Lisään
tyy helposti juurta jakamalla. 
Toisint.: Petasites niveus, B n g  e.

T. Petäsites. L. Kotim. Ruotsi. 
Laji tunnetaan isoista, hertta- 
maisista lehdistään. Voidaan 
isoissa puutarhoissa ja puistoissa 
edullisesti käyttää varjoisten ja 
kosteiden paikkojen kaunisteeksi. 
Kukat ovat ruskean purppuran
punaiset ja aukeavat aikaiseen 
keväällä. Toisint.: Petasites vul- 
garis, D e s f.

Typha, Osmankäämi, heimo 
Typhacese.

T. angustifdlia. L. ja T . lati- 
folia, L. Kotimaisia vesikasveja; 
lehdet 2-puoleiset, tasasoukat, 
pitkät, sinivihreät, ruohomaiset 
ja tähkät paksut, mustanruskeat, 
samettimaiset. Kauniin ulko
muotonsa ja kestävyytensä täh
den kannattaa näitä kasveja 
käyttää sellaisissa, isommissa 
puutarhoissa ja puistoissa, joissa 
on niille sopivia paikkoja. Istute
taan matalaan veteen ja kehitty
vät pian tuuheiksi pensaiksi. Li
sään tvvät helpoimmin jakamal
la.
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u.
Uniöla, heimo Gramineee.

U. latifölia. L. Kotim. p. Ame
rikka. Sangen komea, monivuo
tinen, 120 cm korkea koriste- 
heinä, jonka poikkileikatuita, 
kuivatuita, valkaistuja tai vär- 
jätyitäkukkaröyhyjä paljon käy
tetään n. s. makartvihkoihin. 
U . paniculata, L. (toisint.: U. 
m aritim a , Mchx. ,  Briza caro- 
liniana, La  m.), näitä voi käyt
tää samaan tarkotukseen, mutta 
eivät ole niin kauniita kuin en- 
sinmainittu. Menestyvät kai
kessa, hyvässä puutarhamaassa.

Uvularia, heimo Melantha- 
ce«.

U. grandiflöra. S m. Kotim. 
p. Amerikka. Kaunis, noin 30 cm 
korkea kasvi, kkt keltaiset, kel
lomaiset, nuokkuvat, auk. tou- 
kok. Istutetaan kivikkorvhmiin, 
luoliin y. m. ja menestyy vain 
hyvässä kanervamaassa sekä 
varjoisissa paikoissa. Monistel- 
laan juurta jakamalla. Toisint.: 
Uvularia lanceolata, A i t.

V.

Valeriana, Virmajuuri, heimo 
Valerianeae.

V. alliarieefölia. V a h 1. Ko
tim. Kaukasia. 30— 40cm korkea, 
kkt somat, valkeat tiheissä lat- 
vahuiskiloissa. Vaatii kanerva- 
maata ja varjoa ja käytetään 
kivikasoilla ja alppi-istutuksissa. 
Lisääntyy siemenestä.

V. diöeca. L. Juuressa laajalle 
ulottuvia lonkerolta. Varsi 15—  
25 cm korkea, pysty ja yhte
näinen; aluslehdet ehjät, leveä- 
ruotiset, pvöreämäiset taikka soi
keat; varsilehdet parijakoiset, 
joista {)äätyliuska isoin. Vaalean- 
vihreä, kalju, 12— 20 cm korkea 
ruoho, emi- ja hedekukat eri var

sissa. Kukat vaalean ruusun
punaiset, hedekukat emikukkia 
vähän isommat. Kasvaa soilla ja 
kosteilla niityillä. Voidaan puu
tarhoissa käyttää kosteiden luo
lien, ryöppy putousten, kivikaso
jen y. m. kaunisteeksi. Lisääntyy 
siemenestä ja jakamalla, taikka 
helpoimmin juurivesoista.

V. montana. L. Kotim. Alpit., 
Pyrenean vuoret. Juurakosta 
kasvaa lonkeroita. Varret lukui
sat, 10— 15 cm korkeat; lehdet 
vastakkaiset, kaikki raitäiset, 
alimmat, pitkulaiset, hertta- 
maiset, ylemmät suikeat; ku
kat lukuisat, vaalean ruusunpu
naiset, auk. kesäk. Käytetään 
sarakkeiden ja kivikasojen kau-
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nisteeksi, voidaan myös käyt
tää reunakasvina. Lisääntyy sie
menestä ja jakamalla.

V. officinälis. L. Kotim. Eu- 
roppa. Meillä tavallinen kosteilla 
paikoilla. Juuri monilonkeroinen. 
Varsi voimakas; sekä alus- että 
varsilehdet ovat parilehtiset, niis
sä 5— 9 paria suikeaa liuskaa, 
harvoin ovat liuskattomia. San
gen kaunis kasvi, kkt punerta
vat taikka valkeat, tuoksuavat 
runsaissa latvatertuissa. Menes
tyy sekä kuivassa että kosteassa 
maassa, kivikasoilla, pensaiden 
joukossa, vesien y. m. varsilla. 
Kukkii kesä- heinäkuussa. Mo
nisteitaan siemenestä ja jaka
malta. »Kukat hyvin tuoksua
vat; juuressa on tehokasta lääke
ainetta kouristuksiin ja hermo- 
kohtauksiin, on voimakkainta 
keväällä.»*

V. Phu. L. Kotim. k. ja e. Eu- 
roppa. Kasvi harmaanvihreä, 
juuri omituiselta tuoksuava. Var
si kalju, pysty, onsi, yhtenäinen 
taikka harvahaarainen, 80 cm 
korkea; aluslehdet pitkänsoi- 
keat, raitäiset, hammaslaitaiset, 
hyvin lyhytruotiset, varsilehdet 
vastakkaiset, toiskertaan jaetut; 
kkt tuoksuavat, valkeat, harvoin 
ruusunpunaiset kauneissa lat- 
vahuiskiloissa, auk. kesä— elok. 
Tämän ja edellisen lajin tuoksu 
on hyvin mieluista kissoille, jotka 
alituisesti niissä kieriskelevät ja 
siten kokonaan hävittävät ne.

* 0 .  A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter 1895, s. 276.

Tämä kasvi on vähän arempi 
kuin edellinen ja on talvelta suo
jattava kovaa routaa ja liiallista 
kosteutta vastaan.

Verätrum, Pärskäjuuri, heimo 
Liliaceee.

V. älbum. L. Pohjoinen pärs
käjuuri. Kotim. k. Europpa. 
Juuri pasku, suikertava. Varsi 
suora, yhtenäinen, voimakas, 
vähän karvainen, metrin korkui
nen ja korkeampi. Lehdet 30 cm 
pituiset, 15— 20 cm levyiset, 
vuorottaiset, leveänsoikeat, suip- 
popäiset, säännöllisesti pitkin- 
päin poimuiset. Kukat lukuisat, 
muodostavat suuren röyhyn, kel
lan valkeat tai valkeanvihreät, 
mitättömät, aukeavat elok. 
Muunn. viridiflorum, M e r t. ja 
K o c h .  (toisint. V. lobelianum , 
B e r n h., V . viride, R o e h 1.) 
eroaa emämuodosta kauniinvih- 
reistä kukistaan.

V. Maakii. R g 1. Kotim. Amu- 
rinmaa (Aasia). Uusi laji, lähinnä 
V. nigrumin näköinen, mutta pi
tempi. Lehdet pitkät, vaalean
vihreät, poimuiset, erittäin kau
niit; kkt röyhyssä, melkein mus
tat. On niinkuin toisetkin muh
kea sarakekasvi, joka vahingoit
tumatta kestää ankarimmat tal
vet.

V. nigrum. L. Musta pärskä
juuri. Kotim. k. Europpa. Toista 
metriä korkea. Varsi hoikka, 
eroaa siten F. albumista; lehdet 
kauniit, usein 30— 40 cm pituiset, 
20— 25 cm levyiset, tummanvih-
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reät ja poimuiset; kukat mustan- 
purppuranpunaiset, kauniimmat 
kuin edellisen, aukeavat ilmo
jen mukaan kesä-, heinä-, elo
kuussa.

Näiden kasvien komea ulko
muoto antaa niille suuren arvon 
nurmikkojen, sarakkeiden ja nä
köalapaikkojen kaunisteena. Ne 
vaativat menestyäkseen varjoi
saa paikkaa ja saven-ja muran- 
sekaista maata. Lisääntyvät par
haiten syksyllä jakamalla juu
rakkoa. Siemen itää hitaasti ja 
epävarmasti, toisinaan vasta seu- 
raavana vuonna ja taimet kuk
kivat vasta monen vuoden kulut
tua. Molempain lajien juuret si
sältävät myrkyllistä lääke-ainet
ta (veratriniä).

Verbäscum, Tulikukka, heimo 
Scrophularineee.

V. Blattäria. L. Kotim. Eu- 
roppa, p. Afrikka. Metsittyneenä 
e. Ruotsin puistoissa, harvinai
nen, 50— 80 cm korkea. Kasvi 
tumman heleänvihreä; varsi pie- 
niuurteinen, alhaalta kalju, yl
häältä nysty karvainen; lehdet 
kaljut, alemmat pitkulaiset, vas- 
tapuikeat, keskimmäiset pitku- 
laisensuikeat, suippopäiset, ylem
mät herttamaiset, sepivät, kaikki 
alta harmaanhöyteät; kukka- 
terttu hienokarvainen, hyvin pit
kä ja veltto; kkt sangen isot, kel
taiset, palhot sinipunervat, vil
laiset, aukeavat heinä-, elok. 
Isommissa puutarhoissa ja puis
toissa tekee kasvi hyvän vaiku
tuksen rannikoilla ja siellä täällä

suuremmissa sarakkeissa, menes
tyy parhaiten päivänpaisteisilla 
paikoilla ja kaikellaisessa maassa 
sekä pitää itse huolen lisäänty
misestään.

V. nigrum. L. Kotim. Europpa, 
(ei ole Ruotsissa harvinainen). 
50— 80 cm korkea, tummanvih
reä kasvi; lehdet jotenkin isot, 
puikeat, ylhäältä suikeat, alta 
vähän harmaavillaiset; kukat 
keltaiset, hedepalhot sinipunai
set, auk. heinä-, elok. Viljellyssä 
maassa tulee kasvi isommaksi ja 
kauniimmaksi kuin villinä, kau
nistaa paikkaansa missä puutar
hassa tahansa. Lisääntyy itses
tään maahanpudonneista sie
menistä usein liiankin runsaasti.

V. ovalifölium. Don.  Kotim. 
Kaukasia, Armenia, 50— 60 cm 
korkea. Varsi yhtenäinen, har- 
maanhöyteä; lehdet vahvat, isot, 
melkein toiskertaan nyhälai- 
taiset, ruodilliset, puikeat, hert- 
takan täiset, ylemmät hertta - 
maisen sepivät, kaikki alta har
maanhöyteät; kauniit, 3— 4 cm 
leveät; kukat pomeranssinkel- 
taiset, niissä purppuranpunaiset 
hedepalhot, auk. keskikesällä. 
Viljellään yhdessä V . phoeni- 
ceumin kanssa ja silloin ne usein 
sekaantuvat toisiinsa, jotta usein 
kylvämisen jälkeen saadaan tai
mia, joilla on sinipunaiset, ku 
parinväriset, kellanruskeat y. 
m. kukat. Menestyy kaikessa, hy
vässä maassa. Lisääntyy usein 
itse kylväytymällä. Toisint.: V. 
compactum , B i e b., V. jormosum  
F i s c h .
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V. phlomoides. L. Kasvaa har

vinaisena Ruotsissa. 60— 80 cm 
korkea, harmaavillainen. Alus- 
lehdet isot, varret pitkävillai
set; kkt tähkämäisissä tertuissa, 
isot, kauniit, keltaiset, auk. hei
nä-, elok. Tekee sarakkeissa tois
ten kasvien joukossa hyvän vai
kutuksen.

V. phoeniceum. L. Kotim. e. 
Europpa. Kasvaa toisinaan kyl
vetyillä niityillä maamme e. osas
sa. Emäjuuri. Varsi suora, kul
mikas, vähän haarainen, metrin 
korkuinen ja korkeampi; alus- 
lehdet ruodilliset, soikeat, sui- 
keat, nyhälaitäiset, päältä har- 
vakarvaiset, muodostavat ison, 
levinneen ruusukkeen; varsileh- 
det vuorottaiset. Kukat tertuis
sa, isot ja sangen kauniit, vio
letinsiniset, purppuransiniset, 
purppuran-, tiilen- tai kuparin- 
punaiset, valkeat, kellahtavat, 
säämyskänkeltaisety. m. Siemen 
kylvetään keväällä joko kylmään 
lavaan tai. sopivaan paikkaan ul
kosalle, jonka jälkeen taimet is
tutetaan niille määrättyihin paik
koihin, noin 30 cm päähän toi
sistaan. Vaatii kevyttä, mutta ra
vitsevaa maata. Lisääntyy usein 
itse kylväytymällä. Jos tätä lajia 
viljellään hyvässä ruokamul
lassa, niin varsi haarottuu ja tu
lee silloin omituisen, kauniin 
haarakynttilänjalan muotoiseksi.

V. speciösum. S c h r a d. Ko
tim. Armenia, Persia. 1,5 o— 2 m 
korkea. Kasvi valkeanharmaa- 
tai keltavanukkeinen; var
ren yläosa kulmikas, lehdet mel

kein ehytlaitaiset, aluslehdet hy
vin isot, usein 50 cm pituiset, 
6— 10 cm levyiset, pitkät, sui- 
keat, usein suipot, sekä kantaan 
että päähän kapenevat; varsileh- 
det lyhyet, herttamaiset, sepi- 
vät. Kukat pienet, kauniinkel 
täiset, lukuisat, hyvin isoissa, 
huippusärmikkäissä tertuissa, 
joiden oksat usein tulevat 
40— 60 cm pituisiksi. Kasvi 
on mahtavan näköinen ja erin
omaisen sopiva nurmikkojen 
kaunisteeksi isommissa puu
tarhoissa, harvoihin puu- ja 
pensasryhmiin y. m. On arka 
talvikosteudelle, jonka tähden
suojaava havupeite lienee monin 
paikoin välttämätön. Toisint.: 
V. longifolium , D. G.

V. Thäpsus. L. Kotim. Pohjois- 
ja k. Europpa, kuivilla, soraisilla 
paikoilla. Meillä se kasvaa kui 
villa paikoilla maamme e. osassa, 
(Karjalassa Tohmajärvelle asti)
—  50— 100 cm korkea; varsi kul
mikas, harmaanhöyteä; alusleh
det isot, leveäruotiset, puikeat; 
varsilehdet pitkästi alasjohteiset, 
nyhälaitaiset, villaiset, ylemmät 
suippopäiset, kukinto tähkämäi
nen, tiheä. Kukat keltaiset, auk. 
elok. Vaikka kukat eivät ole niin 
isoja taikka kauniita kuin edel
lisen, ansaitsee laji kuitenkin 
huomiota komean, huippu- 
särmikkään kasvunsa tähden.
—  Kukat ja lehdet huumaavia 
(narkotisia) ja tuskia lieventäviä; 
viimemainittuja käytetään ulko
naisesti haavoille.*

* O. A l c e n i u s ,  Finlands 
kärlväxter 1895, s. 245.
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Lisääntyy siemenestä, joka 

kylvetään keväällä, joko viileään 
akkunalavaan taikka myös suo
raan kylmään maahan. Voimak
kaassa puutarhamaassa kasva
vat taimet tulevat paljoa voimak
kaammiksi kuin niiden luonnolli
sissa kasvupaikoissa ja tulevat 
toisena kesänä koko lailla tuu
heiksi. Kosteina ja vähälumisina 
talvina ovat taimet ohuella havu- 
peitteellä suojeltavat roudalta ja 
kosteudelta.

Verbena, Rautayrtti, heimo 
Verbenacese.

V. bonariensis. L. Kotim. e. 
Amerikka, Kapmaa. Kasvi 40—  
80 cm korkea; varsi pysty, jäyk
kä, 4-kulmainen, jäykkäkarvai- 
nen, yläosa vähän lehdikäs; leh
det liuskaiset, puolisepoiset, sui- 
keat, suippopäiset, sahalaitai
set, kukat kauniinsiniset pitkä- 
peräisissä, ryhmittäisissä täh
kissä. On monta muunnosta, jois
ta varsinkin muunnos venosa (  V. 
venosa, G i 11.) on erikoinen ma
talamman kasvunsa (20— 40 cm) 
ja kauniiden, punasinerväin tai 
sinipunervain kukkainsa täh
den. Molemmat lajit, (mutta 
varsinkin V. venosa) ovat muh
keita ryhmä- ja sarakekasveja ja 
ansaitsevat paljon enemmän 
huomiota, kuin mitä nykyään 
meillä tehdään. Vaikka ne ovat 
kotoisin etelämaista, ovat nämä 
Verbenat sangen kestäviä ja 
ovatpa ne monin paikoin Sak
sassa vahingoittumatta kestä
neet talven ulkona. Meillä on

niitä talvella pidettävä hallatto- 
massa paikassa taikka hoidetta
va kuin O - Toisint.: V. quadran- 
gularis, Vel i . ,  V. capensis, 
T h b g .

V. chamaedrifölia. Juss .  4. 
Kotim. Peru, Brasilia. Varsi ja 
oksat rennot ja juurehtivat; kkt 
tuli-sinuperinpunaiset. On nii
den kauniiden Verbenalajien, joi
ta V. hybridan nimellä nykyään 
paljon viljellään ja suositaan, toi
nen kantavanhempi. Toisint.: 
V. veronicaefolia, Sm. ,  V. M e -  
lindrcs, G i 11.

V. erinoides. L a m. 4. Kotim. 
Brasilia, Peru. 30— 40 cm kor
kea, pensasmainen. Taimi jäyk- 
käkarvainen, hyvin haarainen; 
haarat rennot, juurehtivat, oksat 
kohenevat; lehdet parilehtiset, 
ruotijohteiset; kkt sinipunervat 
pitkissä, sarjamaisissa tähkissä. 
Hoidetaan usein yksivuotisina. 
Toisint.: V. multifida, R. ja P., 
ei H o r t., V. pulcherima, 
H o r t., V. geraniifolia H o r t., 
V. odorata:, M e y e n d . ,  V }S e lh i, 
S pr., Shuttlevvorthia Selloin 
W  a 1 p., E rinus laciniatus, L.

V. hybrida. H o r t. 4. Q .
Tällä nimellä viljellään mahdot
toman monta sekasikiötä ja 
muunnosta, jotka luultavasti pol
veutuvat V. charnsedryfoliasta, 
Juss.  ja tämän punakukkaisista 
muunnoksista, ennen muinoin 
usein viljellyistä, mutta nyt hy
vin harvinaisista. V. melindres, 
G i 11. ja V. teucrioides, G i 11. 
ja V. incisa, H o o k. lajeista.
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Näiden n. s. puutarhaverbenain 
kukat ovat ihmeen kauniita ja ne 
vaihtelevat kaiken värisinä, mitä 
olla saattaa, paitsi keltaista ja 
mustaa. Useimmin ne ovat yksi
värisiä, mutta toisinaan viirui- 
sia, laikullisia, marmoroituja ja 
häiveisiä, taikka on kukan kes
kustassa toisenvärinen silmä eli 
tähti. Näitä viimemainittuja sa
notaan Aurikkelikukkaisiksi Ver- 
benoiksi. Niitä suositaan isojen, 
kirkasväristen kukkainsa täh
den ja käytetään etupäässä lois
taviin kukkajärjestelyihin ul
kosalla. Nuo n. s. italialaiset Ver- 
benat taas, joiden kukat ovat 
valkeat, puna-, sini- tai sinipu- 
nervalaikkuiset ja viivaiset, sopi
vat paremmin ruukku viljelyk
seen, jolloin kukkain usein san
gen omituiset ja aina kauniit vä- 
ripiirteet paremmin ovat huo
mattavissa. Verbenain kasvu
tapa, niiden rennot, juuria otta
vat oksat, jotka vähässä ajassa 
peittävät maan kuin tiheällä 
matolla, nuo kukkain monen
laiset, loistavat värit ja tuo kau- 
van kestävä kukintoaika ja nii
den helppo viljely ja monistele- 
minen, ovat ominaisuuksia, jotka 
tekevät Verbenat kelvoliisim- 
miksi koristekasveiksi, mitä meil
lä on olemassa. Käytetään ta
vallisesti ryhmiin ja nämä jär
jestetään joko yksivärisistä tai 
erivärisistä kukista, joita voidaan 
niin yhdistää, että värit joko 
ovat sopusoinnussa tai jyrkästi 
erottautuvat. Ruukuissakin ovat 
Verbenat ihmeen kauniita ja voi
vat tällä tavoin viljeltyinä olla

akkunain, kukkapöytäin, pen
germien, parvekkeiden y. m. 
kaunisteena.

Verbenoja monisteitaan joko 
siemenistä tai pistokkaista. Sie
menistä saadaan vahvoja, voi
makkaita taimia, mutta mahdo
tonta on edeltäkäsin tietää, min
kälaisia kukkia niistä tulee, sillä 
Verbenat vaihtelevat niin kovin, 
että pienestä siemenannoksesta 
saadaan taimia, joiden kukat 
suuruuden, kauneuden ja värin 
puolesta ovat hyvin erilaisia. 
Jos sentähden tahdotaan vain 
koetella erityisiä, määrättyjä la
jeja, niin on se tehtävä pistok
kaista. Tämän voi toimittaa mi
nä vuodenaikana tahansa, mutta 
yleensä pidetään kevättä parem
pana. Pistokkaiksi on paras käyt
tää talvella ruukuissa olleiden 
taimien nuoria vesoja, joita istu
tetaan tavallisesti, joko suoras
taan lämpimään lavaan taikka 
ruukkuihin, jotka peitetään lasi- 
kelloilla ja pannaan lavaan. Kun 
ne ovat juurtuneet ja alkaneet 
kasvaa, istutetaan jokainen erik
seen sopiviin ruukkuihin, hyvään, 
ravitsevaan multaan, jolloin voi
daan, jos niin tarvitaan, kat
kaista latvat ja käyttää nämä 
uusiksi pistokkaiksi. Nuoret tai
met pannaan jälleen lavaan ja 
hoidetaan lasin alla, kunnes istu- 
tusaika on käsissä. Verbenat 
menestyvät avomaassa, kaikessa 
kuohkeassa ja hyvässä mullassa 
ja jokaisessa jotenkin avonai
sessa ja päivänpaisteisessa pai
kassa. Vanhalla ja hyvin pala
neella lannalla lannottaminen
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ja runsas kasteleminen kuivim- 
pana vuodenaikana tekee niille 
erityisen hyvää.

Verönica, Tätyruoho, tädyke, 
heimo Scrophulariacese.

V. austriäca. J a c q. Kotim. 
Itävalta, k. ja e. Venäjä, päivän
paisteisilla kummuilla. Kasvi 25 
— 40 cm korkea, pehmeäkarvai- 
nen; varsi pysty, lehdet melkein 
ruodittomat, suikeat, muunnok
sen bipinnatifida, Ko c h ,  lht 
parilehtiset, kkt kauniit, taivaan
siniset kesä-, heinäk. Muunn. ca- 
nescens, B o is s. (toisint.: F. recta 
Bnt h. )  on pystympi, sillä on 
harmaanhöyteät lehdet ja var
ret. Kauniita sarakekasveja. Toi
sint.: F. m ultifida , J a c q. ei L., 
F. Jacquinii R. ja S c h.

V. Caucasica. B i e b. Kotim. 
Kaukasia. Varsi kalju, lähes 15 
— 20 cm korkea. Lehdet vastak
kaiset, jakoiset; lehdykät pitku
laiset, ehjät tai pykälaitäiset; kkt 
harvalukuiset, jotenkin isot, vai
keahkot, karminiviiruiset, auk. 
kesä-, heinäk. Käytetään reu
nuksiin.

V. eldtior. E h r h. Kotim. e. 
Europpa, Venäjä, kosteilla pai
koilla. Kasvi 150 cm korkea, kiil
tävä; lehdet kapeat, suikeat, hy
vin pitkät (10— 14 cm), alemmat 
hert takan täiset, kaikki laidoilta 
hyvin toissahaiset, kantapuolelta 
syväsahaiset. Kukat siniset pit
kissä latvatertuissa, auk. syys-, 
lokak, siis paljon myöhäisempi

kuin toiset lajit. Tämä laji sopii 
isompiin puutarhoihin. Toisint.: 
F. excelsa, D e s f., F. maritima v. 
elatior, Rc hb . ,  F. serotina, 
H o r t.

V. fruticolösa. L. Kotim. Eu
roppa, kallioilla ja ruohoa kasva
villa vuorilla. Pensasmainen, haa
rat ensin rennot, sitten pystyt, 
alhaalta vähän puumaiset; varsi 
yhtenäinen, kalju; lehdet (har
voin 12 mm pitemmät), lyhyt- 
ruotiset, pitkulaiset, kaljut, lai
doilta pieninyhäiset, karvaiset. 
Kukat harseissa tertuissa, lihan
väriset, auk. kesä-, heinäk. Me
nestyy parhaiten kevyessä maas
sa, vähän varjoisissa paikoissa. 
Käytetään sarakkeissa, kivika
soilla ja reunuksina. Lisääntyy 
siemenestä ja jakamalla. Toisint.: 
F. saxatilis, L., F. arbustulosa, 
R c h b .

V. gentianoides. Val l i .  Ko
tim. Kaukasian vuoriseudut. 
Varsi yhtenäinen, haiveninen, 20 
— 30 cm korkea; lehdet vastak
kaiset, vahvanlaiset, ehjälaitai- 
set taikka vähän hampaiset, 
alemmat vastapuikeat, ruusuk
keissa. Kukat kauniit, sinival
keat pitkissä tertuissa, auk. ke- 
säk. Muunn. pallida, H o r t. eroaa 
päämuodosta sekä vähän tum
mempani kukkain että vahvem- 
pain ja vähän korkeamman var
ren puolesta; sitäpaitsi ovat leh
det vahvemmat ja kukat isom
mat. Käytetään sarakkeiden ja 
isompain kukkaryhmien reu
nuksiin. Lisääntyy helposti ja
kamalla, Toisint,: F. pallida,
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H o r n e m., V . olympica, P a li ., 
V. Buxbaum iana , P a 11. ei T e n.

V. ltitea. W  e 11 s t. Kotim. 
Tyroli, Steiermark, vuorenko- 
loissa. Matala (10— 20 cm), moni
haarainen kasvi; lht puikeansui- 
keat, sahalaitaiset, suippopäiset; 
kukat keltaiset lyhyissä, tiheä- 
kukkaisissa, tähkämäisissä ter
tuissa, auk. kesä-, heinäkuussa. 
Toisint.: Paederota Ageria , L., 
P . lutea, L. f i 1., P. bonarota, 
J a c q., Bonarota chamsedryfolia 
S c o p., W ulfenia lutea, H o s t., 
Kaunis ja viehättävä kasvi, sopi
va isompiin alppi-istutuksiin ja 
kivikkoihin.

V. marltima. L. Kotim. Eu- 
roppa, niityillä ja järvenrannoilla. 
Varsi 50— 60 cm korkea; lehdet 
vastakkaiset, soikeat, suikeat, 
laidoilta hienohampaiset. Kkt 
siniset, pitkissä, kauneissa lat- 
vatertuissa, auk. kesä— elok. 
Muunn. longifolia, Hort. (toisint.: 
V. longifolia, L.), 100 cm korkea, 
kkt siniset, valkeat tai punasi- 
nervät; Bachofeni, H o r t .  (toi
sint.: V. Bachofeni, Heuf f . ) ,  
kaunis, jykevä muoto, kkt orvo- 
kinsiniset lukuisissa, haaraisissa 
latvatertuissa; excelsa, H o r t., 
125 cm korkea; kkt vaaleansini
set yksinkertaisissa, tavattoman 
pitkissä ja tiheäkukkaisissa lat
vatertuissa. Kaikki lajit kukki
vat kesä-, heinä- ja elokuussa. 
Käytetään sarakkeiden kaunis- 
teeksi tai pensastojen reunuksiin 
ja ansaitsevat huomiota. Lisään
tyvät siemenistä ja jakamalla.

V. paniculäta. L. Kotim. Eu- 
roppa. Varsi harvakarvainen, 
juurakko suikertava, josta suo
raan nousee 30— 40 cm korkea, 
latvasta haarova kukintoperä; 
lehdet vastakkaiset, 3-jakoiset, 
ruodilliset, ylemmät suippopäi
set, suikeat, nyhälaitäiset; ku
kat ametistinsiniset haaraisissa, 
huippusärmikkäissä tertuissa, 
auk. kesä— elok. Muunn. rosea, 
H o r t .  (Veronica rosea, D. C.) 
sillä on ruusunpunaiset kkt. Li
sääntyy juurivesoista. Toisint.: 
V. spuria , G m e 1 i n.

V. pinnata. L. Kotim. Siperia. 
Varsi hyvin hauras, ensin rento, 
sitten pysty, 30— 40 cm korkea; 
lehdet vastakkaiset, hyvin so
reasti kapealiuskaiset; ylemmät 
varsilehdet matalampiliuskaiset 
taikka ehytlaitaiset. Kukat pie
net, vaaleansiniset, auk. kesä—  
elok. Istutetaan sarakkeisiin. Li
sääntyy siemenestä ja jakamalla. 
Toisint.: F. paniculata, H o r t .

V. prosträta. L. Kotim. k. 
Europpa. Varsi pensasmainen, 
vähän karvainen, levinnyt, rento, 
muodostaa kauniita, 20— 30 cm 
korkuisia mättäitä; lehdet vas
takkaiset, suikeat. Kukat ti
lleissä tertuissa, tummansiniset, 
hedepalhot hyvin ulkonevat. V. 
prostrata ja sen alalajit kukkivat 
kesäkuusta heinäkuuhun. Ne 
muodostavat säännöllisiä, kukin- 
toaikana ihmeen kauniita pikku
pensaita; kukat ovat niin lukui
sat, että ne kokonaan peittävät 
lehdet. Muunn. alba, H o r t .  ku
kat valkeat; rosea, H o r t .  ku-
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kat ruusunpunaiset; pulchella, 
H o r t.; erittäin kaunis muoto, 
kkt siniset. Kaikki lajit muodos
tavat loistokkaita, mätäsmäisiä, 
pieniä pensaita, jotka kesä— elok. 
ovat aivan kukkain vallassa. 
Käytetään reunuksiin taikka kui- 
vain kivilajien, raunioiden, mä
kirinteiden y. m. s. kaunisteek- 
si. Lisääntyy jakamalla.

V. sax&tilis. Kotim. Euro- 
pan Alpit. Tuskin 10 cm korkui
nen, mätästävä; kkt tähkämäi
sissä latvatertuissa kauniin vaa
leansiniset. Sopiva reunuksiin 
sekä kiviraunioiden kaunis teeksi. 
Kukkii kesä— elok. ja lisääntyy 
siemenestä ja jakamalla.

V. spic&ta. L. Kasvaa e. Ruot
sissa kivikasoilla, hiekkakankail
la ja metsäseuduissa. Varsi jäyk
kä, 20— 30 cm korkea. Lehdet 
harvakarvaiset; alemmat harrit- 
tavat, soikeat tai pitkulaiset, ny- 
hälai tai set, ylemmät suikeat; kkt 
siniset tiheissä, tähkämäisissä 
latvatertuissa, auk. kesä— elok. 
Muunn. alba, H o r t., valkokuk
kainen, rosea, H o r t., ruusunpu
nainen; monstrosa, H o r t., var
ret ylhäältä sormihaaraiset, joka 
haarassa 2— 3 kukkaterttua; fo- 
liis variegatis, H o r t. kirjavaleh- 
tinen. Sekä lajia että muunn.käy- 
tetään sarakkeisiin. Lisääntyy 
siemenestä ja jakamalla.

V. Teucrium. L. Kotim. k. 
Europpa. Taimi enemmän tai 
vähemmän karvainen. Varsi kak
siosainen, toinen hedelmätön, 
rento; toinen hedelmällinen,

pysty, 15— 20 cm korkea. Leh
det vastakkaiset, pitkulaisen pui- 
keat, ylemmät suikeat, hyvin 
kapeat, kaikki verkkomaisesti 
kureiset, isosahaiset, hampaat 
osaksi tylppä-, osaksi suip- 
popäiset; kukat syvänsini
set, kauneissa tertuissa, auk. 
kesäkuussa. Istutetaan sarak
keisiin. Kasvatetaan toisinaan 
myös ruukuissa käytettäväksi 
tarpeellisiin koristeihin. Lisään 
tyy siemenestä tai jakamalla.

V. virginica. L. Kotim. p. 
Amerikka. Varsi vähän yli met
rin korkuinen. Lehdet ruodilliset, 
soikeansuikeat, hienosti nirhalai- 
taiset, kiehkuroissa pitkin vart
ta; kukat pienet, mutta lukui
sat ja somat, kalpeanpunaiset 
pitkissä, kapeissa, tähkämäisissä 
tertuissa; auk. kesäkuusta heinä 
kuuhun. Vaatii voimakasta maa
ta sekä suojaa ankaraa routahal- 
laa vastaan. Istutetaan sarak
keisiin. Monistellaan jakamalla. 
Toisint.: Leptandra virginica,
N u t t., L . purpurea , R a f., E u s-  
trachya purpurea , R a f., Callis- 
tachya Virginia, R a f.

Vinca, Talvivihreä, heimo 
Apocynace».

V. herbäcea. W  a 1 d s t., ja
K i t a i b. Kotim. Unkari. Kau
nis kasvi, jonka pitkiin, maata 
myöten suikertaviin varsiin tulee 
toukokuussa, joskus toisen ker
ran syyskuussa lukuisia,s kau
niita, tumman sinipunaisia kuk
kia. Menestyy kaikessa, hyväs-
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sä puutarhamaassa, varjoisissa, 
mutta vielä paremmin päivän
paisteisissa paikoissa ja sellai
sissa se saa runsaammin kau- 
niinvärisiä kukkia; voidaan» mai
niosti käyttää kiviröykkiöiden ja 
rinteiden verhoksi sekä istuttaa 
ruukkuihin jä käyttää amppeli- 
kasvina.

V. m&jor. L. Kotim. e. Eu- 
roppa. Tämä laji on sukunsa suu
rimpia ja ehkä myös kauneim
pia, mutta se ei kestä talviam
me avomaassa, jollei sitä huo
lellisesti peitetä. Sentähden ote
taankin usein taimet syksyllä 
maasta, pannaan sopiviin ruuk
kuihin ja pidetään talvikau
den jossakin haitattomassa huo
neessa. Sillä on kauniit, kiiltävät, 
tummanvihreät lehdet, talvella 
hyvin sopivat vihkoihin ja sep- 
peleihin, sekä vaaleansiniset, 
eräässä muunnoksessa valkeat 
kukat, isommat kuin edellisten 
ja seuraavain. Sitäpaitsi viljel
lään erästä kirjavalehtistä muun
nosta, joka on arvokas avomaan 
kukkaryhmissä. Sekä lajia että 
muunnoksia monistellaan jaka
malla ja pistokkaista. Toisint.: 
Pervinca m ajor, L a m.

V. rninor. L. Kotim. k. ja e. 
Europpa. Kaikin puolin edellistä 
pienempi, mutta kestävä ja sopi
vampi meidän oloihimme kuin 
tämä. Sillä on pitkin maata sui- 
kertavat, juurehtivat, mutta ei 
kukkivat lonkerot; kukkivat 
varret ovat pystyt, 15— 20 cm 
korkuiset, joissa tummanvihre
ät, vastakkaiset, soikeansuikeat,

nahkeat, talvellakin kirkkaat 
lehdet, kukintoperä lehtiä ja 
kukkia pitempi; kkt siniset, auk. 
toukok. toisinaan toisen kerran 
syksyllä. Vaihdellen ovat kukat 
yksinkertaisia tai kerrottuja, si- 
nipunervia, samoin punaisia, sa
moin purppuranvärisiä ja valkei
ta. Käytetään kivikasojen ja epä
tasaisten paikkojen verhoksi, ai
na vihreiksi matoiksi puiden alle, 
rinteille y. m. s. ja voidaan myös 
käyttää reunuksiin, jolloin oksat 
johdetaan määrättyyn suuntaan 
ja kiinnitetään maahan pienillä 
puukoukuilla. Kerrottuja muun
noksia viljellään myös ruukuissa, 
joko amppeli- tai säleistökas- 
veina. Toisint.: Pervinca m inor, 
L a m.

Viola, Orvokki, heimo Vio- 
laceee.

V. altäica. K e r. Altai-orvok- 
ki. Kotim. Altai. Tätä kaunista 
orvokkia pitävät monet kirjai
lijat noiden monien, muhkeiden 
V. tricolor m axim a  eli hortensis 
nimisten puutarhaorvokkien toi
sena kantavanhempana, toiset 
taas pitävät sitä näiden yhtenä 
muotona. Kukat ovat isot, 
säännölliset, sinisen- ja violetin- 
kirjavat taikka yksivärisen sini
violetit, keskellä pieni, eloisan - 
keltäinen silmä, toisinaan myös 
keltaiset tai valkeat, kukki
vat kaiken kesää ja syksyä. 
Sitä voi edullisesti käyttää ryh
miin ja reunuksiin. Ansaitsee 
huomiota varsinkin kestävyyten
sä takia, tyytyy sangen laihaan 
ja kuivaan maahan. Lisääntyy
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helposti jakamalla. Toisint.: V. 
oreades, B i e b., V. speciosa , 
S c h r a d . ,  V. acaulis, H*o r t.

V. biflöra. L. Lapin orvokki. 
Kasvaa Ruotsin tunturiseuduilla. 
Pieni, vaatimaton orvokkilaji, 
lht munuamaiset ja kukat pienet, 
eloisankeltaiset. Menestyy vain 
hyvin ojitetussa turve- tai ka- 
nervamaassa ja paras istuttaa 
toisten alppikasvien joukkoon 
kiviraunioille, jossa se vaatii suo
jaa routaa vastaan. Lisääntyy 
jakamalla ja siemenestä.

V. calcaräta. L. Kotim. Alpit, 
Pvrenean vuoret. Matalakasvui
nen, mätästävä, erittäin somis
tava laji, jolla on melkein aivan 
pyöreät lehdet ja sangen isot ja 
kauniit, sinipunervat, valkeat tai 
keltaiset kukat. Hoidetaan, käy
tetään ja lisätään kuin edellistä.

V. canadensis. L. Kotim. p. 
Amerikka. 15— 20 cm korkea, 
säätä sietävä laji, joka sopii kivi
kasojen ja kallioistutusten kau- 
nisteeksi. Kukat valkeat, ulko
puolelta sinipunerva-suoniset, 
auk. touko-, kesäk. Lisääntyy 
helposti juurivesoista.

V. cornuta. L. Sarviorvokki. 
Kotim. Pyrenean vuoret, Sweitsi. 
Säätä sietävä, runsaskukkainen 
laji, joka sopii sekä ryhmiin että 
reunuksiin. Sekä emälaji että 
molemmat tähän asti sangen ylei
sesti viljellyt muunnokset, M au ve  
queen ja Purple queen ovat viime 
aikoina jääneet syrjään, niiden 
sijalle on tullut uusi muoto, Per-

fection (B lue Perfection) , joka 
niinkuin molemmat vanhemmat, 
on englantilaista alkuperää. Vii
memainittu muoto on merkilli
nen isoista, tummista, purppuran 
punasinervistä kukistaan, joita 
aukeaa sadottain pitkin kesää. 
Lisääntyy siemenestä, jakamalla 
ja pistokkaista. Viola cornuta 
hybrida on kestävä Vaasassa, sen 
paras kukintoaika on kesäkuu.

V. cuculdta. E 11 i o t. p. Ame
rikka. 12— 20 cm korkea, varre- 
ton laji, jolla on herttamaiset, 
torvikantaiset lehdet ja tuoksut- 
tomat, mutta kauniit, siniset, si
nipuna- ja valkoviiruiset kukat 
toukokuussa. Menestyy kuivassa 
ja laihassa maassa; sopii mainios
ti istuttaa kiviraunioille. Toisint. 
V. obliqua. P i c.

V. ltitea. S m. Kotim. Europpa, 
vuoriniityillä. Sangen kaunis, 
reunuksiin sopiva, 10— 20 cm 
korkea arvokki, jolla on lukuisat, 
jotenkin isot, aivan keltaiset, 
harvoin sinipunaiset kukat ke
säkuussa.

V. Munbyäna. B o i s s. Kotim. 
Algier. On V. cornutan näköinen, 
mutta eroaa tästä monessa suh
teessa. Muodostaa tuuheita, ma- 
taloita pensaita, joita keväällä 
ja melkein kaiken kesää sadot
tain tumman purppuransinipu- 
naiset kukat kaunistavat. Niistä 
saa somia reunamia.

V. odoräta. L. Tuoksuorvokki, 
Maaliskuunorvokki. Metsittyy 
pian meillä maamme e. osassa,
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vanhoissa puutarhoissa ja sel
laisissa. Se on pieni, vaatimaton 
kasvi, joka on arvokas, kuk- 
kainsa ihmeen suloisen tuoksun 
tähden. Viljelemättömän muodon 
kukat ovat violetinsiniset eivät
kä erittäin isot, mutta pitkän ja 
huolellisen viljelyn kautta on 
saatu joukko muunnoksia, joilla 
on osaksi yksinkertaiset, osaksi 
kerrotut kukat, siniset, valkeat, 
ruusunpunaiset ja tummanpu
naiset, joista valkeat ja punai
set eivät tuoksua ensinkään taik
ka tuoksuavat vain hyvin hei
kosti orvokilta ja sen tähden ei
vät ole niin ansiokkaita kuin si
niset ja punasinervät lajit. Toi- 
sint.: V. martia, S c h i m p.

Muunnoksista, joita yleisesti 
suositaan ja joita monin paikoin 
ulkomailla viljellään suuressa 
määrin kukkainsa tähden, 
osaksi vihkoja, osaksi hajuvesi- 
tehtaita varten, ansaitsevat 
huomiota varsinkin seuraavat: 
arborea, eräs n. s. kuukaus- 
orvokin muunnos ( V. odorata 
semperflorens) ,  k kt tumman 
sinipunaiset, kerrotut, hyvin 
tuoksuavat. On toisia lajeja 
vähän arempi ja sitä on sen- 
tähden paras viljellä ruukussa. 
Tavallisesti poistetaan kaikki 
sivuvesat ja annetaan vain yh
den, voimakkaimman kasvaa; 
tämä pitenee päivä päivältä ja 
on vihdoin pikku puun näköinen. 
Sitä voidaan monistella pistok
kaista. Bruneauniana , kaunis 
muoto, jolla on hyvin kerrotut, 
voimakkaasti tuoksuavat, sinipu
naiset, sisältä puna- ja valkovii- 
ruiset kukat. Devoniensis, kkt

pitkissä, vahvoissa perissä, vaa
lean sinipunaiset, aukeavat pit
kin kesää; K in g  of Violets, rehe
väkasvuinen, kukkii vaivan mak
savana, kukat isot, hyvin ker
rotut, tumman sinipunaiset; 
Laucheana, kukat isot, tumman 
sinipunaiset, ihmeen tuoksua
vat, parhaimpia lajeja. Sitä voi 
suosittaa erittäin vaivan maksa
vana hyötämistä varten talvella; 
M arie L ou ise , kukat laventelin - 
siniset ja valkoisella kirjaillut, 
kerrotut ja ihmeen tuoksuavat; 
kukkii melkein kaiken vuotta. 
Sopii hyvin käyttää hyödettäväk- 
si; Neoboracensis, New-Yor
kin orvokki, kukat taivaansini
set, hyvin kerrotut ja vahvasti 
tuoksuavat. (Toisint.: V. odorata 
pendula, H o rt.); Parman orvok
ki, vähän edellisistä muunnok
sista eroava, pidetään toisinaan 
aivan eri lajina. Varsilehdet ovat 
pienemmät, kiiltävät ja eloisan- 
vihreät; kukat pitemmissä pe
rissä, kalpeansiniset, hyvin ker
rotut ja ihmeen hyvätuoksuiset. 
Kukkii kaksi kertaa vuodessa, 
nimittäin keväällä ja syksyllä, 
mutta runsaimmin keväällä. On 
arempi kuin useimmat toiset 
orvokit ja kuolee usein ulko
salla pakkasesta tai mädäntymi- 
sestä. Parman orvokin monia 
muunnoksia viljellään, joilla kai
killa on pitkissä perissä isot, 
tuoksuavat kukat ja kaikki ovat 
erittäin sopivia hyötämiseen tal
vella. Queen of Violets, kukat 
isot, täyteiset, valkeat, keskeltä 
sinipunaiset; laji kaunis ja run- 
saskukkainen, mutta vain hei
kosti tuoksuava; the  ̂ Czar, iso-
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kasvuinen, voimakas laji, jolla 
on ihmeen kauniit, isot, tuoksua- 
vat, tumman sinipunaiset kkt, 
joita aukeaa sekä keväällä että 
syksyllä; mutta lukuisammin ja 
kauniimmin keväällä; semper 
florens, kuukausiorvokki, italia
lainen orvokki. Tämän orvokin 
suurin ansio on sen eri vuoden
aikoina, mutta erittäinkin ke
väällä ja syksyllä lukuisammin 
aukenevain kukkain ihmeen hie
nossa tuoksussa. Tälläkin muun
noksella on useita eri muotoja, 
jotka eroavat emämuodosta joko 
pitemmistä tai vahvemmista ku- 
kintoperistään taikka isommista 
kukistaan. Sen lisäksi on puner
tavia ja vaikeahkoja kukkamuo- 
toja, joita heikon tuoksunsa 
tähden ei niin paljon suosita. 
Eräs kaikkein parhaimpia kuu- 
kausiorvokkeja on n. s. Venäjän 
orvokki (Russian superb), jonka 
kukat ovat melkein kahta vertaa 
suuremmat kuin tavallisen.

Uusimmista muodoista mer
killisiä ovat varsinkin seuraavat: 
Victoria Regina , kukat melkein 
pyöreät, isot, tumman-siniset ja 
ihmeen tuoksuavat; Prince Con- 
sort, kkt tavattoman isot, tum
mansiniset; alba fragrantissima, 
kkt isot, valkeat, kerrotut ja 
hyvin tuoksuavat, parhaimpia, 
valkeakukkaisia muotoja; Kaiser  
Friedrich , kkt isot, lukuisat, sini
set; Graf M oltke , merkillinen kuk
kain kauniin, sinisen värin täh
den; Princesse de Galles, kukat 
melkein pyöreät, tavattoman isot, 
lienevät kauneimmat ja kaikkiin 
sitomateoksiin parhaat kaikista, 
yksinkertaisista orvokkilaj eista.

Smirnoff, Käsikirja. — 23

Sitä voidaan kasvattaa ruukuissa 
pikku latvuspuun muotoisena; 
Am iral Avellan , purppuranpu
naiset, isot kukat pitkissä perissä; 
Prim avera, isolehtinen, tumman
sininen; L a  France isolehtinen, 
tummansininen, vahvatuoksui
nen; K ön igin  Charlotte, mainio 
laji hyötämiseen, kukkii melkein 
kaiken vuotta, kkt isot, tumman 
siniset; L ad y Campbell, vaalean
sininen, hyvin kerrottu; Excel- 
sior, vaaleansininen, valkoista 
seassa; Prinzessin Iren e , tum
mansininen, kerrottu.

Avomaalla menestyvät tuok- 
suorvokit sekä varjossa että päi- 
vänpaisteessä ja käytetään mo
nella eri tavalla, niinkuin kukka- 
ryhmäin reunuksiin, sarakkeisiin 
ja pienempiin pensastoihin, maan 
verhoksi korkeiden puiden alle, 
kivikasoille, kallio-istutuksiin, 
raunioille ja luolille y. m. Kai
kissa näissä eri paikoissa menes
tyvät nämä orvokit tavallisesti 
hyvin ja lisääntyvät usein itse 
siemenistä ja suikertavista juu
rivesoista.

Paras on käyttää hyötämiseen 
niitä muunnoksia, jotka kukki
vat helposti ja runsaasti sekä 
eri vuodenaikoina, kuten kuu
kausi tai n. s. italialaista orvok
kia, venäläistä orvokkia, Köni
gin Charlottea, Princesse de 
Gallesia y. m. Jos nämä lajit on 
saatu aito puhtaina, niin ei tar
vita useampia. Jotta ne saatai
siin säilymään, ovat ne monistel- 
tavat jakamalla ja on huolelli
sesti kitkettävä pois kaikki maas
ta ehkä nousevat siementaimet. 
Jakaminen toimitetaan keväällä
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kohta kun ilma sen sallii. Taimet 
istutetaan riveihin niille valmis
tettuun sarkaan, jossa on hyvää 
ja voimakasta maata, kastellaan 
kesän aikana 1— 2 kertaa vii
kossa hyvällä lantavedellä ja 
ruiskutetaan usein vedellä. Sel
vää on, että sarka on aina pidet
tävä rikkaruohoista puhtaana 
ja maan pinta usein pehmitettä
vä. Elokuun lopulla ovat kaikki 
hyötämiseen määrätyt taimet 
istutettavat sopiviin ruukkuihin, 
jonka jälkeen ne asetetaan hy
vään paikkaan ulkosalle, kuivuu
den vallitessa ruiskutetaan joka 
päivä ja kastellaan 1— 2 kertaa 
viikossa lantavedellä. Koska pie
nikin pakkanen vahingoittaa nii
tä enemmän tai vähemmän, ovat 
ne ennen hallan tuloa asetettavat 
huoneeseen. Hyödettävät + 6 —  
8° tai korkeintaan 10° Cels. Rai
tista ilmaa, paljon valoa ja kes
kinkertaista lämpöä tarvitaan 
pääasiallisesti hyötämiseen. On 
myös tapana istuttaa osa taimia, 
ennemmin tavallisen kuukausi- 
orvokin taimia, hyödettyyn 
kurkka- ta melonilavaan, taikka 
myös sopivassa paikassa olevaan 
sarkaan ulkosalle. Syyspuolella 
rakennetaan laatikko saran ym
pärille, pakkasen tullessa se pei
tetään laseilla ja ympäröidään 
enemmän tai vähemmän lämpi
mällä lehti- ja hevospehkuker- 
roksella; suojalla lasketaan rai
tista ilmaa sisään, mutta anka- 
rimmilla pakkasilla tukitaan la
sit ja peitetään vielä olkimatoilla. 
Leutoina talvina voidaan sellai
sissa lavoissa, varsinkin jos niitä I 
vähänkin huolellisesti hoidetaan, |

kasvattaa jotenkin suuri joukko- 
täysin auvenneita kukkia.*

V. pedata. L. Kotim. p. Ame
rikka. Kukat isot, purppuran 
sinipunervat, toisinaan myös 
siniset, vaaleamman häiveiset 
taikka valkeat, ruusunpunai
sella kirjaillut. Muunnoksessa 
bicolor ovat kaksi ylempää kuk- 
kalehteä samettimaisen purp- 
puranväriset, alemmat hienosti 
punertavat, jonka ohella kukat 
ovat isommat kuin alkumuodon. 
Ihmeen kaunis orvokki, mutta 
meillä harvoin viljelty. Kannat
taisi meilläkin viljellä, koska sen 
viljeleminen Pietarin seuduilla
kin on menestynyt. h

Tarhaorvokin kukat ovat toi
sinaan yksiväriset tai melkein 
yksiväriset, valkeat, keltaiset, 
vaaleansiniset, sinipunaiset tai 
mustat, mutta useimmin moni- 
väriset ja on niissä monta eri
laista, toisinaan hyvinkin eris
kummallista piirrettä, jotka 
tekevät ne enemmän tai vähem
män parrakkaan naaman näköi
siksi. Hyvän kukan tuntomerkit 
ovat: kukintoperä pysty, lehtiä 
pitempi, iso kukka kehältään 
melkein pyöreä, jonka terät eivät 
saa olla vähintäkään kiherät tai 
nyhäiset, vaan täysin ehytlai
taiset ja pyöreämäiset; kukalla 
tulee olla puhdas ja selvä pohja- 
väri sekä hyvin erottuvat, sään
nölliset piirteet.

Tarhaorvokki lisääntyy hel
poimmin siemenestä; vain erin-

* F iola odorata ei kestä talvea 
Vaasan seuduilla, vaan on siellä 
peitettävä.
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omaisia muunnoksia, joita halu
taan säilyttää muuttumatto
mina, monisteitaan pistokkaista. 
Siemen kylvetään osaksi kevääl
lä, osaksi syksyllä s. o. elokuussa 
tai syyskuun alkupuolella mata
liin n. s. siemenvateihin, jotka 
täytetään hyvällä, hiekansekai- 
sella mullalla. Itämisen aikana 
ovat ne pidettävät lämpimässä, 
mutta sitten muutetaan vadit 
viileämpään paikkaan, joko kas
vihuoneeseen tai lavaan taikka 
varjopaikkaan ulkosalle, aina 
vuodenajan mukaan. Kun tai
met ovat tulleet niin isoiksi, että 
niitä hyvin voidaan käsitellä, 
ovat ne koulutettavat; syyskyl- 
vötaimet voidaan kouluttaa 
kylmään lavaan, jotka talvella 
peitetään laseilla, taikka istute
taan niille valmistettuun sarkaan 
avomaalle ja peitetään talvella 
havuilla. Keväällä ne otetaan 
varovasti maasta ja istutetaan 
multakokkareineen niille paikoil
le, joita ne ovat aijotut kaunis
tamaan. Monisteitaan oksista 
parhaiten keväällä.

Tarhaorvokki vaatii avomaas
sa kuumimpaa keskipäivänpais- 
tetta vastaan suojattua paikkaa 
ja voimakasta, kosteaa, kuoh
keaa, ei liian kevyttä maata. Istu
tetaan 15— 16 cm päähän toisis
taan, ja jotta maa saataisiin niin 
paljon kuin suinkin pidetyksi ta
saisen kosteana, peitetään sen 
pinta taimien välissä 3— 5 cm 
vahvuisella, hienolla ja hyvin pa
laneella hevoslantakerroksella. 
Kevätkukinnon loputtua kat
kaistaan taimet 3— 5 cm maan
pinnasta, jonka jälkeen maa peh
mitetään ja edellämainittu lan-

takerros uudistetaan. Näin hoi
dettuina alkavat taimet pian 
työntää uusia vesoja ja kukkivat 
syyspuoleen yhtä runsaasti ja 
kauniisti, toisinaan vielä kau
niimmin kuin keväällä.

Tarhaorvokin monista muo
doista voidaan tässä mainita vain 
parhaimmat. Näitä ovat: alba 
pura ja Schneevvittcken, molem
mat hyvin iso-, aivan valkokuk
kaiset; imperial taikka n. s. 
viisi täpläinen orvokki, kkt mo- 
nenväriset ja piirteet hyvin ku
vaannolliset; atropurp. marg. alba 
tumman purppurainen, valko- 
reunainen; pelargoniiflora, val
kea, puna- ja karmosinipunatäp- 
läinen; aurea pura , aivan keltai
nen; auricul&flora, pronssinväri- 
nen, ruusulaitainen ja marmori
nen, ihmeen kaunis; delicata, 
vaalean poslininsininen, valko- 
isosilmäinen; Fire Dragon, lois
tavan oranssinvärinen, laita 
purppuran ja pronssinkeltäinen; 
gloriosa tumman sametinpurp- 
purainen, iso; nigra, melkein 
musta; K aiser W ilhelm  parhaim
pia, sinikukkaisia lajeja; Lord  
Beaconfield purppuran sinipunai
nen ja valkoisella kirjailtu; ocu- 
lata argentea ja oculata aurea; 
Cassiers, 3— 5 täpläinen jättiläis- 
orvokki, niitä on monta eri vä
ristä; Parisin jättiläisorvokki, 
mahdottoman isot, hyvin muo
dostuneet kukat; Trimardeau —  
orvokit ovat erikoisia isoista, hy
vämuotoisista, kolmitäpläisistä 
kukistaan, värit vaihtelevat. 
Isommat, ulkomaiset siemen- 
kauppiaat mainitsevat siemen- 
luetteloissaan ainakin 90— 100 
eri orvokkilajia.
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Saniaisten heimo on kasvikun
nan suurimpia, omituisimpia ja 
myöskin ihanimpia. Sen sukuja 
ja lajeja kasvaa kaikkialla maan- 
pallolla, mutta lukuisimpina, 
suurimpina ja kauneimpina esiin
tyvät ne kuumissa maissa, jotta 
näitä seutuja voi hyvin pitää nii
den oikeina kotipaikkoina, var
sinkin kun moni laji siellä kas
vaa puunmuotoisena, jonka run
ko on 8— 14 metrin korkuinen ja 
jonka päätä kaunistaa ihanin 
lehtilatvus. Ainoastaan vähäinen 
luku saniaisia näihin verrattui
na kasvaa maan muilla seuduilla, 
näistä Ruotsissa— Norjassa vain 
13 sukua, joihin kuuluu noin 30 
lajia. Näihin ei kuitenkaan lueta 
Ophioglosseae ja Lycopodiacese eli 
Käärmelehtisiä ja Liekokasveja. 
Ei mikään näistä ole kuten sa
nottu puun muotoinen, jos ei 
niihin lueta Osmundaa ja Stru- 
thiopterista, jotka toisinaan muo
dostavat noin 8— 10 cm korkuisia 
runkoja. Mutta joskaan pohjoiset 
saniaisemme eivät ole niin suuria 
kuin moni niiden sukulaisista 
kuumissa maissa, eivätkä myös
kään ole niin monen muotoisia

saniaisia.

kuin nämä, niin ovat ne kuiten
kin soreassa yksinkertaisuudes
saan niin ihmeen kauniita, ettei 
kukaan, jonka mieli on altis 
luonnolle ja sen kauneuksille, voi 
olla niitä ihailematta. Kaunistus- 
kasveina kasvitarhoissa ja puis
toissa ovat ne mitä suurimman 
arvoisia, varsinkin kun niitä voi
daan kasvattaa sellaisissa pai
koissa, joissa tuskin saisi toisia, 
pienempiä kasveja menestymään, 
niinkuin korkeiden puiden alla, 
varjoisten istumapaikkojen ym
pärillä y. m. Niiden hienot 
lehtimuodot ja vaalea, raitis 
vihannuus antavat puutar
halle vieraan, miltei etelämaisen 
leiman ja tekevät sen siten suu
ressa määrin vaihtelevan näköi
seksi.

Kotimaiset, harvalukuiset sa- 
najalat ovat niin helppoja viljel
lä, että ken tahansa voi saada 
ne hyvin menestymään. Englan
nissa, missä aisti on kehittynyt 
näitä mieltäkiinnittäviä kasve
ja paljon enemmän viljelemään 
kuin meillä, laitetaan niille isoissa 
puistoissa erityisiä, pieniä tar
hoja, joihin laavakivestä tai
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muista kivilajeista rakennetaan 
pieniä vuoria ja luolia, joihin joh
detaan juoksevaa vettä ja jär
jestetään tarha ylipäätään niin, 
että eri lajit saavat eri tarpeensa 
tyydytetyiksi. Näissä istutuk
sissa on tietysti pääasiallisesti sa
niaisia, mutta pannaan sinne 
kaunisteeksi muitakin pieniä kas
veja, varsinkin havukasveja, joil
la on kirjavat tai sinivihreät leh
det y. m. Meillä ei ehkä voida 
ajatella tällaisia, kalliita istutuk
sia, mutta ken tahansa voi ilman 
suuria kustannuksia varjoisaan 
paikkaan puutarhaansa laittaa ta
vallisista kivistä isomman tai pie
nemmän kiviröykkiön ja viljellä 
siinä sangen suuren joukon sekä 
saniaisia että muita kasveja. Pa
ras on valmistaa kiviröykkiö syk
syllä, jotta se voi talven aikana 
laskehtia. Sen alustaksi tehdään 
jostakin raskaasta ja tiiviistä 
maanlaadusta kumpu, niin iso 
kuin tarvitaan ja asetetaan kivet 
siihen niin, että niiden välille jää 
isompia ja pienempiä aukkoja, 
jotka täytetään eri kasveille so
pivalla mullalla. Vielä parempi 
on, jos tämän kummun voi tehdä 
säännöttömän muotoiseksi, rik
komatta kuitenkaan kauneussuh- 
teita. Istutus on paras toimit
taa keväällä. Ne sanajalkalajit, 
joita saadaan metsästä, otetaan 
maasta niin suurissa juurikokka- 
reissa kuin mahdollista, parhai
ten niistä paikoista, joissa nii
den on kauneimpina ja rehevim- 
pinä nähty kasvavan, ja istute
taan kiviröykkiölle niin, että iso- 
kasvuiset lajit tulevat joko kum
mun takapuolelle tai keskelle,

aina tämän muodon ja paikan 
mukaan ja osaksi niihin paikkoi
hin, joissa ne voivat suojata ja 
varjostaa pienempiä ja arempia 
lajeja. Metsästä tuotaessa ovat 
juuret huolellisesti peitettä\ät 
kostealla sammalella, jotta ne 
eivät kuivasta vahingoitu. Usein 
saattaa sanajaikojen mukana tul
la joukko muita kasveja, joista 
muutamat voivat tulla vaivaloi
siksi rikkaruohoiksi, ellei niitä 
ajoissa tukahduta, toiset taas, 
niinkuin Anemone nemorosa, Ra- 
nunculoides, Trientalis europsea 
y. m. saavat kyllä kasvaa ja li
sääntyä, koska ne eivät voi tulla 
haitaksi toisille kasveille ja koska 
ne paljon kaunistavat kivikkoa 
ensimmäisinä kevätpäivinä.

Saniaisia.
Kestävistä ja kauneista lajeis 

ta mainitsemme seuraavat:

Adiäntum, heimo Polypo- 
diaceae.

A. pedätum. L. Kotim. p. Ame
rikka. Ihmeen kaunis ja kestävä 
saniainen. Suikertava, juurakko 
musta, mistä kasvaa mustia, hie
noja varsia, jotka latvasta haa
rautuvat, joissa tiheästi hienoja 
lehdyköitä. Tämä kasvi menes
tyy parhaiten tyynessä varjo- 
paikassa, jossa ei tuulenviima 
tunnu, mutta kuitenkin vapaa
na lähellä riippuvista puiden ok
sista. Paikan tulee olla alava ja 
kosteahko. Vaatii lehti-, kanerva-
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tai sammalmaata, johon on en
nen sekotettu palanutta leh
män lantaa. Kun istutus on oi
kealla tavalla toimitettu, eivät 
taimet tarvitse muuta hoitoa 
kuin kastelemista kuivana vuo
denaikana ja talveksi lehtipei- 
tettä. Lisääntyy helpoimmin ke
väällä jakamalla. Varminta on 
panna erotetut taimet ruukkui
hin ja asettaa ne kylmään la
vaan, joka peitetään laseilla, jot
ta siten estetään voimakkaim
man ilman niihin pääsemästä, ja 
saadaan taimille varjoa päivän- 
paisteelta; kesän aikana istute
taan ne avomaahan. Tämä sa- 
najalka on paikkansa kaunistuk
sena missä hyvänsä, mainio vuo
risto-osissa ja pienempäin sa- 
niaisryhmäin reunuksena sekä 
myös monien pienien kanerva- 
maakasvien joukossa.

Aspidium, Härkylä, heimo 
Polypodiaceae.

A. anguläri. K i t. Kotim. Eu- 
roppa, mutta Ruotsissa harvinai
nen. Juurakko pysty. Noin 50 cm 
korkea, mätästävä, soma, aina 
vihreä sanajalka, jolla on heleän
vihreät varsikkolehdet; kaunistaa 
mainiosti paikaansa kiviröyk
kiöillä; lehdet toiskertaan pari- 
lehtisiä, tavallisesti vuorottaisia, 
suikeita, suomumaisesti ruskea- 
karvaisia, lehdykät puolikuun 
muotoisesti taipuneet, matala- 
liuskaisesti piikkihampaiset, kar
vaiset, itiöpesäkeryhmät pyö
reitä. Erittäin sopiva viljellä 
puutarhoissa. Vihreitä lehtiä

voi talvella hyvin käyttää vih
koihin. Kukkivat elo-, syysk. 
Muunnoksista mainitaan prolife- 
ru m , jota lehtirungon alaosassa 
olevista itusilmikoista voidaan 
äärettömästi monistella. Muunn. 
subtripinnatum , H o r t., tulee 
vain 30— 40 cm korkuiseksi, huo
miota ansaitseva sorean nä
könsä takia. Itiöpesäkeryhmät 
pyöreitä. Pidetään talvella avo
maassa kuivan lehtipeitteen alla. 
Toisint.: Polystichum , P r.

A. lonchitis. Sw. »Ikivihreä». 
Kotim. Lappi, Norjan Ruija, 
Grönlanti. Erittäin viehättävä 
sanajalka, jonka yksikertaan pa- 
rilehtiset lehdet kasvavat metsä- 
taimissa 40— 50 cm korkuisiksi, 
mutta viljeltyjen lehdet ovat ai
nakin puolta lyhemmät. Vaikka 
se on kotoisin pohjoisemmilta 
seuduiltamme, on se talvella suo
jattava sekä roudalta että kos
teudelta. Lehdet, jotka ovat vih
reitä kaiken vuotta, ovat sopivia 
vihkoihin. Toisint.: Polystichum  
Lonchitis, R o t h .  Nämä molem
mat lajit ovat hyvin menestyneet 
Pietarin pomologisessa puutar
hassa, joka on meillekin keho
tuksena viljelemään näitä kau
niita kasveja tarhoissamme ja 
puistoissamme.

Asplenium, Raunioinen, heimo 
Polypodiacese.

A. Filix femina. Sw. Kasvaa 
kaikkialla maassamme. Tämä 
suku sisältää jotenkin monta 
avomaa-viljelykseen sopivaa la-
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jia. Tämä laji on tavallisin ja 
kasvaa kaukana Lapissakin. Juu
rakko pysty, tulee varjopai
koissa 60— 70 cm korkeaksi, 
mutta on matalampi aukeilla, 
päivänpaisteisilla paikoilla. Kas
vaa isoissa mättäissä; varsilehdet 
heleänvihreät, lehden ympärys 
suikea, toiskertaan parilehtinen, 
parilehdet tyvessä vastakkai
set; lehdykät syvään parihalkoi- 
set, liuskat saha- tai hammaslai
taiset, alimmat epämukaiset, itiö- 
pesäkeryhmät pitkulaiset, vähän 
käyrät, kukkii heinä-, elok. Van
hemmat taimet muodostavat toi
sinaan muutaman cm pituisen 
rungon, jonka latvasta lehdet 
nousevat. Nämä ovat kauniin 
vaaleanvihreät, mutta lakastuvat 
aikaiseen ja pieninkin yöhalla 
voi ne kokonaan turmella.

Tästä lajista on olemassa jouk
ko muunnoksia, jotka eroavat 
emämuodosta pääasiallisesti leh
tiin kiintyneiden, eriskummallis
ten, kampamaisten kasvannais
ten puolesta. Erittäin kaunista
vina tahdomme mainita ja jos 
niitä edellä mainitulla tavalla suo
jataan, säätä sietävinä lajeina, 
seuraavat: A . F . fem , M ichauxi, 
m ultifidum , crispum , Fjeldiae, 
Frisellide, corumbiferum , diffusum , 
Elvvorthii, laciniatum y. m.

A. rtita muräria. L. Vuoren- 
koloissa maamme e. osissa, Kor- 
possa: Ahvensaaressa; Uudella
maalla Karjalohjalla Pellonky
län ja Tallan välisen järven ran
nalla; Laat. Pälkjärvellä Jänis jär
ven luona. 5— 15 cm korkuinen; 
varsikkolehdet säännöllisesti yk-

sikertaan parilehtiset, tasasou- 
kat, lehdykät kolmiomaisesti 
puikeat taikka puolikuunmuotoi- 
set, nyhälaitaiset ja varret vih
reät, kukkii kesä— syysk.

A. trichomänes. L. Tumpura- 
raunioinen. Kasvaa melkein kaik
kialla maan pinnalla. Meillä Suo
messa aina Viitasaarelle asti Hä
meessä. Pieni, mätästävä, ih
meen hieno ja kaunis, 15 cm 
korkuinen saniainen, joka kasvaa 
vuorenkoloissa ja on vihreä tal
vellakin, jolloin se on suuriar- 
voinen ja tervetullut sidoksiin. 
Varsikkolehdet yksinkertaiset, 
pyöreämäiset; ruoti ja keskisuoni 
kiiltävän mustanruskeat, lehdy
kät ruodittomat, puikeannyhä- 
laitäiset, tummanvihreät; kuk
kii heinä— syysk; itiöpesäkeryh- 
mät sulkasuoniset. On niitä sa
niaisia, jotka menestyvät sekä 
päivänpaisteessa että varjossa. 
Jos se muutetaan niistä paikoista, 
missä se kasvaa villinä, on se teh
tävä hyvin varovasti, sillä jos 
nuo kivien välissä ja vuorenra- 
oissa olevat juuret kovin paljon 
vahingoittuvat, ei muuttaminen 
onnistu. Voi myös edullisesti 
viljellä ruukuissa, onneksi vuol
lussa laavakivikappaleessa, on 
ihmeen kaunis pengermissä.

Cystöpteris, Loikko, heimo 
Polypodiacese.

C. frägilis. (L.) B e r n h. Hau
ras loikko. Kasvaa melkein kaik
kialla maanpinnalla, meilläkin 
koko maassa, metsissä, kivien



360 Osmunda. —  Polysticum.
välissä ja vuorenraoissa, puiden 
juurilla, kiviaidoilla y. m. s. 
sekä varjo- että päivänpaistei
sissa paikoissa. 15— 25 cm kor
kea. Varsikkolehdet vaaleanvih
reät, jotenkin pienet, puikean- 
suikeat, 1— 3 kertaa parilehtiset, 
ruodin pituiset, lehdykkäin pää- 
tyliuskat sahalaitaiset; kukkii 
heinä— elok. Hento, hauras sa
niainen, joka viljeltynä muodos
taa sangen kauniita, pikku pen
saita. Kestävä. Kasvaa viljel
tynä sangen rehevästi ja lisään
tyy helposti. Pienemmät lajit 
kasvavat vuorenraoissa ja muu
rien halkeamissa; itiöpesäkeryh- 
mät rivittäin pitkin liuskoja. 
Toisint.: A spidium  fragile,
S c h u z., Cyathea fragilis, Sm;, 
Polypodium  fragile, L.

Osmunda, heimo Osmundaceee.
O. regdlis. L. Kasvaa melkein 

kaikkialla maanpallolla paitsi 
Australiassa, varjoisilla joki- 
rannoilla, usein juurenpäät ve
dessä; on sorein, vieläpä suurin
kin kaikista pohjoisista saniai
sista, tulee metrin korkuiseksi, 
jopa korkeammaksikin. Pensas
mainen, lehdet toiskertaan pari
lehtiset, kauniin vaaleanvihreät, 
latvassa pesäkkeet; lehdykät 
suikeat, kaljut, kannasta vinosti 
poikkipäiset, itiöpesäke parihaa- 
rainen. Menestyy mainiosti puu
tarhoissa, varsinkin jos se istu
tetaan voimakkaaseen kanerva- 
tai turvemultaan ja niin, että 
juurenpäät pääsevät veteen, kuk
kii kesä— elok. Käytetään vesial

taiden, ryöppyputousten, puro
jen, lammikkojen y. m. kaunis- 
teena, on sellaisten paikkojen 
suurimpana koristeena. Lisään
tyy helposti niistä pienistä ve
soista, jotka vähässä määrässä 
kasvavat vanhan rungon ympä
rille. Ne irrotetaan varovasti 
keväällä ja hoidetaan ensi aikoi
na pienissä ruukuissa lasin alla. 
Kasvia voi tosin myös monis- 
tella itiöistä, mutta tämä lisää- 
mistapa vaatii paljon asiantunte
musta ja kokemusta ja edistyy 
hyvin hitaasti.

Polystichum, Alvejuuri, heimo 
Polypodiacese.

P. Filix mas. R o t h .  Kivikon 
alvejuuri. Melkein koko maassa, 
aina e. Pohjanmaalle kasvava, 
kaunis, komea, vahva ja helposti 
viljeltävä saniainen, joka kasvaa 
metsäseuduilla, voi hyvässä ruo
kamullassa ja varjopaikoissa tul
la metrin korkuiseksi ja korkeam
maksi, mutta aukeissa, päivän
paisteisissa paikoissa se on pal
jon matalampi. Varsikkolehdet 
ovat lujemmat ja tummemman 
väriset kuin »Struthiopterusen» 
ja pysyvät kauvan kauniina; 
kukkii heinä— elok.; itiöpesäkkeet 
munuamaiset.Tästä lajista viljel
lään monta muunnosta, jotka 
pääasiallisesti ovat erikoisia 
lehdissä olevista, kampamaisista 
kasvannaisista, niinkuin esim. 
P . F  il. mas cristatumissa. Sekä 
laji, että muunnokset ovat erin
omaisia varjossa olevain kivi
raunioiden kaunisteena y. m.
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varjopaikoissa, isommissa ja pie
nemmissä puutarhoissa ja puis
toissa. Erinomaisen koristava. 
Toisint.: Aspidium  F il. m as.
Sw., F il. mas P r Nephrodium  
F il. m as, S t r e m p., Polypodium  
F il. m as, L.

Scolopöndrium, heimo Poly- 
podiace».

S. officinärum. Sw. Hirven- 
kieli. Kotim. Europpa, Aasia. 
Kasvaa maamme metsissä, mut
ta ei e. Pohjanmaata pitemmälle. 
Varsikkolehdet tummanvihreät, 
15— 40 cm pituiset, 4— 8 cm le
vyiset, suikeat, torvimaisessa 
asennossa, pitkulaisen kielekkei- 
set, ehytlaitaiset, voivat varjopai
koissa kasvaa hyvin isoiksi, päi
vänpaisteisissa paikoissa ovat 
lehdet lyhyemmät ja lujemmat, 
muunnoksissa lehdet aaltolai- 
taiset, kiheräreunaiset ja vähän 
nirhalaitaiset, päästä sormimai- 
sesti haaraiset. Kauneimpia sa- 
niaisiamme, kukkii heinä— elok. 
Itiöpesäkkeet viivamaiset yh
dessä rivissä. Erittäin arvokas 
sidoksiin ja vihkoihin, ruukuis
sakin viljelty. Erittäin viehättä
vä laji siitä syystä, että onnistu
neesta itiökylvöstä on saatu tai
mia, joiden lehdissä toisinaan on 
ollut kampamaisia muodostu
mia, toisinaan ovat lehdet eri ta
voin aaltomaiset, kiherät, ham
mas-, saha- tai pykälaitäiset. 
Kaikki nämä kasvavat kauneim- 
miksi varjopaikoissa ja kestävät 
talvipakkasia ilman peitettä.

Strutiöpteris, Kotkansiipi, hei
mo Polypodiaceee.

S. germänica. W  i 11 d. Kas
vaa paikoittain maassamme pu
rojen varsilla ja jokilaaksoissa, 
mutta harvinainen länsi osassa. 
Ihmeen kaunis saniainen, lehdet 
metrin korkuiset; juurakko pys
ty, puutava, muodostaen aina 
20 cm korkuisen rungon, josta 
kasvaa aina 60 cm pituisia lon- 
keroita, jotka muodostavat uusia 
taimia. Pesäkkeettömät lehdet 
sulkamaiset, parilehtiset, leh- 
dykät parijakoiset, liuskat ehyt
laitaiset, tasamukaiset. Nämä 
lehdet ovat torvimaisesti ryh
mittyneet keskellä olevien, pie
nempien, pesäkkeellisten lehtien 
ympärille; kukkii elo— svysk. 
Soman ulkomuotonsa ja kestä
vyytensä tähden viljellään tätä 
saniaista sangen usein puutarhois
sa. Käytetään luonnollisten tai 
teko-vuoristojen, luolien, ryöppy- 
putousten, koskien, varjoisten 
notkojen y. m. kaunisteeksi. Me
nestyy parhaiten vähän kosteilla 
ja varjoisilla paikoilla sekä ke
vyessä ruokamullassa ja lisään
tyy helposti juurivesoista. Toi
sint.: Osmunda Struthiopteris, L.

Viljely. Useimmat näistä sa
niaisista menestyvät hyvin taval
lisessa, hyvässä, kuohkeassa puu
tarhamaassa,mutta jos siihen voi
daan sekottaa lehtimultaa, tur- 
vemultaa ja lantamultaa, tulevat 
ne verrattain isommiksi ja kau
niimmiksi; Varsin hyvässä, sellai
sessa seoksessa on £ ruohoturve- 
multaa, \ suo- tai muromultaa, 
lehti- tai metsämultaa, J karkeah-
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koa hiekkaa ja  ̂lantamultaa ja 
siihen sekotettuna isompia ja pie
nempiä kiviä. Pääasia on kuiten
kin, että maa on huokoista, jotta 
se ei pysy vesiperäisenä, ja voima
kasta antaakseen hyvän ravin
non. Vaativat jotakuta poikkeus
ta lukuunottamatta varjoisaa tai 
puolivarjoista, viileää paikkaa. 
Rakastavat tasaista kosteutta, 
jonkatähden maa niiden ym
pärillä on peitettävä jotenkin 
vahvasti märillä sammalilla 
taikka turvemullalla, mikä ruis
kuttamalla pidetään kosteana. 
Varsinkin äsken istutettuina sekä 
kuivalla että lämpimällä ilmalla 
on niiden ahkera ruiskuttaminen 
ja kasteleminen välttämätön.

Monisteleminen voidaan toi
mittaa lonkeroista jakamalla, 
ottamalla ne isoine juurikokka- 
reineen maasta, missä kasvavat 
villinä, säilyttää juuret huolelli
sesti märissä sammalissa ja is
tuttaa ne aikaiseen keväällä, 
ennenkun lehdet ovat alkaneet 
nousta näky viin taikka kun lehti
aines kierteisenä sykkyränä pis
tää esiin, taikka myös syys- lo- 
kak. Lajit, joilla on pysty juurak
ko, pannaan vähän entistä sy
vemmälle; jos juurakko on sui- 
kertava, peitetään se mullalla ja 
jos se on maanpäällinen, kiinni
tetään se maahan puukoukuilla. 
—- Pienet saniaiset kivikoissa ja 
kallioilla istutetaan aivan lähelle 
kiviä tai kallioseiniä, kun vähän 
multaa on pantu juuren ympä
rille, taikka työnnetään juuret 
multineen parin litteän kiven 
väliin, jolloin ne tulevat kasva
maan kuin kallion raossa.

Monisteleminen itiöistä on to
sin luonnollisinta, mutta vai
keinta ja sen voivat vain koke
neet ja näiden kasvien luontoa 
tuntevat henkilöt toimittaa. Sa- 
najalkain itiöt vastaavat ilmi- 
siittiöisten siemeniä ja ovat leh
den alapuolella, joko pienten, 
pyöreiden itiöpesäkeryhmäin 
muotoisina, niinkuin P olypodiu- 
m in , taikkapitemmissä ja lyhem- 
missä, viivamaisissa ryhmissä, 
kuten Diplazuum in ; taikka yhtä
jaksoisessa rivissä pitkin leh
den alapuolen laitoja, niinkuin 
Pterisen, ja toisissa lajeissa, niin
kuin Platycerium issa  y. m. peit
tävät ne kokonaan lehden ala
pinnan. Nämä itiöt ovat kerättä
vät vähän ennen niiden tuleentu
mista, koska ne muuten helposti 
putoavat pois. Säilytetään pa
perissa tulevia tarpeita varten. 
Säilyttävät hyvästi hoidettuina 
itävyytensä monta vuotta.—  Iti
öt tarvitsevat itääkseen jonkun 
määrän kosteutta ja lämpöä. 
Jos sitä saadaan, niin itiöitä voi
daan kylvää minä vuodenaika
na tahansa. Käytetään matalia, 
ei liian isoja vateja, niiden puut
teessa tavallisia kukkaruukkuja, 
jotka huolellisesti tehdään läpä- 
seviksi ja sitten täytetään kar
kealla kanerva- tai turvemullalla, 
jota on kuumennettu niin pal
jon, että siinä ennen olevat sie
menet ja itiöt sekä kaikki eläin
kunta ovat hävinneet. Kun kaikki 
on valmiina, kylvetään itiöt ja 
painetaan vähän multaan sileäksi 
höylätyllä puupalasella, jonka 
jälkeen ruukut peitetään lasikel
loilla taikka lasilevyillä, jotta ei
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mitään vieraita siemeniä tai 
itiöitä pääsisi kylvöksiin sekaan
tumaan. Tätä vielä paremmin es
tääkseen, ja ettei myöskään 
huuhdottaisi pois noita äärettö
män pieniä ituhiukkasia taikka 
liikutettaisi niitä paikoiltaan, 
kastellaan ruukut altapäin aset
tamalla ne vateihin, jotka täy
tetään vedellä niin usein, kun 
tarve vaatii. Kun taimiin on tul
lut pari lehteä, ovat ne samoin 
kuin useimmat siementaimetkin 
koulutettavat erityisiin pikku- 
ruukkuihin, peitettävät uudes
taan lasilevyillä taikka kelloilla 
sekä pidettävät lämpimässä ja 
kosteina. Kaikkia niitä lajeja, 
joilla on maanpäällinen tai maan
alainen runko, voidaan monis- 
tella tätä leikkaamalla ja jaka
malla.

K u n  juurakot jonkun vuoden 
perästä ovat laajenneet tai kohon
neet maan pinnalle, voivat ne 

iän paleltua, taikka kasvattaa 
eikkoja sivuvesoja, joihin ei tule 

juuri ollenkaan kauniita lehtiä, 
silloin ne ovat istutettavat uu
destaan. Korkeampien lajien kas
vupaikka on oleva sellaisella koh
dalla, etteivät lehdet voi taittua 
tuulesta. —  Talven aikana on h y 
vä vähän peittää useampia sa
niaisia kuivilla lehdillä taikka 
metsästä kerätyillä saniaisleh- 
dillä luonnollisen peitteen ase
mesta, jonka se saisi omista, la
kastuneista ja maahan pudon
neista lehdistään. —  Monia kau
neimmista sanajaloistamme voi
daan ottaa ruukkuihin lokakuus
sa ja hyötää vihantia lehtiä kas
vaviksi joulu— tammikuussa.



Tässä teoksessa mainittujen koristekasvien valitsemi
sen ja niiden monipuolisen käyttämisen helpottami

seksi liitetään seuraa vat luettelot.

Leikkokukkia.
Achillea mongolica. 11

,, Ptarmica fl. pl. The 
Pearl. (Helmi). 12 

Allium Möly. 20 
Anemone japonica. 28

,, sylvestris, Elise Fell- 
man. 31

Anthericum Liliastrum. 33 
Aquilegia, eri lajeja. 34 
Aster, eri lajeja. 44 
Campanula persicifol. fl. alho 

pien. 65
Chelone barbata. 73 
Convallaria majalis 80 
Coreopsis grandiflora. 82 
Dianthus Caryophyllus y. m. la

jeja. 98
Doronicum plantagineum. 
Gaillardia grandiflora. 130 
Gypsophila paniculata 150 
Helleborus niger. 159 
Hemerocallis, eri lajeja. 162 
Hesperis matronalis. 164 
Heuchera sanguinea. 166 
Iris, eri lajeja. 178 
Leontopodium alpinum. 193 
Linum flavum. 210

Myosotis, 226 
Paeonia. 242 
Papaver, eri lajeja 247 
Phlox, hybrida. 256 
Primula, eri lajeja 269 
Pvretbrum hybridum. 282 
Rudbeckia, eri lajeja 291 
Saponaria officinalis. 297 
Saxifraga umbrosa. 302 
Sedum Fabaria. 307 
Trollius, eri lajeja. 333 
Tunica Saxifraga. 339.

Tapettikasveja.
Ajuga reptans fol. var. 18 
Alsine pinifolia. 21 
Antennaria tomentosa candida 32 
Arabis alpina. 38 
Arabis alpina fol. var. 38 
Cerastium tomentosum. 72 
Gypsophila repens. 150 
Hyssopus officinalis. 175 
Phlox verna. 260 
Pvrethrum Tcshihatchewii. 283 
Saponaria ocymoides. 298 
Sedum anglicum. 306

,, album athnum 307



Reunakasveja. —  Kivikkokasveja. 365
Sedum Lydium aureum. 308 

,, ,, glaucum. 308
Sempervivum, eri lajeja. 310 
Silene Schafta 315 
Stachys lanata 321 
Thymus citriodorus. 329 
Trifoliumreptansatrorubens 332 
Veronica repens. 347 
Vinca minor fol. var. 350 
Viola cornuta. 351

Reunakasveja.

Ajuga reptans. 18 
Anemone, Hepatica muunnok

set. 27
Antennaria, tomentosa cand. 32 
Arabis alpina. 37 
Asarum europeum. 41 
Armeria, eri lajeja. 40 
Asperula odorata. 43 
Aster alpinus. 44 
Aubrietia, eri lajeja. 51 
Bellis perennis. 53 
Campanula carpatica. 62 
Cerastium tomentosum. 71 
Convallaria majalis. 80 
Dianthus plumarius. 103 
Doronicum austriacum. 109 
Epimedium, eri lajeja. 115 
Festuca glauca. 125 
Gypsophila repens. 150 
Heuehera sanguinea. 166 
Hostia, eri lajeja. 167 
Hyssopus officinalis. 175 
Iris, eri lajeja. 178 
Mvosotis palustris seinperfl. 226 
Oenothera, eri lajeja. 237 
Phlox verna. 260 
Primula, useimmat lajit. 269 
Pulmonaria, eri lajeja. 280 
Ranunculus repens. 288 
Saxifraga, eri lajeja. 298

Sempervivum. 310 
Stachys lanata. 321 
Thymus citriodorus. 329 
Tiarella cordifolia. 329 
Veronica repens. 347 
Vinca minor. 350 
Viola odorata & cornuta. 351

Kivikkokasveja.
Adonis. 17 
Ajuga. 18 
Anemone. 28 
Armeria. 40 
Asarum. 41 
Aster. 44 
Astrantia. 51 
Aubrietia. 51 
Chelone. 73
Delphineum, matalat. 91 
Dictamnus. 105 
Dielytra, matalat lajit. 106 
Doronicum. 109 
Epimedium. 115 
Funkia— Hostia. 168 
Gaillardia. 130 
Gentiana. 135 
Gypsophila. 149 
Heuehera. 165 
Iris pumila. 186 
Leontopodium. 193 
Liatris. 195 
Linum. 209 
Lychnis. 213 
Lysimachia. 216 
Myosotis palustris. 226 
Oenothera. 237 
Papaver. 247 
Pentastemon 250 
Phlox verna 260 
Polemonium 265 
Potentilla. 267 
Primula. 269



366 Ryhmäkasveja. —  Köynnöskasveja. —  Yksinäisiä.

Pyrethrum. 282 
Saxifraga. 298 
Sedum. 306 
Sempervivum. 310 
Spirsea. 318 
Statice. 322 
Thymus. 329 
Tiarella. 329 
Trifolium. 332 
Trollius. 333 
Vinca. 349 
Viola. 350

Ryhmäkasveja.
Achillea, eri lajeja. 11 
Aconitum Napellus. 13 
Aquilegia, eri lajeja. 34 
Aster alpinus y. m. 44 
Gampanula carpatica 62 

,, grandis. 63 
Ghelone barbata. 73 
Chrysanthemum. 74 
Gorydalis bulbosa. 84 
Delphinium, kaikki lajit. 92 
Dianthus plumarius. 103 
Dictamnus, kaikki lajit. 105 
Dielytra. 106 
Erigeron, eri lajeja. 119 
Eupatorium, eri lajeja. 123 
Funkia— Hostia, eri lajeja. 168 
Gaillardia grandiflora. 130 
Geranium, eri lajeja. 138 
Gypsophila paniculata. 150 
Helianthus eri lajeja. 154 
Hemerocallis, eri lajeja. 162 
Heuchera sanguinea. 166 
Iris, eri lajeja. 178 
Liatris. 195 
Linum flavum. 410 
Lupinus polyphyllus. 213 
Lychnis chalcedonica. 214 

,, Haageana, flos cuculi. 215 
Lythrum Salicaria ros. sup. 217

Malva moschata. 217 
Myosotis, eri lajeja. 226 
Oenothera, eri lajeja. 237 
Phlox hybrida. 257 
Polemonium reptans. 265 
Potentilla, eri lajeja. 267 
Pyrethrum hybridum. 282 
Ranunculus speciosus fl. pl. 285 
Rudbeckia, eri lajeja. 291 
Saponaria officinalis. 297 
Saxifraga, eri lajeja. 298 

-Sedum, japonicum. 306 
,, Fabaria. 306 

Spirsea, eri lajeja. 308 
Tradescantia virginica. 331 
Trollius. 333 
Tunica Saxifraga. 339 
Veronica longifolia. 348 

,, virginica. 349 
Viola cornuta. 351 

,, altaica. 350

Köynnöskasveja.

Abronia umbellata. 11 
Apios tuberosa. 33 
Bryonia alba. 55 
Calystegia. 60 
Clematis fusca. 76 
Cucurbita. 89 
Hablitzia. 151 
Ipomea. 178 
Latyrus latifolius. 192 
Rhvncocarpa. 291

Yksinäisiä nurmikkokasveja.

Aquilegia. 34
Aster, syksyllä kukkiva Novae 

Angliae. 47 
Bocconia japonica. 54 
Gampanula lactiflora. 63 
Clematis, muutamia lajeja. 75



Puisto kasveja. 367
Crambe. 86
Delphinium cashmirianum. 92 
Dielytra spectabilis. 106 
Echinops. 112 
Elymus. 113
Epilobium hirsutum. 004 
Eupatorium purpureum can.124 
Fritillaria imperialis 126 
Helianthus giganteus. 155 
Hemerocallis Hava ja tulva. 162 
Heradeum. 163 
Lychnis chalcedonica. 204 
Lupinus polyphyllus. 213 
Malva moschata. 217 
Papaver orientale. 249 
Pseonia off. ja tennuif. 245— 46 
Phlox hybrida. 257 
Polygonum amplexicaule. 266 

,, cuspidatum. 266 
Pulmonaria virg. 280 
Rheum Collinianum. 289 

,, officinale. 289 
,, palmatum. 289 

Rudbeckia calif. 292 
Sedum max. 308 
Solidago canadensis. 317 
Spiraea Aruncus. 319 
Struthiopteris. 361 
Thalictrum 328 
Verbascum olympicum. 343

Puistokasveja,
jotka pikemmin lisääntyvät 
tainten levitessä juurivesoista 

tai siementymisestä.
Achillea. 11 
Aconitum. 13 
Arabis. 37 
Artemisia. 40 
Aster. 44

Astragalus. 50 
Bellis. 53 
Campanula. 61 
Centaurea. 70 
Convallaria. 80 
Corydalis. 84 
Coronilla. 84 
Delphinium. 92 
Diänthus. 96 
Doronicum. 109 
Echinops. 112 
Elymus. 113 
Epimedium. 115 
Eupatorium. 123 
Helenium. 152 
Helianthus. 154 
Hemerocallis. 162 
Hyssopus. 175 
Inula. 177 
Iris. 178 
Lilium. 196 
Malva. 207 
Monarda. 223 
Myosotis. 226 
Papaver. 247 
Phalaris. 255 
Physalis. 262 
Polemonium. 265 
Potentilla. 269 
Primula. 269 
Pyrethrum. 282 
Ranuncijlus. 284 
Salvia. 294 
Saponaria. 297 
Sedum. 306 
Sempervivum. 310 
Solidago. 317 
Stachys. 321 
Telekia. 56 
Thalictrum. 328 
Trifolium. 332 
Verbascum. 343



Sanalyhennyksiä,
cm. —  senttimetri, 
mm. —  millimetri, 
m. —  metri, 
e. —  etelä, 
i. —  itä.
1. —  länsi, 
p. —  pohjoinen, 
elok. —  elokuu.

heinäk. —  heinäkuu.
kesäk. —  kesäkuu.
syysk. —  syyskuu.
kk. —  kukka. —  kkt. —  kukat.
lh. —  lehti. —  lht. —  lehdet.
muunn. —  muunnos.
toisin t. —  toisinto.

Eri teoksia ja kirjailijoita, joihin tässä teoksessa 
on viitattu.

Alcenius O. Finlands kärlväxter 1895.
Bovin K. Trädgardsvärlden 1903.
Brenner M. Floristisk Handbok 1886.
Helweg L. Nordisk illustreret Havebrugsleksikon 1902. 
KowapoBi> B. JI. MHorojrfeTHHKH, nepepaöoT aH O  a j ih . P o c c in  1902. 
KyTycoBT> H. B ^ cthhkt» Ca#0B04CTBa 1890—91— 92— 93.
Lilja N. Skänes Flora I II. 1870.
Lind. G. Trädgärden vuodesta 1902— 05.
Lindgren Erik. Tidning för trädgärdsodlare, viimeiset vuosik. 

vuoteen 1905.
P ereju» 9 . B ecem riH  icpacH B oijB ln yiijifl MHorojrfcTH. h jiyKOBn. 

p a cT e m a  1888.
Schubler F. G. Viridarium Norvegicum. Norges vaextrige I. II. 

III. 1886.
Vilmorin Blumengärtnerei. Siebert & A. Voss I. II. 3:s pai

nos 1896.



HEINÄSIEMENIÄ
Lannoitusaineita
Rehuaineita
V iljaa. . . . . ‘ . suomal. ja ruots.
Puutarhan siemeniä „ „
Kukkasen siemeniä „ „
Timoteitä, Apilaa, Herneitä, Ostersun- 
domin Turnipsia, Ohraa, Virnaa ja 
Peluskia, leimattuja ja tutkittuja

halvalla hinnalla, hyvillä 
ehdoilla myy varastosta

WILHELM KOMMONEN
Helsinki.

Puhelin 100. Perustettu 1874.



Kirjoja kotien käsikirjastoon.
Rudolf  Abel in i l ta  on juuri ilmestynyt Huone

kasvien hoito, tohtori Valter M. Linnaniemen suomen
tamana. Kirja sisältää 160 sivulla selvät ohjeet kaikkien 
kodeissa tavattavien huonekasvien hoidosta ja lisäksi asi
allisia ohjeita kodin somistamiseen niillä. On jokseenkin 
luonnollista, että tämä tunnetun ammattimiehen teos on 
oleva tervetullut emännille, joilla on huostassaan jaloja kehi
tettyjä huonekasveja. — Kuvitettu. Hinta 1: 25, sid. 50.

Konr. Rei joWaara on kustannuksellamme 
pienen lääkärikirjan nimellä Kyläläisten terveysliitto- 
kirja. Tällainen kirja on kaiketi tarpeen joka kodissa. 
Sen johtavana aatteena on osottaa kuinka luonnollisella 
tavalla on tauteja vältettävä ja kuinka niistä yksinkertai
simmin päästään. Tällaista kirjaa on kaivattu ja voi sillä 
olla suunnaton merkitys Se että se on tohtori ReijoWaaran 
kynästä, on sille riittävänä suosituksena. — Laajuus 320 
sivua. Hinta nid. yksi  (l) markka, sid. 1: 50.

i

A. Czernyn teos Lääkäri lapsen kasvattajana
on huomattavimpia mitä lasten kasvatuksesta on olemassa. 
Etevä lasten lääkäri tässä esittää järkeviä neuvoja vanhem
mille, jotka usein väärällä kasvatusmenettelyllä saattavat 
harhaan lastensa kehityksen. Tohtori ReijoWaara on 
siitä lausunut: »Prof. Czernyn kirjanen on mielestäni mai- 
n i o kirja, joka ehdottomasti kannattaa tulla suomeksi kään
netyksi.» — Suomentanut tohtori Koskenhovi. Hinta 1: —.

Perhetilikirja on suomalaisen isännän ja emännän 
laatima talouskirjanpitojärjestelmä, joka on yleisesti tun
nustettu onnistuneeksi. Sen avulla voi kukin ilman varsi
naista kirjanpitotaitoa saada milloin tahansa selon taloutensa 
tilasta. Kirjanpito tämän mukaan vaatii mahdollisimman 
vähän työtä ja tarjoo paljon mielenkiintoa. Sen voi alkaa 
milloin tahansa. — Hinta sid. 3: —.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ.



EM Ä N N ILLE
Kun teille tulee hetki, jolloin tahdotte ostaa keitto

kirjan, tokihan silloin valitsette sen, joka kaikin puolin 
vastaa parhaiten tarvettanne.

Suomalainen mallikeittokirja on ^
Anna Olsonin Keittokirja II.

yf- Teos on sekä kotia että koulua varten. Se sisäl- 
872 ruokareseptiä ja 48 kuvaa. Hinta sidottuna on 

3 mk 75 p.
Tämän teoksen ansiot eivät ole sen uutuudessa, 

vaan siinä että se on käytännöllisessä elämässä laradittu 
käytännöllistä elämää varten. Tarkoituksena on antaa 
ohjeita mahdollisesti parhaimman ruuan valmistami
seksi mahdollisimman säästävästi käyttämällä aineksia. 
Teos sisältää yksinkertaisia reseptejä arkiruuista, mutta 
samalla ovat siinä hienoimmatkin leivonnaiset, säilyk
keet, jälkiruuat, juomat y. m. s. suurella huolella käsi
tellyt, Se antaa lisäksi käytännöllisiä ohjeita pöydän 
kattamisesta, ruuan asettamisesta ja tarjoamisesta y. m. s. 
joita ei ole sen kilpailijoissa.

Laajin keittokirja on
Kodin Keittokirja,
Upsalan talouskoulun toimittama.

Tämä teos sisältää 890 ruokareseptiä, niistä 173 
ylellisemmän ruuan valmistusta varten. Kauniisiin lahja- 
kansiin sidottuna on se maksanut tähän asti 6 mark
kaa, mutta tästälähin on kirjan hinta 3 mk 25 p. Se on 
nyt saatavana myöskin lujissa, pestävissä vaatekansissa. 
— Tämä kirja on erityisesti suositeltava vaativampiin 
kaupunki-koteihin. Siinä on m m. laaja osasto 
herkkuja.



Kasvitarha-oppaita.
| j| | j |j g  Kustannuksellamme on ilmestynyt huo- 

1 mättävä uutuus: Kukkaisiarhan hoito,
käsikirja monivuotisten kukkakasvien viljelemisestä ul
kosalla, jonka on laatinut Suomen etevin asiantuntija 
neiti Alexandra Smirnoff. Teos on painettu pieneen 
taskukokoon soveltuakseen todella ulkosalla käytettä
väksi käsikirjaksi. Se on laaja teos ja antaa kaikki 
tarvittavat tiedot 1000:sta eri kukkakasvista.

b ^ l b i r i / l  puutarhanhoitajille on Erik
1 MI IAMw I li 11 IM t  • ? T 7 7 t •J Lindgrenin Kasvitarhakin a, 

jonka suomalaisen painoksen on kokonaan toimittanut 
Mustialan puutarhuri Klas Stening. Teos antaa perus
teellisia neuvoja k e ittiö k a sv ie n , h e d e lm ä p u id e n , 
marjapensasten, puistopuiden ja pensastojen sekä sup
peammin ulkoilma- ja huonekukkien hoitoon. Teos on 
289 sivun laajuinen ja on varustettu 135 kuvalla. Hinta 
sidottuna 3 mk. 50 p.

Pienen kasvitarhan hoitajille suositte
lemille seminaarin- 

jolitajan tohtori O. Relanderin kirjoittamaa Puutarha- 
kirjaa, josta äskettäin on toinen painos ilmestynyt 
»Siinä käsitellään lyhyesti, erittäin onnistuneella ja help
potajuisella tavalla kasvien elintarpeita, ystäviä ja vi
hollisia sekä annetaan hauskoja neuvoja ja selityksiä 
usealta puutarhaviljelyksen eri alalta.»

( Maamiehen opintokirjan’ arvostelu.)

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ.

/ D ö I ö c  I ^ 9 9





Hinta 6 mk.



I





■

l

I

1001001799




