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SEUR41i T.iiJIÄlL STISESTA TOD:I NNASTA
D en d rolo~iaan lii ttyvi ä eri al o~ a edustavil le harrast ajil le,
kä;,-t ännön puunkasvatuks en piirissä t yöskent eleville, hallinnon
edust a j ille sekä opettajille ja tutkijoille lähetettiin 9 .1 0 . 1969
kutsukirje dendrolo~ien oman yhd istyksen perustavaan kokouks een ki r j een allelcir joit tajina ol'ivat Toivo Rautavaara, Peter Ti.,.ersteclt,
0 . Lars son ja Olavi Luukkanen . Tämä työryhmä oli myö s valmistellut
uuden yhd isty'csen sääntö.jen luon..n oksen . 1:aanantaina lokakuun 20 .
päivänä maataloushallit uks en istun1ohuoneessa r>idet t yyn perustavaan kok ouks een oli saapunut 32 henkilöä . Puheenjohtajaksi valit t iin pro f ess ori Toivo Rautavaara ja sihteeri ksi metsänhoita j a
Olavi Luukanen . Kokouksen päätökset yhd istyksen perustamisesta ja
hallituksen k okoonpanosta olivat yksimielisi ä , keskustelua käytiin
sensi j aan perustetun yhdistyksen nimestä j a s ään töjen eräist ä yksi tyiskohdista . Yhdistyksen nimi "Dendrologian Seura - Dendrolo;;-iska
Sällskapet ry." muotoutui lähinnä prof . Jaakko Jalaksen ja maist .
Max - Ha~anin ehdotusten pohjalta , nimen valinnalla haluttiin
korostaa sitä, että kysymyks essä on aatteellinen eikä a~~at i lli 
nen yhteenliittymä . - Seuran säännöt hyv äks ytyssä muodossaan käyvät ilmi toisaalta tästä leh0 es tä .
Hallituksen koko onnano muodostui seuraavaksi : nuheen johtaja
fi l.tri P . M. A. T i ~ e r s t e d t j a varapQheen j ohta j a tarkas taja C. L a r s s o n , muut jäsenet pr of . Jaakko J a 1 a s, maist .
Tapio K a 1 1 i o , lis . Erkki K a u k o v i r t a, metsänhoitaja
Lauri K ä r k i , taimistovilj . Gösta N o r d 1 i n P , pro f . Toivo
R a u t a v a a r a, prof . Sakari S a a r n i j o k i , tilanomis taja Axel T i g e r s t e d t j a rehto r i Gunnar Å ~ e r P .
Seuran tilintarkasta j iksi valittiin a~ronomi Paavo Olka~ en ja met sänhoitaja Pekka Rönkk"' . Välittömästi perus tavan kokouksen jäl keen pirl etys s ä halli tulesen k okouksessa Jmt sut tiin Seuran sihtee riksi ja varainhoitaiaksi metsänhoitaja Olavi LuliYkanen .
Dendroloe;ian Seuran sään..TJöt hyväksyt tiin oikeusmini s ter i ··ssä
22 .1 2 .1 969 , jolloin Seura myö s tuli nerkityksi yhdi s tysrekiste riin .
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Jo välittömästi perustamiskokouksen jälkeen r yhdyttiin info r moimaan dendrolorian harrastajia eri tiedotusvälineiden sekä kiertokir j een välityksellä. Vaikka tiedottamisen pääpaino asetettiin
nyt ilmestyvään Seuran julkaisun ensimmäiseen numeroon , on jo
tähän mennessä jäseneksi ilmoittautumin en ollut vilkasta . Eri alo :i en edusta jia on jäs enistöss ä(.,hteensä 63 henkeä 10 . 3 . mennessä)
seuraavasti : ouutarha- alan sekä maisemasuWL~ittelun 9iirissä t yö s kentelevi ä 24 jäsentä , metsäalalta samoin 24 henki l öä , kasvitie teili jöitä 6 2a opiskelij~ita sekä d e ndro l o~iaa r.imenomaa~ harrastuks e naa~ pit äviä 9 henkilöä
tämä viimeksi mainittu r yhmä
tulee toivottavasti suhteellisesti eniten kasvamaan, vaikka toi saalta tietenl(in juuri 1-Jarrast uks en voimme katsoa olevan k a i kk i a .Seuran i'iseniä yhdistiivä tekijä .
Lis~tieto;a Seurasta ovat :io us eat j~senet ehtineet sihteerii tä k. sellä . Ilmeisesti tflinä le}1ti tuo vastauksen näihin tieduste lui hi:-~ , mutta sihteeri on kiri eitse ia pul':el_ini tse valmis väli ttämään inf0rmaatiota sekä toiminnar yksityiskohdista ett ~ jäsenistö ä
kiinno stavista dendrolo~isista kysymy'lrsi st ä , mik~li nä..tnä eivät
mahdu tai ehdi tämän lehden s ivuilla käsite ltävi ksi . Onhan jäse nistömme jo n::t niin monia aloja kattava , et tä hedelmä llinen aj::; tusten vaihto varmasti voidaan aikaansaada.
Seuran 11allitus kokoontui toiseen kokoukseensa 23 . 2 . 1 970 . Tärkeimpinä käsi teltävinä asioina oli päätos tämän ti e'l otusle'tc1 en
julkaisemisen aloittamisesta . Vastaavaksi toimittajaksi hallitus
valitsi puh eenjohta~ar. sa, vt . prof. P . .; . A. Ti~erst e dtin . Lehden
nimenä jo perustavan kokouksen kes kusteluissa ehdotettu "Dendron"
on todettu varatuksi kansainvälisen c'l end rol oP"ian liit on julkaisul
le , min kä vuoksi l)ääd:rttiin hallituksen lcokou.kse ssa seuraavaksi
en iten lca~natettuun nykyiseen nimeen .
Kuluvan vuoc'len toiminnaT' päätapauksia tulee ole:naan yhdessä·
Taimistqvil:ielijät ry : n kanssa järjestettävä, kaikill e Seuran
~äsenille avoi n Puolan matka , josta tarkempia tieto:ia on toisaalla
lehdessä . Niin ikään :io päätetty:iä asioita on tiedotustilaisuus
Helsin,.issä metsäviikolla (per jantaina 3 . 4 . klo 15 . 15 1etsätalon
luento s alissa II, Unioninkatu 40 B, II kerros) . Teemana on täl löin "Dendrolo.uian Seura esittäytyy"; diakuvin havainn ollistettavaan tilaisuuteen ovat luonnollisesti muutkil! kuin metsäviikon
osan~ttajat tervetulleita .
Seuran hallitu s on kiinnittänyt huomiota kuluvaan luonnonsuo j elun1oteen :i a erityisesti sen toukokuuhun keski ttyviin ympäris tönhoitoaktiJihin . Jäi en aikana nyrit ään tiedotusväli ei l le j a

kaikille muille k iinr~stun eil l e toimitta~aan materiaalia, jossa
mm . selvite1ä~~ puiden j a pensaiden merk itystä luonnon - ja maise manho idossa sekä opastetaan yleisöä oikean materiaali~ ja oikeiden
menetelmien käyttöön. Seuran jäsenistä voivat sekä tällaista tie t 0a tarvitsevat että tienon a~tamiseen palukkaat Jttaa yhteyttä
si h.te eriin .

DENDROLOGIAN SEURAN OSOITE on Unioninkatu 40 B, Helsinki 17 .
Sihteeri, metsänho i ta j a Olavi Luukkanen on tavattavissa myös puheli mitse ( 152 11 /522 , kotiin 785856) .
J ÄSENEKS I LIITTYliTNEN tapahtuu ottamalla yht eyttä sihteeriin tai
maksamalla ~äsenrnaksu Seuran ps - tilille 419 92 -1. Henkilöjäseniltä
on vuosimaksu 10 mar kkaa , ainaisjäs enmaksu 150 mark~aa . Vuoden 1969
maksunsa suorittaneiden kat s otaan rnaksaneen myös kuluvan vuoden jäsenmaksun .
Y!n'EISCJST':~TEf'3I voivat i l moittautua Seura11 toimintaa kannattavat
y~nistykset ja yritykset .
DE!mROLOGIAN SEU:tAN TIEDOTUKSIA on nai tsi tiedo!'antolehti myös
Seuran j~ senten väliseen mieli pi tei0en vaihtoon ja d en~rol o~ ise n
tietämyksen levittämiseen varattu julkaisu . ~'äin ollen ovat J·aikki
ki r j oitukset l ehteen tervetulleita - se k~ oma~ohtaiset havainnot
j a kokemu~set että asiantQ~ti io ille osoitetut tienustelut . Seuran
toimintamuotojen kehittyminen v>i saa~a arvokkaita vii t teit ä jäse nistöltä tulleista vi h~ eistä . Tämä on erityisen tärkeää nyt toimin..,an aH"UvaiheessP.,
..
jolloin l-J enkiHiko'".tais et kosketukset vielä pa~cos 
tal:in .iäävät vä'1äisernrniks i.
D.:::NDROLOG IAN SEURAN SÄÄNTÖI0i.ARÄINEl' KEVÄTKOKOUS r>idettän maanantai'1a
25 . 5 . alkaen klo 18 . 00 Helsin ""issä , J:etsätal :m lue'ltosalissa II
(Unioninkatu 40 B, II l.(erros) . Käsiteltävänä ovat s äänt1i.i en 7 § : n
mainits emat asiat .
"D.ZNDROLOGIAN SEUR.å.. ESITTÄYTYY" . Tierlotustilaisuus Helsin P:issä
mets äviiko lla 3 . 4 . klo 1 5 . 1 5 (J :ets iital on l uentosali II) . Diakuvin
havai nno l listettu e s ity s de ~d ro l o aian te htävi stä Suomessa (vt . ro f .
P . !' . A. Tio-erstedt) . Kaikki ~-iinnostuneet ovat tervetulleita.
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DE"DROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISVA gi:_J,J,SKAPST

RY .

Sji.ÄNNÖT
Laadittu yhdi styks en uerustavassa kokouksessa 20 .1 0 .1 969 ja
hyväksytty oikeusministeriössä 22 .1 2 . 1969 .
1 §
Y}1distyksen nimi on Dendrolon-ian Seura - Dennroloa-iska Sällskauet r y . j a sen kotikunta on HelsinP:in kaupunki .

2 §
on edist ää kotimaisten ~a Suomessa
tarkoituksena
istyksen
Yhd
menestyvie:1 ulkomaisten ':luulajien :ia 'Juuvartisten kasvilajien ja
niiden muoto j en tuntemusta , tutkimusta ja kokeilua , silmällänitäen
erityisesti niid en merkitystä :ia käyttöä luonnon - ja maisemanhoidos sa, vihreytyksessä , nuisto.i en ja puutarhain suunnittelussa .ja ue rustamisessa seY.ä metsän - ia muussa vil j elyssä .
Tarkoitus periää'1 toteuttaa~see11 y:Odistys alan harr asta.iain ,
tutki j ain ja käytännössä toimivien henkilöirlen yhdyssit een ä voi
t oimeenpanna kokouksi a j a retkeilyjä , harjoittaa julkaisutoimintaa,
omistaa kokeilualoja , arkistoida kuva- aineistoa jäs enten käytettävä~si sekä yht eistoiminnassa viranomaisten , tutkimuslaitosten ja
taimitarha- ym . järj est öjen kanssa ke rät ä ja hoitaa provenienssire -

kisteriä .
Yhdistys voi ott aa vastaan lahjoituksi a .

3 §
Jäseneksi yhdistykseen pääsee h enkilö tai oi keuskelpoinen
yht eis ö , j onka yhdistyksen halli tus jäseneksi hyväksyy . Yhdistyksen jäsenten ehdotuksesta voi hallitus ottaa ul komaisia jäseni ä ,
j oilla ei ole yhdistyks ess ä ää'1i valtaa . Hallituks en ehd otulrsesta
voi yhdistyksen kokous kutsua an sio ituneen henkilön kunniajäseneksi . Hallitus voi erottaa jäsenen , joka toimii yhdistystä vastaan
tai laiminlyö jäsenmaksuns a suorittamisen.
4 §
jäsenmaks un , minkä s uuruudesta
y~distykselle
maksavat
Jäsenet
vuodeksi kerrallaan päättää yhdistyksen kevätkokous .
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5 §
Y!!--listyksen asioita hoitaa vuodeksi lrerrallaan valittava hal litus , ~ahon ku•1luu puheen~ohte.ja ja varam.tJ,eenjohtaia se Z:3. ä ~irtä~ 7 ja enintään 1 5 jäsentä .
Hallitus valitaan siten, että mi käli ma~dollis ta yhoistykse~
jäsenistön eri toimialat ja harrastuks et tulevat siinä e dust etuiksi . Halli t •• s, joka voi valita keskuudestaan tyavalioku!'lna.''l, ottaa
itselleen sihteerin ja varainhoitajan . Hallitus on päätnsvaltainen,
kun vähintään puol et sen iäsenistä , puheenjo~taja tai varapuheen johtaj a mukaan lukien, on paikalla . Iiilloin hallituksen kokouksessa
iänestettiessä äänet menevät tasan, ratkaisee nuh een jo~taj an ääni .
Y"ld i.styksen nimen ki r joittavat puheenjohtaja ja vara:mheenjohtaja
joko keskenään tai yhd ess ä si hteerin tai varai'1'1-Joitaj an kanssa .
6 §
Yhdistyks en tilit , jotka päätetään kalerterivu-sittain, on en..nen
helmikuun loppua yhd ess ä hallituksen laatiman vuosikerto~ksen ja
~ allitu k sen pöytäkir jojen kanssa annettava tilintarkastajill e, joiden tulee en..n en maaliskuun loppua antaa ~allitukselle tilintarkastuskert omus .

7 §
Yhdistys leoleoontuu vuosittain ka h teen varsinaiseen kokoukseen .
Kevätkokouks essa, joka nidetään ennen tou:~okuur lopnua , 1) vali taan ':okouks en puhee'1jor.ta j a ja pöytälcir;an tarkasta.jat, 2) esite tä'in l;al li tu:<:sen :.·er tomus edellisen vuotien toiminnasta , tilit ia
tilintar;:asta~ain lausunto ja vahvistetaan tilinoääti"is, 3) näät e t<r'.n vastuuvapaun en myö:::1tämisestä halli tu 1 ~selle tai m•1ista toimenoi teist'i, mihin !1allinto j a tilit antavat air..etta, 4) n'i~i.te ä'in
·, e.,' ·ilö - , yhteisö - ja ainaisjäserunaksun suuruu esta, 5) vahviste taan toimintasuunnitelma ja talousarvio se}:ä 6) käsitellään muut
··alli tu1~se.., esittämät asiat, joi ta yhdisty~cs en jäsenet ovat esi ttä~"eet \e.lli t,_,1~selle ennen maaliskuun lo npua .
3~·~·s k0';:"1lksessa , mUc'i pid et ään elo - marras ''uu ssa , 1 ) valitaan
:-·o'r~··•,s e r "''l'l een"'o,.,tP..·ia ia "l':i;-t'iki r ja~ tarkastajat , 2) näätetä'in
'·a ll i. t•·':se., ~ 'ise,.,te;o lu1:•J.:!!:i '~r~i.st ä senraavaa kalePteri vuott::l. varte!"l ,
3) ""-~itaa,., hallit:;':sP."' ryu'·ee,.,·'o'ota·ie. ja vara;m ee"ljohtaja se~~Ji
F\se.,et seuraR':1'ksi. '·:>l enter i.vuo-le1~si ottaen huomioon , mitä on sa -·Jttu 5 0 toisess:o. r:J'1!'lel"'tissa ir:. !l) valitaan 2 tilintarY.:esta:iaa
''2-r"r!i.e'·il"'ee"l setr"'.?'rP.FI tilL:autte. ''arten se-'<ä 5) J:i=i itellään m1mt
··a ' li t•t":sen esitt·i._onit asiat .
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8 §
Y!orlistyksen jäs e n et :mtsutaan varsinaisiin

~a.

y limäär ä isiin

k ·: Jkouks iin tienotuksi.., , i otka l 'ih e t e t ään iäsenille nosti tse väh intään 1 0 n3.i vä'i. e n!" en ](okousta.

g §
~mh 

fJah<lo llise sta s'i.än t':i.i e n muuttamisesta or t e l-J t3.vä päätös

de s sa perätt'iises s ä ;rhcHstyksen ve.rsinaisessa tai y limäär 'iise ssä
kokouks es sa ,

~ oissa

e nemmistö l li

~1yväk s y ttäv'i .

kummassak in muutos on yksi nkertaisella ään ten
Kc>l~ ouksien

välisen aja.,_ tu lee ol la vä-

hintää:-J. l:aksi (2) viikkoa . Sä2..ntöj en muntol<"s es ta on k okouskutsusaa
ilmoite t t ava .
10 §
Jo s yhd isty s lakkaa, luovut etaa:-1. sen varat

:r!:c'. ist ~rk sen

o h~ el 

man mukaise:r. ·t o iminnan tuk emiseksi ,jol lek i!1 muulle reldst erö id y lle
yh<li s tyks el l e, sä'itiö lle tai

l a it o~s elle .

DENDROJ,OG IAN SEURA r . y . - TAL~IST OVILJ3J, IJ j·iT r . y .

Oh.i elmc>.
2 5 . 7 . kl::> 17 . 00 Retl<"i'>ussi.ll<.J. He l sinki -

_rart~ta. l i

22 . 00 !9S KaTJellal la Ee.antal i - !:?.nellskär
26 . 7 . kl 0

'7 . 00 1 etJ.: i '-1ussilla Kanell skär - Yst'l.n

24 . 00 Lro1talla
27 . 7 . 1·10

Ysta~ - Swi"'U~scie

7 . 00 Tnllimwv'l ol l isuu-1et S·:!i-n.ov:isciessa
3~

8 . 00 BuRsil la 3\'Ji noniscie - I'or,.,an

()

" i eY1ti t?.. i !"'1itP.r1· "'

20

Y~

20

.!.)'1, ~r:tV'I ' <?s:=t

yx Krn.l,n·::<>.ss?
2-=l . .. .

>1:-~

/1 , 0() : .,..~•.-n ··· - Tatra ,

nisq\ mn . T'l.tr..,_ !Jetio!1P.l l'ar'-· ,

Pi e'1inyY!. vvnri r~r h:J 'i hP.vuryuine e:r.,
1 5 . 00 " al conan e-1\j elce, mjss'.i.

:rr

'u.no~ ec

1 00

8

30 . 7 . k l o

31 . 7 . 1{l o

1. 8 .

~ ln

8 . 00 ]: ie lce - '.':arsova . r:atJ.::alla A') ies al'J a - metsä ,
S ·ri etskrz~'s k i Nat ional Park , taimitarha
Y0 ':7arsovassa
E' . 0! ··rars0va ;rm...,irist 0i r> eer>, 'iilanm· Par k , 1:-uninr-as
J PJ: III So'-1i es1:in C>vi sto , ''iarsova Botm, ic<>.l
G ar~en , ~o r iste,ensaiden vien ti taim it a r~a CNOS ,

300

Ursus ym.
8 . 00 Ostos tru• k o ~ arso vas sa
11. 00 ~a rs ova - Lodtz , missä tainita~ o j a
1 '- . JO

Lot'!t<> - ?n - ,.,::tn .niss ~

133
20 6
340

yö

2 . 8 . kl o

8 . 00 ~o::r>a::o. - SI"ri"'0t1jscie
22 . 00 :':.antal la. S winov~scie - Ystar
3. 8 . klo 5 . 00 Ystar (laivassa voi ;.'xD:·J. k l o 7 . 00 s a a '(ka)
- 'l'ul·holma
22 . 00 ;~a:> ells k~ir -J.T aanta li

4 . 8 . k lo

7 .1 5 !::aar>.tali
R et ~~i Y>äät tv:v .

176

660

km

3 . 585

J.: atk an '•innaksi on le.s'.<:ettu n . 490 mk , mi h i n sis~il tyvät ma ~ ol 
tv.kset I ~ k : n ho tellissa , aamukah it sekä lin j a - auto - j a lauttakul j e tu1<se t .

r:sr.:CITTAU'rurn-r::;;r !.:A·:rr ".JJLE . D e~. nrrJ l oP"iaT! Seure.n :iäs e"let voivat
ilmoit taa mat'·:-al le osal li stumis es taa"~" si 'lt ee:J;"ille, mets änho i ta ;i ~
Olav i Luukkaselle , osoitt eel la UD ioni:o kat u 40 B, Helsi nki 17 ( uuh .
1 5211 /522) . Uud et ;Hse,., et voivat ilmoi tte.utua mat ~alle jäse!ll!laksun
suori tulesen y1ote;r<'l e s s ä tilille nal".oko rti n ka.ntaan ( "mak sa j a."l tiedonanto" - osaa:-: ) ki r j oi. tet ur> ilmoi t u..l<sen v ä l ityksell ä .
Toukokuun lo upuun me ~n ess ii. lähete t'iär> ilmoi ttautu..n eil l e o sanot tomaks un suori tust::t ym . !co s lcevat tarkemmat oh:ieet . Osanotta~ anäärä
0'1 ra .ioi tettu , ;iot en ilmoi ttautu.mi:'!en on s. yti t e ~. rä a j ois a .
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TOIVO RAUTAVAARA

ARBORI STIT
Amerikas sa on käytännön d endrolo ~i a , eri nuula jien käyttö kaduilla, puistois sa ja tonteilla, pit emmällä lru in missään muualla .
Puiden hankkimiseen j a hoitoon uhrataan runsaa sti varoia , ja jona
yk sittäisi ä pihapuita vakuutetaan hämmästyttävän suuris ta summis ta , koska katsotaan, että puun mahdollinen vaurioituminen alentai si suuresti kiinteistön arvoa.
Rahojen lisäksi tarvitaan myös taitoa ~a koulutusta, yht e iskur. nan j a lainsäätäjän t ukea . Tutustuin näihin asioihin 1952 - 53 Yhdys valloissa, erityisesti 1\!assachusettsissa . Siellä oli jo silloin
lailla määrätty, ett ä j okaisessa kunnassa tulee olla puunhoitaja
(t ree war den), tehtävänä vaalia olemassa olevia puisto - ja kaduntai tienvieriuuita , uitää ne sellaisessa kunnossa , etteiv ät ne ole
hait aksi l iikent eelle j a et tä ne kaunistavat paikkakuntaa ia l isäksi huolehtia uusien puiden istuttamisesta tarpeen ie. har lcintansa
mukaan , tar peen tullen neuvotellen yksityisten maanonistaiien kans sa . Jokaisen huhtikuun viimeist ä päiväi viete tään "nuu päivänä"
(Ar bor Day ) , jolloin kaikk i viranomaiset , k oulut ym . lain käs kys tä osallistuvat uuiden j a pensaiden istuttamiseen , asutuskes }~ksi 
en j a t ei den kaunistamiseen jne .
Puunhoitajai n k oulutusta varten oli .!assachusettsin valtionylio pi stossa Amhe rstiss ä 1'erus tettu erjtyinen 2- vuotinen
"arb oriculture" - kurssi . Sain tilaisuuden pro f . Kingin opastuks ella perehtyä kurssin ohj elmaan , opetusväli neisiin j a op piki r joihin .
Koulu alkaa 2- viikkoisella puuhunkiipeimiskurssill a 1-:ä~ r ttien eri koi s knyt t ä j a n'in1'äriä apuvälineitä , :<a l.: en ei t'istä kurs si sta
suoriudu, untoaa h eti alusta noi s
se on siis er 'i'mlainen fyy sinen 1m r sinta . Sit ten alkavat maaner'i.oni:> , l•P-svi tieteen , nninen
f ysiolo""ian , l annoi tusonin , kasvi '">atolo""ian , l~'l s -.ri e n mc:-~i s tuF t e ~c 
niikan ym . l u ennot , j oide'1 rinnalla or kol:o a~ an '· ä:Tlni ss "i .-.uide:!'lhoi tohar .j oi tuksia . !'ur ssin osanotta :i ien t e ht:i.v ~Tl:i on ho itaa 'coko
yliopiston laa.ian camnus - alue en tuhannet '1UUt , mi'-\"ä antaa mainion
tilaisuuden ensinnäkin pui d en, niiden h'llnnon ia vaurioinen tutki miseen , t oise!cs i tarvittavien toimen pi tei den vuotu i seen suunn i. tte luun (l'li.!:in s i s ä ltyy ;:u~tannusarvioiden laadi n a ) .; <' ko lmanne'~ si
s mnni t elnien t 0teutta."!iseen .
:!:n elleen '·:u.rssi n o"'. .i elnassa on

ny 1 <, •ai' ~ ainen

.,,,""kirur!"i<'." :
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sairaiden ~a kuolleiden osien po isto , onkaloiden täyttö, monenlainen sitominen j a tukeminen . Näit ä töitä varten otetaan jokai selle har ~ oituspölkky luonnosta laboratori oon , missä on kauniit
näytteet leaiki sta l ei kkaus - , haavanpuhdistus - ja täyttämismenetelmistä.
Kova koulutus on ympärivuotinen, lyhyin lomaviikoin , ja opis k e ,_ ijat joutuvat myös matkustelemaan ja työskentelemään yliopis ton alueen ulko puol ella . He oppivat hallitsemaan kaikki s uure t
j a raskaat koneet , joita käytetään esimerkiksi kymmeniä metre jä
kor k eiclen vanho j en pui st opuiden siirtämiseen ym . töihin . He oppi vat muutamassa minuutissa a r vost elemaan suuren puun kunnon j a
päättelemään , mitä sille pitäisi tehdä . Hei dät on perusteellisesti harjoitettu laatimaan kustannusarvioita sekä puuta kohti että
puisto- eekk eriä tai tienvarsi - mailia kohti.
Kurssin suorittaneet saavat ilmoittautua arbor i s tin tutkintoon lakisäät eisen lautakunnan ede s s ä . Laki määritt elee arboristin seur aavasti :
"Arboristi on henlcilö , joka ammatikseen j a palkkiosta tai liike yrittäjänä suorittaa seuraavia t öitä : varjo- ja ko r istepuid en
hoito ; suurten puitten siirto ; puiden tautien tutKiminen ~a
käsitt ely ; uuicle~ vammojen ja mekaanisten vaurioinen hoito ;
uiden lannoittami ~uicl en tuholaisten toteaminen ja to r junta ;
n en j a lei ldcaaminen ; myrskyn tms . vaurioittanien ouinen korjaamin en ; j a kuo lle in en tai so pimat tomi en nu iden poistaminen . "
Laki määrää, ett ä arboristin nimitystä käyttäv~t h enkilöt on
reki ster öi tävä . Reki steri ii hoit aa lautakunta, ~onka muodostaa vii si vähintään 10 vuoden kokemuksen omaavaa arboristia . Lautalcunta
uitää artoristitutkinnot ja määr ää tutkintovaatimukset . Tutkinnos sa hyväksytty saa cliplomin , toimiluvan ja tulee arbori stien liiton
jäsen el< si.
Nykyi s in alV:aa lcai kkialla Yhnysvalloissa olla 1~ auuunkien ~a
kunti en arbori ste .i a . i'utta kai kk iall a ei hei d3.n nät evyysvaatimuksiaan ole selviis ti määritelty ei kä ~ e irlän koulutus taan järj es t etty . Yirjavaa tasoa ovat myös ne _:Jalveluks et, joita lukuisat alan
liil<eyri tykse t tar joavat yks ityi si ll e.
Suom es~a koulutettiin 1 950 - lu~llla ~arin viikon kursseilla
n . s . hedelniPuunhoitajia . Henelmänvil jelyn taantuessa ja varo jen
nuutt eessa tämä koulutus nian lopnui . Cllis i lruitenkin ilmeisesti
syytä ~o~tia ~uun hoit a ~akou lu tuks e n j~jest~isti uurlella nohjal la, -silmälläni tiien 1~0ti - ja ulkoma:isten nuulajien tunte .usta ,
1<:äytt1iä :'fa 1-J.oi t oa ~ulkisessa .ja yksi tyis e s s 'i "vihertuotannossa" ,
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nuistoissa , maisemassa , koriste- ja suojaistutuksina ja pihaouina .
Koulutusta tarvittai siin oikeastaan kolmella tasolla: lyhyitä täydennyskursseja vanhoille puunhoitajille, puutarhureille , konsulenteille , neuvojille ja opettajille , teknikkotason kursseja 1-vuotisen puutar~urikoulun käyneille sekä akateemisen tason kursseja
J{assachusettsin malliin .

TOIVO R.li.U'rAV'l.AI(.A

Ame ri kassa on toimeennantu laajoja kokeita ja tutkimuksia
nähl<'inäl)uun tuotannon lisä'Unise1{si. Yli 2 000 hehtaarin kokeilumetsissä !: askaskiassa etelä- Illinoisissa on mm . istutettu vuorori vein n~hk inänuuta ja euroopnalaista lepnää, jonka juurinystermät
kerääv~t tyn~eä . Noneakasvuinen lepnä lannoittaa pähkinäpuuta ja
nakottaa sen kasvamaan korkeaksi , suorar unko iseksi . Leppä kaade taan sitten oaperi puuksi , kun nähkinänuut alkavat vaatia enemmän
tilaa .
J,ukuis ista muista tutkimusaiheista mainittakoon vielä par hai nen pähkinäpuukantoj en valikointi kullekin maalajille j a eri kos teusoloihin . Hyö s näh_l<inä'[luun teknologiaa on tutkittu samaan ai kaan . Pet er Chen, Nort Central Ex periment Station, on k ehittämässä uutta pähkinäpuun kuivausmenetelmää . H~ käsittelee tuoretta
puuta metyylialkoholi - asetoni - pentaani - seoksella, joilla hän pai neen alaisena korvaa veden puussa . Tuloksena näyttää olevan jopa
14 kertaa tavallista noueampi kuivaus ja puun kutistumisen vähe neminen lähes puolella .

TOIVO RAU'rAVAARA

PITÄ DDT : N TII.ALT,E
Kun DDT : n käyttö ~iellettiin ja kun se sitä~aitsi on menettänyt tehonsa monien tuholaisten tultua resistenteiksi, on sen ti lalle kokeiltava uusia aineita . Metsä- j a puistomi ehet ovat ~eri -
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kassa mm . kokeillee t Zectrania (dimetyyliamino- xylyyli - karbamaatt ia) ,
mikä on osoittautunut hyvin käyttökelpoiseksi . Sen myrkyllisyyskokeet osoittavat, että se on koliiniesteraasin tuhoaja kuten
parationi j a muut orgaaniset ja eräät karbamaatit . Mutta kun
organofos f aatit tuhoavat elintoiminnoille välttämättömän
koliiniesteraasin l opul lises ti ja myrkytyksestä toipuminen kastää
kauan, karbamaatin ja koliini esteraasin yhdiste on helposti hajoava ja siten toipuminen on nopea, ellei myrkytys ole liian voimakas .
DDT :n suoranainen myrkytysvai kutus on hyvin vähäinen , mut~sen
haittana on sen pysyvyys , niinhyvin elimist össä kuin kasveissa ja
maassa.

TOIVO RAUTAVAARA
SIENET

PUISTOISSA

Puistomiehet kysyvät usein huol es tuneina , ovatko puistoi ssa
kasvavat sienet vahingoll isia ja miten ne pitäisi hävittää . Tähän
on vastattava, että suuri osa puistojen j a pui s tomet sien sienistä
on päinvas toin hyödyllis iä puille , etenkin havu puill e ja koivulle ,
joille ne muodostavat sieni juuria eli mykoritsoja. Toiset taas
ovat haitattornia karikkeensyöjiä . Varsinaisista lahottajasienistä, j otka kasvavat maassa, on vain kaksi eläville puille vaarallisia,
nimittäin mesisieni (Armillar i ella mel le a) ja maannousema
(Fomitopsis annosa) , mutta kumpikaan ei näytä puistoissamme tekevän tuhoja . Nurmikoilla e siintyy joskus jättiläismalikka
(Clitocybe gi gantea) tai muita la j e j a suurina renkaina , joita puutarhurit kauhistuvat . Mutta yleisön silmissä ne ovat kiintoisia
nähtävyyksiä eikä niitä pitäisi r yhtyä hävittämään kuparisulfaatilla tai muilla sienimyrkyillä .

TOIVO

~~UTAVAARA

TUAILEAN VANHIEllAN PUUN KOHTALO
Kauan luultiin, että Kalifornian ja Kalliovuort en punapuut
eli sequoiat ovat maailman vanhimpia puita. Niistä on löydetty
3 500 vuoden ikäisiä .
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Mutta viime vuosikymmenellä on selvinnyt, että Nevadan vuoria toissa kasvavat sukakäpymännyt (Pinus aristata) voivat tulla vie läkin vanhemmiksi. Arizonan yliopiston tutkijat kairasivat Länsi Nevadassa useita yksilöitä, joista vanhin osoittautui 4 600 vuotta
täyttäDeekai.
Vuonna 1964 muuan Pohjois - Carolinan yliopiston mies työskente li Itä- Nevadan vuoriatoissa ja ryhtyi kairaamaan näytteitä hyvin
vanhan näköisestä mänty- yksilöstä. Hänen kairansa katkesi , ja jotta työ ei jäisi ke s k en, hän pyysi lähimmältä valtion metsähallinnon virkamieheltä lupaa kaataa koko puun . Met s äpäällikkö antoi luvan j a vi el äpä lainasi moottorisahan . Niin kaatui puu, joka osoit t autui 4 900 vuotta vanhaksi ja joka oli aivan terve ja olisi voinut kestää vielä muutamia tuhansia vuosia. Molemmat "synti pukit "
ovat olleet hil jaa asiasta, joka vasta vähitellen on tihkunut julki suuteen.

K. PITKÄNEN

PUUVARTISTEN KASVIEN PISTOKASLISÄYS TAI1ITTARHOISSA
Aina viime vuosikymmenen puoliväliin asti tuotti puuvartisten
kasvien pi stokaslisäys r unsaasti työtä j a vaivaa . Melk ein kaikki
pi stokkaista lisättävät koris t epensaat ja - puut lisättiin puumaisista talvipistokkaista , j oiden kasvuunl ähtö monien kasvien k ohdalla oli etupäässä alle 50 %. Vain harvoj a kasvi s ukuj a pystyttiin
li s äämään ruohomaisista kesäpistokkaista . Nykyi sin talvipistokkais ta on l uovuttu jokseenkin kokonaan ja asetettu pääpaino ruo homai~
siin kesäpi stokkaisiin. Tekniikan apuuntulo on saanut aikaan tämän
lisäysmuutoksen. Ollaan siirrytty sumumonistusmenetelmään , josta
tässä kirjoituksessani teen selkoa .
Sumuli säys perustuu sumutusputkiin , joista vesi tulee ohuena
sumuna suuttimien kautta , j a tiiviiseen muov i - tai kasvihuoneeseen ,
jotta ilman k osteus saadaan pys ymään mahdollisimman tasaisena ja
korkeana (95-1 00 %) . Run sas ilmankosteus pitää kasvinosat jatkuvasti elinvoimai sina, vaikka lämpötila pistokashuoneessa n ous lsl j opa
50° C. Juurrutusalustan tulee olla ilmavaa ja sopivan kost eaa, etteivät pi s tokkaat maahan tulevalta osaltaan mätäni si. Edell ämainit tuja k osteustiloja pidetään yllä erilaisilla säätömekanismeilla .

14

Mielestäni paras on kasvinosista tapahtuvaan haihtuvuuteen perustuva s äätöl ehtisysteemi . Kun säätälehden pinta kastuu sumuputkista
tulevasta vedestä , painuu sen kärki alas ja samalla se katkaisee
virran maeneettiventtiilistä, jolloin veden tulo sumutusputkiin
loppuu. Säätälehden pinta kuivuu samassa a j assa kuin kasvin lehti enkin . Kuivumisen jälkeen säätälehden kärki nousee yläasentoon ja
yhdistää virran magneettiventtiiliin , jolloin tie veden tulolle
on taas vapaa . Tällä säätämenetelmällä vettä sumuna saadaan vain
tarvittaessa , ei siis yöllä ja sadepäivinä tule liikaa . Vedenpai neeksi riittää 3- 4 ilmakehää .
Sumumonistuksella saavutetaan aikaisempiin pistokaslisäysmenetelmiin nähden seuraavat edut :
1. Voidaan lisätä melkein kaikkia koristepuita ja - nensaita ruoho maisista pistokkaista . Tosin havupuiden pistokaslisäys on täl läkin sysöeemillä melko olematonta .
2 . Juurtumisprosentti on suuri .
3. Ei tarvitse typistää kasvin lehtiä .
4 . Voidaan käyttää pitempiä nistokkaita kuin aikaisemmin , jolloin
taimikasvatus l yhenee .

Kuva 1. Yleiskuva juurrutus-muovihuoneesta .
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Kuva 2. Juurtunut Rhodod endron pistokas .

Kuva 3 . Juurtunut Thuja- pi stokas .

5 . Pistokkaiden leikkaus ja pistäminen on h el pnoa . Pistämine~ voi daan tehdä katon alla ja apuna käytetä~~ kampaa , jolla saadaan
painettua kymmeniä reikiä yhdellä kertaa .
6 . Saavutetaan runsas työn säästö .
7 . Taimista saadaan myyntikuntoisia nopeammin .
Olen ff,ustilan taimi tarhoilla suorittanut sumUI:lonistusta vuodes ta 1963 lähtien . Kokemuksiini tältä a jalta pohjautuen olen laatinut
viereiset taulukot . Taulukko 1 : ss ä olevat pistokkaat ovat piste~ty
muovihuoneisiin , joiden rakentamiseen on käytetty kirkaskalvoista
muovia . Viimeksi kuluneella kasvukaudella oli käytös s ä niinkutsut tua maitokalvoa , joka ainakin aurinkoisina kesinä on parempaa kuin
ki r kas kalvo , s illä se ei laske auringon lämpösäteitä liian paljon
läpi ja näin huone en lämpö ei nouse kovin ko rkeaksi . Viileässä
lämmössä pystyvät isolehtisetkin kasvit säilymään täyden nestejännityksen ala isena , eivätkä pala .
Taulukko 2 : ssa kasvit ovat pist et ty kasvi huoneen pöydi lle , joi den pohj ana on kanaverkko ja muovi . Pöytien abla on lämpöputkisto .
Juurrutusalustan lämpö ~yrit ään pitämään + 20 C.
Juurrutusalusta molemmissa tapauksissa lannoitettu jyrsinturve .
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Vahvuus 5 cm. Pistokkaat ovat tyviosaltaan kasteltu hormoonipulverissa, j ona on käytetty Ploramon A,B ja C:tä. Kir j aimi en mukaan
pulverit j aetaan eri kasvisuvuille .
Jotta sumumonistuksella saavutetaan mahdollisimman hyvä tulos,
on siinä pääpaino asetettava seuraaviin seikkoih in:
- Sumutuslaittei den on toimittava j atkuvasti moitteetmmasti .
- Pistokkaiden neste jännitys ei saa laskea missään vaiheessa .
- Pistokkai nen leikkausa j ankohdan on oltava sopiva . Pi stokkaat
eivät saa olla liiaksi puutuneita eivätkä liian pehmeitä.
- Juurrutusalustan on oltava riitt ävän ilmava ja lämmin .
Pistokkaiden tul ee saada r iittävästi typpeä juurrutusaikana j a
sen jäl k een .
- Juurrutuksen jälkeen riit täv ä tuuletus huoneisiin, jotta vältytään pist okkai nen turhalta venymiseltä ja kasvit ehtivät tuleentua talveksi .
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P . M. A. TIGERSTEDT
ARNOLD ARBORETlW
Marraskuun 24 päiv änä 187 3 perusti kuului s a amerikkalainen
Harvar d- ylio pisto Ar n ol d Ar boretum 'in j a valits i sen en s immäiseks i johta j aksi pro f essori Charl es Sp ra~ e Sar .gent ' in . Arnol d
Arboret um si j aitsee Pohjoi s - Amerikan i tärannikolla lähell ä Bostonin kaupungin k eskus t aa . Ilmastoll is e sti al u e vas taa s uurin pii r tei n länti s t ä Ke ski - Eur ooppaa , ollen s iis melko merell i s tä j a huo mattavas t i lämpö isempää kuin me i ll ä .
Pr ofessori Sargent ' i n päätehtävänä ol i l aaj ent a a el ävää laj i kok oelmaa ma hd oll i simman pal jon j a niin että Arnold Ar bo re tum ' i n
koko elmis t a l öytyisi kaikki maapall olla ilmastolli sesti Ar bo retum ' i n
olosuht e i s iin sovelt uvat puut, pensa at ja puumais et kas vit . Tämän
päämäärän t oteutt ami sek si Sar gent t eki u se ita ke r äilymatkoj a Eur ooppaan j a J a pa niin . Es imer kke inä hänen Japanin ma tkoi sta ovat
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mm . Prunus Sargentii ja Malus Sargentii . Hän loi pysyvät yhteydet
mm. Bretschneideriin Pekingissä ja Suomesta olivat ainakin Mustilan K ~tikunnaan omistajat, A.F. Tigerstedt ja myöhemmin C.G.
Tigerstedt jo vuosisadan alussa yhteydessä tähän tarmokkaaseen
mieheen tai hänen laitokseensa . Sargent otti myös palvelukseensa
E. H. Wilson'in, jonka l ukuisat Kiinasta ja Himalajanvuoristosta
tuomat uudet lajit tänä päivänä koristavat puutarhoja Suomessakin .
Wilson'ista tuli Sargent'in seuraaja Arnold Arboretum'in johtajana .
Wilson'in jälkeen Arboretum'in johto siirtyi vaihteeksi geneetikon
käsiin, kun Karl Sax ryhtyi ohjaamaan työtä . Sax oli monen mieles tä ehkä liian teoreettinen mies johtamaan tämäntapaista laitosta
ja suurimmat työnsä hän onkin tehnyt sytologian alalla, esimerkkinä mainittakoon laajamittainen selvitys havupuiden kromosomisuhteista, joka tehtiin Arnold Arboretum'issa 1930- luvulla . Kui tenkin
hänen nimiinsä on myös jäänyt eräät jalostetut koristekasvit, esimerkiksi Forsythia "Karl Sax", joka on kolkisiinilla aikaansaatu
polyploidinen suurikukkainen Forsythia- mutaatio. Valitettavasti
sen kantamuotona on ollut Forsythia spectabilis, j oka ei kunnolla
menesty Suomessa .
Jotkut lukijoista muistanevat vuoden 1966 pohjoismaista taimi tarhakongressia, jonka yhteydessä Arnold Arboretum'in "hortikul tu risti" tri Donald Wyman piti esitelmän Arboretum'in tarkoituksista.
Tohtori Wyman on työkennellyt Arnold Arboretum'issa yli 30 vuotta
ja hän on erikoisen selvästi ymmärtänyt, miten tärkeää on säilyttää yhteydet käytännön taimistovil j elijöihin . \'lyman on Amerikassa
esittänyt lukuisia uusia taimituotteita käytännölle ja hän esitti
myös meille suomalaisille so pivan uuden tuot~een,,nimittäin
Pr1nseni~
Rosaceae- heimoon kuuluvan Mant~urialaisen pensaan(sinensis (Oliv.)
Oliv. Arnold Ar boretum ' ista on toimitettu Prinsepian siemeniä Mus tilaan ja taimet ovat tällä hetkellä noin 20- 30 cm pituisia. Vielä on mainittava, että Alfred Rehder, joka on kirjoittanut kuului san teoksen "Manual of Cultivated Trees and Shrubs" teki suurimman osan elämäntyöstään Arnold Arboretum'issa . Itse asiassa hänen
laatima kestävyysluokittelu on suureksi osaksi tehty Arnold Arboretum'issa saatujen kokemusten perusteella.
Kirjoittajalla oli vuonna 1961 tilaisuus työskennellä puolen
vuoden ajan tässä laitoksessa . Esitän tässä eräitä nykypäivän
näkymiä Arnold Arboretum'ista ja toivon samalla, että jokainen
dendrologiasta kiinnostunut 'å.merikankävijä" muistaisi käydä tässä
maineikkaassa paikassa ja käyttää ainakin päivän matka- ajastaan
nimenomaan tämän puutarhan tutkimiseen
sieltä löytyy varmasti
uutta ja kiinnostavaa jokaiselle .
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Kuva 1 . Arnold Arboretum ' in hallintorakennus . Rakennuksen ympär illä kasvaa mm . r,iagnolia Wilsonii, M. Soulangeana ja M. stellata
Sekä Cercis canadensis . (Kuva saatu Arnold Arboretum ' ista)
Arboretum ' in hallintorakennus (Kuva 1 ) , joka on valmistunut
1892 , sisältää hallinnon lisäksi erään maailman suurimpia koristekasvien herbaarioita, jossa on tällä hetkellä kaikkiaan 136 000
näytettä . Kok oelma on täydellisin nimenomaan puiden , pensaiden ja
puumaisten kasvien kohdal l a . Erikoisen täydelliset kasvikokoelmat
on olemassa Kiinasta jR Himalajan vuoristosta ts . ne on suureksi
osaksi i"lilson ' in keräysmatko j en tuloksia 1920- luvulla . Hallinto rakennuksessa on varattu hyvin suuret tilat dendrolo~iselle kirjastolle , jossa tällä hetkellä on yli 76 000 kirjaa tai erinainosta .
Tietääkseni se on tällä hetkellä maailman täydellisin dendrolo~inen
kirjasto ~a sen laadusta näkyy selvästi , ett ä Arnold Arboretum
pyrkii nimenomaan palvelemaan käytännön hortiku~tuuria . Hallintorakennuksen tiloissa suoritetaan myös kaikki tarneelliset kasvien
herbaariotyöt , jota varten on ol emassa erikoinen työryhnä . Lisäksi
on rakennuksen kellarissa varsin täydelliset valo~uvauslaborato 
riot , jo sta saa tilata sopivaa kuvamateriaalia . Hyvin tärkeä osasto si jaitsee my ös kella rissa , nimittäin nimikilpien kunnossapitoosasto .
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Kuva 2 . Arnold Arboretum'in ns . syreenilaakso, jossa on noin 600
eri lajia ja kultivaaria . Kuva on otettu ns . Forsythia- kummulta ja
aivan etualalla näkyy Forsythia "Karl Sax", joka on kolkisiinilla
aikaansaatu polyploidi . (Kuva saatu Arnold Arboretum'ista)

Kuva 3. Kääpiöhavupuiden kokoelma Arnold Arboretum'issa .
(Kuva saatu Arnold Arboretum'ista)
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Arnold Ar boretum käsittää tänään noin 130 hehtaarin suuruisen
a l ue en . Kir joittajalla ei tällä hetkellä ole tietoja Arboretum ' in
lajis ton kokonaismäärästä, mutta lukija voi saada käsityksen laji r ikka udesta , jos ma ini tsen , että Rehderin kirjassa esiintyvät lajit
ja muunnokset ovat kutakuinkin täydellisesti edustettuina Arboretum'issa tai ne on ainakin jossain vaiheessa kasvaneet siellä.
MaiLittakoon, että Syringa- lajeja ja lajikkeita on kaikkiaan lähes 600 kpl (Kuva 2) . Arboretum ' in rakenne ou pyritty saamaan mahdo l lisimman aihekohtaiseksi , sijoi~tamalla erilaiset yhtenäiset
kasvityypit ja ryhmät määrättyihin paikkoihin. Tässä voi vain mai nit a muutamia tällaisi a , lähi nnä meitä Suomessa kiinnostavia
r yhmiä . Kuvassa 3 näkyy osa kääpiöhavupuiden kokoelmasta . Tääl tä
l öytyisi varmasti paljon kokeilemisen arvoista Suomenkin olosuht eita varten. Kuva 4 on Gtettu Ericaceae- heimon kokoelmasta, jossa
erikoisesti Kiinalaiset ja Himalajan Rhododendron- lajit ovat Suomen oloissa kiinnostavia . Hyvin suurista Prunus- ja Malus- kokoel mista löytyisi niin ' ikään varmasti Suomenkin oloihin sopivia lajikk ei ta .

Kuva 4 . Y~e i s kuva Arnold Arboretum'in Ericaceae- kokoelmasta.
Polun vasemmalla puolella Rhododendron yedoense poukhaense,
keskellä Cytisus praecox ~~ oikealla Rhododendron nudiflorum ,
jonka takana lehdetön Davidia involucrata .
(Kuva saatu Arnold Arboretum'ista)
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Arnold Arboretum tarjoaa dendrologille erinomaisen kiino~av1a
tutkimuskohteita , mutta Arboretum ' in varsinainen tarkoitus on läheisesti palvella käytännön koristekasvien viljelyä . Tästä syystä
tutkitaan siellä jatkuvasti eri kasvien monistamismenetelmiä eri koisissa monistamiskasvi~uoneissa. Kirjoittaja työskenteli nimenomaan tällä sekto"rilla (plant propagation) puolen vuoden vierailunsa aikana . Juurrutus- ja varttamismenetelmät ovat tärkeitä tutkimus kohteita, mutta hyvin kiinostavaa oli seurata , miten kylmä- ja lämpökäsittelyjen avulla yritettiin selvittää eri kasvien siemenien
horrostilat ja miten ne voidaan mahdollisimman tehokkaasti ja l yhyessä ajassa kumota . Tätä tutkimusta varten oli r akennettu erikoiset kylmähuoneet, joissa lämpötilaa ja kosteutta voitiin säätää .
Arnold Arboretum julkaisee käytännöllisluontoiset tutkimustulokset
ja palvelee koristekasvien vil j elijöitä tiedotusluontoisella julkaisusarjalla , nimeltään "Arnoldia'\ joka ilmestyy 12 kertaa vuodessa .
Vuosineljänneksittäin julkaistaan lisill<si puhtaasti kasvi t iet eellinen sarja , nimeltään "Journal of the Arnold Arboretum" .
Arnold Arboretum'ista saa tilata siemeniä j a varteoksia kokeilutarkoituksiin , ja vuosittain lähetet ään tuhansia varteoksia eri
puolille maailmaa .
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J UHANI NIIR.l\.NEN

l.!EI KÄLÄISESTÄ METSÄNVILJELYTAIMIEN KASVATUKSESTA
Metsänistutuksiin käytetään maassamme taimia n. 200 milj. kpl
vuosittain . Istutustarve olisi kyllä talousoh j elmien mukaan 500
milj. kpl/v. Metsätaimia tuotetaan noin 6700 "taimitarhassa", j oi den pinta-ala on yhteensä 1 000 ha . Valtaosa taimista tulee kuitenkin noin 30 keskustaimitar hasta, joiden koko on 15- 20 ha, j a vain
osa mainittuun isoon lukumäärään sisältyvistä pienistä kerhotarhois ta ja vastaavista .
Pääosa käytettävistä taimista on mäntyä (2/3) j a kuusta (1/3),
mutta viime aikoina on alettu istuttaa myös rauduskoivua, jonka tai mia oli saatavana tänä keväänä 3 milj. kpl. Tarkoitus on lisätä sen
istutusta moninkertaiseksi aivan lähivuosina. Lisäksi on alettu entistä laajemmin kokeilla haavan (hybridihaapa) ja leppien kasvatusta.
Metsänviljelyssä käytettävien taimien laatuvaatimuksista ja hinnoista antaa Metsätalouden siemen- ja taimineuvosto vuosittain suosituksen, jonka Metsähallitus (mahdollisesti muutettuaan) vahvistaa .
Taimentuottajat noudattavat tätä vahvistettua suositusta, joka määrää
lähinnä enimmäishinnan ja vähimmäislaadun.
Vaikka metsänviljelyä on laajahkosti tehty meillä vain parin
vuosikymmenen ajan, on taimituotantomme monissa asioissa ehkä kehit tyneintä maailmassa, sillä missään muualla ei tällaisessa ilmastossa
ja näin pohjoisista alkuperistä saada sellaisia taimia kuin meikäläisillä taimitarhoilla . Muut pohjoismaat esimerkiksi jäävät jälkeen .
Taimien tuotantomenetelmät ovat nimittäin kehittyneet vilkkaasti viime vuosina . Kasvuturpeen ja muovihuoneiden käyttö, j onka !etsänjalostussäätiö on tuonut metsätaimitarhoille, on selvästi vienyt taimituotantoa eteenpäin.
Muovihuoneita käytetään etupää ssä kylvöjen suojana . Laajassa mitassa niitä on Metsähallituksella ja eräillä metsäyhtiöillä, mutta
on taimentuottajia, jotka eivät ole oppineet niiden käyttöä tai muista syistä ovat pelkän avomaakasvatuksen kannalla. Jonkinlaisen käsityksen muovihuoneiden käytön laajuudesta saa koko maata käsittävästä
taimitilastosta . Sen mukaan oli syksyllä -69 yksivuotisista taimista
männyllä 68 % ja kuusella 63 % kasvatettu muovihuoneissa .
Turvetta käytetään nykyään yleisesti kylvöalustana j a koulintamailla joko pelkästään tai useimmin sekoitettuna kivennäismaahan .
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Metsäpuiden taimitarhat ovat suurehkoja turpeen käyttäjiä, sillä
turvetta lisätään vuosittain ja kylvöalustoille vaihdetaan kokonaankin määrävuosin . Turpeen lannoituksessa käytetään prof . Puustjärven
tutkimusten mukaisia lannoitteita. Peruslannoite ja kalkki sekoitetaan jyrsimillä ka svatusalustaan ja kesän mittaan annettavat lisät
levitetään joko kasteluvedessä tai kuiviltaan konelevittimellä. Monet taimitarhat käyttävät turvetutkimuslaitoksen analyysipalvelua
ainakin pari kertaa kesässä ja seuraavat typpitilannetta omilla analyyseillä vi i koittain .

Tavanomainen kuus en kylvös muovihuoneessa .

Kylvöt tehdään toukokuun aikana yleensä hajakylvöinä koneelli sesti . Muovihuonekylvöjä ei peitetä, vaan kastelun ja tuuletuksen
avulla pidetään kosteus ja lämpötila itämiselle sopivana . Kesän
mittaan kylvöksiä joudutaan lannoi~amaan lähinnä typellä, mutta myös
kalilla , joka myös huuhtoutuu kastelussa . Loppukesästä käytetään
Y- lannosta . Liian tiheitä kylvöksiä harvennetaan, ja varsinkin
vanhoilla turvepohjilla on jonkun verran rikkaruohojen kitkemistä .
Muovihuoneet otetaan pois männynkylvöjen päältä hyvissä ajoin ennen
syyshalloja tai sitt en kun silmut ovat muodostuneet . Kuusentaimet
kasvavat pitempään ja niitä suojataan syyshallailta muovihuoneilla,
joiden suojassa tuleentuminen tapahtuukin paremmin kuin avomaalla .
Muovihuonekylvöksissä pyritään kuusella 1 000 taimen j a männyllä
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600-800 taimen määrään neliömetrillä, Taimien koko on tällöin 1015 cm. Taimien koko vaikuttaa tiheyteen, ja kun neliömetrin hoitokustannukset ovat lähes muuttumattomat, pyritään saamaan paljon taimia neliömetriltä, mikä johtaa pieniin taimiin. Muovihuoneen ansioksi jää se, että taimet saadaan valmiiksi säistä riippumatta ja vuotta
lyhemmässä (1+0-taimia) ajassa kuin avomaalla (2+0-taimia). Tutkimusten mukaan muovihuoneista tulleet taimet ovat myös kasvaneet paremmin
kuin avomaalla alkunsa saaneet.
Koulinnat tehdään yleensä käsityönä. Koulintakon~et ja muissa
maissa tavanomaiset taimenkasvatuksee n alusta loppuun liittyvät koneet eivät meikäläisillä taimitarhoilla ole yleisiä. Kun nyt ilmeisesti joudumme koneellistamaan, voi olla, että meille tulee kokonaan
erilaiset tuotantolinjat. Kun taimitarhan työt kasaantuvat kevääseen,
on koulintaa pyritty tekemään muulloinkin. Kuusella on onnistuttu
kaulimaan keväästä pitkälle kesään ja pitkän syksyn ajan. Kylmävarastojen käyttö koulintataimien säilytyksessä ja myös lähtevän tavaran
varastoinnissa on melko yleistä.
Mäntyä istutetaan yhden kasvukauden kuluttua koulinnasta, joten
se on silloin 1+1- tai 2+1-vuotista. Kuusta kasvatetaan vastaavasti
1+2- tai 2+2-vuotiseksi. Kaksivuotinen tai pitempi kasvatus koulinnan
jälkeen huonontaa juuristoa istutusta ajatellen. Kuusellakin olisi
1+1- tai 2+1-taimi suositeltavin, jos se saataisiin kooltaan riittävän isoksi. Lyhyellä kasvatusjalla on muitakin etuja: nopea kierto
lisää taimitarhan tehoa ja helpottaa tuotannon sopeuttamista tarpeeseen. Lisäksi taimivarastoon sitoutunut kustannus on pienempi kuin
vastaavankokoises sa pitkäaikaisessa tuotannossa. Lehtipuilla on päästy jo yksivuotiseen tuotantoaikaan. Tekemällä kylvö lämmitettyyn huoneeseen maalia- huhtikuussa ja koulimalla taimet kesäkuun alussa
paakkuineen (Paper pot) 5-10 cm:n mittaisina saadaan istutuskelpoisia
50-80 cm:n pituisia taimia syksyyn mennessä.
Metsänvi ljelytöihin on yhä vaikeampaa saada työvoimaa. Pula uhkaa myös taimitarhoja ja pahimmin syrjäisille seuduille perustettuja.
Tästä syystä on alettu kokeilla istutusajan pidentämistä läpi kesän
jatkuvaksi, jolloin parin kuukauden, pahassa tapauksessa kuukauden
aikainen istutus onnistuu vain paakkutaimilla. Turveruukkutaimia on
käytetty jo lähes vuosikymmenen ajan hyvin tuloksin. Nyt on kokeiltu
rulla- ja kennotaimia, j oiden teko on voitu koneellistaa varsin pitkälle, Turveruukkuihin koulinta on ollut alkeellista käsityötä, ja
niiden kuljetus hyvin hankalaa. Kennotaimet (japanilainen Paper pot)
istutetaan varsin pieninä ja kun kennojen käsittelyvaiheita on koneellistettu, saadaan niitä vähin töin paljon pieneltä alalta. Suuri
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haitta on kuitenkintaimen pieni koko, joka rajoittaa sen käyttöä varsinkin Etel ä- Suomen istutusaloilla. Rullataimimenetelmä on pitkälle
koneellistettu taimien tuottamistapa, jolla saadaan riittävän isoja
taimia.
Kun paakkutaimet ilmeisesti tulevat vä lttämättämiksi 1stutuakauden pidentämisen tarpeessa, on niiden t ulo hel potus myös taimitarhalle sesongin tasaa j ina j a ennen kaikkea siksi, että niiden tuotanto on
alusta pitäen suunniteltu koneelliseksi.
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Istutuskelpoisia
2-vuotisia (2+0)
rullataimia .

Koivuntaimia Pieksämä en taimitarhalla juuri koulittuina heinäkuun
loppupuolella .
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TORSTEN RANCKEN

DE BORTGLÖMDA ÄDLA LÖVTRÄDEN
Det sent omsider insedda tvånget att återbeskoga en betydande
del av de med dyra kostnader för samhället nyröjda och odlade
åkrarna tvingar skogsmannen, landskapsarkitekten och trädgårdsmästaren, samt framför allt jordägaren, att tänka om och lufta sina
eventuella kunskaper i dendrologi och ekologin i skogslandskapet.
Hittills har de ortodoxa "forstmatematikerna med utnyttjande" av
finurliga formler och ekvationer, byggande på mer eller mindre säkra
grundförutsättningar, dominerat åsikterna om trädslagsvalet vid bl.a.
åkerplanteringen. Det är gran som är det lönsammaste trädslaget!
Enkelt och flärdfritt? I broderlandet på andra sidan viken har man
redan en tid varit mörkrädd och ondgjort si g över att "granskogsmörkret
väller in över det öppna svenska landskapet".
I dagens läge med allt större krav på lanskapsbilden,
naturskönheten, som miljö för friluftsliv och rekreation måste
forstmatematikernas bevis för granskogens ekonomiska överlägsenhet
vara missvisande eftersom i kalkylen ej beaktats ett penningevärde
för det vackra landskapet.
Nu ha ju lövträden med skäl sedan gammalt ett stadgat rykte
som förskönare av landskapet i synnerhet sommartid. Insjöfinlands
leende lövsko gskransade älvar, sund och holmar har besjungits av
otaliga författare och målare har i effektfulla färger utnyttjat
samma landskap såväl i sommargrönska som i höstprakt . I södra och
flerstädes i mellersta Finland är städernas herrgårdar och kyrkornas
parker berikade med s.k. ädla lövträd, som en och annan nationalist
knappast erkänner som inhemska, men vilka vi här och där i gamla
hagar och lundrester upptäcka som mer eller mindre missformade
rester av för 200 år sedan skövlade skogar. Mest känd bland dessa
är den ärade och aktade "sparbankseken" med 1.5-2 m ren stam som
därpå delar upp si g i ett flertal grova stamgrenar av 5-10 meters
längd , som tillsammans ge åt kronan en bredd som ofta är större än
den totala höjden. Fristående lönnar och lindar uppvisa ofta en
liknande stam- och krontyp. Almens och askens stamform hos alle'träd
eller solitärer är ofta dåli g , - krokig och uppgrenad, men
kronformen kanske något mera upprätt oval .
I många herrgårds - och en del stadsparker lämmar de ädla
lövträdens habitus och kondition mycket övrigt att önska främst
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beroende på att de stå på för dem olämplig mark, - torra, sandiga
eller leri ga, mullfattiga kullar - eller skötts med kratta och
kvast i stället för med yxa och såg , d.v.s. gallring.
Naturvetarena , som bl .a. skriver läroböcker och framför allt
u~pskattar blommorna, måste för ordningens skull också ibland beröra
träden. Man beskriver och värdesätter dem då efter förebilder, som
möter i de flesta parker, utan att beakta de ädla lövträdens
stamform, resning och allmänna habitus i rent sko gli ga förhållanden.
Följden blir oskäli g undervärdering av deras skogsbiologiska
möjligheter och ekonomiska värde i Finland . De måste betrakats som
rara rester av någonting som fordom varit. De är förtjänta av hänsyn
och skydd som prydnad och omväxling i landskapet, men något
ekonomiskt värde har de inte. Vilket är lätt att förstå då man beaktar
stamformen och de dessutom anses uppnå en höjd om på sin höjd 20 m.
- Erfarenheter av ovan nämnt slag är naturligtvis ej ägnad e att
stimulera intresset för de ädla lönträden vid stundande överföring
av åker till sko g. Men fördjupa vi våra insikter om de ädla lövträden och deras utveckling i mera skogli ga förhållanden kan vi nog nu
redan uppvisa exempel på både yngre och äldre bestånd och grupper
av såväl ek, alm och ask där de såväl i avseende å stanform,
tillväxt och virkeskvalitet uppfyller alla skäli ga anspråk.
Läsaren torde vänli gen begrunda skillnaden mellan ekarna å bild
1, samt bild 2 och 3! Almgruppen å bild 4 eller det c. 30 åri ga
askbeståndet å bild 5 torde knappast lämna något övrigt att önska .
Med andra ord: möjli gheterna att producera prina ädelträ har vi nog,
men värre är det att få ett anständi gt pris för det trots att vi har
bevis för att det tekniskt sett är lika gott och användbart som det
importerade. r.Ian måste hoppas att efter 25-40 år, då våra nu 30- 40
årira ungskogar (ek, ask, alm) börja lämna grövre dimensioner,
levnadsstandarden och prisnivån i exportländerna stigit till en mera
europeisk nivå och virkespriserna med dem . Vi vet att de ädla
trädslagens massatillväxt per år och ha ej går upp mot Franens. För
att kunna konkurera med granens värdeproduktion borde ädelträ betalas
med 2 å 2! gånger granens pris per m3 • Detta anses vara omö j li gt nu,
men kanske blir ett tvång efter 60- 80 år då nu planterade bestånd
börja uppnå "matnytti ga" dimensioner.
Följ aktli gen anser jag att vi nu utom vårtbjörk, asp och klibbal,
även i sydli gaste Finland måste ta med de ädla l övträden, främst ek,
alm och ask i återbeskopnin ~ sprogarmmet för åkrarna . Beakta vi höstfärgerna så bör också lännen tas med och i mindre män~d även linden
för blomd oftens skull. Det gäller nu för både skogsmän och
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trädgårdsmästare att komponera vackra landskap längs trafikerade
vägar och stränder s kogsägaren och resande till s j älaspis och ögonfröjd samt vindskydd för innanför li ggande granskogar. Man kan nog
"komponera" med såväl yxa och såg som planteringshacka.

Bild 1. Solitär ek på Storholmen i nvid Ekenäs. D1 .3
Foto 1969 Torsten Rancken

143 cm.

Bild 2. Åminne parken, Halikko. Pl us-ek, höjd 28m, diameter (vid 6
meters höjd) 40 cm. Foto 196 5 Torsten Rancken
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Bild 3 . Ekenäs, Brötet . Ekbestånd
planterat ca. 1903. Skötts med
gallringar + ngt . kvistning från
1948. D1 . 3 = 9" -11" , h=23 - 24 m.
Lundmark, mjölig finmo. Foto 1970
Torsten Rancken
Bild 4. Ekenäs, Ramsholmens
bästa almgrupp . Höjd 24 ,5 m,
(D1. 3) 30 +cm. Ålder högst
65 år . Lundmark på finmo.
Foto 1963 Torsten Rancken

Bild 5. Kastelholm, Stornäset (Åland) Askplantage
från 1932 i dikat, gott lundkärr . Skärmskogen, björk +
klibbal , borttagen fö r några år sedan . Foto 1960
Torst en Rancken
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ROBERT J. RAINIO

PYÖKIN

r.~HDOLLISUUKSISTA

PUISTOPUUNA

Suomessa on pyökkiin viime vuosikymmeninä kiinnitetty hyvin vähän huomiota . Syynä ovat tietenkin olleet ne su~teellisen heikot tulokset, joita aikaisemmista viljelmistä on saatu. Istutettuna pyökkejä tavataan ainakin Ruis salossa , Kuusiton sillan lähellä, Solbölen j a
Ruotsinkylän kokeilualueilla, Helsingin tienoon puistoissa ja Uustilassa. Ne ovat kuitenkin kauttaaltaan matalia, lahovikaisia ja huonovointisen näköisiä. Kaikkein merellisimmissä osissa, Bromarvin Rilahdessa ,
Särkisalon Förbyssä ja mahdollisesti Ahvenanmaalla on jonkunverran
parempi a yksi l öitä . Vanhin 9yökkimme on Hankoniemen Tvärminnessä .
Näiden kokeiden valossa ei ole lainkaan ihmeteltävää, että uusimmassa
puutarhakirjallisuudessamoe pyökki sivuutetaan vähin sanoin maininnoil la
kuten: "lounaisrannikolla voi kehittyä muutamien metrien korkuiseksi pensasmaiseksi puuksi" . Tietääkseni ei pyökki myöskään esiinny yhdenkään suomalaisen taimitarhan myyntiluettelossa .
Mikäli tä..YJ.än ei olisi olennaista lisättävää, päättäisin kirjoi tukseni tähän. Tutustuminen Ruotsin puolella julkaistuun kir j allisuuteen herättää kuitenkin joukon kysymyksiä. Löydämme mainintoja kuten :
"kehittyy puuksi vielä Upplannista pohjoiseen menestyy suhteellisen
hyvin Gävle ' ssä"jne . Osittain niiden ristiriitaisten tietojen aiheuttama uteliaisuus sai aikaan sen, että tämän artikkelin kirjoittaja
ylim. hoit . T. Ranckenin kanssa keväällä 1969 suoritti tutkimusretken
Upplannin puistoihin . Löydöks et olivat sekä mielenkiintoiset että
yllättävät.
Keski-Ruotsissa tiedetään pyökin lämpökaudella kasvaneen luonnonvaraisena. Pai koin, lähinnä Målar laaksossa on vieläkin esiintymiä, j oita on pidetty alunperin ist~tettuina, mutta jotka saattavat
myös olla reliktin luonteisia. Pohjoisin näistä näennäisesti luontaisista esiintymistä sijaitsee 60 . leveysasteen pohjoispuolella , vastapäätä Ahvenanmaata . t.Ietsikkö sijaitsee kaukana maanteistä ja asutuksesta ja sen vuoksi sen olemassaolosta on tähän mennessä vain hyvin harvoilla ollut tietoa. Oppaamme vei meidät pitkin pieniä metsät eitä
kauniille lehtoalueelle matalan merenlahden rannalle . Ja siellä, tammi en ja saamien keskellä , tapasimme ryhmittäin kasvavia pyökkejä,
ja alueel la, jonka ilmaston melko täsmälleen täytyy vastata lounaisinta Suomea. Verrattuna täkäläisiin viljelmiin oli ero kuin yö ja päivä,
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pyökki muodosti todellisia puita tavoitellen korkeuksia yli 25 metrin
ja tuntui viihtyvän täydellisesti. Li sätodisteena olivat ne lukemattomat, eri ikäluokkia edustavat taimet, joita näimme joka puolella ja
melko kaukanakin emopuista. Oppaamme kertoi vanhan metsänvartijan muistaneen jo nuoruutensa ajoilta järeitä puita tuosta lehdosta.
Vaikka sitten siirryimme pohjoista kohti, ei pyökki kadonnut kuvasta. Lenfstan vanhan ruukinkart~~on puistossa tapasimme vanhoja
puita istutettuna portin molemmin puolin. Vielä Älvkarleössä Dal-joen
suulla näimme istutetun metsikön, jossa valtapituus tavoitti 20 metriä. Täälläkin l öytyi metsästä joitakin luontaisia taimia.
Ylläolevista paikannimistä saattaisi päätellä, että pyökki
Upplannissa on sidottu meren tuntumaan, mutta sekään ei pidä paikkaansa. Örbyhusin mahtavan linnan puistossa näimme hyvinvoivia, vasta
keski-ikään ehtineitä pyökkejä ja Uppsalan kasvitieteellisess ä puistossa kait komeimmat yksilöt, mitä toiv~a saattaa. Noiden valtavien
puiden korkeus tavoitti 30 metriä. Myö s vanhan linnoituksen puistossa kasvoi useita kauniita, j oskaan ei yhtä korkeita yksilöitä. Huomattavaa on,_ että Uppsala sijaitsee Tammisaaren leveysasteella ja kaukana merenrannasta.
Näkemämme sai meidät pohtimaan s yi tä näin valtaviin eroihin vilj elytuloksissa. Lienee niin, ett ä taimet Suomeen on säännöllisesti
hankittu sieltä, mistä niitä on ollut mahdollista saada, ts . tanskalaisista tai saksalaisista taimitarh~ista. Upplannin viljelmät sensijaan saattavat olla peräisin lEälarlaakson relikti esiintymistä. Oli
miten oli, joka tapauksessa on oikeutettua odottaa tähänastista huomattavasti parempia tuloksia, mikäli siemen hankitaan Upplannin parhaista esiintymistä. Tämän artikkelin kirjoittaja innostuikin asiaan
siinä määrin, että teki viime syksynä uud en matkan siementä saadakseen. Vuosi sattui olemaan hyvä terhovuosi j a artikkelia kirjoittaessa aukovat retken tulokset erikoislaatuisia sirkkalehtiään .
Seuran puheenjohtaja j a si ht eeri ovat saaneet kut sun Föreningen för
Dendrologi och Parkvård- yhd istyks en 50- vuotisjuhliin 28 - 29·. 5.1970
rukholmassa . Ko ska sekä puheenjohtaja että sihteeri ovat estyneitä
ottamasta juhliin osaa, edustaa Seuraa tilaisuud essa hallituksen
j äsen, reht ori Gunnar Åb erg .

Dendrologi an Seuran Ti edotuksia N:o 3 ilmestyy syyskuussa.
Lyhyehköjä artikkeleita otetaan kiitollisesti vastaan .
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Kevätasuisia pyökkejä Uppsalan kasvitieteellisessä puutarhassa
toukokuussa 1969. Kuva Torsten Rancken

Upeita vanhoja pyökkejä kaunistamassa kartanon fasaadia.
Lövsta Bruk, Uppland.
Kuva Torsten Rancken

Fagerö, Uppland, Vanhoja järeitä
pyökkejä, Taka-alalla ryhmä nuoria
puita, Kuva 1969 Torsten Rancken

Seuran jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla
jäsenmaksu Seuran postisiirtotilille 419 92-1. Henkilöjäseniltä
on vuosimaksu 10 markkaa (opiskelijoilta ja koululaisilta 5 markkaa) , ainaisjäsenmaksu on 150 markkaa, Vuoden 1969 maksunsa suorittaneiden katsotaan maksaneen myös kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Yhteisöjäseniksi voivat ilmoittautua Seuran toimintaa kannattavat
yhdistykset ja yritykset.
Dendrolo~ian
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0 , LARSSON

1~TÄ

ON TAHIITARHAIN TARKASTUS?

Koska Dendrologian Seuran jäsenissä lienee useita sella isia henkilöitä, joille otsikossa mainittu asia on vieras tai peräti tuntematon, voi lyhyt selostus tarkastustoiminnasta olla aiheellinen .
Tarkastus perustuu taimitarhalakiin (as.kok , N:o 190/60) ja sen
tarkoituksena on turvata kuluttajille hyvättaimet, Lain piiriin kuuluvat kaikkien puuvartisten hyöty- ja koristekasvien taimet sekä
mansikantaimet samoinkuin ed. main , kasvien lisäysaineisto siemeniä lukuunottamatta, Varsinaisiin metsäpuiden taimiin tarkastus ei
kohdistu .
Voimakkaana sysäyksenä lain säätämiselle oli aikanaan taimiviljelyn ja .-kaupan alalla vallinnut ammattitaidon yleisesti heikko taso sekä s i ihen useasti liittyneet edesvastuuttomat kaupankäyntitavat ,
Esim. ulkomailta meille suuntautunut taimikauppa kykeni asiantuntevan valvonnan puuttuessa levittämään maahamme vuosittain suuria määriä ilmastoemme täysin sopimattomia kasvilajeja ja - lajikkeita, joiden menestymiselle ankara ilmastomme ei anna mahdollisuuksia . Pahinta
oli, että näitä kasveja meillä usein mainostettiin käyttäen täysin
tuulesta temmattuja , paikkansa pitämättömiä kestävyystietoja, Näin
aiheutui monille taimien ostajille huomattavia tappioita ja kansantaloudelle tarpeettomia menetyksiä.
Maataloushallitukseen perustettiin v . 1960 taimitarhain tarkastajan virka, jonka viran haltijan tehtävänä on huolehtia taimitarhalain sekä sen nojalla annettujen taimitarha- asetuksen ja maatalousministeriön päätösten noudattamisen valvonnasta, Ehkä tärkein ja
käytännössä ainakin "näkyvin" näistä päätöksistä on "TaimitB:rhatuotteiden kauppakelpoisuusvaatimukset", joissa maahantuotavill e ja kotimaassa viljellyille myytäville taimitarhatuotteille on vahvistettu
aitouden , terveyden, laadun ja. kunnon suhteen tietyt vähimmäisvaati mukset sekä lisäksi eri kasvilaatuja koskevat crikoisvaatimukset . Näissä määriteltyä tasoa heikompaa tavaraa ei saa myytäväksi maahan tuoda eikä myydä istutustarkoituksiin .
Valvontaa silmälläpitäen pidetään maataloushallituksessa kaikkien taimiviljelijäin ja - myyjäin sekä maahantuojain luetteloa , ns , taimitarharekisteriä. Tähän rekisteriin on lain mukaan kaikki en a l an
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TARVITESSANNE LUOTETTAVIA

KORISTEPUIDEN ja -PENSAIDEN, sekä
VIHANNESKASVIEN ja KUKKIEN SIEMENIÄ
- tilatkaa ne meiltä - alan erikoisliik.k:eestä!
• Laji- ja lajikevalikoimamme on monipuolisin maassamme •
Toimitamme edullisesti kautta maan myös:
FLORAMON-juurrutushormonia e JALOSTUSVAHAA
NIMILAPPUJA e PUUTARHATARVIKKEITA ym.
SIEMENLUETTELON 1970 ja esittelylehtisiä lähetämme pyydettäessä.

~

Luotettavia
siemeniä joka
kylvfth!

sienteu ()'f

HELSINKI 12

Konttori ja varastot:
Myymälät Helsingissä:
Helsinki 12, Lönnrotink. 9 Lasipalatsi, ~ 6410 13 ja
~ vaihde (90-) 641011
Pääskylänk. 7, ~ 77 88 36
KAIKKEA PUUTARHAANNE VARTEN _ _ __,

ammattimaisten yrittäjien ilmoittauduttava. Kauppakelpoisuutta valvoessaan maataloushallitus suorittaa tarkastuksia taimia maahantuotaessa sekä viljelyksillä, myymälöissä ja toreilla. Lain kymmenvuotisena voimassaoloaikana on voitu todeta taimien laadun huomattava
nousu.
Taimitarhalakia valvoessaan maataloushallitus on myös kiinnittänyt huomiota kotimaisten ja meillä menestyviksi osoittautuneiden
ulkomaisten kasvilajien, -lajikkeiden ja -kantojen viljelyn yleistämiseen ja niiden taimikasvatuksen edistämiseen. Sama koskee terveen
ila aidon lisäysaineiston saantia tai~itarhojen tarpeisiin. Viime aikoina ovat varsinkin marjakasvit olleet etualalla. Tässä tarkoituksessa maataloushallitus on kiinteässä yhteistyössä tutkimuksen ja
koetoiminnan kanssa.
Maamme ankara ja eri puolilla maata varsin erilainen ilmasto
sekä muutenkin hyvin vaihtelevat kasvien menestymismahdollisuudet
edellyttävät parasta mahdollista taimiaineistoa kullekin seudulle.
Taimitarhain tarkastuksen tehtävänä on auttaa kuluttajaa saamaan
tällaisia taimia.
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Dendrologian Seura ry:n ja Taimistoviljelijät ry:n opintomatka
Puolaan 24.7. - 3.8.1970
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OHJEITA PUOLAN

1~TKruLW

OSALLISTUVILLE

t?->·rA.-...

Ennakkoilmoittautuneille on 26.5. l ähetetty kiertokirje ohjeineen .
Sitova ilmoittautuminen matkalle tehdään maksamalla ennakkomaksuna
100 markkaa P o s t i s i i r t o t i l i l l e 417800-6.
Ilmoitusliuskaan merkitään maksajannimi ja osoite. Jos ilmoittautunut ei sitovasta ilmoittautumisesta huolimatta lähde matkalle, jo
maksettu summa menee Dendrolo~ian Seuran kevätkokouksen päätöksen
mukaisesti Dendrolo~ian Seuralle.
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN ON TEHTÄVÄ VIIMEISTÄÄN 15.6.1970.
Matkalle tullaan hankkimaan yhteispassi, johon toivotaan kaikkien
osanottajien osallistuvan ra janylitysmuodollisuuksien nopeuttamiseksi.
Yhteispassia varten tarvitaanvirka t o d i s t u s
u l k om a a n m a t k a a v a r t e n • Muualla kuin Helsingi ssä henki kirjoitettujen on hankittava mainittu todistus kahtena kappaleena .
Virkatodistuksen kääntöpuolella täytetään "Hakijan täyttämä" -otsikolla kulkeva osa. Virkatodistuksen kääntöpuolella on sille varatulle
paikalle hankittava kotipaikan p o l i i s i v i r a n o m a i s t e n
e s t e e t t ö m y y s l e i m a • Alle 30-vuotiaiden miesten on hankittava virkatodistuksen kääntöpuolelle sille tarkoitetulle
paikalle myös s o t i l a s v i r a n o m a i s t e n leima.
Yhteispassiin osallistuvilla tulee olla alle 5 vuoden vanha poli isiviranomaisten myöntämä h e n k i l ö l l i s y y s t o d i s t u s •
Viisumia varten tarvitaan 2 p a s s i v a l o kuvaa sekä matkatoimistosta saatava 3-osainen v i i s u m i n a n o m u s k a a v a k e • Passiin ja viisumiin tarvittavat paperit ja valokuvat pyydetään
ystävällisimmin lähettämään viimeistään 20 . 6. osoitteella:
Sihteeri P . Lokonen
Taimistoviljelijät r.y.
Lönnrotinkatu 22 A
Helsinki 17
Ellette halua osallistua yht eis passiin (hinta 5 mk , joka sisällytetään
matkakustannuksiin) on Teidän kuitenkin täytettävä viisumikaavake
j a l ähet ettävä kaavake ja vaaditut 2 passivalokuvaa yllä olevaan osoitteeseen.
Matkan hinnaksi on arvioitu n. 530 markkaa, johon sisältyy majoitus
I luokan hotelleissa sekä aamukahvi.
LÄHTÖ TAPAHTUU 24 . 7.1970 KLO 17.00 f.~TSÄTALO PIHALTA , UNIONINKATU
40 B, HELSINKI.
HELSINKI 1970 PAINOVALMISTE

DENDROLOGIAN SEURAN Tl EDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER

3/ 22.10.1970

Toimitus: Prof . P. M. A. Tigerstedt (päätoimittaja)
MMK Christel Palmbe r ~
Toimituksen osoite: Iso Roobertinkatu 10 B
Helsinki 12

Tässä numerossa:
Havaintoja Pohjois- Karjalan koristepuista ja - pensaista 1968
(Olavi Junttila)
Dend rolo ~i

i trakterna runt södra Vett ern (Robert J . Rainio)

"Puola" (Tuulikki Simojoki)
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OLAVI JUNTTILA
HAVAINTOJA

POHJO IS - KARJAL-~

KORISTEPUISTA JA PENSAISTA 1968

Kallio julkaisi 1966 (KALLIO 1966) laajan tutkimuksen koristepuiden
ja - pensaiden levinneisyydestä ja menestymisestä Suomessa . Tutkimus
perustuu pääosin eri puolilta saatui hin kyselylomaketietoihin , joiden
täydentämiseksi tutkittiin tarkemmin useiden kaupunkien ja kauppaloiden puistojen koristekasvit ja tutkimus antaa erinomaisen yleis kuvan Suomessa käytetyistä puumaisista koris t ekasveista .
Sääolojensa puolesta poikkeukselliset seudut tarjoavat dendrologisessa
mielessä mielenkiintoisia tutkimuskohteita . Pohjois- Karjalan ilmasto
on mantereisempi kuin keskimäärin muualla Suomessa . Kesällä 1968
minulle tarjoitui tilaisuus kierrell ä j oissakin Pohjois- Karjalan kun nissa ja tehdä havaintoja koristepuista j a - pensaista . Es itän tässä
artikk elissä kierroksella kerääntyneet havainnot .
TUTKII\1JSALUE
Pohj ois - Kar j ala kuuluu n eljänteen ~a viidenteen ko ristekasvivyöhykkeeseen (ANON -1969) . Kasvukauden pituus on keskimäärin ( 193 1-1 960)
163 vrk Joensuussa , Ilomantsissa 149 vrk j a Tohmajärvellä 155 vrk
(KOLKKI 1966) . I l masto on mant erein en . Vuosien 193 1-1 960 alhaisin
lämpöti la Poh j ois- Kar jalassa, - 43 . 7°C , on mitattu Tohma j ärvell ä .
Sekä talvi 1966/67 ett ä talvi 1967/68 olivat huomattavasti normaalia
kylmempiä .
Kuvassa 1 on esitetty käydyt k ohteet, joita oli kaikkiaan 36 , niistä
Joensuun alueella 15 .
II
Kasvien t ie teelliset nimet ovat KRUSSFA1H n (1960 a , b) mukaan , suomenkieliset nimet Puutar hakasvien nimistön mukaan (Puutarhaliiton
j ul kaisu N: o 170 )
TULOKSET JA TULOSTEN TARFASTELU
Eri ko ht eissa tavatut j a määritety t la j tt j a lajikkeet on_esitetty
tauluko ssa 1. S siint J~i sluku j en lis äksi on taulukkoon otettu tietoj a havaituista vaurioista . Taulukkoon ei ole sisällytetty l u onnonvaraisia puulajeja (Alnus incana L . r'o ench ., Ti etula verrucosa Ehr h .,
Betula pubescens ?;hr h ., rrunus nadus J,., Sorbus aucunaria J, ., Picea
abies (L . ) Farst ., Pinus silvestris L. ) jotka usei wmissa pai koissa
olivat vallitsevina puula j eina . Sa moin taulukosta puuttuu omenapuu

4

(Malus x domestica Borkh , ), jota varsinkin aikaisempina vuosina on
istutettu varsin runsaasti kotipuutarhoihin Pohjois- Karj alassa .
Useiden kriitillisten sukujen (Crataegus, Philadelphus, Populus,
Rosa , Salix , Spiraea , Larix) määrittäminen jäi vajaavaiseksi osittain
epäedullisesta ajankohdasta johtuen. Herbarionäytteiden perusteella
määritettiin seuraavat lajit, joita ei ole otettu taulukkoon 1 määrityksen epävarmuuden vuoksi: Crataegus douglasii Lindl . 14, ~
coccinea Hort , , 2, 12 , 17, 19, Populus balsamifera L, 5, 23, ~
berolinensis Dipp , 5 , P. suaveolens Fisch . 13 .

JOENSUU
L____j,OO m

\

y

1

1

,'
Kuva 1 .
l,
2.
3.
4.
5.
6.

tutkimuskohteet

Ilosaari , puisto , Joensuu
Kaupungintalo , puistikko, Joensuu
Pohjoisrantapuisto , Joensuu
Etelärantapuisto , Joensuu
Vapaudenpuisto , Joensuu
Rautatieasema, Joensuu

,,

~~-

5

7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21.
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31.
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .

Schaumann , puuta rha, Joensuu
Joensuun kir kko , Joensuu
Linnunniemi , puutarha , Joensuu
Kirjasto, puisto, Joensuu
Hautausmaa , Joensuu
Penttilä (Ceder berg) , puutarha , Joensuu
Pi elisensuun kirkko , Joensuu
Keskussa iraala , puisto , Joensuu
Sa i r aanhoito- opisto , puu tarha, Joensuu
Pohjois- Karjalan kansanopisto , puutarha , Niittylaht i
Apteekkari Mannelin , puutarha, Niittylahti
Rääkkylän kirkko , Rääkkylä
Kauppala, puutarha, Rääkkylä
Omakotialue , puutarhoja , Rääkkylä
Liikekeskus , puutarhoja , Rääkkylä
Kunnalliskoti, puistikko , Rääkkylä
Kansakoulu , kirjasto , puutarha , Rääkkylä
Vanha pappila, puutarha , Rääkkylä
Metsätorppa, puutarha , Rääkkylä
Oravilahti , puutarha , Rääkkylä
Rasivaara , puutarhoja, Rääkkylä
Koivikon koulutila, puutarha , Puhos , Kitee
Suopirtti , puutarha, Puhos, Kitee
Kotiniemi , puutarha, Puhos, Kitee
Vanha Puhos (N . L. Arppe) , Puutarha, Puhos , Kitee
Puhoksen keskusta , puutarha , Puhos , Ki tee
Ylä- Koivikko , puutarha , Puhos , Kitee
Haisteri Sa loheimo, puutarha, Tohmajärvi
Jouhkolan kartano, Tohmajärvi
Everilä, puutarha , Tohmajärvi

Lehtipuut ja pensaat
Luetteloon otetuista kasveista osoittautuivat seuraavat lajit ylei simmiksi : Syringa vulgaris L. (Kuva 3) , Syringa josikaea Jacq . f .,
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Rosa pimpinellifolia L., Rosa rugosa Thunb., Caragana arborescens
Lam. ja Crataegus spp. Mainitut koristepensaat olivat yleensä hyväkasvuisia ja kukkineet runsaasti, joskin pihajasmiinin menestyminen
näyttää olevan hyvin vaihtelevaa. (Vrt. KALLIO 1966)
Yleisesti käytettyjen koristepensaiden määrä on vähäinen alueella
tavatuista ja menestyvistä lajeista. Samaan tulokseen on tultu myös
muissa tutkimuksissa (SAVONLAHTI 1964). Savonlahden mukaan on Ilmajoen kunnassa Pohjanmaalla kuusi yleisesti esiintyvää pensaslajia:
Caragana arborescens, Potentilla fruticosa, Rosa pimpinellifolia,
Syrin~a j osikaea, Syringa vulgaris j a Symphoricarpos rivularis.
OKSASEN (1969) Sallan kunnassa suorittama tutkimus osoittaa siellä
yleiseksi kolme tavatuista kymmenestä koristepensaslajista: Rosa
pimpinellifolia, Rosa rugosa ja Syringa josikaea. - Arviointiperusteiden epäyhtenäisyyden vuoksi on eri tapauksissa esitettyjen yleisyystietojen objektiivinen vertaaminen vaikeata. Näyttää kuitenkin
siltä, että maamme koristepensaiden lajikkeiston runko muodostuu varsin harvoista suurimmassa osassa maata kestäviksi todetuista lajeista ( Vrt. myös KALLIO 1966).
Luettelossa olevista puulajeista olivat yleisimpiä Acer platanoides
L., Tilia cordata Mill. ja Quercus robur L. Tavatut vaahterat olivat
5-8 metrin korkuisia, suurin yksilö mitattiin Joensuussa (8) : korkeus
17,5 m/ympärysmitta 223 cm. Myös Everilässä kasvoi useita sunria vaahteroita. Tavatuissa puissa oli yleisesti runkovikoja (2, 4 , 8, 36,
kuva 2) ja joissakin tapauksissa taimet olivat kehittyneet pensasmaisiksi (17, 29, 30, 33).
Suurin tammi mitattiin Everilässä (36): 18,0 m/264 cm 55 cm:n korkeudelta. Kaikissa tavatuissa puissa oli eriasteisia runkovaurioita,
joista pi enimmät olivat kylestyneet useinkin hyvin . (Kuva 2)
Lehmusta on aikaisemmin istutettu runsaasti. Useissa paikoissa puut
olivat iän ja/tai ilmaston vuoksi ränsistyneitä ja heikkokuntoisia
(Kuva 2). Puhoksessa kasvaa usei+,a suuria, joskin pahoin runkovikaisia lehmuksia. Suurin mitattu yksilö oli 23-24 m/228 cm.
Edellä mainittujen pensaiden jälkeen runsaimmin käytettyjä olivat
Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch ., Cornus alba L., Cotoneaster
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integerrimus Med ., Cotoneaster lucidus Schlechtd ., Lonicera
tatarica L., Physocarpos opulifolius (L.) Maxim., Potentilla
fruticosa L., Rosa glauca Pour., Sambucus raeeroosa L., Sorbaria
sorbifolia (L.) A.Br., Spiraea salicifolia L. j a Syringa reflexa
Scheid . Näidenkin lajien kohdalla pensaitten kunto oli yleensä hyvä.
Pensashanhikki-istutukset koostuivat useista lajikkeista, joita ei
kuitenkaan määritetty tarkemmin. Heisiangervo (Physocarpos), pajulehtinen angervo (Spiraea) ja pihlaja-angervo muodosti erityisesti
Kiteellä paikoin komeita ryhmiä (Kuva 5). Pensaskanukan kirjavalehtisiä muotoja tavattiin kahdesta kohteesta. (6, 17).
Puista olivat näiden pensaiden kanssa suunnilleen yhtä yleisiä
Prunus sp. (ki rsikka) , Salix alba L. 'Sericea' ja Tilia spp.
(x vulgaris Hayne ?). Kirsikkapuita on istutettu vanhimpiin puutarhoihin aikoinaan yhdessä omenapuiden kanssa, varsinaiseksi koristepuuksi niitä on istutettu vähemmän. Useissa paikoissa hedelmätarhat
ovat jääneet hoitamatta ja kirsikka on päässyt levittäytymään ja
osittain villiintymään.
Kuten taulukosta 2 käy ilmi, tavattiin useimmat lajit vain yhdestä
tai muutamasta harvasta kohteesta. Taulukkoon otettujen lajien lisäksi kasvaa Liperissä tohtori Seppäsen huvilalla harvinaisia lajeja
kuten Aralia elata L., Cytisus decumbens (Durante) Spach., Clematis
tangutica (L'axim.) Korsh ., Forsythia ovata Nakai, Hippophae
rhamnoides L., Juglans mandshurica Maxim. ja Syringa amurensis var.
japonica (Maxim.) Franch et Sav . (Vrt . KALLIO 1966). Puhoksella (30)
kasvoi lisäksi yksi hyväkuntoinen Cytisus , joka määritettiin punavihmaksi (C . purpureus Scop .). (Nämä sekä edellä epävarmoiksi mainitut lajit mukaan ottaen kohoaa lehtipuu ja -pensas lajien ja lajikkeiden lukumäärä 90 :een).
Vähän käytettyjen pensaitten joukossa oli runsaasti lajej_a, jotka on
todettu kestäviksi IV ja V vyöhykkeessä tai pohjoisempana (KALLIO
1966): Daphne mezereum L., Eleagnus commutata Bernh ., Lonicera
coerulae L., Lonicera xylosteum L. , Ribes alpinum L., Rubus odoratus
L., Syringa reflexa Schneid . ja Viburnum lantana L. Näsiää ja
nuokkusyreeniä lukuunottamatta ovat nämä la j it mukana myös vakiolajiketoimikunnan ehdotuksessa vakiola j ikkeiksi (ANON 1969).
Kehtokuusama (Lonicera involucrata ( Richards) Banks . var flavescens
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Rehd.) ja syreenihortensia (Hydrangea paniculata Sieb. 'Grandiflora',
näyttävät menestyvän hyvin Pohjois-Karjalassa, edellistä tavattiin
vain kahdesta paikasta. Kehtokuusama on yleensä vähän käytetty
koristepensas (KALLIO 1966). Syreenihortensian katsotaan menestyvän
varmasti Vaasa-Jyväskylä-Savonlinnan linjan eteläpuolella (KALLIO 1966)
Hyväkuntoisia yksilöitä tavattiin myös eräistä lajeista, joiden
levinneisyysalueen ulkopuolelle Pohjois-Karjalan katsotaan kuuluvan
(KALLIO 1966, Anon. 1969) Aristolochia durior Hill., Chaenomeles
japonica (Thunb.) Lindl. Corylus avellana L., Malus sargentii Rehd.,
Parthenocissus guiguefolia (L.) Planch. ja Ulmus glabra L.
Näistä piippuruoho (Aristolochia) lasketaan talvikai alas ja peitetään.
Pähkinäpensas on aikaisemmin paleltunut useita kertoja, mutta oli
kesällä 1968 hyväkuntoinen ja reheväkasvuinen (n.3 m). Joensuun
rautatieasemalla kasvaa suuri, hyväkuntoinen jalava (14-15 m/22 cm)
(Vrt. KALLIO 1966). Havaintojen vähäinen lukumäärä näiden lajien
kohdalla ei oikeuta laajempiin yleistyksiin.
Osa vähän käytetyistä lajeista oli menestynyt heikosti ja tavatut
yksilöt olivat pahoin vioittuneita ja ilman koristearvoa: Fraxinus
excelsior L. , Fraxinus pennsylvanica Marsh. ja Sorbus hybrida (L)
L. Metsäsaarnea tavattiin neljästä kohteesta, joissa kaikissa
taimet olivat kehittyneet pensasmaisiksi, suurimmat 5-6 m. PohjoisKarjala sijaitsee näiden lajien menestymisalueen ulkopuolella
(KALLIO 1966).

Havupuut
Havupuulajeja ja lajikkeita tavattiin kaikkiaan 18, joista 16 on
otettu taulukkoon 2. Niiden lisäksi esiintyivät tavallinen kuusi
ja mänty verra ten usein puutarha- ja puistopuina. Näiden kahden
jälkeen olivat yleisimpiä Abies sibirica Led., Picea pungens Engelm.
ja P. p. 'Glauca', Pinus cembra L., Larix sibirica Led. ja~
decidua Mill. Siperian jalokuusesta tavattiin kookkaita yksilöitä
mm. Everilässä: 20 m/218 cm, 24 m/188 + 166 cm (kaksirunkoinen).
Balsamijalokuusta (Abies balsamea (L.) Mill.) esiintyi jonkin verran
pihtakuusten joukossa ollen selvästi vähemmän istutettu kuin viimeksi mainittu (Vrt. KALLIO 1966).
Ruukin patruuna N. L. Arppe perusti 1842 tai 1843 Kiteen Puhokselle
nykyisin maamme vanhimman lehtikuusivil j elyksen, jossa käytettiin
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sekä Siperian että Euroopan lehtikuusta (SARVAS 1964). Suurelta osin
tämän viljelyksen ansiosta lehtikuusilajit ovat kuusen ja männyn
ohella yleisimmät havupuulajit myös pihoissa ja puistoissa PohjoisKarjalassa. Suurimmat Siperian lehtikuuset olivat kooltaan 23-24 m/
222 cm (28) ja 21 m/197 cm (11). Koristearvoltaan näitä kahta lajia
merkittävämpiä lehtikuusilajeja tavattiin vain kahdesta kohteesta.
(28, 35).Lehtikuusien kohdalta jäi tutkimus varsin puutteelliseksi .
Tavatut sembramännyt olivat yhtä poikkeusta lukuunottamatta (28)
hyväkuntoisia, Puissa oli vain niukasti käpyjä, mutta sitävastoin
vähemmän käytetty Makedonian mänty (Pinus peuce Gris.) muodostaa
Joensuun alueella runsaasti käpyjä (Kuva 10).
Suurimmat hopeakuus et olivat kooltaan 14,0 m/135 cm (27) ja 16,5 m/
116 cm (12). Pielisensuun kirkolla (14) kasvaa hopeakuusien joukossa
yksi kääpiökasvuinen muunnos.
Valkokuusi (Picea glauca (Moench,) Voss.) osoittautui myös verraten
yleiseksi. Puut olivat hyväkuntoisia, suurimmat n . 13 m/139 cm (22)
ja n. 15 m/117 cm (17). Eri yksilöt poikkeavat toisistaan suuresti
eriasteisten oksien asennon suhteen.
Harmaa jalokuusen (Abies cöncolor (Gord . ) Hoopes .) menestyminen on
vaihdellut suuresti eri kasvupaikkojen välillä (KALLIO 1966), Tutkimuksen aikana tavattiin vain yksi näennäisesti virheetön, hyväkuntoinen yksilö Tohmajärvellä Kemien taajamaata Värtsilään vievän
tien varrella, n , kilometrin päässä Kemiestä. Muut yksilöt olivat
pahoin vaurioituneita ja kehittyneet yleensä pensasmaisiksi .
Nykyisin yleistymässä olevat matalakasvuiset havupuulajit (Pinus
mugo Turra, eräät Juniperus- j a Thuja-la jit) ovat toistaiseksi harvinaisia Pohjois- Karjalassa. Kanadan tuijaa (Thuja occidentalis L.)
on käytetty kuitenkin jonkin verran ja suurimmat pensaat olivat
7,5- 8,5 m (28) ja n. 9,0 m (12). Tuij~l pylväsmäinen muoto (mahd.
' Fasti giata') kasvoi yhdessä kohteessa (18), samoin pallomainen
muoto (mahd. ' globosa', 7).
Koristearvoltaan jokseenkin vähäistä Murrayn mäntyä (Pinus contorta
Dougl. var latifolia) tavattiin taulukossamainitun kohteen lisäksi
myös valtatie 6:lta Puqoksen keskukseen vievän maantien varrelta.
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YHTEENVETO
Artikkelissa esitetään kesällä 1968 tehdyt havainnot 36:n PohjoisKarjalassa sijaitsevan puiston ja puutarhan puumaisten koristekasvien yleisyyd est ä ja kunnosta . Kyseisistä kohteista tavattiin kaikkiaan 78 määritettyä lehtipuu ja - pensas lajia ja lajiketta sekä 16
määritettyä havupuu ja - pensas lajia ja lajiketta (luonnonvaraisten
puulajien lisäksi) .
Lehtipuista osoittautuivat Acer platanoides L., Tilia cordata f' ill.
ja Quercus robur r.. suhteellisen yleisiksi . Tavatut yksilöt olivat
yleensä vaurioituneita . Yleisimmät koristepensaat olivat : SyrinPa
vul Paris L., Syr in~a josikaea Jacq . f ., Rosa pimpinellifolia L.
1
Pl ena 1 , Philadelphus coronarius L., Viburnum opulus L. , Rosa rugosa
Thunb ., Caragana arborescens Lam. ja Crataegus ssp . Lehtikuuset
(Larix decidua r'ill., ~ · sibirica Led . ) , Abie s sibirica Led ., Picea
pun~ens En~elm . ja Pinus cembra L. olivat yleisimmät koristehavupuut .
Hyväkuntoisia yksilöitä tavattiin eräistä harvinaisista la j eista :
Aristolochia durior Hil l., Chaenomeles japonica (Thunb . ) Lindl.,
Corylus avellana L., Forsythia ovata Nakai , Hydrangea paniculata
Sieb ., 1 Grandiflora 1 , JuP"lans mandshurica Maxim . , f1alus sargentii
Rahd ., Parthenoc issus quiguefolia (L . )Planch ja Ulmus glabra L.
Näitä lajeja tavattiin kuitenkin vain yhdestä tai muutamasta harvasta kohteesta .
Ki rjallisuutta
AirONYYr.H , 1969 . Ehdotus puiden ja pensaiden vakiolajeiksi valmistunut . Puutarha- Uutiset . 1969 ; 1:6- 7 .
YALI1IO , T . K. 1966 . Koristepuiden ja - pensaiden levinneisyydestä j a
menestymisestä Suomessa . Ann . Agr . Fenn . Vol . 5 , Suppl .1:1-1 07 .
KOLKKI , 0 . 1965. Taulukoita ja karttoja Suomen lämpöoloista kaudelta
1931-1 960 . Liite Suomen meteorologiseen vuosikirjaan 65 .
63 s . Helsinki.
II
FJWSSI:MT, G. 1960 a. Die Nadel geholze . 355 s . Berlin und Hamburg .
1960 b. Handbuch der Laubgeholze I . 495 s . Berlin und
Hamburg .
1962 . Handbuch der Laubgeholze II . 608 s. Berlin und
Hamburg .
OKSANEN , S. 1969 . Pi hamaiden ko ristekasveista Sallassa . Tiedonanto . Luonnon Tutkija 73 : 23- 25 .
SARVAS , R. 1964 . Havupuut . 518 s . Porvoo- Helsinki .
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SAVONLAHTI , J . 1964. Ilmajoen monivuotisista koristekasveista . Koneella kirjoitettu laudatur- työ . 129 s. Kasvitieteen
Laitos, Helsinki,
Puutarhakasvien nimistö . Puutarhaliiton julkaisuja N:o 170 . 47 s.
Helsinki 1967.

Kuva 2, Es imerkkejä runkovaurioista .
B. Tilia cordata Mill . (31)
D. Quercus robur L, (36) .

A. Acer platanoides L. (36)
C, Quercus robur L. (30)

Kuva 3. Syreeni (Syringa vulgaris L. ) oli yleisin koristepensas
tutkimuskohteissa. Penttilä , Joensuu (12) .
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Taulukko 1.
Laji, lajike
Species~ cultivar
( 1}

Löytöpaikko j er Löytöpaikat 1)
Places where found 1)
lukumäärä
Number of
places ~~Fe
(3)
found l2J

Acer ginnala Maxim.
A. platanoides L.
A. p. 'Rubrum'
A. p. 'Schwedlerii'
A. saccharinum L.
A. tataricum L.
Aesculus hippocastanum L.
Amelanchier confusa Hyl .
A. spicata (Lam.) c. Koch .
Aristolochia durior Hill .
Azalea sp.
Berberis thunbergii DC .
B. t. 'Atropurpurea'
B. x ottawensis Schneid. ' Superba'
B. vulgaris L.
Caragana arborescens Lam.

c.
c.

a. f. pendula Carr.
frutex (L .) c. Koch .
Chaenomeles japonica (Thunb .) Lindl.
Cornus alba L.
c. a. 'Sibirica'
Corylue avellana L.
Cotoneaster integerrimus Med .
c. lucidus Schlechtd .
Crataegus spp.
Daphne mezereum L.
Elaeagnus commutata Bernh .
Euonymus europaeus L.
Fraxinus excelsior L.
F. pennsylvanica Marsh .
Hydrangea anomala D. Don . _spp.
petiolaris (S.& Z.) McClin
H. paniculata Sieb . ' Grandiflora '
Lonicera caprifolium L.
L. coerulea L.
L. involucrata (Richards) Banks.
var. flavescens Reh .
L. tatarica L.

7
14
1
1
1

1
2
1
8
1
1

4

2

3
3
10
1

2
1

7

1
1

5
8
9
2

5
3
4
1
1

4
1
2
2

9

L. xylosteum L.
3
t!ahonia aquifolium (Pursh. )Nutt.
1
Malus baccata (L.) Borkh .
1
M. sargentii Rehd .
1
Parthenocissus quinquefolia (L.)Planch.3
P. vi tacea Hi tchkock
4
Philadelphus coronarius coll .
14

12,15,16,17,18,19 ,23
2,4,8,17,19,22,23 ,24,
25,29,30,33,35,36

11

33
5
3

12,30

1A

2.~.10,12,~.12.11,19

17

7

3,16,19,22
3,23
3,30,36
2,8, 12
3,4,6,15,16,22,24 ,33,
35,36
2

2., 13
30
1. 2' 6. 1 2' 1 9' 30
18
12
s:-12, 14,17,22
1,3,13,14,18,19,2 3,35
_0§_,8,.2_, 11.. 14, 15, 1], !.S
12,28
23,25,.f1,30,35
3,13,15
3,1f.,30,34
12

2

12,17,23,35
29
12,22
3,12

~.s:-Lg,13,15,17,22,

.2Q,34
12,30,36
16
17
30
18,30,33
16,28,30,35
3,2,12,11,!2.1§,1 7,19,
23,28,29,30,34,35
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( 1)

Philadelphus pubescens Loisel.
Physocarpos opulifolius (L.) Maxim.
Populus alba L.
Potentilla fruticosa L.

( 3)

(2)
1
5
1
9

Prunus cerasus L.
Quercus robur L.

6
11

Ribes alpinum L.
R. aureum Pursh.
Rosa glauca Pourr.
R. pimpinellifolia L. 'Plena'

2
1
5
13

R. rugosa Thunb.

11

R. r. 'F.J. Grootendorst'
Rubus odoratus L.
Salix alba L. 'Sericea'
Sambucus racemosa L.
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br.
Sorbus hybrida L.
s. intermedia (Ehrh.) Pers.
Spiraea x arguta
S. x bumalda Burvenich 'Froebelii'
s. chamaedryfolia L.

4
3
6
7
5
1
1
2
2
11

S. media Schmidt.
S. x vanhouttei (Briot.) Zab.
s. salicifolia L.
Symphoricarpoa rivularis Suksd.
Syringa josikaea Jacq. f.

2
1
6
4
14

s.
s.

reflexa Schneid.
vulgaris L.

5
20

Tilia cordata Mill.

14

T. spp.
Viburnum lantana L.
V. opulus L.

7
3
11

V. o. 'Roseum'
Ulmus glabra L.
Abies balsamea (L.) Mill.
A. concolor (Gord.) Hoopes
A. sibirica Led.

4
2
7
3
11

Larix sibirica Led.
L. decidua Mill.

12

Picea engelmannii (Parry) Engelm.
P. glauca (Moench.) Voss
P. pungens Engelm.
P. p. 'Glauca'

10

Pinus cembra L.

12

3
4

12
3,""13' 11' 21 '36
12

_2_,12,13,15,16,17,18,
19,23,35
12,17,19,22,24
i.2,6,8,12,15,29,30,
34,35,36
12,34
12
5,10,15,16,28
12,15,16,17,19,22,24,
25,28,29,30,35,36
5,13,16,20,21,22,23,
28,29,33,34
3,14,22,35
15,30,36
1,13,17,28,30,33
2,8,11,16,22,28,30
8,11,16,28,36
12
6

1.2,f.1,2.7

13,30
10,12,16,17,20,21,22,
23,2.Q,34,35
16, 2Q
2Q
24,f2,g],28,35,2§
4,14,15,23
3,4,Q,2,10,12,1!,1§,
11,18,19,20,g},2Q,34
6,17,18,2.7,34
.2.,11,12,16,11,19,20,
21,23,24,25,28,29,30,
31,32,33,35,36
.2.,.3.., 6, 7' 11,12, 11, tl,
23,28,29,2Q,31,33,35,
36

~t.i,6,7,~.2.!2.!7,2

5, '23
3,5,6,12,13,24,25,28,
33,35,36
3,6,15,34
.
4, 6
8,10,11,17,28,29
17,24
3' 6' 11 '12' 13' 19' 22,
28,29,35,36
6,8,11,16,19,28,29,
30,31,34,35,36
9,12,16
16,17,22,23
2,5,6,12,13,16,22,
23,24,27
3,5,10,12,16,17,22,
27,28, 29,34
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( 1)

(2)

Pinus contorta Dougl . var latifolia
Pinus peuce Gris.
=>inus mugo Turra
"s eudotsuga menziesii (r.li rb. )Franco
Thuja occidentalis 1 .

1

3
3
2

6

(3)
22

-

2,2_,28
13,17,35
21
},11,12,13,11,28

1) Kohteit ten numerointi kuten kuvassa 1 . Alleviivatuissa kohteissa
otettu herbaarionäyte

ROBERT J. RAINIO
DENDROLOGI I TRAKTERNA RUNT SÖDRA VETTERN
Den galmla och ärorika broderföreningen på andra sidan Bottniska
Viken "Föreningen för dendrolo gi och parkvård" , har i år firat
sitt 50- års jubileum. Av årets evenemang skall här närmare redovisas den excursion som 29 . och 30 augusti ägde rum i södra Vetterbygden , då vissa data kunna vara av intresse även för oss fin ländare .
Intresset för dendrologi är relativt stort i Riket , ty hela 110
medlemmar hade anlänt till Jönköping därifrån resan startade . I
detta sammanhang före den rent dendrologiska beskrivningen kan
nämnas de trevli ea luncherna och särskilt den ståtliga middagen
med föreningens ordförande, greve Torgil ven Seth som värd i
Stora Hotellet i Jönköping , där alla deltagarna var samlade i en
livlig diskussion .
Första dagen b esågs bl . a. de snart 130- åri ga ekplanteringarna på
Visingsön i Vettern . Ekarna stod mycket glest med en underplantering av gran , ädelgran (Abies alba) eller bok, vilka ständigt
måste efterhållas för att inte växa in i ekkronorna . Produktionen
på ek lär vara mycket ringa , blott en tredjedel av Pranens, vilket
säkerlipen delvis beror på en ständigt återkommande kalätninp av
kronorna penom diverse larver.
Den andra da7en gav e pentlipen mycket mera av dendrolo~iskt intresse .
Då besöktes Rydfors gamla bruk beläget en del väster om Jönköpinp ,
alltså inte mera inom den varma klimatzon, som beteknar strand-
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områderna runt södra Vettern . De mest häpnadsväckande träden voro
en grupp jättehöga Abies amabilis, vilka av excursionsmedl emmarna
bestämdes vara tydligt över 35- meter stadiet ! Och detta till trots
hade dessa träd toppskott på ca 40 cm . Utseendet i det h ela var
vackert och grönskande utan tarra ~renar eller barrlusangrepp , vilka
ofta tyvärr brukar förfula en del äldre ädelgranar . Därtill är det
kanske av intresse att komma med en lista över de övriga äldre barrträden : Ab ies nobilis , A. alba , A. concolor , Pinus peuce och Pseudotsuga menziesii .
På eftermiddaP.en restes så till ordförandens residens , Bratteborf ,
beläget på det klimatkarga Småländska höglandet närmare 250 meter
över havet . Här sågs en mycket vacker , om ej så hög Abies amabilis
samt som en stor överraskning tvenne ca 10 m höP.a Chamaecyparis
Lawsoni ana . Därtill stod där planterade två sorter av ädelP.ran av
vars natur även de bästa kännarna inom excursionen blevo i tvivelsmål. Skull e det inte varit för härdiphet en så hade den ena döpts
till Abies Nordmanniana, den andra liknade nåpot , men inte helt vår
vanli ga Abies sibirica .
Utanför excursionen bör nämnas från Jönköpin~s stadspark ett jättelikt solitärträd både vad omfång och höjd beträffar . Ingen hade
tidigare kunnat bestämma trädet , men närmast torde det varit frå~a
om en Abies Louwiana . Från Gränna nära kyrkan måste nämnas tre
stycken ca 3 meter höga Ginkgo biloba, samt en del Castanea sativa ,
Platanus acerifolia, Juplans rePia , Thujops is dolabrata och Chamaecyparis Lawsoniana i vackra exemplar . Uära l~ orrköping (Stenkulla)
besår-s ett par icke kådkräftanfäktade Pinus strobus med en ypperlig
stam och god höjd , likaså en enstammi g Tsu~a canadensis , som med
sin tallika habitus var vacker även ur skogsmannens synpunkt . Även
Abies Nordmanniana hade kommit upp till 30 meter , men var tämlie:en
svårt antastad av barrlus .

Dendrologi an Seuran jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla
jäsenmaksu Seuran postisiirtotilille 419 92 - 1 . Henkilöjäseniltä
vuosimaksu on 10 markkaa (opiskelijoilta 5 markkaa) , ainais jäsenmaksu on 150 markkaa .
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TUONTIL IIKE JALI LY Y VAARA
Turku 9, Kirveenmäki
Puh. 921 / 16088-23375
Puutarha-alan tuontiliike

TUULIKKI SIMOJOKI
PUOLA
Dendrologien j a Taimistovilje lijöiden retkeilykohde 23 . 7 - 3. 8.1970
Itäis enä Keski - Eur ooppana yhdessä Böömin ja Unkarin kanssa muodostaa
Puola Euroopan historiallise n kehityksen kannalta tärkeän kontakti alueen ja r ajavyöhykkeen itäalaavien alueen länsipuolella . Polanie
eli peltokansa , josta Pommerin vallattuaan tuli myös merikansa, on
900- luvulta l ähti en kasvanut länsimaiden yhteyteen . Saksan keisari kunnan dynastiset s i teet sekä erityisesti slaavilaisten ruhtinassukuj en
kääntyminen kr istinuskoon a i heutti sivistykselli sesti ja myös poliittisesti r atkais evan kääntymisen kohti länsimaita, sillä Puolan aatelis johtoisella kirkolla ei ollut vastinetta bysantt ilaisessa kirkossa .
Toisin kuin Saksa ja Baltian maat jäi Puola 1500- luvulla Rooman kirkon
alaisuuteen ja muodostui vastauskonpuh d istuksen erääksi keskukseksi .
1600- luvul l e asti Puola oli itäinen suurvalta, mm . Ruot si - Suomen
valtapyrkimys ten vastustaja kaakossa .
Aina Boleslav III : sta lähtien (992- 1025) , joka jakoi kuningaskunta nsa
neljän poikansa kesken , · on Puolan yläluokka alistanut valtaansa ne
poliittiset ja yhteiskunnal liset valtuudet, jotka muissa maissa kuuluivat hallitsijalle . Tämä 'hallituksetto muus', talonpoikien orjuus
sekä kunnioitusta herättävän keskiluokan puuttumien on johtanut Puolan
kansalliseen perikatoon . Suuren turkkilaistai steli jan Juhana III So-
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bieskin kuollessa 1600- luvun lopulla sammui Puolan suuruus ja tämän
jälkeen se on yhä enemmän muuttunut maailmanhistorian tekijästä sen
kohteeksi . Tätä pohjaa vasten on ymmärrettävä myös Puolan viimeisimmän kehitysvaiheen , kommunismin, keinotekoinen , ei alkuvoimainen
vaikutus .
Puolan nykyisen kansantasavallan pinta- ala on 31 1730 km 2 ja asukkaita
on n . 97 henkeä /km 2 • Uatkareittimme oli Swinoujscie , Poznan , Kornik,
'.7roclaw (Breslau), Krakova, Tatra , Zakopane, Varsova, Lodz , Poznan,
Swinoujscie . Hatka kulki pääasiallisesti vehnä- , ruis- j a kauravi lje lysten läpi . Reitillä näkyi myös jonkin verran peruna- ja pellavaviljelyksiä, entisen Breslaun lähellä myös sokerijuurikasta. Eaatalousaluetta on Puolassa n . 20 . 3 milj . ha josta yks ityisillä n . 85%, valtion tiloilla 13% ja tuotanto- osuuskunnilla 2% . I:etsät , joita Puolan
pinta- alasta on n . 24% ovat suurimmaksi osaksi valtion omistuksessa .
Yksityinen saa omistaa korkeintaan yhden hehtaarin metsää . Alangoilla on vallitsevana mäntymetsät, vuoristoalueella lehtikuusi - ja kuusi metsät . Runsaasti sekametsiä sekä kosteammilla mailla pyökki, leppä
ja tammimetsiä.
Hatkan kohokohta oli käynti Kornikin arboretumissa, mikä vaatii oman
erillisen selostuksensa . Kornikissa tutustuttiin myös vientitaimitarhaan ja koelaitokseen sekä Rogalinin linnaan, j oka antoi erittäin edus tavan käsityksen Puolan kukoistuksen ajan aatelisten elämänmuodon
loistokkuudesta . Katukuvassa oli muistutuksena tästä ajasta mitä kauniimmat hevoset kulttuurihistoriallisena kontrastina keikkuvia kärryjä ja ajajien harmaata, nukkavierua vaatepartta vasten .
Vanhat kauppakeskukset Poznan , Breslau ja Krakova olivat myös esittelykohteina . Breslau ja Krakova olivat jo hansa- ajalla yli 20 000 asukkaan keskuksia ja Krakovan yliopisto kuuluu Euroopan keskiajalla perustettujen yliopistojen joukkoon (v . 1364) . Kaikki oli tietenkin
pommitettu maan tasalle moneen kertaan, ja lopputulos oli todella
edustava - varsinkin Krakovan kohdalla, j onka ensimmäinen hävitys
tapahtui jo mongolien vaellusten aikana 1241 .
Ennen Karpaatei l le nousua laskeutui retkikunta kuuluisaan Wi eliczkan
suolakaivokseen aina 3 kilometrin syvyyteen . Paikalta on louhittu suolaa jo 1000- luvun alkupuolelta .
Tatran kohdalla oli retkeilyohjelmassa Tatran Rysy 2499 m korkea Pieinyn vuoriryhmä Dunojecissa ja Tatra National Park .
Varsovassa , Chopinin synnyinkaupunP,issa j a Puolan pääkaupungissa vuodesta 1596 oli tutustumiskohteina Wilanow Park, Sobiesk Park , botani-
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nen puutarha ja koristepensai den vientitaimitarha , Lisillcsi oli kaupunein nähtävyyksien esittely,
Paluumatkalla oli vielä yksi erillinen tutustumiskohde, Lodzin taimi tarha , josta nopeana yhteenvetona voi Hitlerin tapaan lausua: "Die
Or ganisation war ganz polnisch."
Puolan matkan retkeilyohjelma oli vaativa, n . 300 km viikossa, mikä
käytännössä merkitsi melko tarkkaa pitäytymistä bussin ikkunasta leviäviin maisemiin . Kireä aikataulu asetti myös erityisen suuria vaatimuksia mat~anjohtajalle, onnistuneesta lopputuloksesta kunnioittava
kiitos tilanomistaja Axel Ti gerstedtille. Retkeilyn onnistumisen rat kaisevana edellytyksenä oli kuitenkin matkaseurueen hämmästyttävä
~Jky sovittautua samaan matkamelodiaan, jonka sointuväri oli varsin
iloinen.
Puolan matkan miellyttävät muistot varmasti säilyvät jos lopetan tämän
selostuksen Axelin kädenpuristukseen, Lexan lauluun, Annin tervehdykseen
ja Göstan nauruun .

Dendrologisia havaintoja Regalinin
linnan varjossa. Valok , O, Luukkanen .
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M U STI LA
Hedelmäpuita ja -pensaita
Koristekasveja
Havupuut ovat erikoisalamme

MUSTILAN TAIMITARHAT
E 1 i mäki -

Puh. nimihuuto
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Seuran jäseni lle tiedoksi

~
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Drndroloeian Seuran sääntöjen toisessa pykälässä , jossa määritetään
yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot, mainitaan mm . mahdollisen
kuva- aineiston arkistoiminen jäsenten käytettäväksi . Seuran kevät kokouksessa 25 . 5. 1970 päätettiin aloittaa kuvakokoelman hankkiminen .
Dendrologian Seura vetoaa jäseniinsä, pyytäen kuva- lahjoituksia :
sekä tavanomaiset valokuvat että dia- kuvat ovat yhtä tervetulleita .

Dendrolo gian Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina ,
marraskuun 9. päivänä kello 1830 Helsingissä, Metsätalon luentosalissa III (Unioninkatu 40 B, 2 . kerros). Esityslistalla mm . Seuran
Halli t uksen valitseminen seuraavalle kalenterivuodelle .
Toivomme runsasta osaanottoa !

Dendrologian Seuran Tiedotuksia N: o 4/1970 ilmestyy j oulukuussa .
Lyhyehköjä artikkeleita otetaan kiitollisesti vastaan .
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Kuva 1 . Luoteis- Euroopan kasvillisuusvyöhykkeet ja - lohkot
(Ahti & Hämet - Ahti & J alas 1968) . Yhtenäiset ja katkoviivat
vyöhykerajoja , kaksoisviivat lohkorajoja . B= boreaalinen,
S= etelä- , M= keski - ja N= pohjoisboreaalinen . o = erittäin
3
mereinen , 0 2 = puolimer einen, o1 = lievästi mereinen , OC =
indifferentti , c 1 = l i evästi mantereinen .

Kuva 2 . Boreaaliset vyöhykkeet itä- r anadassa (T . Ahd in osittain
julkaisemattoman kartan mukaan) . A= arktinen , B= boreaalinen ,
T= temperaattinen, H= hemi- , r;= po ~j ois - , :.:= k eski - j a 3=
eteläboreaalinen .
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LEENA HÄMET-AHTI
'-

BIOKLIMAATTISESTI SUOMEA VASTAAVISTA ALUEISTA
Kaukana toisistaan sijaitsevien, lajistoltaankin aivan erilaisten
alueitten ekologiselle vertailulle antaa mahdollisuuden ns. biokliLähinnä

maattisten kasvillisuusvyöhykkeitten ja -lohkojen käyttö.

lämpötilasta aiheutuu, että kasvillisuus muodostaa suurin piirtein
leveyspiirien suuntaisia, läpi mannerten ulottuvia, sirkumpolaarisia vyöhykkeitä, jotka erilainen sademäärä puolestaan jakaa suurin
piirtein pituuspiirien suuntaisesti mereisyys-mantereisuus asteeltaan ja kasvillisuutensa puolesta eroaviksi lohkoiksi. Jokaisessa
lohkossa vallitseva ns. alueellinen kasvillisuus on yhdenmukaista
ja erottuu enemmän tai vähemmän selvästi ympäröivien lohkojen alueellisesta kasvillisuudesta; vertailu on aina suoritettava mahdollisimman samarihisella kallio- ja maaperällä esiintyvän kasvillisuuden
kesken, jotta edafiset erot eliminoituvat.

Ne kasvillisuusvyöhyk-

keet, jotka esiintyvät mannerten pohjoisosissa meren tasossa, ovat
etelämpänä vuoristoalueilla löydettävissä korkeusvyöhykkeinä .
Suurimman osan Suomesta peittää ns. pohjoinen havumetsävyöhyke eli
taiga eli boreaalinen Vyöhyke, jolle on ominaista mm. metsien havupuuvaltaisuus ja podsolimaannos.

Boreaalinen kasvillisuus vallitsee

laajana vyöhykkeenä Euraasian ja Pohjois-Amerikan mantereen pohjoisosia arktisen vyöhykkeen eteläpuolella.

Kuvassa 1 on ehdotus luoteis-

Euroopan kasvillisuusvyöhyke- ja lohkojaoksi.

Sen mukaan Suomi ulot-

tuu poikki keski- ja eteläboreaalisen vyöhykkeen, eteläisin rannikko
sekä lounais-Suomi ja Ahvenanmaa ovat hemiboreaalista vyöhykettä ja
pohjois-Suomi pohjoisboreaalista.
arktista ( = metsätundraa)
hykkeeseen.

Tuntureitten ylärinteillä on hemi-

ja tunturipaljakat kuuluvat ar.ktiseen vyö-

Koska kahta viimeksimainittua ei tavata meillä meren ta-

solla vaan korkeusvyöhykkeinä, voimme niitten nimeen liittää etuliitjolla voimme korostaa niitten esiintymistä korkeusvyöhykkeinä, ja kutsua niitä orohemiarktiseksi ja oroarktiseksi vyöhykkeeksi.
teen

~-,

Myös boreaaliset vyöhykkeet ovat etelämpänä korkeusvyöhykkeitä:
etelä-Ruotsissa Smoolannin ylänkö on alaoroboreaalinen (
reaalinen).

=

jo

eteläbo-

Vaikka maamme on suuren Auraasian mantereen länsireunassa,

Skandinavian vuoristoselänne eristää sen tehokkaasti valtamerestä ja
niin maassamme on vain lievästi mereisiä, indifferenttejä tai lievästi

mantereisia lohkoja.
Esitetty kasvillisuuden vyöhyke- ja lohkojako on tehty lähinnä metsäkasvillisuuden perusteella, joka boreaalisissa vyöhykkeissä on vallitsevaa alueellista kasvillisuutta, lukuunottamatta kaikkein mereisimpiä
lohkoja (esim. Norjan uloin rannikko, Aleutit, Kurilit), joilla vallitsevat puuttomat nummet joko luontaisesti tai ihmisen toiminnan tuloksena.
Jos siis haluamme löytää meidän olojamme bioklimaattisesti vastaavia
alueita voidaksemme esim. määritellä puu- ja pensaslajien provenienssin sopivuuden, on etsittävä boreaalisten vyöhykkeitten lievästi mereisiä ja lievästi mantereisia lohkoja.

Koko ajan on muistettava. että

Suomi ulottuu neljään vyöhykkeeseen ja käsittää mereisyydeitään melko
erilaisia osia, ja siksi on tarkasti ajateltava, mille osalle haemme
vastinetta.
Tekijä, jonka aiheuttamia eroja on vaikea havaita muuten samankaltaisten lohkojen kasvillisuudessa, on valoilmasto.

Esim. keskiboreaalinen

tuore kangasmetsä jossain Kainuussa on täysin eroavasta putkilokasvilajistostaan huolimatta hyvin samanlainen kuin keski sen Brittiläisen
Kdlumbian vuoristossa, vaikka pohjois-eteläsuuntainen ero on mil tei
1500

km:

Ilmeisesti kuitenkin kasveja siirrettäessä valon erilaisuus

on tärkeä kysymys, ja jos haluamme löytää siinäkin suhteessa

Suo~en

eri lohkojen kaltaisia alueita, jo pikainen silmäys pallokartaan osoittaa, että tulos on oleva hyvin laiha.
Tällaista vertailutehtävää vaikeuttaa suuresti se, että eri maissa
kasvillisuusvyöhykkeitä erotetaan ja kasvillisuutta kuva taan hyvin eri
perustein.

Läheisiä alueita on helppo verrata mutta kaukana toisistaan

sijaitsevilla alueilla ja aivan eri perustein tehtyjen tutkimusten
rinnastaminen on epävarmaa niin kauan kuin oma maastokokemus puuttuu.
Seuraavassa Aasiaa kosketteleva osa on vain kirjalli suuteen (venäläiseen ja japanilaiseen) perustuva.
Eurooppa
Lähimmät Suomea suuresti muistuttavat alueet ovat ne osat
~orjaa

ja itä-Karjalaa (vrt.

kuva

~uotsia,

1), joissa boreaaliset vyöhykkeet

ova t mercisyys-mantereisuus asteeltaan samanlaisia kuin meillä ja metsien

ka~vilajistokin

on miltei sama.

Idempänä pohjois-Venäjä on lie-

västi mantereista vastaten ilmeisesti vettattain hyvin maamme mante rei-
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sia lohkoja. Noin 60. leveysasteen tienoilla on venäläisten tutkijain
mukaan keski- ja etelätaigan raja, joka vastaa meidän hemi- ja eteläboreaalisen vyöhykkeemme välistä rajaa, ja pohjois-Suomea vastaavia
pohjoisboreaalisia alueita on mm. Petsöran mutkan tienoilla. Puuja pensaslajista metsissä on meille melko tuttua; Picea abies ssp.
obovata, Abies sibirica, Pinus cembra ssp. sibirica ja Populus tremula
muodostavat metsät, joissa lisäksi voi esiintyä Salix pentandra, Betula
verrucosa, ~ pubescens, Alnus glutinosa, ~ incana, Sorbus aucuparia
ssp. sibirica ja Prunus padus.
Pensaista mainittakoon Ribes hispidulum (jota on myös meillä koillis-Suomessa), Spiraea media, Cotoneaster
niger, ~ cinnabarinus, Rosa acicularis ja papulajit. Clematis alpina
ssp. sibirica köynöstelee metsien aukkopaikoissa.
Keski- ja pohjois-Uralin rinteet ovat mereisempiä kuin viereinen tasanko,
ja keski-Uralin rinteitten ala-, keski-~ jäoroboreaaliset lohkot ovatkin ilmeisesti lähempänä Suomen vastaavia lohkoja kuin pohjois-Venäjän
tasankoalueen lohkot. Pohjois-Uralille ovat ominaisia koivumetsät
yläoroboreaalisessa vyöhykkeessä sekä metsärajan tienoilla ja tämä
alue muistuttaakin Lapin tunturikoivikkoisia osia.
Aasia
Uralin itäpuolella mantereisuus on niin suuri, ettei Suomen olosuhteita
vastaavaa ole ennen Ohotan meren rannikkoaluetta. Ainoastaan muutamil~
la vuoristoalueilla metsärajantienoot ovat vain heikosti mantereisia
ja muistuttavat Lappia; tällainen alue on mm. Norilskin vuorilla Jenisein suussa.
Ohotan meren rannikot, varsinkin länsirannikko, eivät ole äärimmäisen
mereisiä, vaan muistuttavat jossain määrin Itämeren ympäristöä.
Kamts!tkan itäosa, Kurilit ja Hokkaido ovat puolestaan hyvin mereisiä
kuten Norjan läntisimmät osat. Ohotan rannikolla kylmäk~steaa ilmastoa
kestävä koivu, Betula ermani!, muodostaa metsänrajan kuten tunturikoivu
länsi- ja pohjois-Lapissa. Suomen mereisiä eteläboreaalisia ja hemiboreaalisia lohkoja vastaavaa kasvillisuutta on Ohotan meren lounaisrannikkolla ja Sahalinin saaren pohjoisosassa lähellä meren tasoa,
mantereisempaa on rannikkovuOriston takana. Keski- ja Pohjoisboreaalisia ovat saman meren länsi- ja pohjoisreuna, lounaisosassa vuor~eton
rinteet. Jotkut länsi-Kamt§atkan keski- ja eteläboreaalisista suurista
jokilaaksoista ovat ilmeisesti vain lievästi mereisiä.
Tämän alueen kasvilajisto on meille melko vieras; yleisimpiä metsäpuita
ovat kuivilla mailla Larix gmelinii, Betula platyphylla, Populus tremula
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(näyttää olevan yleinen vain hemi- ja eteläboreaalisessa vyöhykkeessä) ,
~ezoensis (hemiboreaali-

sekä tuoreilla rehevähköillä paikoilla Picea

sesta keskiboreaaliseen), Abies sachalinensis (hemiboreaalisesta eteläboreaaliseen, mereinen), Picea abies ssp. obovata, Populus suaveolens,
Salix penta-roides ja Chosenia arbutifolia.

Mereiset metsärajat ovat

Betula ermaniin tai Alnus maximowicziin muodostamia.

~

pumila

-tiheiköt ovat tavallisia keskiboreaalisesta hemiarktiseen vyöhykkeeseen. Varsinkin tuoreissa ja rehevissä metsissä sekä jokien ja purojen
varsissa on runsaasti pensaita: Salix schwerinii,
ja keskiboreaalinen), Ribes dikuscha,
boreaalinen), Spiraea media,

~·

~·

fragrans,

salicifolia,

~·

~·

~·

rorida (etelätriste (pohjois-

beauverdiana (keski-

ja pohjoisboreaalinen), Crataegus dahurica (hemi- ja eteläboreaalinen),
Sorbus sambucifolia (mereinen), Prunus padus s.lat., ~· sargentii
(hemi- ja ehkä eteläboreaalinen), Potentilla fruticosa, Rosa acicularis,
rugosa, Caragana jubata, Cornus (Thelycrania) alba s.lat. (hemiboreaalisesta keskiboreaaliseen) , Rhododendron adamsii (pohjoisbore-

~·

aalinen?),

~·

aureum (pohjoisboreaalinen?),

~·

folium, Sambucus sieboldiana, Lonicera edulis,
middendorfiana (mereinen).

dahuricum,
~·

~·parvi

chamissoi, Diervilla

Köynnöksistä, jotka .ovat yleisiä ja moni-

laijisia Itä-Aasiassa, esiintyy boreaalisissa vyöhykkeissä (ainakin
hemi-, etelä- ja ehkä keskiboreaalisessakin) Clematis ochotensis ja

c.

fusca mereisissä lohkoissa.

Pohjois-Amerikka
Alaska on kangastellut sekä metsäntutkijoiden että kasvitieteilijöiden
mielessä alueena,joka suurilmastoltaan vastaisi Suomea. Kuitenkaan
sieltä ei löydy vastinetta läheskään kaikille maamme lohkoille, sillä
hemiboreaalista kasvillisuutta siellä tuskin on ollenkaan ja eteläboreaalista on vain Alaskan etelärannikolla (Alaskan "Pannunvarren" Kenian niemimaan komeat Picea sitchensis - Tsuga heterophylla-metsät),
joka on niin mereistä, ettei meillä vastaavaa ole. Sitävastoin sisäAlaskassa on kontinentaalisuudeltaan suurin piirtein Suomen mantereisia
lohkoja vastaavia alueita mm. Matanuskan (keskiboreaalinen alaosiltaan)
Idempänä Yukoja Tananan (pääosiltaan pohjoisboreaalinen) laaksot.
nissa ja Mackenzien alueella, ja pohjoisempana, esim. Yukon-joen
yläjuoksulla, mantereisuus on huomattavasti suurempi kuin meillä.
Alaskalainen metsä on melko kotoisen tuntuinen. vaikka tuttuja lajeja
löytyy usein vain pohjakerroksen sammalien ja jäkälien joukossa.
Puuston muodostaa tavallisesti Picea glauca, seassa voi olla Betula
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papyrifera ja Populus tremuloides ja varsinkin tuoreella alustalla
Populus balsamifera, joka usein on hyvin korkeaa (jopa yli 20 m).
Pensaskerros on alaskalaisessa kangasmetsässäkin paremmin kehittynyt
kuin meillä, jopa toisinaan vaikeuttaen liikkumistakin, mutta runsain
se on tietysti rehevillä tyypeillä, purojen varsisaa yms. ; lajeista
mainittakoon Juniperus eommunis s.lat.
Alnus erispa, Ribes hudsonianum,

~·

(matala), Betula glandulosa,

triste,

Sp~raea

beauverdiana,

Sorbus seopulina (keskiboreaalinen?), Amelanehier alnifolia, Potentilla
frutieosa, Rosa aeieularis ssp. sayi, Shepherdia eanadensis (kalkkilaji),
Elaea,nus eommutata, Viburnum edule.

Rämeillä, jotka ovat tyypiltään

rääseikkörämeitä, vallitsee Pieea matiana sekä leteorämeillä Larix lari~

var. alaskensis.

Alaskasta Pohjois-Amerikan itäosiin siirryttäessä mantereisuus vasta
Hudsonin lahden ympäristössä vähenee, ja Ontariosaa ja Quebeeissa on
Suomen olosuhteita vastaavia

aluei~a.

molempien sijaintiperuskallioalueella.
vyöhykkeet itä-Kanadassa.

Yhtäläisyyttä korostaa vielä
Kuva

2 esittää boreaaliset

Yläjärven pohjoisranta ja St. Lawreneen

lahden ympäritö ovat ilmeisesti mereisempiä kuin mikään osa maatamme.
Esim. Antieestin saari, joka oppikirjoissa on mainittu esimerkkinä
Suomen ilmastoa vastaavista alueista, lienee lähinnä keskiboreaalinen,
mutta sademäärä on suurempi kuin missään Suomessa.
Vallitseva puulaji Ontariosaa ja Quebeeissa eteläboreaalisesta metsärajalle on Pieea mariana, joka suosii hapanta kasvualustaa ja viihtyy
huonosti kalkkipitoisilla paikoilla.

Sen lisäksi kaikissa vyöhykkeissä
~

esiintyvät vaihtelevassa määrin Populus balsamifera,
kalkkipitoisilla paikoilla syrjäyttää
~

larieina.

~

glauea, joka

maianan, sekä lettorämeillä

Pohjoisboreaalisessa vyöhykkeessä vähävaltaisena

sekapuuna on mm. Sorbus deeora,

~ensaskerroksessa

papu1en ohella Betula

glandulifera, Potentilla frvtieosa, Shepherdia eanadensis, ja
aeieularis ssp. sayi.

Rosa

Etelä- ja keskiboreaalisessa vyöhykkeessä esiin-

tyvät edellisten lisäksi Abies balsamea, Pinus banksiana, Betula

~

rifera ja Populus tremuloides, kolme viimeksi mainittu,a varsinkin vanhoilla kuloalueilla tai jokien tai järvien rannoilla.

Lisäksi tavataan

Sorbus amerieana, Prunus pennsylvaniea, Fraxinus niger (eteläboreaalinen) sekä runsaasti pensaita: Ribes hudsonianum,
~·

~·

oxyaeanthoides,

laeustre, ~· glandulosum, ~· triste, Amelanehier alnifolia, Rhamnus

alnifolia, Elaeagnus eommutata, Cornus (Thelyerania) serieea (
stolonifera), Diervilla lonieera, Lonieera eanadensis,

~·

=

f·

involuerata,

Symphoriearpos rivularis, Viburnum edule, Sambueus raeeroosa ssp. pubens.
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Useimmilla mainituista on esiintymisensä pohjoisraja keskiboreaalisessa vyöhykkeessä, mutta joitakin tavataan vielä pohjoisboreaalisessa
kaikkein suotuisimmilla paikoilla. Eteläboreaalisessa vyöhykkeessä
on aikaisemmin mainittujen lisäksi Thuja occidentalis yleinen kosteilla paikoilla (rannat, puronvarsikorvet jne.)
Hemiboreaalinen vyöhyke on täällä kuten kaikkialla muuallakin edellisiä
runsaslajisempi, puista mainittakoon Pinus strobus, ~· resinosa, Thuja
occidentalis, ~ mariana (vain karvilla r ämeillä) , Populus grandidentata, Betula lutea, Quercus macrocarpa, R· rubra, ~ americana,
Acer saccharum, ~· rubrum, ~· saccharinum, Fraxinus pennsylvanica.
Osa eteläboreaalisen vyöhykkeen pensaista esiintyy täälläkin, lisäksi
Inainittakoon Corylus cornuta, Ribes americana, Amelanchier laevis,
Prunus nigra, Rhus typhina, Ceanothus ovatus sekä köynnöksistä Celastrus scandens ja Clematis verticillaris.
Vuoristoalueet
Kuten aikaisemmin on todettu, boreaaliset vyöhykkeet esiintyvät etelämpänä vuoristoalueilla korkeusvyöhykkeinä 1 ~ Kaukana.k in toisistaan sijaitsevilta lajistollisesti aivan erilaisilta vuoristoalueilta voidaan
löytää ekologisesti vastaavaa kasvillisuutta. Esimerkkinä olkoon
itäisessä Kolumbiassa 2 > Cariboo-vuoristossa sijaitseva Wells Gray
Provincial Park (n. 52°N, 120°W), jonka kasvillisuuteen kirjoittajalla
oli tilaisuus perehtyä 1961. Wells Grayn alimmat laaksojen rinteet
ovat alaoroboreaalisia ( = eteläboreaalisia) noin 600 ja 900 m välillä.
Hemiboreaalista vyöhykettä ei tutkimuksiin! kuulunut. Alaoroboreaalista vyöhykettä on alueella kaksi kosteudeltaan selvästi erottuvaa
lohkoa, kuivempi, joka vastaa olosuhteiltaan etelä-Suomea, ja kosteampi,
joka on etelä-Suomea selvästi hieman mereisempi.

1. Dendrologian Seura ry:n ja Taimistoviljelijät ry:n viime kesäinen
Puolan retki ulottui Tatralle keskioroboreaaliseen vyöhykkeeseen,
jossa tie kulkee jonkin matkaa Zakopanen kylän ja Tsekkoslovakian rajan
välillä, mainitut paikat ovat ilmeisesti alaoroboreaalisia. Oichowin
alueen samoin kuin Swietokrfyskien metsäalueen pääosat leinevät orohemiboreaalisia, Puolan alanko on temperaattista vyöhykettä. Puolan oroboreaaliset osat ovat mereisempiä kuin meidän vastaavat alueemme.
2. Prof. V. Kujala on yhdessä prof. A. Kalelan kanssa 1931 tekemänsä
tutkimusmatkan tuloksena esittänyt, että erityisesti Brittiläisen
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Kolumbian sisäosissa on alueita, joilta voitaisiin saada Suomen oloihin alkuperältään soveltuvaa puitten ja pensaitten siementä.
Kuivemman lohkon klimaks-metsissä tuoreilla ravinteisilla mailla
vallitsevat Picea engelmannii, ~· engelmannii x glauca, Abies ~
carpa, Thuja plicata (erityisesti kosteissa paikoissa) ja Pseudotsuga
menziesii var. glauca, vähävaltaisina sekapuina ovat Acer glabrum ja
Populus trichocarpa. Kuloalueilla syntyy Populus tremuloides-, Salix
scouleriana- ja Betula papyrifera-metsiköitä. Kuivat niukkaravinteiset hietikot valtaa Pinus contorta .ssp. latifolia. Kosteammassa lohkossa ei tavattu ravinteisia tuoreita maita mutta kuivilla, niukkaravinteisilla mailla klimakspuu on Tsuga heterophylla, jonka seassa
on vähän Pinus monticolaa. Pensaskerros tuoreilla ravinteisilla tyypeillä on hyvin kehittynyt: Amelanchier alnifolia, Cornus sericea s.
lat., Corylus cf. cornuta, Lonicera involucrata, Ribes lacustre, ~·
oxyacanthoides, ~ gymnocarpa, Rosa nutkana s. lat., Rubus parviflorus, Shepherdia canadensis, Spiraea lucida, Viburnum trilobum.
Keskioroboreaalinen vyöhyke, 900 ja 1200 m välillä on hieman mereisempää kuin Suomen keskiboreaalinen vyöhyke. Tuoreet ja ravinteiset
metsät ovat ~ engelmanniin, Thuja plicatan ja ~ lasiocarpan
vallitsemia, Tsuga heterophylla ja Pseudotsuga menziesii var. glauca
ovat sekapuuna. Kuivilla kankailla P.siintyvät Picea engelmannii,
Abies lasiocarpa tai Tsuga heterophylla. Tuoreitten metsien pensaskerros on tavallisesti tiheä ja tekee metsät vaikeakulkuisiksi:
Oplopanax horridus, Rhododendron albiflorum, Menziesia ferruginea,
~ lacustre, Lonicera involucrata ja Rubus parviflorus ovat tavalliset osakkaat, kuivilla tyypeillä esiintyvät Spiraea lucida ja
Menziesia ferruginea.
Yläoroboreaalinen ( = pohjoisboreaalinen) vyöhyke on 1200-1600 m
välillä, sekin humidinen ja ilmeisesti aikalailla hyvin pohjoisSuomen mereisiä lohkoja vastaava. Klimaksipuita ovat tässä vyöhykkeessä vain ~ englemannii ja Abies lasiocarpa, kuloalueilla vallitsee ~ contorta ssp. latifolia yksin. Muita puita tässä vyöhykkeessä ei tutkimusalueelia tavattukaan. Pensaskerros on tiheä, mutta
sen muodostaa pääasiassa vain Rhododendron albiflorum, joka varsinkin
vyöhykkeen ylärajoilla muodostaa miltei läpitunkemattoman tiheikön,
ja sen seassa niukahkona esiintyvä Menziesia ferruginea. Muut pensaat ovat tuiki harvinaisia.
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Orohemiarktisessa vyöhykkeessä, joka on 1600 ja 2000 m välillä,
metsää on vain saarekkeina laajojen niittyjen välillä.

Niityt ovat

täällä alkuperäisiä, niitä ei ole koskaan laidunnettu eivätkä ne
ole myöskään kulojen aikaansaamia.

Vastaava kasvillisuusvyöhyke on

meillä pohjoisessa tuntureitten rinteillä yhtä jaksoisen koivikon
yläpuolella sekä etelämpänä monien tuntureitten laet ovat tässä
eivätkä eroarktisessa vyöhykkeessä (esi m. Rukatunturi, Luosto).
Wells Grayn orohemiarktisen vyöhykkeen mets ä s a arek keissa vallitsee Abies lasiocarpa, mutta Picea englemannii o n myö s yleinen.
Ainoå pensas on harvinaisena esiintyvä Rh o d o de n d ron albiflorum.
Samalla tavoin kuin Cariboo-vuoriston Wells Gray Provincial Parkissa
oroboreaaliset vyöhykkeet ovat löydettävissä muistakin Pohjois-Amerikan ja Euraasian keskileveyksien vuoristoista.

Ja useimmissa

vuoristoissa mereisimpiä ja mantereisimpia lukuunottamatta on todennäköisesti lohkoja, jotka bioklimaattisesti
Suomen osia.

vastaavat joitakin

Mutta vuoristoalueilla, missä vyöhykkeet pirstoutuvat

eri suuntaisilla rinteillä pieniksi lohkoiksi, on vastinkasvillisuuden löytäminen tarkemman ja kriittisemmän työn takana kuin tasankoalueilla.

Kuva 3 . Pohjoi s boreaalista mantereista Picea m" riana - met s ää .
Suu ri Or j a j ärvi , ll . \! . T.
Kuva 4. Li evästi mereistä keskioroboreaalista Picea en r el~annii 
Ab ies l asiocarpa - mets ää . ·:rells Grey Provincial ark , B. C.
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I(uva 5 . Lieväst i mereistä alaoro boreaalista "'hu j a plicata - mets ää ,
kookkaat puut tien varre ssa ovat Pooulus t ric hocaroaa (korkeus n .
30m) . ~ ells Gray Provincial Park , B. C.
!:uva 6 . Lievästi mantereista alaoroboreaalista kulon jälkeen syntynyt t ä Ponulus tremuloides - metsää , jossa on sekapuuna Picea glaucaa
j a Betula papyriferaa , pensasl:errokse ssa vallitsevat Sh eph erdia
cana rl ens is ~a Pac wst ima myrsinites . ·:l ells Gray Provi n cial Park , B. C.
l:uva 7 . Lievästi mereinen yläoroboreaalinen ku loala , jolle on muodostumassa Pinus contorta ssp . latifoli a - metsä . Wells Gray Provin cial
Park , B. C.
Kuva 8 . Li eväst i mereisiä orohemiarktisia metsäsaarekl: ei t a j a nii ttyjä. Vallitseva puu on Abies lasiocaroa mutta suurimmat yksilöt ovat
Picea engelmanniita . Yl ells Gray _- rovi:~cial ? ark , B. C.
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TAPIO K. KALLIO
DENDROLOGIAA TSEKKOSLOVAKIASSA
Tsekkoslovakia -

maa Euroopan sydämessä

tunnetaan erityisesti päivänpolitiikas-

ta. "Ken hallitsee Böömiä, hallitsee koko Eurooppaa". Tsekkoslovakian historia on aina ollut hyvin värikästä . Omaa kieltään tästä kertovat monet erityyliset linnat, jotka säännöllisesti ovat suurempien tai pienempien puistojen ympäröimiä. Tsekkoslovakian puistot ja arboretumit ovatkin suurenmoista nähtävää dendrologiasta kiinnostuneille henkilöille eri puolilta maailmaa. Viime kesänä oli minulla tilaisuus tutustua
eräisiin sikäläisiin puistoihin ja arboretumeihin.
Ehkä huomåttavin nähtävyys oli 15 km Prahan eteläpuolella oleva Pruhonice, jossa sijaitsee 230 hehtaarin puisto. Hjvänä kiintopisteenä on pseudorenessanssityylinen linna, joka sai nykyisen muotonsa viime vuosisadan lopulla. Pruhonicen alueet ovat olleet
niin kauan kuin historia tietää kertoa - aateliston, luostarien ja ritariston sekä myöhemmin vieraiden aateliesukujen omistuksessa. Puisto 1000-lukuisine
puuvartisine lajeineen on peräisin pääasiassa viime vuosisadan vaihteesta, jolloin
sen omistajana oli kreivi Ernst Silva-Tarouca (1860-1936) . Hän oli kautta maailman
tunnettu dendrologi perustaen mm. dendrologian seurat sekä Itävalta-Unkariin että
myös Tsekkoslovakiaan tasavallan syntymisen jälkeen . Hänen huomattavin julkaisunsa
on yhdessä Camillo Schneiderin kanssa laatimansa 3-osainen koristekasveja käsittelevä
teos .
Pruhonicen linnassa toimii nykyisin Tsekkoslovakian tiedeakatemian kasvitieteen laitos suurine herbarioineen ja käpykokoelmineen, joka muuten on sijoitettu kreivilliseen viinikellariin ! Linnassa on myös koristekasviviljelyn laitos, jonka tutkimuskohteina ovat sekä puut, pensaat ja perennat että lasinalaiset koristekasvit. Aikaisemmin on Pruhonicessa toiminut myös muita laitoksia, mm . vihannesviljelyn ja hedel mänviljelyn laitokset, jotka kuitenkin on suureksi osaksi siirretty uudelleenjärjestelyjen aikana muualle. Tältä kaudelta on vielä jäljellä puiston vieressä suuri ja
vanha hedelmäpuiden lajikekokoelma.
Puisto on nykyisin kasvitieteen laitoksen hallinnassa. Siihen tutustuminen edes pintapuoliaesti vaatii ainakin pari päivää! or.han käytävie.n kin pituus jo 40 kilometriä.
Puisto on ilmeisesti ollut hyvää vauhtia rappeutumassa, mutta nykyisin täällä, kuten
muuallakin Tsekkoslovakiassa, on alettu kiinnittää puistoihin ja niissä suoritettavaan tutkimukseen enemmän huomiota. Suurelta osalta puisto on kuitenkin vielä nytkin
luonnonpuistona, jossa maisemaa korostavat niityt kasvavat korkeaa heinää. Paljon
kasvilajeja on hävinnyt aikojen kuluessa. Katastrofaalis1ksi tässä suhteessa mainit-
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tiin vuodet 1929 ja 1941 , jolloin saavutettiin pakkaaennätyksiä lämpötilan laskiessa
lähelle -40 °C.
Kasveista kiintyi huomio erityisesti alppiruusuihin (Rhododendron), jotka olivat vallitsevina penaaina ja joista Pruhonicessa on kehitetty runsaasti uusia näyttäviä lajikkeita. Lehtipuista olivat varsinkin vaahterat (~) ja tammet (Quercus) hyvin
edustettuina. Näistä mainittakoon vain suuret Q. palustris- Q. macranthera-puut .
Mielenkiintoisia olivat monet "eksoottiset" kasvit , kuten Ailanthus altissima ,
Catalpa ovata, Davidia involucrata 'Vilmoriniana', Hibiscus syriacus, Juglans-lajit,
Liriodendron tulipifera, Magnolia-lajit, Nothofagus obliqua, Phellodendron ja Pterocarya-lajit, Robinia pseudoacacia, Yucca filamentosa, jne. Havupuista oli runsaslajiaesti ja -muotoisesti edustettuna varsinkin ChamaecYParis-suku. Varsin erikoislaatuinen oli riippuvaoksainen hemlokki, Tsuga canadensis 'Pendula', joka oli vain parin
metrin korkuinen, mutta levittäytynyt laajalle alalle . Luonnollisesti löytyi Metaseguoia glYPtostroboides- yksilöitä ja suuria Gingko biloba-puita . Tsekkoslovakiassa
hyvin suosittu kapean pylväsmäinen kotimainen tuijamuoto, Thuja occidentalis 'Malonyana ' tuntui myös meikäläisiin oloihin sopivalta muotopuulta.
Perennoista olivat parhaiten edustettuina kivikkokasvit, jotka oli sijoitettu erityiseen "alpiniumiin". Se oli nähtävyys sinänsä ollen huolellisimmin hoidetuita alueita
koko puistossa. Gentiana- ja Saxifraga- suvut olivat suurimpia ryhmiä tässä tilkkutäkissä .
Prahan ympäristössä on myös useita muita puistoja linnoineen , joista on ennen muita
mainittava tavallisena turistikohteenakin tunnettu Konopi§te . Itse Prahassa on mielenkiintoisin kohde keskellä kaupunkia oleva Kaarlen Yliopiston kasvitieteellinen
puutarha , joka on erittäin hyvin hoidettu . Sen erikoisuuksista mainittakoon lähes
sata lajia ja lajiketta käsittävä Sempervivum-kokoelma ja kasvihuoneiden sivulla kasvava leveän kartiomainen Gingko- muoto, G. biloba 'Pragensis '.
Pohjois-Määrissä

lähellä Opavan kaupunkia sijaitsee Sleesian Museon hallinnassa ole-

va Arboretum Novy Dvur . Tämä intensiivinen puisto on perustettu vuosina 1906-1926,
jona aikana sinne istutettiin 6oo puuvartista lajia ja toistatuhatta perennalajia .
Puisto jcutui sittemmin eri syistä rappiolle, kunnes siitä vuonna 1958 tuli Sleesian
Museon arboretum . Sen a lue käsittää kolme hehtaaria vanhaa puistoa ja 15 hehtaaria
metsää, jota vähit ellen raivataan ja istutetaan arboretumiksi .
Arboretumin erikoisuudet ovat ennen kaikkea ChamaecYParis-lajit, joukossa harvinaisuus
C. thyoides 'Pyramidata• . Hyvin edustettuina olivat myös Ericaceae-heimon kasvit sekä
suvut Acer ja Viburnum . Vaahteroista on maininn.a narvoinen erityisesti Acer shirasawa-
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Erikoisuuksista mainittakoon edelleen Ilex opaca, joka muuten peitetään talveksi,
Sciadopitys verticillata, CryPtomeria japonica, Aucuba japonica, Fontanesia philly-

~·

roides jne. Suurena harvinaisuutena näytettiin Neuvostoliitosta saatua hyvin siroa
pallomaista Microbiota decussataa, joka lienee jokin Thuja or1entalisen muoto .
Arboretumin tutkijoista, joita johtajan lisäksi on kaksi muuta, on t oinen erikoistunut
alppiruusuihin ja toisen erikoisalana ovat vaahterat ja strobusmänty . Jälkimmäinen aihe liittyy läheisesti metsänhoitoon: tarkoituksena on löytää teollisuussavuja kestävät ja nopeakasvuiset Pinus strobus-kannat Pohjois-Määrin teollisuusseutuja varten.
Arboretumin keskellä on pieni näyttelyhalli, jossa parhaillaan oli valokuvausnäyttely
dendrologisista aiheista. Kuvat olivat erittä1n korkeatasoisia, mutta arboretumilla
olikin käytettävissään kaksi ammattivalokuvaajaa (!).
Arboretum Novy Dvur oli ehkä mielenkiintois1n kohde koko Tsekkoslovak1assa suomalai sin silmin katsottuna . Ilmasto on siellä melko mantereinen, joten talvet ovat ankaria
(minimi v. 1929

-38,o

0

c) joulu-, .tammi- ja helmikuun keskilämpötilojen jäädessä al-

le nollan. Vuoden keskilämpötila on 7-8 °C ja sademäärä 600-700 mm.
Ajaessamme Opavasta Olomoucin ja Brnon kautta kohti lounasta alkoivat maisemat muuttua. Pohjois-Määrin kuusimetsät muuttuivat keskieurooppalaisiksi leht1metsiksi pyökkeineen ja tammineen . Niinpä matkamme viimeinen kohde, Lednicen puutarhakorkeakoulu,
oli jo huomattavasti "eksoottisempi" kasvistoltaan kuin Novy Dvur tai Pruhonice . Alimmat lämpötilat ovat täällä vain 12-15 pakkasastetta ja kasvukauden kesk1lämpöt1la on
noin 15 °C. Ilmasto on silti niin mantere1nen, että esimerkiks1 merellisen ilmaston
puu Cedrus atlantica ei tahdo menestyä.
Lednicen puisto perustettiin Napoleonin sotien aikoihin. Ennen epäterveellisen suoalueen sijaan syntyi uljas puisto 150 hehtaareineen ja useine tekolamp1neen

kiitos

ranskalaisten sotavank1en!
Lähinnä linnaa

luonnollisesti korkeakoulu to1mi vanhassa l1nnassa

oli suuret

ruusuistutukset. Pääasiassa oli käytetty puisto- ja remonto1via pensasruusuja . Lajikkeet, jotka meillä jäävät 60-70 cm :n korkuisiksi, kasvoivat täällä miehenmittaisiksi
aiheuttaen tiettyjä vaikeuksia tunnistamisessa. Paitsi tunnettuJa yleismaa1lmallisia
ruusulajikkeita, oli istutettu myös oman jalostustyön tuloksia. Pu1stossa esiintyi jo
runsaasti meillä tuntemattomia puulajeja, jotka kuuluivat mm . suku1h1n Gled1tsia, Jasminum, Platanus, Torreya jne. Erikoisin puu oli Sophora japon1ca 'Pendula', joka t1he1ne riippuvine oksastoineen ja väärine runkoineen oli vähintäinkin kummallisen näköinen.
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Kävimme myös Lednicen korkeakoulun taimistossa. Pääasiana siellä oliva t hedelmäpuiden
taimet, joskin myös koristekasveja viljeltiin . Perennoista näkyivät olevan valtaka sveina ritarinkannukset (Del phinium) j a pionit ( Paeonia) , jotka kukk i es saan ant oivat
iloisen väriläikän muuten harmaaseen taimistoon.
Tsekkoslovakian puistot olivat dendrologin silmillä katsottuna erittäin mielenki intoiset . Erityisesti kannattaa lopuksi mainita, että vaikka maa kamppaile e t a loudellisten vaikeuksien keskellä, on siellä vanhan kulttuurimaan arvon muka i s esti t aj uttu
myös dendrologisen tutkimuksen arvo sekä kasvitieteessä että käytännön sovellutuksissa puistojen perustamisessa ja hoidossa.

Pruh onicen linna - Tsekkoslovakian d endrologian keskus ,

Metsänjalostussäätiö
Alkut ie 69, Helsinki 66 p 740 011

Kotimaisia puita ja n i iden erikoismuotoja istutuksiin
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TAPIO K. KALLIO
HAVAINTOJA PUISTOJ»>ME LEHMUKSISTA

Suomessa on käytetty puistoistutuksiin pääasiassa kolmea eri lehmuslajia: metsälehmusta (Tilia cordata Mill.), isolehtistä lehmusta (T. platrphylla Scop.) ja näiden
hybridiä, puistolehmusta

(!.

x europaea L. ). Jonkin verran on käytetty myös kiiltä-

välehtistä ja riippuvaoksaista Krimin lehmusta(!. x euchlora K. Koch), joka on menestynyt kohtalaisesti mm. Lepaan puistossa Tyrvännössä (2).
Metsälehmus eli niinipuukasvaa luonnonvaraisena Etelä-Suomessa . Istutettuna sitä on
tavattu hyvin menestyneenä vielä Oulussa (2). Pohjois-Karjalaan on metsälehmusta istutettu aikaisemmin runsaasti, mutta ne ovat pykyisin suureksi osaksi ränsistyneitä
tai heikkokuntoisia (1). Tätä lajia suositumpia koristepuita ovat kuitenkin olleet
puistolehmus ja isolehtinen lehmus. Puistolehmusta onkin pidettävä meillä kauniina
ja arvokkaana puistopuunai viihtyyhän se hyvin vielä Oulujoki-linjalle asti (2) . Sen
sijaan isolehtinen lehmus on huomattavasti arempi, vaikka sitä onkin meillä istutettu puistoihin melko runsaasti Etelä-Suomessa . Tästä lehmusla"ista on lisäksi menestmistietoja mm. Vaasasta, Kuopiosta ja Jyväskylästä (2) . Kuitenkin se saa helposti
pakkasvikoja, etenkin runkoonsa. Erityisen selvästi tämä tuli esille kuluneena syksynä Puutarhantutkimuslaitoksen puistossa Piikkiössä le.h musten leikkausten yhteydessä.
Puutarhantutkimuslaitoksen puistoon istutettiin vuonna 1933 kaksitoista isolehtistä
lehmusta kujanteeksi. Niistä kuitenkin kuoli jo vuonna 1936 muutamia yksilöitä, jotka korvattiin välittömästi uusilla puilla (3) . Wåmä ovat osoittautuneet kuitenkin
puistolehmuksiksi. Sen jälkeen on vielä jouduttu poistamaan ränsistyneitä isolehtisiä
lehmuksia yksi toisensa jälkeen, joten niitä on tällä hetkellä jäljellä enää kaksi.
Sen sijaan kaikki kolme myöhemmin (v. 1936) istutettua puistolehmusta ovat menestyneet hyvin. Syksyllä jouduttiin lehmuksista sahaamaan pois suurehkoja oksia liikenteen tieltä. Tässä yhteydessä todettiin, että ulkonaisesti melko terveiltä näyttäneet
isolehtiset lehmukset olivat pahasti lahovikaisia (kuva ). Ilmeisesti muutaman vuoden
kuluttua jouduttaneen poistamaan myös nämä kaksi viimeistä isolehtistä lehmusta .
Puistolehmuksissa ei ollut havaittavissa lainkaan lahovikoja . Niiden tuleentuminen on
muuten huomattavasti varhaisempaa kuin isolehtisten lehmusten, mikä osaltaan viittaa
parempaan talvenkestävyyteen.
Isolehtinen lehmus, jota vielä Ruotsissa tavataan luonnonvaraisenakin, tosin harvinaisena (4), ei meidän oloissamme enää sovellu puistopuuna käytettäväksi heikon talvenkestävyytensä ja siitä johtuvan nopean ränsistymisen takia. Sen sijaan metsälehmus
ja puistolehmus ovat meillä riittävän kestäviä ja soveltuvat hyvin puisto- ja kujan-
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nepuiksi Etelä- ja Keski- Suomeen.
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Kuva 1 . Oksien poistamisen aiheuttamia tuoreita arpia eri lehmuslajeilla : vasemmalla Tilia europaea, oikealla ! . platyphylla .

l'uva 2 . Ta\.:"ana oikealla oleva Tilia olatV'lhvlla- yksilö on vielä
lel-J.d ess ä , kun sen sijaan vasernr'lalla näk;.rvä puistole!'>JTlUS
(! . euronaea) on täysin tuleentunut . Vnva ot ettu 7 . 11.1967 .
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Valittiin Dendrologian Seura ry : n puheenjohtajaksi vuodeksi 1971
professori P.r: .A. Ti,g;erstedt
Valittiin Dendrologian Seura ry : n varapuheenjoht a jaksi vuodeksi
1971 taimitarhain tarkastaja T. O. Larsson
Valittiin hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt :
Prof.
r.:aisteri
Lisensiaatti
Toimittaja
Taim . vilj .
Prof .

14§

19§

20§

PÖYTÄKIRJASTA

Jaakko
'i'apio
Erkki
I:iilo
Gösta
Toivo

Jalas
J<:allio
Kaukovirta
Y.arhu
Nordling
Rautavaara

Ylimh .
Prof .
Opettaja
r.:etsät . yo
Prof .

Pentti
Sa kari
Leif
Tuulikki
C- E.

Ritoniemi
Saarnijoki
Sirnb erP"
Simojoki
Unn erus

Keskusteltiin Seuran rahatilanteesta . Todettiin että Seuralla on
tällä hetkellä ra~ava j austa n . 150 mk . Loka.lruun alussa on lähetetty
52 . teollisuuslaitokselle ~ a kaupalliselle yritykselle puheenjohtajan a l lekir j oittama avustus pyyntö , jossa PJ7detään joko suoranaista
rahallista tukea tai tukea lehtimainosten kautta .
Ilmoitettiin että Op etusministeriön tieteellisten seurojen julkaisutoimintaa tukevasta rahastosta on mahdollisuus anoa avustusta ensi
vuoden alussa
Maisteri Olkanen esitti Ympäristösuojelu toimikunnan komiteamietinnön
rauh oitus - j a suojelualueiden rei.isteröirnisestä. Esitettiin etti
D endrolo~ian Seura tekisi ehdotuksen rekisteröinti toiminna~ laa j en tamisesta koskemaan varsinaisten luonnonsuo jelukohteiden lis äksi
kaikkia Suomen uuistoja, puistometsiä )a arboretume) a (arviol t a n .
2- 3000 kohdetta) . i;äin saatua materiaalia voisi käyttää perusopetuksessa , aikuiskasvatuksessa sekä viihtyvyyttä j a maamme arvostusta
lisäävänä tekijänä . Korni tean ehdotuksen mukaan toiminta keski tt~,risi
'I.uonnonsuo j eluvuosi 1970' toimikuntaan .
Keskusteltiin siitä , olisiko D endrolo ~ ian Seura kypsä ottamaan tämän
te htävän hoitaakseen . Seurassa on koettuna suuri asiantuntemus , se
kokoaa luultavasti naremmin kuin mikään muu tieteellinen seura asiasta
kiinnostuneet ammattimiehet ja harrastelijat . Asian a~aminen edellyttäisi Seuran aktiivisuutta ja antaisi sille vastuun . Päädyttiin
siihen , että tehtävä on liian laaja aatteelliselle yhdistykselle ,
sen hoitaminen olisi naras jättä~ Luonnonsuo jelutoimiston tehtäv~csi .
D endrolo~ian Seura voisi tarjota tehtävässä asiantunti j a - anua .
Ilmoitettiin että Puolan matkalla oli ehd otettu ensi kesänä jär jestettäväksi noin viikon kestävä retkeily Suomessa, jolloin ~e re hdyt 
täisiin sii hen , mitä Suomessa oikein kasvaa . Ehdotusta }=annatettiin .
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Nyt Te löydätte kaupasta
uutta Serlaa. Iloiset, pallokuvioiset pakkaukset:
punaista, keltaista, valkoista.
Nimi:

Toalett-

kaksoiskreppi
Neljän rullan pakkauk-

sissa.

G.A.Serlachius Oy, Mänttä

Kun on puhe metsätaloudesta on mukana
METSÄLEHTI
Julkaisij-a KESKUSMETSÄLAUTAKUNTA TAPIO
Salomonkatu 17 B, Helsinki 10
puh. 90-645901.
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UETS jiJJIES, BIOLOOGI , PUUTARHAIDES TAI HARRASTELIJA !

Tule mukaan Seuraamme. Seuran tarkoitus on täysin aatteellinen ja sen
välityksellä pyritään luomaan yhteinen foorumi kaikkien kiinnostuneiden iloksi j a hyödyksi .
Dendrologian Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 101 . Jäseneksi
liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu Seuran postisiirtotilille
419 92-1. Henki l öjäseni lt ä vuosimaksu on 10 markkaa (opiskelijoilta
5 markkaa) , ainais jäsenmaksu on 150 markkaa .
SUURI JOULUKILPAILU

Toimitus haluaa näiden kuvien välityksellä toivottaa oikein
HYVÄÄ J OULUA

samalla kun julistetaan dendrologinen kilpailu : 6 Mitkä lajit
ovat esitett yinä kuvissa 1 - 4 ?
Arvoisat vastaukset pyydetään lähettämään lehden toimitukselle .
Od otettavissa yllätyspalkinto !

