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Tåmä merkki on tuttu jo 
kahdelle sukupolvelle 

Helsin ·n Y · ton 

Kymiyhtiön leima. Tuhannet miehet ovat iskeneet sen leimakirveellään Suomen 
metsissä miljooniin pölkkyihin. Pölkkyihin, jotka vesistöjämme, maanteitämme 
ja rautateitämme pitkin ovat kulkeutuneet jalostettavaksi Kymin Osakeyhtiön 
eri tuotantolaitoksiin. 
Tänä päivänä tämä merkki voisi yhtä hyvin olla kunniamerkki kaikille niille 
miehille, jotka omalla työpanoksellaan ovat olleet nostamassa suomalaisen puun
jalostusteollisuuden nykyisiin mittasuhteisiin. 
Viime vuonna jalostimme puuta 3,4 miljoonaa kuutiometriä. 

PAPERITEOLLISUUS: KYMIN PAPERITEHDAS 
VOIKKAAN PAPERITEHDAS 

SELLULOOSATEOLLISUUS: KYMIN SULFIITTISELLULOOSATEHDAS 
KUUSANNIEMEN SULFAATTISELLULOOSAT!HDAS 

JALOSTUSTEOLLISUUS: ITSEJÄLJENTÄVÄ PAPERI 
MP·TUOTTEET 
PAPERINJALOSTUS 
KIRJAPAINO 

KEMIANTEOLLISUUS: KUUSANKOSKEN KEMIAN TEHTAAT 
PORVOON MUOVIALAN TEHTAAT 

SAHATEOLLISUUS: HALLAN TEHDAS 
I<ARTONKITEOLLISUUS: JUANKOSKEN TEHDAS 

LISÄKSI KYMIN OSAKEYHTIÖÖN KUULUU METALLI· 
TEOLLISUUTTA, JOKA TUNNETAAN NIMELLÄ HÖGFORS 
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MAX. HAGMAN 

PINUS PUMILA (PALL.) REGEL,ETT BORTGLÖMT ALTERNATIV. 

I vårt alltmer stadsbetonade samhälle är det ett typiskt drag, 

att tomterna blir allt mindre och mindre och utrymmet för träd 

och prydnadsväxter på bostadsområdena allt mera begränsat.Det 

gamla barrträdsbestådet som till äventyrs funnits på byggnads

platsen brukar oftast i samband med bygget få så svåra skador 

att det efter några års lidande tynar bort och det återstår 

bara för trädgårdsarkitekterna och deras medhjalpare att försöka 

få något grönt i stället.Sommartid går ju allt väl,men när den 

nordiska vinterns långa period sätter in blir trädgården ofta 

k_al och ohemtrevlig. 

I motsats till andra länder med ett mildare klimat,där odling 

av städsegröna barrträd i det lilla formatet tack vare ett stort 

sortiment tradgårdsformer av Thuja, Chamaecyparis ,Taxus,Juniperus 

etc. är mycket betydande ,har hos oss förhållandevis få valmöjlig

heter stått till buds.Den vanliga pyramidenen har ett bestående 

rykte av att vara svår att flytta och nästan det enda som plan

terats verkar att vara den mellaneuropeiska bergtallen Pinus 

mugo Turra . Denna har i stallet blivit alla planlaggares för

tjusning och torde tillsammans med den importerade Picea pungens 

'glauca' stå för lejonparten av våra trädgårdsbarrträd. 

Emellertid har det upprepade gånger visat sig, att bergtallen 

ingalunda är ett så lampligt miniatyrbarrträd som man kanske 

föreställt sig.Ofta har man planterat fröplantor av en proveniens 

som karakteriserats av ett mer eller mindre upprätt växtsätt och 

som redan vid förhållandevis tidig ålder visat risighet,avfallande 

barrskrud,snöskador o.s.v. Det vid planteringen så lovande lilla 

barrträdet har m.a.o.blivit ett ruggigt monster som man tolererar 

bara för att man inte har något bättre. 

Kanske vi dock inte letat tillräckligt efter m~jliga ersättare 

för bergtallen.Ett trädslag som oförtjänt blivit bortglömt är 

utan tvekan dvargcembran Pinus pumila (Pall.)Regel,ehuru denna 

art skulle ha en hel del att erb j uda för våra mindre parker och 

vi llatradgårdar. 
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Pinus pumila ~r en till subgenus Strobus Lemm. (Haploxylon Rehder ) 

hörande tallart med en mycket vidstr~ckt utbredning i områden 

med ett klimat delvis liknande det hos oss och varifrån andra 

tr~dslag redan med framgång importerats till våra tradgårdar. 

Dv~rgcembrans utbredning omfattar sålunda (se t.ex.Critchfield 

och Little,l966) betydande delar av nordöstra Asien från Lena

floden och Baikal i v~ster till Ochotska havets kuster i öster 

och från Kamtchatka och Sachalin till Manschuriet och Norra 

Korea. ön Hokkaido och de högre bergstrakterna i det centrala 

Japan höra dessutom till artens utbredningsområde. 

Arten ar i bergstrakter ofta skoggr~nsbildande och en detaljerad 

beskrivning av dess v~xtförhållanden har l~mnats av Hulten (1927). 

Den kande forskningsresanden Sten Bergman (1923) har på ett 

synnerligen målande s~tt skildrat de vedermödor som ~ro för

knippade med genomtr~ngandet av "kedrovniken" på Kamtchatka

vulkanernas sluttningar. Såsom redan namnet anger v~xer P .pumila 

mycket långsamt och har alltid ett buskartat utseende.På 40 

år når den inte mera ~n ungef~r 1,5 m i höjd medan d~remot 

kronans utbredning i sidled på grund av de många sidostammarna 

kan vara betydande. 

Bild l.Ståtligt exemplar av P.pumila c.40 år,på Rulludden i 

Esbo köping. 
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Arten förefaller att vara synnerligen snöfast.Hulten (op.cit,) 
anger att tre meter höga bestånd av vinterns snö sammanpressats 
till en höjd av bara 0,6 meter för att på våren n~r snön mjuknat 
plötsligt alla på en gång springa upp till sin ursprungliga höjd. 

Barren aro 4 - 7 centimeter långa och till antalet fem per kort
skott . De i övrigt klargröna barren ar tack vare de vaxbelagda 
innersidorna vackert blågråskiftande . 

Bild 2,Barrskruden hos P. pumila gör 
ett tatt och frodigt intryck. 

..... -: 

·: . 

-?· ·:~ -: 
-:;"" -:; .. -

:; 

Bild 3,Mogna kottar tagna 

hösten 1970 från exemplaret 

i bild 4, 

Har tallen kottar kan man inte misstaga sig på arten ty dessa 
~ro mycket kannspaka,klart bruna och omkring 3-4 centimeter 
långa,De öppna sig inte före avfallandet, 

I Finland har ,efter vad det verkar,P.pumila varit ytterst spar
samt företradd i kultur.Genom en förfrågan av mag.B.Kihlman 
blev jag uppm~rksamgjord på det i bild 1 fotograferade exempla
ret som v~xer på Rulludden i Esbo.Detta exemplar planterades 
j~mte ett annat,nu n~stan lika stort,exemplar omkring år 1930 
men det har t.v. inte varit möjligt att harleda plantornas 
ursprung. Arkitekt B. Schalin har hos sig i Jorvas någ~a dvarg
cembror (Bild 4) som vid ungef~r liknande ålder uppnått manshöjd. 
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Bild 4,Grupp av c.40-åriga P.pumila planterade i Jorvas av 

arkitekt B.Schalin (t,h.på bilden). 

Träden i Jorvas har flere gånger satt kottar och moget frö av 

vilket även plantor kunnat uppdragas.Enligt arkitekt Schalins 

uppgift torde på Stjärnsunds trädgårdsinstitut (Lepaa) också 

finnas ett exemplar av P.pumila. Professor ?.Tigerstedt har 

meddelat mig att i parken på Hongola gård i Urjala skulle växa 

ett vackert exemplar men jag har inte varit i tillfälle att 

fotografera detsamma. I Mustila Arboretum har arten varit 

planterad men "har den försvunnit" (Tigerstedt,l922,s,206) och 

synes senare inte ha blivit återinförd. 

Det är anmärkningsvärt att inte de annaPs så ofta utnyttjade 

möjligheterna till import från ryska plantskolor under slutet 

av senaste sekel utnyttjats i fråga om denna art.Höjligen är 

det artens långsamma utveckling som gjort den till ett ogynnsamt 

objekt för plantskolekultur och försäljning. De P.pumila som 

jag i Tusby uppdragit av frö erhållet från Sovjetunionen har t.v. 

(plantorna äro nu 1+1 åriga) klarat sig väl men äro naturligtvis 

småvuxna och inte ännu på något år utplanteringsdugliga. 

Med tanke på artens stora utbredning synes det helt möjligt att 

för en utvidgad odling erhålla frö av en för oss lämpad proveniens. 

En sak måste dock i detta sammanhang omnämnas.Man kunde lätt 

frestas att för härdighetens skull försöka importera frö från 

den kallaste delen av Sibirien,från Dauriens inland.Det har 

emellertid för andra trädslag visat sig att detta inte alltid 

varit ett gott val. ~arix dahurica,"från centrum av artens 
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utbredningsområde", har i Mustila Arboretum visat sig lida av 

-tydlig otrivsel och de få exemplar som på arboretets sydslutt 

ning uppnått tr~ddimension ha alla fört en tynande tillvaro. 

Samma l~rktr~dsart av en proveniens från samma område impor

terad till Finland på 1950-talet och utplanterad i ett av mig 

anlagt försök i Tusby, har av ok~nd anledning gått ut i samtliga 

upprepningar medan t.ex.L.dahurica v.kurilensis i Tusby klarat 

sig utm~rkt,Det ~r möjligt att P.pumila införskaffad från 

Jakutien eller Baikal skulle förhålla sig på samma s~tt . Det 

förefaller d~rför som om man borde skaffa frö från något mer 

maritima områden,förslagsvis kustlandet av Manschuriet eller 

Kamchatka,Sachalin eller möjligen N.Korea.De japanska provenien

serna från Hokkaido vore s~kert ~ven v~rda att prövas. En 

försöksodling kunde klargöra om det föreligger skillnader i 

h~rdighet,v~xtform etc. mellan de olika provenienserna. 

Den Ouden och Boom (1965) beskriva i sin bok flere varianter av 

P.pumila vilka utm~rkas av ~nnu markantare dv~rgv~xt och en 

~nnu blåare och t~tare barrskrud, En för~dling med tanke på 

sådana former förefaller möjlig. P.sibirica,i likhet med P.peuce 

och flere andra tallarter av subgenus Haploxylon låter sig 

relativt l~tt självpollineras och det är mycket möjligt att 

detsamma g~ller även för P.pumila,De till förökning tagna 

varianterna kan t~nkas h~rstamma från frö insamlat från ensam

stående exemplar i någon botanisk tr~dgård d~r således största 

delen av fröet uppstått genom sj~lvpollinering. Om så ~r fallet 

borde inavel upptagas som för~dlingsmetod n~r det g~ller prydnads 

former av P.pumila. 

Flere av arterna inom Haploxylongruppen låta sig korsas med varandra, 

Mirov (1967)omtalar att P.pumila hybridiserar med P.sibirica i 

Baikalområdet d~r arternas utbredningsområden sammanfalla. Det 

vore ytterst intressant att utföra en artificiell korsning mellan 

P.pumila och P.sibirica.Möjligen kunde h~rur uppkomma betydelse

fulla parktr~d. Om något av våra inhemska exemplar av P.pumila 

blommar borde tillf~llet tillvaratagas med det snaraste . 

P.pumila har barr som karakteriseras av tvenne marginalt st~llda 

hartsgångar (Bild 5 a) i motsats till de trenne mera centralt 

st~llda hos P.sibirica (Bild 5 b),varför uppkomna hybrider kanske 

kunde identifieras redan på plantstadiet, 



Bild 5 a. Barr av P.pumila 

i tv~rsnitt,Två hartskanaler 

bel~gna n~ra epidermis. 

B 

Bild 5 b, Barr av P.sibirica 

i tv~rsnitt. Tre hartskanaler 

bel~gna djupare inne i barr

parenchymet, 

Kanske finns det i Finland andra exemplar av denna tallart ~n 

de h~r ovan n~mnda.I Aktiebolaget Proveniens' arkiv finnes 

en r~kning rörande ett parti P.pumila-frö som i april 1931 

såldes till Anola gård i Haistila. Vart plantorna tagit v~gen ~r 

mig obekant . S~llskapets arkiv mottager med tacksamhet upplys

ningar om denna intressanta och för våra förhållanden mycket 

v~rdefulla tallart. 
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ROBERT J. RAINIO 

RUISSALON DENDROLOGIAA 

Ainakin varsinaissuomalaisille on Ruissalon saari esittelemättäkin 

tuttu. Se sijaitsee Aurajoen suistossa reunustaen Turun satamaan 

tulevaa laivareittiä pohjoisen puolelta, sen pituus on n. 9 km, le

veys 1 - 3 km. Kuuluisuutensa on Ruissalo saavuttanut rehevän kas

villisuutensa vuoksi ja nimenomaan tammimetsiensä ansiosta, jotka ovat 

Suomen ylivoimaisesti laajimmat. Ruissalon luonnosta ja sen metsistä 

Yleensä on kuitenkin niin paljon kirjoitettu ja aihe on niin laaja, 

ettei tässä yhteydessä oli vaativasta otsikosta huolimatta tarkoitus 

eikä tarvekaan käsitellä Ruissalon dendrologiaa kotimaisten puulajien 

osalta muuta kuin eräin hajakuvainnoin. Sensijaan on tarkoitus kar

toittaa Ruissaloon istutetut huomattavimmat eksoottiset puulajit, aihe, 

josta ainakaan allekirjoittanut ei koskaan ole nähnyt sanottavia mai

nintoja julkisuudessa. 

Että Ruissaloon aikojen kuluessa on istutettu vieraita puulajeja keski

määrin enemmän kuin muualle, ei sinänsä ole yllättävää. Ruissalon 

puuston erikoisuus on inspiroinut kokeilemaan muitakin erikoisuuksia. 

Mainittakoon, että Ruissaloa on aikanaan ehdotettu ulkomaisten puu

lajien kokeilualueeksi. Tämä ehdotus ei kuitenkaan mennyt läpi 

onneksi, sillä havupuuviljelmät tammimetsien keskellä olisivatkin ol

leet auttamaton riitasointu maisemakuvassa. Seuraavassa kuvailtavien 

eksoottienalkuperää ja istutusvuotta ei kirjoittaja valitettavasti ole 

saanut selville. Suoritettujen kyselyjen perusteella näyttääkin siltä, 

että lähimmät tiedot näistä ovat menneet istuttajiensa mukana manan 

majoille, joten asian tämä puoli on pakko lähes kokonaan sivuuttaa. 

Käsittely puulajeittain lienee tarkoituksenmukaisin; järjestys on kir

joittajan subjektiivinen, on aloitettu kiinnostavimmasta. 

~ saccharium 1. dasycarpum, hopeavaahteraksi kutsuttu, on kiistatta 

Ruissalon suurin dendrologinen sensaatio, ja on nähtävästi vanhimpia 

maahamme Amerikasta tuotuja eksootteja. Lähestyttäessä Kansanpuiston 

uimarantaa ja tanssipaviljonkia tie kulkee halki lehmuskujanteen (Tilia 

intermedia) • Kaupungin taholta tultaessa saattaa tarkkaavainen dendro

logi jo kaukaa havaita, kuinka yksi puista on kasvanut selvästi yli 

muiden puiden keskikorkeuden. Ja lähelle tultaessa tämän yksilön voi 

erottaa lehmusten rivistöstä erikoisen kaarnansa ja suuremman läpimitan 

VUoksi. Tämän juhlavan puun korkeus on kokonaista 28 metriä ja ympärys

mitta rinnan korkeudelta 315 cm. Siinä meillä on vieras Kanadasta, 
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jonka hyvästä aklimatisoitumisesta ei voi olla epäilystä, sillä hopea

vaahterat on alunperin selvästikin istutettu samaan riviin lehmusten 

kanssa. Tien vastakkaisella puolella linja-autopysäkin luona on toi

nenkin yksilö, joka on naapurilehmuksia huomattavasti järeämpi, jos

kaan ei yhtä korkea kasvupaikan kuivuuden ja jäykkäsavisuuden vuoksi. 

Lähempänä ravintolarakennusta tiestä vasemmalle löytyy lisäksi kaksi 

yksilöä (kolmas myrskyn runtelema) , jotka korkeudessa vetävät vertoja 

ensiksi mainitulle, paksuimman ympärysmittakin lähes sama, yli 3 met

riä. Tanssipaviljongin pohjoisseinustalla on yksi monirunkoinen puu, 

joka vaikuttaa muita huomattavasti nuoremmalta, mutta on ehkä kanto

versoista syntynyt. Mentäessä taas vastakkaiseen suuntaan kohti Cho

raeuksen lähdettä tapaa lehmusten rivistössä vielä joitakin yksilöitä, 

jotka kuitenkin ovat rungoiltaan edellisiä huomattavasti hennompia. 

Kaikkiaan on puiden lukumäärä yksitoista. Artikkelin kirjoittaja on 

seurannut puita jo kohta kaksi vuosikymmentä; puut näyttävät kukkivan 

keväällä runsaasti, mutta yhtään ainutta siementä en ole nähnyt enkä 

merkkiäkään siementaimista. Puiden hyvän viihtyvyyden huomioon ottaen 

on tämä jonkin verran vaikeasti ymmärrettävissä, selityksenä saattaa 

olla puuyksilöiden liian läheinen sukulaisuus. Asia tarjoaisikin jol

lekin kiinnostuneelle hyvän tutkimusaiheen ja nuorennoksen saanti näis

tä puista olisi maamme dendrologialle melkoisen arvokas saavutus. 

Hopeavaahteran vaatimukset kasvupaikan suhteen näyttäisivät seuraavan

laisilta: mahdollisimman ravinnerikas, kosteahko kasvupaikka, jota ei 

alla oleva jäykkä savi kovin pahasti tunnu haittaavan. Valon vaatimuk

set ovat suhteellisen suuret, mutta kohtalainen tuulensuoja on välttä

mätön puiden huonon myrskynkestävyyden vuoksi. Jos nämä ehdot täyte

tään, saamme hopeavaahterasta Etelä-Suomen olosuhteisiin todella ar

vokkaan eksootin, joka kasvuvoimassa ja korkeudessa pystyy kilpailemaan 

kotimaisten puittemme kanssa. 

Carpinus betulus, valkopyökki, saakoon kakkossijan Ruissalon mielen

kiintoisten eksoottien listalla. Tavallinen Ruissalon kävijä ei kos

kaan löydä näitä puita, vaikka ne kasvavatkin kaikki lähes tiessä kiin

ni, siksi hyvin ne sulautuvat lehmusten ja pähkinäpensaitten joukkoon. 

Ensimmäinen ryhmä kasvaa Tammimäessä juuri Pursiseuran tienhaaran jäl

keen maantien molemmin puolin. Puut eivät ole korkeita, 6 - 8 metriä, 

mutta eivätpä ole järin vanhojakaan. Toinen ryhmä kasvaa heti Honka
pirtin tienhaaran jälkeen maantien samalla puolella tiheässä pähkinä

pensaikossa. Nämä ovat jopa edellisiä hiukan parempia, suorarunkoisia, 

mutta kärsivät pähkinäpensaiden kilpailusta. Paksuimman puun "rinnan" 

ympärysmitta on 45 cm. Kolmannella kasvupaikalla on vain yksi yksilö, 
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mutta se onkin koko Ruissalon suurin, arviolta 12 metriä korkea. Se 

kasvaa myös lähellä maantietä, Ison-Pukin tienhaarasta runsaat 100 met

riä eteenpäin, mutta on ympäröivän nuor'metsän vuoksi ylen vaikeasti 

löydettävissä. Se kärsi pahasti toissakesän kuivuudesta mutta tuntuu 

toipuvan tyydyttävästi. Varsinkin tämä yksilö on tuottanut runsaasti 

siementä, kaikki valitettavasti tyhjää, ainuttakaan siementainta ei ole 

näkynyt. Ylimetsänhoitaja Torsten Ranckenilta saatujen tietojen mukaan 

saattavat Ruissalon valkopyökit olla peräisin kreivi von der Schulen

burgin siemenlähetyksestä, joka oli kerätty Karpaattien ylirnrnistä 

esiintymistä. 

Fagus sylvatica, pyökki, ansaitsee sijan kolmantena. Valkopyökin jou

kossa Tammimäellä kasvaa myös joukko aitoja pyökkejä. Näiden yleinen 

vointi poikkeaa kuitenkin valkopyökeistä osoittaen samaa alttiutta pak

kaa- ja lahovikoihin kuin lähes kaikissa muissakin Suomessa tähän men

nessä viljellyissä metsiköissä. Aivan Pursiseuran tienhaaraa vasta

päätä tapaa kuitenkin yhdessä rykelrnässä joitakin yksilöitä, jotka näyt

tävät menestyvän tyydyttävästi. Mutta niinpä on myös kasvupaikka paras 

mahdollinen; tuulilta suojattu, lämmin, loivasti viettävä maasto, jossa 

ylispuuna harvalti tammea ja pyökit tiheän lehrnusnuorrnetsän ympäröimiä. 

Paras yksilö on 12 - 14 metriä korkea, aivan suora rungoltaan ja selvä, 

hyvin pituutta kasvava johtoverso työntymässä läpi tammen latvuksen. 

Näiden pyökkien on yli-rnh. T. Rancken arvellut olevan Ornbergin rotua 

(Ruotsi, Vetterin itäranta). Lastensiirtolan pihalla Iso-Pukkia vasta

päätä kasvoi ennen edellisiä suurempi punapyökki, josta nykyisin on 

vain kanto jäljellä. 

Prunus ~. linnunkirsikka, on Suomessa harvoin nähty puulaji ja vielä 

harvemmin se muodostaa edes välttäviä puita. Binkassa kasvoi ennen yksi 

pieni puu, joka kärsi pahasti pakkasista tuhoutuen lopulta kokonaan. 

Ruissalossa on kuitenkin jäljellä tätä puulajia vielä pieni ryhmä, jossa 

on muutama melko tyydyttävä yksilö, korkeuttakin kymmenisen metriä, ja 

"lähistöllä joitakin luonnonsiemennyksestä nousseita taimia. Kirsikka

ryhmää on vaikea löytää; se sijaitsee Honkapirtin ja Mäkilän välisen 

peltoaukeaman pohjoispuolella. 

~ carpinifolia, eräs jalavalaji, kasvaa Kailanpään itäisimmässä nie

mekkeessä. Kyseessä on yksi ainoa, tavattoman vanha yksilö, joka joskus 

on paleltunut n. 3 metrin korkeuteen, mutta on työntänyt paksusta rungos

taan runsaasti tyviversoja. Viiden metrin säteellä on joitakin nuorem

pia puita, jotka tuntulaivat olevan juuriveraoja - ilmiö, jota ei luuli

si jalavalla esiintyvän. 
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Populus ssp. Poppelin suku on edustavimrnillaan kujanteessa, joka on 

istutettu Veneveistämön rannasta nousevan Ruissalon vanhan tien molem

min puolin; nykyinen tie yhtyy siihen sen keskivaiheilla. Pellonlai

dassa Honkapirtistä itään on myös yksinäinen vanha yksilö. Lähempää 

lajin määritystä ei ole suoritettu. Mäkilän kohdalla kasvanut vanha, 

tunnettu valkopoppeli on tätä nykyä kokonaan tuhoutunut. 

Aesculus hippocastaneum, hevoskastanja, lie täydellisyyden vuoksi mai

nittava. Niitä tapaa siellä täällä istutettuina talojen pihoille, van

himmat kasvavat Kuuvan talon ja Erstavikin huvilan välisessä painantees

sa. 

Abies balsamea, palsamikuusi, valittakoon havupuista ensimmäiseksi. 

Sitä on vuosisadan alkuaikoina istutettu Ruissaloon runsaanlaisesti, 

joten jäljellä olevat puut ovat tätä nykyä jo korkeita. Istutukset 

sijaitsevat maantien laidalla, kaikki sen oikealla puolella. Ensim

mäinen on Kauppilan tienhaaran jälkeen keskellä luonnonsuojelualuetta, 

toinen heti Choraeuksen lähteen jälkeen. Lajin istutusalue sijaitsee 

Iso-Pukin tienhaarasta 100 - 200 metriä eteenpäin. Lisäksi on lajia 

istutettuna eräille huvilatonteille pihapuiksi. Puut olivat vielä 1950-

luvulla elinvoimaisia, mutta kuiva kesä 1955 tappoi niistä suuren jou

kon. Siitä lähtien ovat eloon jääneet puut kärsineet pahasti havukirva-

tuhoista ja ränsistyneet. Ennen suljetut metsiköt on myrsky kaatanut 

repaleisiksi, niin että istutusten entinen komeus on muisto vain. Mutta 

jos lehtipuiden nuorennos loistaa poissaolollaan, niin on Abies balsa

mea huolehtinut tästä asiasta sitäkin paremmin. Nimenomaan viimeksi 

mainitussa metsikössä on runsaasti nuorennosta ja taimia tapaa yli 
tuhannenkin metrin päässä emopuista. 

Pinus cembra, sembramäntyä, kasvaa Ruissalossa useassakin kohdin. Tässä 

yhteydessä on tarkoituksenmukaista kertoa vain kahdesta yksilöstä, jot

ka ovat korkeimmat mitä kirjoittaja on Suomessa nähnyt. Ne kasvavat 

Birkan huvilan alueella lihavassa pohjoisrinteessä, pohjantuulille to

sin täysin suojattomina. Rungonympärys ei ole ennen-näkemätön, n. 145 

cm, mutta korkeutta on noin 25 metriä. Ympäristössä satojenkin metrien 

päässä tapaa nuoria taimia todisteena oravien ja närhien kiinnostukses

ta puita kohtaan. Valitettavasti tuntuu taimia syntyvän vain huonolle 

metsämaalle, mutta ehkäpä jotkut pääsevät silti varttumaan kypsään 

ikään saakka. 
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Picea glauca, valkokuusi, kasvaa kolmena yksilönä edellisten takana. 

Puut eivät ole erityisen koristeellisia, eivätkä järin korkeitakaan, 

noin 15 metriä. Kaikkiaan on vuosien varrella tavattu kolme luonnon
tainta. 

Picea omorica, Serbian kuusta, on istutettu tammimetsän alle kahteen 

kohtaan; ensiksikin Ison-Pukin tienhaaraa vastapäätä ja toiseksi Mäki

län rantaan. Missä määrin istutuspaikan valinta on ekologisesti ja 

maisemallisesti onnistunut, jääköön sanomatta, itse puut ovat kuitenkin 

terveetja kauniit, joskaan eivät varmuudella ole vanhimmat Suomen nie-

mellä. Ei yhtään siementainta. 

Abies concolor, harmaa jalokuusi, esiintyy kolmena yksilönä Honkapirtin 

tienhaaran luona ja pikku metsikkönä tien oikealla puolella Kansan

puiston paviljonkia lähestyttäessä. Joukossa on joitakin kauniitakin 

yksilöitä ja vaikuttaa siltä, kuin niiden yleinen vointi viime vuosina 

o~isi parantunut silminnähtävästi, ehkäpä neulaatautien taantumisen 

vuoksi. Puut eivät ole järin vanhoja, korkein tavoittaa yli 12 metriä. 

Eräiden huviloiden pihoissa on lisäksi yksittäisiä puita. 

~ sibirica ja decidua, lehtikuusi, esiintyy yksittäin ja ryhmissä 
hyvin monissa eri kohdin. Vanhimmat ja varmuudella korkeimmat kasvavat 

Mäkilän pihassa; laajin metsikkö sijaitsee Kansanpuistosta Kasvitieteel

liseen puutarhaan vedetyn suoran keskipaikkeilla. 

Sallittakoon lisäksi eräät havainnot luontaisista jaloista lehtipuista, 

joista aentään Ruissalon kuuluisuus johtuu. Usein esitelmissä toistettu 

"toteamus", kuinka muka kaikki jalot lehtipuumme kasvavat luontaisina 

Ruissalossa, on puolitotuus sananmukaisesti ottaen. Saarni ja jalava 

ovat Ruissalon metsille täysin vieraat, kaikki ehkä näennäisesti villit 

esiintymät ovat istutettuja tai istutettujen puiden s~ementaimia. Kuinka 

on vaahteran laita, on vaikea sanoa. Varsinaisessa metsässä kauempana 

asutuksesta ei tapaa vanhoja vaahteroita, mikä puhuisi sen puolesta, 

että vaahterankin on ihminen alun perin Ruissaloon tuonut. Jos vaikka 

laskisimme vaahteran puolikkaaksi, niin voimme todeta, että Ruissalossa 

kasvaa luontaisina viidestä jalosta lehtipuustamme puolet, eli siis 

2 1/2 (jalavan lajeja erittelemättä). Myös nimitetään monessa esitel

mässä lehtimetsiä tammimetsiksi lainkaan tietämättä, että osa näistä 

ns. tammimetsistä on lehmustoja. Niinipuu muodostaa varjoa kestävänä 

useassa tammistossakin yksin aluspuuston. Vaikuttaakin siltä, että 

Paremmilla mailla on klimax-metsä kuusen puuttuessa puhdasta lehmustoa. 
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Niinipuu uudistuu eräinä vuosina siementämälläkin, mikä Suomessa ei ole 

niinkään yleistä. Tammen ja lehmuksen suhteen kannattaa Ruissalon kävi

jän lisäksi huomioida yksi asia: kaikki puut ovat joko paksuja, yli 

150 vuotisia, tai sitten nuorennosta, mitään ei ole siltä väliltä. 

Arvataksemme syyn moiseen tarvitsee vain mainita, että metsien laadun

taminen kiellettiin koko Ruissalossa yhdellä kertaa 70 - 80 vuotta sit

ten. Tammen levinneisyydellä on muinaisina aikoina ollut hyvin tarkka 

raja, mikä vieläkin on edellä mainitun seikan vuoksi määritettävissä. 

Vanhoja puita ei nimittäin ole lainkaan itään linjasta, joka kulkee 

Tammirannasta (vastapäätä Iso-Pukin tienhaaraa) lähes suoraan maantie

hen, seuraa tätä Kuuvan tienhaaraan ja täältä Laurilan ja Huiskalan 

pellot kiertäen päättyy Estavikin huvilan kohdalla Airistoon. 

Viimeksi on syytä mainita siitä suuresta hävityksestä, joka vuosikym

menen ajan oli Ruissalon tammien kirouksena. Joka ikinen kevätkesä 

söivät toukat vasta puhjenneen lehdistön niin tarkkaan, että oli suuria 

puita, joissa -ei juhannuksena löytynyt yhteyttävää pintaa edes neliö

•entin vertaa. Tammien henkiriepu pelastui vain kottaraisten poikien 

ansiosta, jotka pöntöstä lähdettyään suurina parvina puhdistivat tammia 

kiusan hengistään, niin että juhannuksen jälkeen puhjennut toinen lehti 

pysyi puissa jotenkuten syksyyn saakka, joskin sekin risaiseksi syötynä. 

On selvää, että pituuskasvu kärsi puissa, joiden joka vuosi oli pakko 

tehdä kahdet lehdet. Oli monia taimistoja, jotka kymmenessä vuodessa 

varttuivat pituutta tuskin montaakaan senttiä. Alunperin tasamittai

sissa sekataimistoissa kuuset, koivut ja lehmuksetkin kasvoivat kymme

nessä vuodessa ylitse tammien tainten niin, että nämä luonnontilaisina 

ilman kaupungin suorittamia harvennuksia olisivat auttamatta tuhoutu

neet muiden puulajien varjoon. Ruissalo ei suinkaan ollut kaunis, sillä 

Ruissalo kihisi matoja; Ruissalo oli sairas! Mutta sitten tuli se 

pitkä ja kylmä talvi 65 - 66, joka sivumennen sanoen tappoi Ruissalon 

siilitkin sukupuuttoon, ja vaikka se talvi teki tuhojaan myös dendro

logian alalla, niin toukkien parissa tuho oli täydellinen: keväällä 

1966 ei näkynyt yhtään ainutta "matoa". 

HelsfnO' n Y ''1"Ji~ton 



Ruissalon järein hopeavaahtera 

keskellä kuvaa (Kuva T. Rancken) 
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Kaksi Acer saccharinum- yksilöä 

Ru issa l ossa kirjoitta j a n molem

min puolin (Kuva T. Rancken) 

Bitnliitti on kosteuden kestävä 
rakennuslevy,joka jättää tuulen ulos. 

Bitumipitoinen Bituliitti kestää kosteutta ja enstaa lämpöä. Erinomai
nen rakennuksen tuulisuoja ja seinärakenteiden jäykistäjä. Tarkoitettu 
myös kosteissa tiloissa seinäverhouksen kiinnitysalustaksi. Omakotita
lojen, loma-asuntojen ja maatalousrakennusten rakentamisessa Bitu
liitti on yllättävän taloudellista. Soveltuu myös bitumikatteen kiinni
tysalustaksi. 

E N SO -G U TZEIT OSAKEYHTIÖ 
lnsul ii tt i tehtaat , Karhula , puh . 952-62 000 • Kanavaranta 1, Helsinki 16, puh. 90-61 551 
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MATKA SUUNNITTEILLA ARBORETUM DRAFLEEN 

Ruotsin puolella on useita puulajipuistoja vuosisadan vaihteessa, joi

den olemassaolosta tiedetään Suomessa varsin vähän huomioonottaen sen, 

että nämä puistot sijaitsevat osin Suomen olosuhteista tuskin poikkea

villa ilmastoalueilla. Tärkeimmistä puistoista pohjoisin sijaitsee 

Härnösandin ulkopuolella Hemsö-nimisellä saarella, siis Seinäjoen ja 

Joensuun korkeudella! Tämä saari luetaan ~otsin vyöhykekartoissa, 

kummallista kyllä, sikäläiseen !II-vyöhykkeeseen, samaan kuin Tukholman 

saaristo. Tietoa tuskin kannattaa ottaa kovin vakavasti; ilmeisesti 

mikroilmasto ja topografia arboretumin alueella on erikoisen suotuisa, 

mutta lähinnä väittäisin alueen silti kuuluvan meikäläiseen II-vyöhyk

keeseen; vuoden keskilämpö kuuluu olevan 3,7 °C (meillä lounais-etelä

rannikollamme yli 5 °c). Ensimmäiset istutukset on suoritettu 1890-

luvulla, joitakin tavallisimpia havupuulajeja on sitäkin aikaisemmalta 

ajalta. Puistossa on kokeiltu käytännöllisesti katsoen kaikkia kysee

seen tulevia puulajeja; sotatalvet ovat suorittaneet ankaran karsinnan, 

mutta jäljelle jääneet ovatkin meille suomalaisille sitäkin kiinnosta

vampia. Mm. kuuluu puistossa olevan hyväkuntoisia, korkeita Tsuga 

mertensiana -yksilöitä. 
Arboretum Drafleen on tavallisen turistin vaikea päästä, koska se si

jaitsee suljetulla vyöhykkeellä. Artikkelin kirjoittaja on suoritta

nut eräitä tiedusteluja ja ensi kesänä järjestyisi tilaisuus omistajan 

opastuksella tutustua istutuksiin. Siksi tiedusteliaan kiinnostuneita 

Dendrologian Seuran piiristä yksityisluontoisen matkan järjestämiseksi. 

Isäntäväen, fil.toh. ja rouva Ragnar Kämpe), taholta on ehdotettu sove

lianimmaksi ajankohdaksi kesä-heinäkuun vaihdetta, toisena mahdollisuu

tena olisi 10. - 12. heinäkuuta. Alustavan suunnitelman mukaan matka 

alkaisi Turusta 1.7. klo 23.30 Norrtäljen lautalla, 2.7. ajo yksityis

autoilla Härnösandiin ja Drafleen, jossa isäntäväki on luvannut tarjota 

lounaan (klo 14 ?). Iltapäivällä tutustuminen puistoon ja yöpyminen 

Härnösandissa. Aamulla 3.7. ajo etelään Gävleen, jossa tutustutaan mm. 

laajoihin Pinus contorta -viljelmiin (Iggesunds Ab) ja yövytään. 

Sunnuntaina 4.7. kierretään pohjois-Upplannin pyökkiesiintymiä (Dendr. 

s. tied. 2/70) ja illalla noustaan Norrtäljessä autolauttaan. Varsinkin 

ohjelman loppuosaan on mahdollista tehdä muutoksia, toinen autoista voi

si esim. palata vuorokautta aikaisemmin. 

Matka si~ suoritettaisiin yksityisillä henkilöautoilla ja k~stannukset 

on tarkoitus jakaa tasan. Mukaan on alustavasti ajateltu 8 - 10 henki

löä. Tiedoitus kiinnostuksesta matkaa kohtaan (alustavasti ja sitoumuk

setta) pyydetään ilmoittamaan kirjeitse Tammisaari Raatihuoneentori 

tai puhelimitse 911/12895. Robert J. Rainio 
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EN RESA PLANE~S TILL ARBORETUM DRAFLE 

Inom Sveriges rike finnas flere arboreta från tiden vid sekelskiftet, 
vilka i Finland äro ofullständigt kända med tanke på de knappt av
vikande klimatförhållandena. Från denna synpunkt är kanske mest 
intressanta det beläget på en holme (Hemsön) norr om Härnösand, allt
så inte mycket lägre än Vasa. Denna holme räknas på de rikssvenska 
zonkartorna, märkvärdigt nog, till III-zonen, motsvarade bättre lägen 
på Aland. Visserligen lär topografin och mikroklimatet vara särdeles 
gynnsamt på dessa sydsluttningar av holmen, men ändock skulle man vil
ja påstå, att klimatet närmast är att jämnföra med vår zon II (om ock 
mera maritimt). De första planteringarna härstammar från 1890-talet. 
Nästan samtliga möjliga trädslag har blivit utsatta i parken; krigs
vintrarna har gallrat med hård hand, men det som kvarstår, torde för 
oss nordborna finnländare vara än mera intressant. Bl.a. lär i par
ken stå kvar höga och vackra träd av Tsuga Mertensiana • 

. Den gemene turisten har svårt att komma fram till arboretet, ty Hemsön 
är spärrad för besökare. Författaren till dessa ord har dock gjort en 
del förfrågningar, och nästa sommar skulle det ordnas ett tillfälle 
att under ägarens guidering bekanntskapa sig med planteringarna. Där
för frågas här efter intresserade inom Dendrologiska Sällskapet för en 
privatarrangerad resa. Värdsfolket har föreslagit som den mest lämpade 
tidpunkten juni-juliskiftet; en annan möjlighet skulle finnas 10. - 12. 
juni. Enligt ett preliminärt förslag skulle exkursionen starta från 
Åbo 1.7. klo 23.30 med Norrtälje-färjan, ålänningarna kunde hoppa på 
i Mariehamn. Den 2.7. skulle färden gå i privatbilar till Härnösand 
och i Drafle har värdsfolket, fil.dr. Ragnar Kämpe med fru, lovat bjuda 
gästerna på lunch (klo 14 ?). Efter klo 15 rundvandring i parken och 
övernattning i Härnösand. 
Den 3.7. bilfärd söderut ned till Gävle, där bl.a. Pinus contorta be
stånd besiktigas Iggesunds Ab och övernattning sker. · 
Den 4.7. är det meningen att bekanta sig med några häpnadsväckande bok
förekomster i norra-Uppland och på kvällen stiga på färjan i Norrtälje. 

Programmet för lö-söndag ka~_ ändas, den ena av bilarna kan t.ex. åter
vända ett dygn tidigare. Vad kostnaderna beträffar, är det meningen 
att dela dem jämnt mellan delt.agarna, vars antal preliminärt har tänkts 
till 8 - 10. Ett meddelande om ev. intresse för resan bedas (utan för
bindelse) sända per post: EKENÄS RÅDHUSTORGET eller ringas in 
tel. 911/1289 5. 

Robert J, Rainio 
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En hälsning från 

FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCR PARKVÅRD, SVERIGE 

2rdförande: greve Torgil G. von Seth, Bratteborg, 560 12 VAGGERYD 
~ekreterare: akademijägmästare Mårten Smedberg, KSLA, Box 1744, 
111 87 Stockholm 1. Tel. !oatad 06.00-07.00 08/21 85 80, kansliet 

08/20 37 44 
~kattm. akademiträdgård•mästare Helmuth Wanderoy, Bot.trädgården, 

752 36 Uppsala 

Avgiftert årlig 45 kr. ständig 500 kr, fam1ljemedlem 15 kr, stude
rande inom föreningens verksamhetsområde 25 kr. 

gostgirokonto: 1607-1 (medlemsavgifter), 7871 -7 (jubileumsfonden) , 
8688-4 (exkursioner) 
Årsmöte: avhålles i anslutning till lantbruksveckan: Sjöfartshuset, 
Skeppsbron 10, Stockholm, den 7 mars 1971 kl. 16.15. 
~atrikel: utkom i maj 1970. T1ll~ggsblad utsändes löpande. 
Årspubl1kation: LUSTGÅRDEN, som tillställes alla fullbetalande med
lemmar inkl. studerande. Framställningskostnaden underst1ger obetyd
ligt årsavgiften. Fler medlemmar = större upplaga skulle trygga 
skriftens framtida omfång ocli ~al1tet. Årgång 1971 utkommer våren 
1971. - Pris för årgång 64-65: 30 kr, 66-67: 30kr, 68: 30 kr, 69-70: 
85 kr; direktbeställes bos skattm. Återstående exemplar av tidigare 
årgångar kan av medlemmar förvärvas till nedsatt pr1s (10-25 kr/år
gång). Bibliof1lex. finns även. Slutsålda årgångar i oskadat skick 
återköpes till 10 kr/ex., inkl.porto:1933,34,35,39,40,41,42,43,44-45, 
46,56-57,58-59,60 och 62. 
Korrespondenskort- dubbelt med kuvert a kr 1:- återg1vande koppar
st1cket å s1d. 87 1 senaste LUSTGÅRDEN med eller utan God Helg-text 
på sveneka eller engeleka kan rekvireras genom förskottsbetalning 
till postgiro 7871-7, Jubileumsfonden, Uppsala, 
Svensk lustgård och park - Swedish gardens and parka a kr 5:-. Den 
läckra katalogen från utställningen på Nat1onalmuseum kan beställaa 
på aamma aätt. 

Exkursioner: ordnas årligen 1nom och utom Sverige omväxlande vår och 
höst. Till Englam juni 1971, Ungern sept. 1971, Bergslagen 1972. 
Endagautflykter ordnas flera gånger årligen 1nom Stockholm, Göteborgs
och Skåne-reg1onen - gärna även andra platser efter förslag från 
enakilda medlemmar! Demonatrationer och ev. andra kortare kurser 1 
prakt1ak parkvård ordnas. Folder med aktuell inlaga kan rekv. från 
aekreteraren. 
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DENDROLOGIAN SEURA ry:n KESÄRETKI 

Kesäretki on alustavasti suunniteltu tapahtuvaksi elokuun 16 - 21 
päivänä. Tällöin tutustutaan perusteellisesti suomalaiseen dendro
logiaan, ja käydään mm. Mustilassa, Punkaharjulla, Hörtsänässä, 
Nuutajärvellä, Ruissalossa, Tammisaaressa, Bromarvissa ja Tammistossa. 
Toivomme runsasta osaanottoa! Alustavat ilmoittautumiset sihteerille. 

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET rf:s SOMMAREXKURSION 

Föreningens sommarexkursion har preliminärt planerats äga rum 
16 - 21 augusti. Exkursionens syfte är att ge deltagarna en grundlig 
inblick i finsk dendrologi. Under exkursionen kommer bl.a. Mustila, 
Punkaharju, Hörtsänä, Natsjö, Runsala, Ekenäs, Bromarv och Tammista 
att stå på programmet. 
Välkommen med ! Preliminära anmälningar emottages av sekreteraren. 

Föreningens STORA JULTÄVLING vanns överlägset av Dr. Robert Rainio 
från Ekenäs. 

De fyra teckningarna tagna ur Edward Faxons "The Silva of North 
America" föreställde följande arter: 

1. Ilex opaca 
2 . Larix occidentalis 
3. Thuja occidentalis 
4. Pinus ponderosa. 

Av dessa svarade vinnaren rätt på nr . 2 och 3. Teckning nr. 1 
identifierade Dr. Rainio till Ilex aquifolia. Emedan den europeiska 
1· aquifolia och den nordamerikaneka 1.· opaca i stor.t sett liknar 
varandra, måste svaret anses "näs tan korrekt" . 

Som pris erhåller vinnaren ett litet antal frö av den enda tallarten 
som växer söder om ekvatorn, Pinus merkusii . Arten växer på Filippi
nerna, Sumatra, Timor, södra Burma och Thailand samt i västra Indokina. 

Bästa Dendrolog-gratulationer ! 



20 

DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET 

Esitelmätilaisuus kevätmetsäpäivillä, maanantaina 29 . 3 . klo.15.00 

Metsätalon luentosalissa II, os. Unioninkatu 40 B, Helsinki 

Prof. P . M.Ä. Tigerstedt: Murrayn männyn ja eräiden 

muiden ulkolaisten puulajien mahdollisuudet Suomen 

metsätaloudessa. 

Föredrag under skogsdagarna, måndagen d . 29 . 3 klo.15 . 00 i Forst 

husets föreläsnings-sal II, Unionsgatan 40 B, Helsingfors. 

METSÄMIES, BIOLOOGI, PUUTARHAMIES TAI HARRASTELIJA ! 

Tule mukaan Seuraamme. Seuran tarkoitus on täysin aatteellinen ja 

sen välityksellä pyritään luomaan yhteinen foorumi kaikkien kiin

nostuneiden iloksi ja hyödyksi . 

Dendrologian Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 120 . Jäseneksi 

liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu Seuran postisiirto

tilille 419 92- 1. Henkilöjäseniltä vuos imaksu on 10 markkaa 

(opiskelijoilta 5 markkaa), ainaisjäsenmaksu on 150 markkaa. 

P . S . Entinen jäsen: Onko omatuntosi puhdas ??? Oletko jo maksanut 

jäsenmaksusi vuodelta 1971 l? 

Helsi n Yl"f1 ·ston 
~e ~ oJ ~LO 

HELSINKI ltn PAIMOYAUIIITE 



DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER Vol. 2/2 18 . 5. 1971 

Toimitus : Prof . P . M. A. Tigerstedt (päätoimittaja) 
E11K Christel Palmberg 

Toimituksen osoite : Iso Roobertinkatu 10 B 
00120 HELSINKI 12 

Tässä numerossa : 

Ekologinen arboretum - löytö USA : n Keskilännestä (Olavi Luukkanen) 

Puuvartisten kasvien siemennonistus (P . M. A. Tigerstedt) 

Kasvit ja meluntorjunta ( Olavi Junttila) 

Provenienssi - ja kuvarekisteritoimikunnan työsaralta ( 'l'apio K. Kallio) 

"Viimeinen Taistelu" 
(E . H. Wilson : Aristocrats of the Trees, 1930) 

"' 
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Lannoitus lisää puuta nopeasti 
Metsänlannoitussuosituksia 

KANGASMETSÄT 

Päätelannoitus 
Rehevillä metsämailla Typpi
rikasta Super Y-lannosta 600 
kg/ha. Muilla kangasmailla män
niköissä Oulunsaipietaria 500 
kg/ha, kuusikoissa Oulunsaipie
taria 500 kg/ha tai Ureaa 300 
kg/ ha. 

Kasvatusmetsien lannoitus 
Ensimmäisellä lannoituskerralla 
Typpirikasta Super Y-lannosta 
600 kg/ha. Viiden vuoden kulut-

tua Oulunsaipietaria 500 kg/ ha 
tai Ureaa 300 kg/ ha. 

SUOMETSÄT 

Rahkaiset suot 
Fosforirikasta Super Y-lannosta 
300-400 kg/ha tai Suometsien 
PK-Iannosta 400---500 kg/ha 
yhdessä U rean (150 kg 1 ha) 
tai Oulunsaipietarin (250 kg/ ha) 
kanssa. 

Paremmat suot 
Suometsien PK-Iannosta 400---
500 kg/ha. 

RIKKIHAPPO 01' 
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OLAVI LUUKKANEN 

EKOLOGINEN ARBORETUM Löytö U.S.A:n Keskilännestä l) 

"Puiden lailla häviää heimoni, puiden lailla se myös jättää ainoaksi 

muistomerkikseen Amerikan villit metsät ja virrat". Sanat olivat in

tiaanipäällikkö Albert Keltajyrinän, joka kesäkuisena päivänä vuonna 

1934 oli saapunut todistamaan Wisconsinin yliopiston Arboretumin pe

rustamista heimonsa ikivanhoille asuinsijoille Madisonin Wingra-järven 

rannalle . Keltajyrinän isoisä oli ollut Winnepagojen päällikkö vuonna 

1832, jolloin Musta Haukka sotureineen ryhtyi viimeiseen epätoivoiseen 

kapinaan valkoisia vastaan, jotka katsoivat kaiken maan Mississippin 

itäpuolella kuuluvan uudisasukkaille. Musta Haukka kukistettiin Wis

consin-joella, ja pian tämän jälkeen vuonna 1837, alkoi tulevan Wis

consinin valtion pääkaupungin Madisonin rakentaminen viiden järven 

välisille kannaksille, joilla muinaiset vallimuodostelmat todistivat 

intiaanien asuneen paikalla vuosisatoja ennen Kolumbusta. Pääkaupungin 

perustamisvuonna oli paikallinen asujaroisto koostunut yhdestä puolive

risestä kauppiaasta ynnä lähes tuhannesta Winnepago-intiaanista, joiden 

tiipiit reunustivat järvien rantoja. Vielä vuosikymmeniä myöhemmin 

pääkaupungin maisemaan kuuluivat intiaanien niinipuiset kaneotit jär

Villä, jotka tuottivat alkuasukkaiden jokapäiväisiin tarpeisiin haukia, 

taimenia ja muuta kalaa, vesilintuja ja kilpikonnia, sekä myytäväksi 

valkoisille turkisriistaa, etupäässä minkkejä ja piisameita . Järviä 

Ympäröivä maisema oli vaihtelevaa preerian vuoksi, joka kaikkialla 

ratsumiehen pään tasolle kohoavana heinikkona ulottui metsäsaarekkei

den väliin. Intiaanien sytyttämät preeriapalot olivat muovanneet met

säkuvaa: valko- ja punamäntymetsät olivat monin paikoin väistyneet 

haavan , hikkorin ja tammien tieltä; metsien laidat olivat läpipääse

mättömbä sumakki- ja haapatiheikköinä, joiden villit ome~a- ja luumu

Puut, orapihlajat ja viiniköynnökset lisäsivät myös eläimistön moni

PUolisuutta. Albert Keltajyrinä oli nähnyt viimeistenkin preerioiden 

muuttuvan maissipelloiksi ja laitumiksi, viimeistenkin mäntymetsien 

häviävän kirveen volmalla, preeriakanojen ja pyiden katoavan oudon fa

saanin tieltä, talmenten loppuvan ja hauklen vähenevän järvistä nlln 

Pian kuin nlihin ties mlstä ilmestyi. karppeja. 

l)p~ · 
aäasialliset lähteet: 1. Sachse, N.D. 1965. A Thousand Ages - The 

Universlty of Wisconsin Arboretum. Regents of The U. of Wlsc., Madison. 
2 . Galllstel Woods Trail Guide. 1964. Toim. Friends of the Arboretum, 
U/W Arboretum, Madison. Oheiset valokuvat kirjolttajan. 
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Jos Keltajyrinä eläisi vielä, hän tuskin uskoisi todeksi Wingran ran

tojen tämänpäivän näkymiä: Arboretumin perustamiavuonna 1934 hevos
laitumena ollut maasto kasvaa jälleen yli kymmenen jalan mittaista 
preeriaheinää ensimmäisen kerran sitten valkoisten uudisasukkai-
den tulon. Heinikon alla kukkivat lukemattomat preerian kukat, jotka 
kolmekymmenluvulla olivat löytäneet viimeisen turvapaikan ratapenke
reiltä, pientareilta ja hautausmailta: katkerat, kompassikukat, aste
rit, auringonkukat ja monet muut. Preerian takana kohoaa yli kolmen
kymmenen jalan korkuinen mäntymetsän tiheä seinä paikalla, jossa neljä 
vuosikymmentä sitten kasvoi lehtipuuvesaikko. Wingra-järven rantojen 
paju- ja poppelitiheiköt ovat nyt paikoin "valkoseetrin" (tuijan) hal
litsemia korpia, paikoin tamarakkia kasvavia rämeitä, samanlaisia, 
jollaisina ensimmäiset valkoihoiset ne näkivät sataneljäkymmentä vuot
ta sitten. 

Kaikkiaan yli 300 hehtaarin laajuisen Wisconsinin yliopiston Arboretu
min epäilemättä arvokkain osa on lähes 50 ha käsittävä entistetty pree
ria. Vastaavanlaista ei muualla keskilännessä enää ole jäljellä, ja 
koska Andropogon gerardin luonnehtima pitkäheinäinen preeriatyyppi oli 
tunnusomainen nimenomaan itäisille preerioille, Madisonin näytealoilla 
on huomattava tieteellinen merkitys sen lisäksi että niillä on arvoa 
kansallisena nähtävyytenä. Kaikkiaan yli 300 preerian kasvilajia on 
sinnikkään työn tuloksena saatu alueelle uudelleen kotiutetuiksi. 

Preeria on kuitenkin vain osa Arboretumin paikallista keskilännen luon
toa esittelevästä kokonaisuudesta. Kaikkiaan on Arboretumissa nähtä
vissä n. 30 erilaista kasviyhdyskuntatyyppiä vesikasviyhdyskuntia, 
suotyyppejä, lehtometsävyöhykkee~ ja havumetsävyöhykkeen metsätyyppejä 
preerian lisäksi. Madisonin sijainti on antanut tähän erinomaiset 
mahdollisuude~ sillä kolme erilaista kasviformaatiota, lehtometsä, aro 
ja pohjoinen havumetsä kohtaavat tällä alueella. Joissakin tapauksissa 
on vähällä vaivalla saatu aikaan edustavia näytealoja, esimerkiksi ku
vattaessa metsän luontaisista kehitystä, jossa tyypillisinä vaiheina 
on täällä aluksi Rhus typhina ja ~· glabra-tiheikkö ("pioneerimetsä"); 
myöhemmin "suksessiovaiheen" sekametsä, jossa yleisiä puulajeja ovat 
Quercus rnacrocarpa, g. velutina, g. alba, g. borealis, Populus tremu
loides, Carya ~ja Prunus serotina; ja lopuksi "klimaksmetsä", 
jossa vallitsevana on Acer saccharum seuranaan mm. ~· saccharinum, 
~· rubrum, Tilia americana, Ulmus rubra, ~· americana, Juglans cine
~ ja Tsuga canadensis. Suurin osa Arboretumin metsistä oli tämän 
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kehityksen alkuvaiheissa 37 vuotta sitten, jolloin määrätietoinen 

ekologinen rakennustyö alkoi. Esimerkiksi istuttamalla sokerivaahte

raa ja hemlokkia tammi-haapa-hikkorimetsän alle voitiin suksessiota 

jouduttaa ja saada nopeammin aikaan "vanhoja" kasviyhdyskuntia; toi

saalta annettiin sumakkitiheikköjen edelleen levitä entisille niityil

le ja pelloille metsän kehityksen alkuvaiheen havainnollistamiseksi. 

Monet metsäkasviyhdyskunnat Arboretumissa ovat kuitenkin preerian lail

la syntyneet perusteellisen keinollisen uudistamisen tietä. Havumetsät 

luotiin istutusten avulla, jotka jo nyt, vajaan neljänkymmenen vuoden 

kuluttua, antavat melko luonnonmukaisen kuvan villistä havumetsästä, 

jota muutamaa luonnonpuistoa lukuunottamatta muualta Etelä-Wisconsin

ista ei enää tapaa. Boreaalista havupuulajistoa1 ) edustavat Arboretu

missa Larix laricina lettorämeellä, Picea mariana karummalla rämeellä, 

Thuja occidentalis Wingra-järven rantakorvessa sekä Picea glauca ja 

~ balsamea -metsiköt ynnä Pinus banksiana, joka metsätaloudelli

sesti vähäarvoisena ja karuilla mailla kasvavana on säästynyt hakkuil

ta paremmin kuin valko- tai punamänty. Viimeksi mainitut, ennen kaik

kea Pinus strobus, joka kerran oli itäisen Amerikan tunnusomaisin ja 

taloudellisesti tärkein metsäpuu ja joka aikaisemmin kasvoi usein val

litsevana puulajina laajoilla alueilla havumetsävyöhykkeen eteläosissa 

ja siihen rajoittuvassa lehtometsävyöhykkeessä, hakattiin varsin perus

teellisesti tämän vuosisadan alkuun mennessä (keskilännessä suureksi 

osaksi suomalaisten siirtolaisten käyttämin kirvein ja justeerein), ja 

uitettiin puroja ja jokia pitkin sananmukaisesti amerikkalaisten talou

dellisen vaurauden rakennusaineiksi. Luonnon ekasysteemiin tämä aiheut

ti palautumattoman muutoksen: Arboretumin istutettuihin Pinus strobus 

ja ~· resinosa -metsiin yritettiin nyt kotiuttaa puiden lisäksi koko 

muukin mäntymetsien kasvilajisto, joka kokonaan on paikalta hävinnyt. 

Muita istuttamalla palautettuja havupuulajeja ovat Arboretumissa ka

ruimmilla paikoilla verraten yleisesti vielä luontaisestikin esiinty

vät, metsikköjä muodostava Juniperus virginiana sekä pensasmaiset ~· 

horizontalis ja ~· communis. 

Ekologisen monipuolisuuden, ts. mahdollisimman monen erilaisen ekasys

teemin säilyttäminen Madisonin Arboretumissa vaatii määrätietoista 

1>v HÄM rt. ET-AHTI, Leena 1970: Bioklimaattisesti Suomea vastaavista 
alueista. Dendrologian Seuran tiedotuksia 4:3-11. 
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biologista kasviyhdyskuntien hoitoa ei niiden rauhoittamista. 

Luontainen kehitys ilman minkäänlaista puuttumista hekityksen kulkuun 

on sinänsä yksi tutkimuksen ja yleisen mielenkiinnon kohde, mutta Ma

disonin Arboretumin 300 hehtaaria on liian pieni alue, jotta erilai

set kasviyhdyskuntatyypit siellä säilyisivät ilman ihmisen apua. Silti 

siellä esiintyvät näytealoina seudun tavallisimmat metsätyypit rinnak

kain toisaalta täysin luonnonmukaisina ja toisaalta metsänhoidollisesti 

käsiteltyinä. Useimmissa tapauksissa kasviyhdyskuntien kehitystä täy

tyy Arboretumissä jatkuvasti ohjailla, mikä monesti mukailee aikaisem

min esiintyneen "luontaisen" kasviyhdyskunnan kehitykseen vaikuttaneita 

olosuhteita parhaan esimerkin tästä tarjoaa preeria, joka säännöl

lisesti kulotetaan keväisin samaan tapaan kuin intiaaneilla oli tapana 

tehdä. Heinikon poltto hillitsee preerian laitamien puiden (lähinnä 

Populus tremuloides ja Quercus macrocarpa) leviämistä. Nykyinen eko

loginen tasapaino on sitä paitsi järkkynyt viljelyskarkulaisten ja 

valkonaaman mukana tulleiden uusien vieraiden tulokkaiden myötä.Ilman 

kulotusta keskilännen preerian valtalaji olisi nykyisin Poa pratensis 

eikä Andropogon gerardi! Monet muut eskaapit ovat selvästi vaikutta

neet maisemakuvaan. Miltei kaikille tuoreille metsille antaa Arbore~ 

tumissa tunnusomaisen piirteen Lonicera tatarica -tiheikkö, jota ajoit

tain yritetään raivata pois. Muita erittäin yleisiä vieraita lajeja 

Arboretumissa ovat esimerkiksi Rhamnus cathartica, Solanum dulcamara 

ja Viburnum opulus. 

Käsite "ekologinen arboretum" sisältää ympäristötekijöiden ja kasvilli

suuden lisäksi myös eläimistön. Madisonin Arboretumissa on alusta al

kaen pyritty myös eläinlajistoa kehittämään alkuperäisiä ekasysteemejä 

vastaavaksi. Useassa tapauksessa on tähän riittänyt kasvillisuuden 

muuttaminen, eläimet ovat hakeutuneet omaan biotooppiinsa (lokeroonsa), 

kuten on käynyt valkohäntäpeuran, Amerikan mäyrän ja monien lintulajien 

kohdalla. Eräitä eläinlajeja (esim. kanalintuja tai lohikaloja) ei 

yrityksistä huolimatta ole enää saatu kotiutetuiksi; ihmisen aikaan

saama muutos on tältä osin ollut palautumaton. Myös eläinlajistossa 

tämä muutos näkyy vieraiden tulokkaiden usein toivottua tehokkaampana 

kotiutumisena. Fasaani on tullut alkuperäisten kanalintujen tilalle, 

ja kalaston köyhtymisen suurimpana syynä on ollut karppi, jonka lisään

tymistä on nuottapyynnillä Arboretumin vesissä yritetty hillitä. Osa 

eläimistöstä (esim . kilpikonnat, sammakkoeläimet, eräät kalalajit ym.) 

on puolestaan lisääntynyt vesien rehevöitymisen mukana. 

Madisonin Arboretumin perustajien alkuperäisenä johtoajatuksena oli 

paikallisen luonnon säilyttäminen ja uudelleen palauttaminen muistomer

kiksi tuleville sukupolville ja tutk imuksen j a opetuk sen tarpeisiin. 
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Nykyinen toiminta Arboretumissa on saanut uusia ulottuvuuksia, jotka 

palvelevat kaikkia mainittuja tarkoituksia. Näytealoja muiden aluei

den kasviyhdyskunnista on perustettu, esirn. metsikkö, johon on istutet

tu Amerikan itäisen lehtometsäalueen lajeja kuten Fraxinus americana, 

Platanus occidentalis, Liriodendron tulipifera, Magnolia acuminata, 

Juglans nigra, Fagus grandifolia, Gleditsia triacanthos, Gymnocladus 

dioicus; nämä muodostavat karusta pohjolasta tulevaa biologia kiehtovan 

lajisekamelskan Madisonissa luontaisestikin esiintyvien saman vyöhyk

keen lehtipuiden kanssa (Acer, Fraxinus, Tilia, Quercus, Celtis, ~. 

Carya, Ostrya , Carpinus, Morus, Prunus, Crataegus, Cercis ym.; monista 

suvuista useita lajeja). Puiden lisäksi on lehtometsän muidenkin kas

vien ekologisesti oikeaan ja monipuoliseen esittelyyn kiinnitetty huo

miota; erityinen opastein havainnollistettu polku esittelee yleisölle 

lehtometsän kevätaspektin värikästä mutta nopeasti ohimenevää ruohokas

vilajistoa. 

Ekologisen osan lisäksi sisältyy Arboretumiin tavanomaisia mutta varsin 

monipuolisia taksonomisia istutuksia. Muun muassa kaikki Wisconsinissa 

luontaisesti kasvavat puuvartiset kasvit on tarkoitus koota havainnolli

seksi näytekokoelmaksi. Toinen ryhmä yksittäisistutuksia esittelee vas

taavilla ilmastoalueilla muualla maapallolla tavattavia puita ja pensai

ta . Suurimman yleisön suosion on kuitenkin saavuttanut puistopuiden ja 

pensaiden kokoelma, jossa esim. 250 lajiketta käsittävä Syringa-osasto 

kerää parina alkukesän viikonloppuna yli 10 000 katsojaa. Hedelmäpui

den, pähkinälajien (Carya-, Castanea-, Corylus- ja Juglans-lajikkeita) 

sekä köynnöskasvien erikoiskokoelmat täydentävät Arbore.tumin viljelys

kasviosastoa, jossa yhtenä päätarkoituksena on ollut esitellä yleisölle 

puuvartisten kasvien käyttömahdollisuuksia "ihmisen biotoopin" ekologi

sessa tasapainoittamisessa. 

"~ !_h.Q.uJ!_anct_ ~~s_: 

Wisconsinin yliopiston Arboreturn on esimerkki paikallisesta valveutu

neisuudesta ja innostuksesta syntyneestä projektista, joka nerokkaan 

johtoajatuksensa vuoksi on ansaitusti saanut laajaa huomiota osakseen. 

Lähtökohtana oli nopeasti kasvavan kaupunkikeskuksen sisään jäävä, 

muulta käytöltä säästynyt mutta tuhoutumassa oleva palanen luontoa. 

Nerokkuus sisältyi ekologisen näkemyksen ja biologisen monipuolisuu

den tavoitteiden yhdistämiseen. Käytettävissä oleva maa-ala ei ollut 

kyllin laaja kansanpuiston tyyppisen, suhteellisen koskemattomana säi

lytettävän alueen luomiseksi, mutta toisaalta tilaa ja luontaista vaih

telua oli enemmän kuin mitä tavanomaisen kasvitieteellisen puutarhan 

tai dendrologisen puiston suunnittelijoilla on käytettävänään. 
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Ekasysteemien intensiivinen hoito kasviyksilöihin kohdistuvan hoidon 

asemesta on ollut onnistunut ratkaisu. 

Tämän päivän Madisonin Arboretum on joka puolelta suurkaupungiksi kas

vavan asutuksen ympäröimä. Se liittyy läheisesti 35 000 opiskelijaa 

käsittävän yliopiston kampusalueeseen. Yliopistolle se on muuttunut 

hallinnolisesti rasittavasta maaomaisuudesta korvaamattomaksi tutkimus

ja opetusalueeksi aivan luentosalien ja laboratorioiden tuntumassa se

kä kaupunkilaisia välittömimmin palvelevaksi yliopiston laitokseksi. 

Se, että Wisconsinin yliopisto ymmärtää Arboretuminsa arvon, näkyy mo

nipuolisesta alueen kasviston ja eläimistön tieteellisestä tutkimises

ta samoin kuin niistä teknillisistä palvelumuodoista, joita yliopisto 

kaupunkilaisille tarjoaa alueen virkistyskäytön helpottamiseksi. Runko

tiet ja pysäköintialueet, patikkapolut, opastintaulut, ohjatut retkei

lyt, kansantajuiset julkaisut ja suhdetoiminta lehdistön välityksellä 

ovat näistä palveluista näkyvimpiä. Yliopistolta tämä luonnollisesti 

vaatii huomattavaa sijoitusta dollarien ja henkilökunnan muodossa, mut

ta tulos on ollut melko näkyvä jo neljässäkymmenessä vuodessa siitä 

ikuisuudesta ("A thousans ages"), jotka eräs Arboretumin perustajista 

lehtimiesten uteluun vastatessaan sanoi tarvittavan ennen kuin ihmisen 

järkyttämä luonnon tasapaino on palautunut. 

Albert Keltajyrinän jälkeläiset voivat olla tyytyväisiä pysäyttäessään 

nelipyöräisen mustanginsa Wingra-järven rantatöyräälle, silmätessään 

esi-isiensä tuhatvuotisia totemikumpuja ympäröivää villiä metsää. 

Suomessa tahdotaan käsittää "arboretum" taikka "puulajipuisto" usein

miten kokoelmaksi harvinaisia puita ja pensaita, biologiseksi eläväksi 

museoksi. Arboretumin taikka opetuspuutarhan taikka virkistyskäyttöön 

suunnitellun istutetun puiston kasvit on toki pyritty vanhastaankin 

järjestämään ekologisesti toimiviksi osakokonaisuuksiksi kallio-

kasveilla on oma tietty paikkansa, samoin alppiruusuilla ja saniaisilla. 

Maamme parhaat arboretumit esittelevät vieraita puulajeja metsikköinä 

erillisten puuyksilöiden asemesta. Kummassakaan tapauksessa ei kuiten

kaan yleensä ole tavoitteena ollut koko kasviyhdyskunnan luonnonmukai

suus siinä mielessä, että se sellaisenaan edustaisi mallia jossakin 

olemassa olevasta kasviyhdyskuntatyypistä. 

Herää kysymys, eikö meillä voitaisi uusia opetus- ja virkistyskäyttöön 

suunniteltuja arboretumeja perustettaessa entistä enemmän ottaa esi-
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merkkiä Madisonin kaltaisista ekologisesta "oikeista" istutuksista. 

Käytännössä tämä merkitsisi esimerkiksi sitä, että havupuita ei esi
teltäisi sattumanvaraisessa järjestyksessä taikka systemaattisesti 

"Piceat tässä, tuolla Abiekset" -tyyliin, vaan kukin laji yhdessä nii

den havu- ja lehtipuiden, pensaiden ja mikäli mahdollista muidenkin 

lajien kanssa, joiden seurassa se esiintyy luontaisella esiintymis

alueellaan. Kotimaisten kasviyhdyskuntatyyppien esittely olisi luon

nollisesti helpommin järjestettävissä esimerkiksi täydentämällä istu
tuksin jo olemassa olevaa lajistoa. 

Ekologisen arboretumin hoito ei ole helppoa, minkä myös Madisonin esi
merkki osoittaa. Tällaisen arboretumin edut ovat kuitenkin ilmeiset 

verrattuna systemaattiseen, yksilöittäiseen istutukseen. On h yödyl

lisempää, että lajien tunnistamista harrastava muistaa valkokuusen 

kasvavan yhdessä mustakuusen kanssa kuin jossakin tietyssä kohdassa 

arboretumin puurivissä. 

Ensikädessä on nämä jälkimietteet herättänyt Helsingissä Viikin alu

eella suunniteltava uusi arboretum, jonka istutuksia on jo kahtena 

keväänä toteutettu. Koska on epätodennäköistä, että yliopistolla oli

si mahdollisuuksia päätoimisen arboretumin suunnittelijan ja hoitajan 

aikaansaamiseksi, vaatisi alueen yksityiskohtaisen käyttöehdotuksen 
laatiminen vapaaehtoista, kaikkia intressipiirejä edustavaa työryhmää. 
Lähtökohtana voisi olla koko Viikin alueen rakentamisen ja koetilan 

viljelyn ulkopuolelle jäävä tila, ts. alueen metsät ja koetilan käy

töstä pois jäävä osa niittyä, laidunta ja peltoa, sekä jo perustettu 

osa arboretumia, joka voisi jäädä joka tapauksessa tarvittavaksi koti

ja ulkomaisten puuvartisten kasvien taksonomiseksi esittelyalueeksi. 

Viikin arboretum muistuttaa hämmästyttävä sti Madisonin tarjoamaa esi

merkkiä, mittakaava vain on Helsingissä pienempi; suurkaupungin kes

kelle jäävä suhteellisen luonnontilainen alue, joka k~rsii ilman ja 
veden saasteista, mutta joka edustaa sekä opetus- että virkistyskäy

tössä korvaamattoman arvokasta luontoa. Madisonin tilannetta muistut-

taa myös läheisyys kampusalueeseen kaavailtu Helsingin yliopis-

ton laajennus Viikkiin saa rakentamisen ulkopuolelle jäävän alueen 

suunnittelun entistä kiireellisemmäksi. 

Yliopisto on käyttä nyt \iikin metsi ä toistaiseksi ainakin metsätieteel

lisiin tutkimuksiin, metsä opetukseen sekä kasvitieteen ja ekologian 
kurssiopetukseen. 'Virallista " kä y ttöä huomattavasti vilkkaampaa on 

alueen metsien virkistys- j a harrastuskäyttö; l uonnonsuojelualueeseen 

liittyvät rannat ovat Helsing in suosituimp ia ornitologisia tarkkailu-



10 

alueita. Metsien käsittelyn eräänä johtoajatuksena on Viikissä ollut 

puulajikokoomuksen muuttaminen lehtipuuvaltaisek$i yliopiston tulevien 

rakennusalueiden välittömässä läheisyydessä, mikä ilman saasteiden ai

heuttaman havupuiden huonon kestävyyden vuoksi on ymmärrettävää, mutta 

mikä paikoin on johtanut hieman kaavamaiseen jälkeen. Kannattaisi laa

tia arboretumin suunnittelun yhteydessä Viikin metsien uusi kokonais

suunnitelma, joka ottaisi huomioon väistämättömät muutokset, mutta 

joka takaisi ekologisen monipuolisuuden rakentamisen ulkopuolelle jää

välle alueelle. Arboretumin laajentaminen ensi sijassa kotimaisten 

ekosysteemien, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muiden alueiden kas

viyhdyskuntatyyppien näytealueiden muodossa olisi sopusoinnussa usein

pien alueen käyttäjien tarpeiden kanssa (suurimmaksi ristiriitatekijäk

si noussee yliopiston tai kaupungin rakennusmaan tarve) • Erityisen 

huomion ansaitsevat Viikissä kaupungin läheisyyteen nähden ainutlaatui

set hakamaat, niityt ja laitumet, vanhat havumetsät sekä luonnonsuoje

lualueen pelastaminen Vanhankaupunginlahden saastumiselta. Amerikan 

esimerkit osoittavat, että yleisen mielipiteen voima ratkaisee yhä 

useammin luonnonvaroja koskevan suunnitelman luonnon hoidon ja säily

misen hyväksi, jos vain ratkaisun edut osataan viileän asiallisesti 

tuoda esiin. Dendrologian Seura voisi tehdä aloitteen ekologisen 

arboretumin perustamisesta Viikkiin. 

Kuva 1. Tyypillinen Quercus macrocarpa preerian laitaosasta, heinikon 
ja metsän väliseltä "taistelulinjalta". 

Kuva 2. Populus deltoides -metsikkö (oikealla ) j a osa Arboretumin 
preeria-alueesta. Poppelien edessä haapavesaikko ( ~. tremuloides). 
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Kuva 3. Kuva 4. 

Kuva 5. Kuva 6. 

Kuva 3. Acer saccharum nousee tammien ja Casya ovatan hallitseman 
ensimmäisen metsäsukupolven tilalle. Liaanina Parthenocissus vitacea, 
joukossa myös Vitis riparia ja Celastrus scandens. 

Kuva 4. Amerikkalainen nauttii luonnosta mielellään auton ikkunasta 
käsin. ~onia Madisonin Arboretum kuitenkin houkuttelee luonnon tar
kempaan tutkimiseen. 

Kuva 5. Kasvistoltaan ja eläimistöltään rikas Wingra-järvi lisää Ar
boretumin ekologista monipuolisuutta. Rehevän rantametsän valtala
jeina tässä Populus deltoides ja Salix nigra;joukossa mm. Acer negun
~. ~· saccharinum, Fraxinus pennsylvanica ia Ulmus americana. Tihe
ässä pensaskerroksessa Cornus stolonlfera, Pastnenecissus vitacea ia 
vieraat tulokkaat Lonicera tatarica ja Solanum dulcamasa. 

Kuva 6. Viljeltyjen puiden ja pensaiden osasto Arboretumissa on laa
jalti tunnettu mm. sireenikokoelmansa vuoksi. Kuvassa erilaisia koti
puutarhan koristepuita ja -pensaita esittelevä ryhmä. 
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P. M. A. TIGERSTEDT 

PUUVARTISTEN KASVIEN SIEMENMONISTUS 

Valtaosa ympäristömrne kasveista lisääntyy genratiivisesti ainakin 

jossain vaiheessa elämänsä aikana. Tosin viljelijä käyttää nykyään 

myös keinoja hyväksi, joiden avulla päästään tehokkaasti monistamaan 

kasveja vegetatiivisesti pistokkaiden, vartteiden tms. avulla. 

Vegetatiivisesta monistamisesta on usein suurta hyötyä silloin kun 

esimerkiksi jalostettu muoto on steriili tai jos määrätynlaista la

jiketta tahdotaan monistaa säilyttäen tarkoin määrätyn yksilön omi

naisuudet (genotyyppi). Kaikki näin monistetut yksilöt samasta 

kantayksilöstä kuuluvat samaan klooniin. Vegetatiivisesta monista

misesta pistokkaiden avulla on aikaisemmin kirjoitettu Dendrologian 

Seuran Tiedoituksissa (Pitkänen: no 1, 1970). 

Hyvät juurrutustulokset vaativat kuitenkin erittäin kalliita sumu

tuslaitteita ja usein olisi myös käytettävä kasvualustan keinollista 

lämrnittämistä. Siemenmonistus sitävastoin käy helposti päinsa yksin

kertaisemmalla laitteistolla, kunhan vaan muutamat biologiset seikat 

otetaan tarkoin huomioon. Lisäksi eräät kasvilajit ovat vaikeasti 

monistettavissa pistokkaiden tms. avulla. 

Siemenmonistuksessa on oltava tarkoin perillä ko. lajin tai lajik-

keen kukkimisbiologiasta on tunnettava kasvin "sukupuolielämä". 

Jos on kysymyksessä itsesiittoinen laji, voidaan siemen luonnolli

sesti kerätä yhdestä yksilöstä, joka kasvaa täysin erillään muista 

lajin edustajista. Jos näin tehdään useampia sukupolvia peräkkäin, 

syntyy lopulta puhdas linja, jossa esiintyy vain vähäistä vaihtelua 

yksilöiden välillä. Näin kehitetään kasvinjalostuksessa uusia, 

taatusti muuttumattomia lajikkeita. Jos taas on kysymyksessä risti

siittoinen kasvi (yleensä puuvartiset monivuotiset kasvit), erikoi

sesti jos se on tuupipölytteinen, voi olla varma, että erillään kas

vavan yksilön siemen on syntynyt itsepölytyksestä tai pölytys on 

voinut jäädä kokonaan tapahtumatta. Edellisessä tapauksessa syntyy 

sukurasitettu jälkeläistö, jonka kasvu tavallisesti on hidasta. 

Lisäksi esiintyy tällöin usein myös muita poikkeavuuksia piile-

vät haitalliset geenit tulevat näkyviin. Sama on luonnollisesti 

myös tilanne, jos siementä kerätään kasviryhmästä, jonka kaikki 

yksilöt kuuluvat samaan klooniin. Tä llaista "klooniviljelyä" har

joitetaan menestyksellisesti puutarhakasvien jalostuksessa. Näin 

voidaan monistaa toivottua genotyyppiä miltei rajattomasti, mutta 

samalla synnytetään vaarallinen "luonnoton " tilanne, jossa kaikki 
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yksilöt ovat samaa perimää. Tästä johtuen ne ovat kaikki yhtä 

arkoja tietylle taudille tai hyönteiselle, aivan kuin identtiset 

kaksoset ihmissuvussa ovat taipuvaisia samanlaisiin sairauksiin. 

Lisäksi ristisiittoisilla kasveilla syntyy tällöin tilanne, jossa 

luonnollinen suvun jatkaminen siemenestä joutuu vaaraan: Jos siis 

tiettyä lajia tai lajiketta aijotaan monistaa suvullisesti siementen 

avulla, on syytä ensiksi tutkia, ovatko kaikki hyvän siemenen kehi

tysedellytykset täytetty. Usein voi esimerkiksi tilanne olla sel

lainen, että tietyllä paikalla kasvavat yksilöt on kasvatettu sie

menestä, joka aikoinaan on kerätty yhdestä ainoasta yksilöstä. 

Näinollen yksilöt, joista siementä nyt kerätään, ovat keskenään 

sisaruksia tai sisarpuolia. Myös tällöin voi tuloksena olla suku

rasitettu jälkeläistö, kuten esimerkiksi on tilanne omassa Homo sa

piens lajissamme. 

Vaikka täysin elinkykyinen siemen kehittyisi, voi sen itävyys joko 

mekaanisista tai biokemiallisista syistä olla huonoa, jopa täysin 

estynyttäkin. Tällaiset siemenet voidaan oikealla esitäsittelyllä 

saattaa itämiskuntoon. On vaan etukäteen tiedettävä millä tavalla 

kukin laji tai lajike on käsiteltävä, jotta poistettaisiin sekä 

mekaaniset, siemenkuoren tai vaipan, että biokemialliset, siemenen 

horrostiloista johtuvat esteet. Luonnossa tämä tapahtuu vuodenai

kojen vaihtelujen sekä maan happamuuden avulla. Erikoisesti ulko

laiset puut ja pensaat eivät aina pysty Suomen ilmastossa laukaise

maan horrostilaa siemenissä luontaisesta kasvupaikasta poikkeavan 

ilmaston takia. Mitä tulee siementen monivuotiseen säilymiseen, on 

todettava, että lajit tässä suhteessa eroavat toisistaan. Kuiva 

ilma ja lähellä nollaa oleva lämpötila säilyttää yleensä siemenen 

itävyyden ainakin muutaman vuoden ajan. Tämä asia kuuluu kuitenkin 

jo toiseen aiheeseen, johon tässä ei puututa. 

Tässä esitetty taulukointi suvuttain on luonnollisesti jonkinverran 

Yleistetty, sillä lajeilla, lajikkeilla tai proveniensseilla voi 

olla erilaiset horrostilat riippuen luontaisen kasvupaikan ilmastos

ta ja maaperästä. Lisäksi tässä suhteessa esiintyy myös yksilöllis

tä vaihtelua. Toivottavasti taulukko antaa kuitenkin aihetta kokei

luun, sillä hyvin paljon on tehtävissä h yvä n ja tasaisen itämisen 

aikaansaamiseksi. Taulukko on koottu osittain U.S.D.A. :n vuonna 

1948 julkaisemasta "puumaisten kasvie n siemenluettelosta", osittain 

Arnold Arboretumissa tehtyjen kokeiden perusteella. Kirjoittajalla 

oli mahdollisuus vuonna 1961 puolen vuoden aikana tutustua tähän 

tutkimusalaan Arnold Arboretumin myö ntämän stipendin avulla. 
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Siemenen esikäsittelyt 

Itämisen epäonnistuminen voi joskus johtua pelkästään siemenvaipan 

tai kuoren paksuudesta ja veden läpäisemättömyydestä. Tämä ei ole 

varsinaista horrostilaa vaan yksinkertaisesti mekaaninen este. 

Koska vettä ei pääse tunkeutumaan siemenen sisään ei myöskään itä

mlsen alkuvaiheelle tyypillistä turpoamista voi tapahtua. Monet 

siemenlajit vetävät jopa oman tilavuutensa verran vettä sisäänsä 

tässä vaiheessa. Kun on kysymyksessä suuret siemenet, voidaan ve

den tunkeutuminen siemenen sisäosiin järjestää viilaamalla yksin

kertaisesti siemenkuoreen reikä. Pienemmät kovakuoriset siemenet, 

erikoisesti Leguminosae-heimoon kuuluvat suvut, käsitellään kuumal

la vedellä tai väkevällä rikkihapolla. Kuiva, lepotilassa oleva 

siemen kestää hämmästyttävän hyvin tällaisia voimakkaita käsitte

lyjä. Eräät siemenlajit säilyttävät itävyytensä jopa useampitun

tisen 100° käsittelyn jälkeen. Kuitenkin on esikäsittelyissä ol

tava varovainen, sillä hapan tai kuuman veden nopea tunkeutuminen 

siemeneen voi hetkessä tuhota koko käsittelyssä olevan siemenerän. 

Kuumavesikäsittely suoritetaan niin, että kiehuvaa vettä kaadetaan 

siemenerän päälle ja siemenet saavat olla vedessä kunnes huoneen

lämpö on saavutettu. Kylvö suoritetaan heti tämän jälkeen. Kie

huvaa vettä käytetään käsittelyssä noin 5 kertaa siemenen tila

vuuden verran. Toinen tapa on yksinkertaisesti kastella kylvö

laatikko kiehuvalla vedellä. 

Rikkihappomenetelmää on käytettävä hyvin varoen, sillä liian pitkä 

käsittely voi tuhota siemenet. Eri lajeilla käsittelyaika vaihte

lee 5 minuutista aina 6 tuntiin. Kunkin siemenerän kohdalla olisi 

varminta suorittaa hieman esikokeilua ennen varsinaista käsittelyä. 

Huomautettakoon, että tässä esitetyt molemm.at menetelmät 

pyrkivät tekemään siemenkuoren vettä läpäiseväksi. Kotioloissa 

on turvallisinta käyttää ensinmainittua menetelmää, sillä väkevä 

rikkihappo on monessa suhteessa vaarallinen aine. 

Siemenen stratifiointi 

Valmistetaan hiekka-turve-seos, jossa .... : utoiempia aineita yhtä 

suuret tilavuudet. Siemenet sekoitetaan tähän suhteessa 1 tila

vuusyksikkö siemeniä/3 tilavuusyksikköä hiekka-turvetta . Kastel

laan syntynyt "siemenseos" niin, että se on tasaisesti kostea, 

mutta ei läpimärkä. 

Varsinainen stratifiointi suoritetaan kätevimmin polyetyleenimuovi

pusseissa, joita saa ostaa melkein kaupasta kuin kaupasta . 
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Edullista on käyttää sellaista pussikokoa, että siinä oleva siemen 

riittää tietyn kylvölaatikon kylvämiseen. Pussit täytetään niin, 

että sisälle ei jää ilmatilaa. Suut voi kätevästi sulkea kuminau

halla. Nyt on siemenerä valmis stratifiointia varten. Polyetylee

nimuovi on tarkoitukseen mahdollisimman edullinen, sillä kalvon 

läpi kulkee happi ja hiilidioksiidi helposti mutta vesihöyry ei lä

päise sitä. Kun siemen stratifioinnin aikana herää horroksestaan 

on sen hengitys hyvin vilkasta. Happea kuluu, hiilidioksiidia ja 

vettä syntyy. Pussin sisällä säilyy kosteus, mutta sekä happi että 

osittain myös hiilidioksiidi voi kulkeutua polyetyleenikalvon läpi. 

Useimpien kasvilajien kohdalla riittää pelkkä kylmästratifiointi 

noin plus 2 - 4 asteessa. Aika vaihtelee eri siemenillä mutta se 

on korkeintaan puoli vuotta. Usein voidaan pussia tarkastamaila 

todeta, onko stratifiointi riittävää, sillä pussin sisällä voi to

deta sirkkajuuren kasvun alkaneen. Kylmästratifiointia voi helpos

ti suorittaa tavallisessa jääkaapissa jossa lämpötila on juuri 

toivottu. 

Ennen kylmästratifiointia suoritetaan eräillä lajeilla "lämpö

stratifiointia". Tämän tarkoituksena on tavallisesti pehmentää 

siemenkuori tai mädättää vaippa niin, että vesi voi tunkeutua si

sään. Lämpöstratifiointi vastaa tässä tapauksessa kuumalla vedellä 

tai rikkihapolla suoritettavaa esikäsittelyä, mutta menetelmä on 

hellävaraisempi ja "biologisempi", minkä takia sitä voidaan suosi

tella. 

Toisaalta eräiden siementen kohdalla vallitsee kaksoishorros. 

Tällaiset siemenet, kuten esimerkiksi eräät Viburnum-lajit, vaativat 

ensin lämpöisen (mieluimmin vaihtelevan) stratifioinnin, joka kyp

syttää alkion, jonka jälkeen kylmäkausi saa aikaan varsinaisen sirk

kasilmun puhkeamisen. 

Lämpöstratifiointi suoritetaan noin 25 asteen lämpötilassa, mutta 

on edullista jos lämpötila vaihtelee noin 15 ja 30 asteen välillä. 

Stratifiointi voidaan suorittaa normaalissa huoneenlämpötilassa, 

mieluimmin pimeässä. 

Yhteenvetona todettakoon, että kylmästratifiointi aiheuttaa tasai

sen ja yhtäaikaisen itämisajankohdan sekä nopeuttaa itämistapahtumaa. 

Kylmästratifiointia edeltävä lämpöstratifiointi pehmentää siemen

kuoria vettä läpäiseviksi (myös esikäsittelyt), jälkikypsyttää al

kioita niin että nopea itäminen voi tapahtua. Siemenstratifiointia 

kannattaa aina suorittaa ennen kylvämistä, vaikka selvää horrosta 

ei olisikaan, koska näin taataan mahdollisimman tasainen itäminen ja 

nopea kehitys. 
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Luettelo puuvartisten kasvien stratifiointikäsittelyistä 

Suku LämJ2ökäsittel;r: 

Abies 
Acer 
Aesculus 
Alnus 
Arnelanchier 
Arnorpha 
Aralia 2-4 kk 
Arctostaphylos 1-2 
Aronia 
Berberis 
Betula 
Caragana 
Calluna 
Carpinus 
Carya 
Catalpa 
Celastrus 
Chamaecyparis 
Cercidiphyllurn 
Cladrastis 
Clematis 
Cornus 2 
Corylus 
Cotoneaster 5 
Crataegus 4 
Deutzia 
Elaeagnus 
Erica 
Evonymus 2 
Fagus 
Fraxinus 
Hippophae 
Juglans 2 
Juniperus 2-3 
Kalmia 
Kolkwitzia 
Laburnurn 
Larix 
Ligustrurn 
Lonicera 
Magnolia 
Mahonia 
Malus 
Morus 2 
Pachysandra 
Partenocissus 
Picea 
Pinus 1 

Pinus 2 

Phellodendron 
Philadelphus 
Pieris 
Populus 
Potentilla 
Prunus 

K;r:lmäkäsittel;r: 

2-3 kk 
3 
4 
2 
4 

2-4 
2 

2-3 
2-3 
2-3 

3-4 
3-4 

3 
2-3 

3 
1-3 

3 
3 
3 
3 

3 

2 
2-3 
2-1 

3 
3-4 

3 
2-3 

1-2 
3 

1-2 
5-6 

1-3 
2 

2 
1-3 
1-3 

3 

3-5 

Huomautuksia 

ei välttämätön 
30 min. H2so4 5 min. H2so4 ei kaikki laJit 
3-6 t H2so4 

itävyyden nopeuttaminen 
12 t haaleassa vedessä 
ei stratifiointia 

ei stratifiointia 

nootkatensis ainakin 3 kk 
ei stratifiointia 

kovakuoriset 1 t H SO 
mahd. lyhyt lämpök~si!t. 

mahd. lyhyt H2so4 ei stratifiointia 

ei stratifiointia 
ei välttämätön 

läh. cinerea ja mandsh. 
lämpök. vain kovakuoriset 

ei stratifiointia 
? 

kovakuor. myös lämpök. 

? 

ei stratifiointia 

banksiana, contorta, 
mugo, peuce, silvestris 
cernbra, purnila 
kuuma H 0 tai 1-2 t H2so4 ei stratifiointia 
ei stratifiointia 
ei stratifiointia 
ei stratifiointia 
ei stratifiointia 
s e roti na 30 min. H2so4 



Suku Lämeökäsittel:i 

Pseudotsuga 
Pseudolarix 
Pyrus 
Quercus 
Rhamnus 
Rhododendron 
Rhus 
Ribes 1-2? 
Rosa 
Rubus 3 
Salix 
Sambucus 1-2 
Sorbus 2-3 
Spirea 
Symphoricarpus 2-3 
Syringa 
Taxus 3 

Thuja 
Tilia 4-5 
Tsuga 
Ulmus 
Weigela 
Vitis 
Viburnum 5 
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K;[lmäkäsittel;[ 

2 kk 
1 

2-3 
1-2 

2 

1-2 
3 

2-4 
3 

2-3 
2-3 

4-5 
2-3 

3 

1-2 
4-5 
2-4 

2 

2-4 
3 

Huomautuksia 

borealis, robur vaihtel. 
frangula, cathartica? 
ei stratifiointia 
1-4 t H2so4 

1-2 t H2so4 
mahd. 1-2 t H2so 
ei stratifiointii 

ei stratifiointia 
mahd. 1 t H2so4 

mahd. kuuma H2o tai 
lyhyt H2so4 

mahd. 1-2 t H2so4 

ei stratifiointia 

kaksoishorros: lämpö 
kehittää juuret, kylmä 
kehittää sirkkasilmun 

Luetteloon on varmasti tulevaisuudessa tehtävä muutoksia, mutta 

toivoisin sen tässäkin muodossa olevan ainakin avuksi siemenen 

saattamisessa itämiskuntoon. 
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OLAVI JUNTTILA 

Kasvit ja meluntorjunta 

Melu on saastetta , täysin verrastettavissa kemiallisiin saasteisiin . 

Suuri osa maanosamme väestöstä on tuomittu asumaan j a olemaan enem

män tai vähemmän kuluttavassa äänisaasteessa : liikenneväylien varsil

la , teollisuuslaitosten liepeillä jne . Ei ihme, että retki luonnon 

rauhaan on monen lomaunelmana . 

Puutarha- ja maisemasuunnittelijoilla on tärkeä tehtävä elinympäris 

tömme viihtyisyyden lisääjinä . Heidän harteilleen säly~ettävät 

tehtävät lisääntyvät tasaisella vauhdilla . Maisemansuunnittelu perus 

tuu osaltaan kasvien tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Kuitenkin 

konkreettisen tiedon puuttuminen juuri kasvimateriaalista on ollut, 

ja on edelleenkin , suurena peikkona puutarha- Ja maisemansuunnittelus 

sa . Suunnittelijat eivät kuitenkaan ole täysin vihreän peukalonsa 

varassa ja erilaisia käsikirjoja löytyy kirjastoista helposti . Viime 

aikoina ovat myös tutkimuspuolella työskentelevät alkaneet kiinnittää 

huomiota alalla vallitsevaan tyhjiöön . Ins~itut fUr Landschaftsbau 

und Gartenkunst Berliinissä on aloittanut laajan tutkimusohjelman 

selvittääkseen kasvillisuuden käyttöön liittyviä näkökohtia . Tulok

sia on jo alkanut näkyä julkisuudessa, j a kolme vuotta sitten ilmestyi 

ensimmäinen vihkonen kasvien meluntor j untakyvyistä 1 ) . 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa eri kasvilajien melun

torjuntakyky eri melutasoilla ja eri vuodenaikoina , sekä tutkia kasvi

ryhmien meluntorjuntaominaisuuksia. Tutkimuksissa oli mukana kaikkiaan 

53 erilaista puu - ja pensaslajia, ja niiden meluntorjuntakyky vaih 

teli suuresti . Meluntorjuntakyky oli pääasiassa lehdistön rakenteesta 

riippuva . Yleistäen voidaan sanoa, että mitä suuremmat Ja kovaraken

teisemmat lehdet ja mitä kohtisuorempi lehtiasento äänen tulosuuntaan 

nähden , sitä suurempi meluntorjuntakyky . Mukanaolleista kasvilajeista 

osoittautuivat siten Viburnum lantana, Tilia platyphyllos Ja Acer 

~seudoplatanus parhaimmiksi . Ne vähensivät äänen voimakkuut~a 10-12 

desibelillä . Listan toisesta päästä löytyy me . Salix alba vit . , 

Chamacyparis ja Picea asperata, joilla on olematon meluntorjuntakyky. 

Lehtipuiden ja - pensaiden meluntorjuntakyky oli talvella vain noin 

kymmenesosa kesäarvoista . Mittaukse osoit ivat lisäksi, että istu

tuksen meluntorjuntakyky on jokseenkin täysin riippuvainen kasvilli 

suuden rakenteesta eikä niinkään istutuksen leveydestä . Toinen juttu 

on luonnollisesti se, että äänen voimakkuus vähenee JO ka tapauksessa 
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mitä kauemmaksi äänilähteestä edetään . Meluntor juntaa var ten vihko 

sesaa suositellaan istutettavakai alhaalta asti tiheä kasvivyö , joka 

reunustaa melukeskusta , esim . tietä . Meluntor juntaistutuksia niinkuin 

muitakin istutuksia on luonnollisesti hoidettava ja nuorennettava 

tarvittaessa , jotta ne vastaisivat tarkoitustaan . 

Oheinen salamayhteenveto ei tee ehkä täyttä oikeutta vihkoselle , joka 

sisältää runsaasti kuva- ja lukumateriaalia . 

Erityisesti suunnittelijoiden mutta myös mu iden , jotka työs ken t e l evät 

puu- ja pensasistutuksien parissa , kannattaa kuitenkin paneutua 

perusteellisemmin vihkosen sisältöön . 

1 )BECK , G. 1968 . Pflanzen als Mittel zur Lär mbekämpfung . For schungs

arbeit aus dem Institut fU r Landschaftsbau und 

Gartenkunst der Technischen Universität Be r lin . 

Patzer- Verlag . GMBH &Co . KG, Hannover- Berlin

Sarstedt . 95 s . 

ON .. 
TANA . . . . . . 

KEVAANA: 
Belula lutea 
- , - pendula rym. 

120-150 cm 
4-6-8-10-12 cm 

-,- -,- visa rym. 4-6-8-10-12 cm 
-,- -,- laciniata 

kotimainen löydös 120-150 cm 
Sorbus aucuparia magnificus rym. 

6-8-10-12 cm 
Koriste-Maluksia useita lajikkeita. 

Tilaukset Helsingin taimimyymälöistä: 
Linja-autoasema puh. 643 860 
Leppäsuonk. 5 puh. 495 331 
Vihdintie puh. 555 252 

SAARIOISTEN TAIMISTOT 
Vatiala puh. 931-45 652 ja 45 653 
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PROVENIENSSI- JA KUVAREKISTERITOIMIKUNNAN TYÖSARALTA 

Dendrologian Seuran säännöissä mainitaan erääksi sen tehtäväksi "arkistoida kuva

aineistoa jäsenten käytettäväksi sekä yhteistoiminnassa viranomaisten , tutkimus

laitosten ja taimitarha- ym. järjestöjen kanssa kerätä ja hoitaa provenienssire

ki steriä" . Tähän työhön seuran hallitus nimesi toimikunnan , joka on tähän mennes

sä kokoontunut kaksi kertaa tarkastaja 0. Larssonin puheenjohdolla. Muut toimi

kunnan jäsenet ovat FT Annikki Saarisalo, MH R. Saarnio ja MMK T. K. Kallio, joka 

on toiminut sihteerinä . 

Varsinaista koko maan kattavaa provenienssirekisteriä ei meillä ole . Tarkimmat 

tiedot eri proveniensseista on Metsäntutkimuslaitoksella, mutta luonnollisesti 

vain metsäpuiden osalta. Suoritettujen tiedustelujen perusteella todettiin , ettei 

muissakaan maissa löytyne koko valtakuntaa käsi ttävää rekisteriä . Norjassa on 

Institutt for Dendrologi og Planteskoledrift kortistoinut oman puistonsa ja ha

vaintoistutustensa lisäksi vain eri tyyppisiä katajia, joita laitoksella on sit

temmin lisätty pistokkaista . Dendrologinen kuvakokoelma on laitoksella esimerkil

lisesti järjestetty , mutta sillä onkin huomattava merkitys Maatalouskorkeakoulun 

opetustyössä . 

Saksan liittotasavallassa ei sikäläinen dendrologinen seura ole kerännyt varsi

naist~rovenienssirekisteriä ja valokuvakokoelmakin perustuu pääasiassa seuran 

exkursioiden muistoihin. Huomattava merkitys eräänla1sena "provenienssirekisteri

nä" on kuitenkin seuran julkaisuilla, Joissa on kuvattu runsaasti arvokkaita sekä 

yksityisiä puita ja pensaita että kokonaisia puistoja . 

T~ekkoslovakiassa on useilla laitoksilla omat provenienssirekisterinsä , kuten 

metsäalan tutkimuslaitoksilla, kasvitieteelllsillä puutarhoilla jne . Institut flir 

Zierpflanzenbau Pruhonicessa kokoaa parhaillaan reksiter1ä vanhojen puistojen 

puista ja pensaista . Mainittakoon, että la1toksen yksi tutkijoista apulaisineen 

tekee pääasiassa vain tätä työtä . 

Vaikka provenienssirekisteri muualla maai lmassa ei näytä kään kovin yleiseltä , on 

sitä kuitenkin pidettävä hyvin tärkeä nä meillä , jossa kasvit e r· vät menestymis

alueensa pohjoisrajoilla. Kun meillä Suomessa on julka1stu melko paljon kuvauksia 

dendrologisesti arvokkaista kasvies1intymistä luonnontieteellisissä sekä metsä

ja puutarha-a lan aikakauslehdlssä , toimikunta päätti ryhtyä keräämään tällais1a 

jo julkaistuja tietoja provenienssirekisterin perustaksi . Lisäksi uusista dendro

logisista nähtävyyks1stä ja "löydö1stä " l aaditaan selostukset Dendrologian Seun.n 
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Tiedotuksiin , joista t iedot poimitaan provenienssirekisteriin. Toimikunta vet oaa

kin kaikkiin Dendrologian Seuran jäseniin , että he aktiivises ti antaisivat täl

laisia tietoja lehtemme välityksellä provenienssirekisteriin. Tervetulleita ovat 

esimerkiksi kuvaukset suurista tai muuten erikoisista kasviyksilöistä, hyvin me

nestyneistä yksilöistä pohjoisissa oloissa tai epäedullisilla kaevupaikoilla, 

vanhojen puistojen kasvilajeista jne. 

Toimikunnan suunnitelmien toteutuminen riippuu luonnollisesti tarkoitukseen käy

tettävissä olevista varoista. Edellä hahmoteltu ratkaisu rekisterikai tulisi täs

sä vaiheessa halvaksi ja näin päästäisiin ainakin alkuun . Myöhemmin tarvittaisiin 

luonnollisesti tälle työlle enemmän tukea, joka luontevimmin olisi tiivistä yhteis

toimintaa asiasta kiinnostuneiden l aitosten kanssa . 

Toimikunta pitää tärkeänä , että rekisteriin voitaisiin liittää myös viljelyyn 

otetut muodot ja kannat, j oten se toimisi myös lajikerekisterinä . Mahdollisuuk

sien mukaan rekisteriin sisällytettäisiin myös viljellyt perennat . 

Kuvakokoelman kerääminen Dendrologian Seuran suoraan omistukseen ei onnistune il

man siihen palkattua henkilökuntaa. Jotta tälläkin sektorilla päästäisiin hyvään 

alkuun, olisi laadittava luettelo laitoksista ja yksityisistä henkilöistä , joilla 

on dendrologista arvoa omaavia kuvakokoelmia ja jotka olisivat halukkaita lainaa

maan kuvia Dendrologian Seuran tarkoitusperiä edistävään toimintaan . Siksi olisi 

suotavaa, että asiaan myötämielisesti suhtautuvat jäsenemme ilmoittaisivat toimi

kunnan jäsenille (esim. sihteerille os : Puutarhantutkimuslaitos , 21500 Piikkiö) 

tällaisista kuvakokoelmistaan . Samalla olisi syytä mainita , millaisista kuvista 

on kysymys (musta-valko, väridiat jne) ja mitä aihepiiriä ne lähinnä edustavat 

(havupuut, lehtipuut , luonnonvaraiset kasvit, puutarhan puut ja pensaat jne) . 

Tapio K. Kallio 
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DENDROLOGIAN SEURAN KEVÄTKOKOUS 

Sääntömäär ä i nen kevätkokous pidetään perjantaina toukokuun 

28 . pnä klo 17 . 00 Helsingin Yliopiston Kasvitieteen laitok

sella, Uni oninkatu 44 . 
Seuran sääntöjen 7 §mukaisesti kokouksessa käsitellään mm ,: 

- hall i tuks en kertomus edellisen vuoden toiminnasta 

- t i li t j a tilintarkastajain lausunto sekä tilinpäätös 

- vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

- t oi mint asuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 
Ilmoitusa s i oi s ta mainittakoon sihteeri - varainhoitajan vaih

dos ja ens i ke s än kotimaan retki . 
Kokouksen jälkeen tutustutaan tri Annikki Saarisalon opas 

tuksel la ka svitieteelliseen puutarhaan. Lisäksi esitetään 

filmivälähdyksiä seuran viime kesäiseltä Puolan matkalta . 

Runsasta osanottoa toivotaan! Kaikki asiasta kiinnostuneet 

tervetuloa tut us tumaan seuraamme ! 

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS VÅRMÖTE 

Stadgeenligt vårmöte hålles fredagen den 28 . maj kl . 17 . 00 

på Botaniska institutionen vid Helsingfors Universitet , 

Unionsgatan 44 . 
Enl igt stadgarnas 7 § behandlas bl . a .: 

- styrelsens berättelse om senaste års verksamhet 

- r edovisningar, revisorernas utlåtande och bokslutet 

- beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen 

- verksamhetsplan och budget 
Övriga ärenden : Presentation av sällskapets nya sekreterare/ 

ekonom och Sällskapets sommarexkursion . 
Efter mötet visar dr . Annikki Saarisalo oss omkring i 

Botaniska trädgården . Dessutom ser vi några filmglimtar 

från Sällskapets Polen- resa . 

Vi hoppas på r ikligt deltagande! Alla intresserade är 

välkomna ! 
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DENDROLOGIAN SEURAN "MITÄ SUOMESSA OIKEIN KASVAA"-RETKI TAPAHTUU 
ELOKUUN 23 - 28 PÄIVINÄ. 

OHJELMA 

23.8. Helsinki 9.00 - Elimäki 11.00 
Mustilan kotikunnas 11.00 - 15.00 
Elimäki 15.00 - Imatra 18.00 
Imatralla yöpyminen 

24.8. Imatra 8.00 - Punkaharju 10.00 
Punkaharjun kokeilualue 10.00 - 14.00 
Punkaharju 14.00 - Heinola 18.00 
Heinolassa yöpyminen 

25.8. Heinola 8.00 - Nynäs 8.30 
Nynäsin puulajikokeet 8.30 - 11.30 
Nynäs 11.30 -Aulanko 14.00 
Aulangon puisto 14.00 - 18.00 
Aulangolla yöpyminen 

26.8. Aulanko 8.00 - Nuutajärvi 10.00 
Nuutajärven kartanon puulajipuisto 
(mahdollisesti lasitehdas) 10.00 - 14.00 
Nuutajärvi 14.00 -Turku 17.00 
Turussa yöpyminen 

27.8. Turku 8.00 - Ruissalo 8.30 
Ruissalon kasvitieteellinen puutarha ja muita 
istutuksia 8.30 - 11.30 
Ruissalo 11.30 - Bromarv 14.30 
Solbölen kokeilualue 14.30 - 17.00 
Bromarv 17.00 - Tammisaari 18.00 
Tammisaaressa yöpyminen 

28.8. Tammisaari 8.00 - Karjalohja 9.00 
Tammisten istutukset 9.00 - 11.00 
Tammista 11.00 - Fagervik 13.00 
Fagervikin puisto 13.00 - 15.00 
Fagervik 15.00 - Helsinki 17.30 

Matkat tapahtuu vuokrabussilla. 

Retkeilijä huomio: 

1) Lopullinen ilmoittautuminen kesäkuun loppuun mennessä Dendrologia 
Seuran sihteerille: Metsänhoitaja Jouni Mikola 

Metsäntutkimuslaitos 
Iso-Roobertinkatu 10 B 
00120 HELSINKI 12 
Puh. 61401 

2) Ilmoita erikoisesti, jos liityt retkeen jossain reitin varrella. 

3) Ellei erikseen sovita, järjestetään majoitukset mahdollisuuksien 
mukaan !-luokan 2-hengen hotellihuoneissa. 

4) Ilmoita osoitteesi ja puhelinnumerosi. 

5) Varsinaiset, kuljetuksesta johtuvat matkakustannukset ovat n. 50, 
hengeltä, jos ryhmästä tulee vähintään 25 hengen kokoinen. 
Jos meitä on vähemmän on suunniteltava henkilöauto-kuljetusta. 



RHODODENDONEIT A 

runsas valikoima 

HAVUPUITA 

LEHTIPUITA 

RUUSUJA 

ja muita koristepensaita 

MONIVUOTISIA KUKKIA 

HEDELMAPUIT A 

MARJAPENSAITA 

AITATAIMIA 
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Hyviä ja varmoja 

T AIMIT ARHATUOTIEIT A 

tarvitessanne voitte aina kääntyä puo

leemme. Meillä on valinnan varaa ja 

annamme taimista laatutakuun. 

Pyytäkää luettelemme 

M U STI LA 

Mustilan taimitarhat 

Puh. Ehmaki mm1huuto 

Post1oso1te Ehmak1 

DENDROLOGI ! 

METSÄMIES , BIOLOGI, PUUTARHAMIZS TAI P~RASTELIJA ! 

Tule mukaan seuraamme . Seuran tarkoituksena on edistää 

kotimaisten ja ulkomaisten puuvar~isten kasvilajien ja 

niiden eri muotojen tuntemusta ja kokeilua . Seuramme 

pyrkii toimimaan yhdyssiteenä kaikkien asiasta kiinnos 

tuneiden välillä. 

Liity jäseneksi seuraamme maksamalla jäsenmaksu Seuran 

postisiirtotilille 419 92- 1 . V osijäsenmaksu on 10 

markkaa (opiskelijoilta 5 markkaa ) . Ainaisjäsenmaksu 

on 150 markkaa . 

HElSINll ltn PA OYAUISlE 

1 



DENDROLOGIAN SEURAN Tl EDOTUKSIA 

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER Vol . 2/3 7 . 10 . 1971 

r-·o<:• 

Toimitus: P . M. A. Tigerstedt (päätoimittaja) 

Jouni Mikola (sihteeri) 

Toimituksen osoite: Iso Roobertinkatu 10 B 

00120 HELSINKI 12 

Täs s ä numerossa - i detta nummer : 

Muinaisten egyptiläisten pyhä Shoab-puu (Olli Makkonen) 

Kornikissa tutkitaan (Olavi Junttila) 

Resan till Arboretum Drafle (R. J. Rainio) 

Pyhä Shoab-puu (Mimusoes schimperi). 2300-vuotta vanhoja oksia 
herbaario-arkilla. (LAURENT-TÄCKHOLM 1951) . 
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Kuva l. = kansikuva. 

Kuva 2. Tutänkhamunin haudasta löydetty, Shoab-puun oksista tehty 
kimppu (LAURENT-TÄCKHOLM 1951). 

Kuva 3. Arkkitehti Khan haudasta Thebestä löydettyjä, n. 3300-vuotta 
vanhoja Shoab-puun hedelmiä (LAURENT-TÄCKHOLM 1951). 

Kuva 4 . G. Schweinfurthin v. 1890 istuttarnat, nyky-Egyptin ainoat 
Shoab-puut Kairon Egyptiläisen Museon pihalla 1950-luvulla. Ne 
kaadettiin kadun leventämisen vuoksi l96Q-luvulla . 
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OLLI MAKKONEN 

MUINAISTEN EGYPTILÄISTEN PYHÄ SHOAB-PUU 

Vanhoissa historiallisissa lähteissä, varsinkin Kreikan ja Rooman 

kirjallisuudessa mainitut puulajit ovat yleensä olleet melko helposti 

tunnistettavissa. Monilukuisia trooppisia puulajeja lukuunottamatta 

ovat yleisimpien puulajien tai ainakin -sukujen nykyiset tieteelliset 

nimet suoranaisesti peräisin kreikan tai latinan kielestä , ja niillä 

on jo vanhalla ajalla tarkoitettu samoja lajeja tai sukuja kuin nyky

ään. Eräissä tapauksissa on kuitenkin tietämyksen ketju päässyt vä

lillä katkeamaan ja silloin on tunnistaminen ollut vaikeampaa. 

Esimerkkinä tällaisesta kerrottakoon muinaisten egyptiläisten pyhän 

Shoab-puun nykyvastineen selvittäminen. 

Egyptissä viljeltiin vanhastaan temppelien läheisyydessä Isis-jumalat

tarelle omistettua, pyhänä pidettyä Shoab-puuta. Jumalien uskottiin 

tuoneen sen mukanaan siirtyessään ammoin Egyptiin tarunhohteisesta 

syntymämaastaan Puntista (nykyisin käytetään egyptinkielen mukaista 

muotoa Pwene) • Shoab-puun oksia ja lehtiä käytettiin kallisarvoisina 

uhrilahjoina. Mm. Tutankhamunin (tätä muotoa egyptologit käyttävät 

nykyään) haudasta on löydetty kimppu Shoab-puun oksia (kuva 1) • 

T h e o p h r a s t o s antoi Shoab-puulle kreikankielisen nimen 

pers~ä ja tällä nimellä se sitten kulki roomalaisessakin kirjallisuu

dessa. Kristinuskon leviäminen Egyptiin ei pystynyt lopettamaan Shoab

puuhun liittyvää kulttia, vaan päinvastoin kyseisen puun pyhyys ennen 

pitkää tunnustettiin vallanpitäjienkin taholta. Keisari Arcadius ni

mittäin sääti v. 400 j.Kr . paikkeilla lain, jolla persea-puun hävittä

minen kiellettiin Egyptissä . Erikoisuutena voidaan mainita, että sa

massa yhteydessä kiellettiin myös sypressien hävittäminen Syyrian 

Antiokian lähellä sijainneesta, Apollolle pyhitetystä Daphnen lehdosta . 

Tämä laki on säilynyt Corpus Iuris Civilis-lakikokoelman toisessa osas

sa eli Codex Iustinianuksessa (XI.77: De cupressis ex luco Daphnensi 

vel perseis per Aegyptum non excidendis vel vendendis) • 

Kun sitten islaminusko 600-luvulla pääsi valtaan, ruvettiin persea

puuta vähitellen kutsumaan arabialaisella nimellä lebbakh. Arabialai

sissa kirjallisissa lähteissä kuvataan tarkasti tämä puu ja mainitaan 

nimenomaan, että se on aikaisemmin kulkenut nimellä persea. Arabialai

sille lebbakh ei ollut pyhä puu eikä sitä sen vuoksi pyritty vaalimaan. 

Niinpä tämä puu vähitellen hävisi kokonaan Egyptistä. Jo v. 1670 va

littaa tunnettu maailmanmatkaaja M i k a e 1 V a n s 1 e b , ettei 

hän ollut löytänyt Egyptistä ainoatakaan lebbakh-puuta. 



V. 1750 tuotiin Egyptiin ulkomainen hernekasvien heimoon kuuluva komea 

kujannepuu, joka oli kotoisin Himalajan alarinteiltä. Kansa alkoi ni

mittämään sitä nimellä lebbakh, ja myöhemmin se sai tieteellisen nimen 

Albizzia lebbak. Kukaan ei enää tiennyt, mikä oli ollut vanhojen ara

bialaisten lebbakh, roomalaisten ja kreikkalaisten persea ja muinaisten 

egyptiläisten pyhä Shoab-puu. Kysymys kuitenkin kiinnosti kasvitietei

lijöitä. Sitä pohti mm. ensimmäinen huomattava muinais-egyptiläisten 

kasvien selvittelijä, saksalainen S c h w ei n f u r t h. V. 1881 

hän sai käsiinsä Theben kaivauksissa löydettyjä lehtikimppuja ja kaula

köynnöksiä, joilla vainajat oli koristeltu. Useimmissa niistä oli sel

laisen puun oksia, jonka hän pystyi tunnistamaan. Tämä puu oli Arabi

assa ja Abessiniassa kasvava Mimusops schimperi. Schweinfurth teki nyt 

sen olettamuksen, että Mimusops ja pyhä Shoab-puu olivat sama puu. Hän 

toi myös kirjallisesti julki tämän arvelunsa v. 1882 voimatta kuitenkaan 

esittää mitään todistusta olettamuksensa tueksi. 

Seitsemän vuotta myöhemmin Schweinfurth teki matkan Arabiaan ja kävi 

mm. Jemenissä, missä Mimusops kasvaa luonnonvaraisena. Hän oli tunte

nut Egyptin kuningashaudoista löydettyjen oksakimppujen lehdet kirjal

lisuuden perusteella, ja nyt hän sai luonnossa nähdä tämän n. 20 metrin 

pituiseksi kasvavan rehevän puun. Retkellään hän joutui kerran pieneen 

Wolledjen kylään, jossa parhaillaan oli markkinat. Siellä hän huomasi, 

että eräät myyjät tarjosivat kaupan Mimusops-puun hedelmiä (kuva 2) • 

Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, että ne kelpasivat syötäviksi, 

ja ihmeissään hän tiedusteli kyseisten hedelmien nimeä. Hän suorastaan 

mykistyi, kun hän sai vastauksen: "lebbakh". Todistus oli saatu. Leb

bakh oli Arabiassa säilyttänyt vanhan nimensä. Ketju oli täydellinen: 

Shoab - Persea- Lebbakh - Mimusops. 

On ehkä syytä mainita, että persea-puun hedelmien ihanuus kuitenkin 

tunnettiin jo vanhalla ajalla. Siitä mainitsee mm. S t r a b o n 

(XVII.ii.4). 

Schweinfrth toi Arabiasta mukanaan Mimusops-puun siemeniä ja niistä 

kasvattamistaan taimista hän istutti kaksi Kairossa sijaitsevan Egypti

läisen Museon pihalle. Ne menestyivät hyvin ja olivat 1900-luvun puoli

väliin mennessä kasvaneet komeiksi puiksi (kuva 3). Nämä ainoat 1900-

luvulla Egyptissä kasvaneet Mimusops-puut kokivat kuitenkin 1965 kau

punkikulttuurin kehitykseen liittyvän karmean kohtalon. Eräänä kaunii

na varhaisena aamuna kadunlevennykseen määrätty työryhmä sahasi poikki 

molemmat puut ja kaivoi vielä kannotkin irti maasta. Asiantuntijat 

saattoivat vain todeta tapahtuneen. Mainittakoon, että Egyptin ainoat 

jäljellä olevat papyrusruo~ot ja lootukset kasvavat myös Egyptiläisen 
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Museon pihalla, mutta niitä varten on sentään valettu betoninen 

allas, joten ne eivät voine hävitä yhtä yllättäen kuin Mimusops

puut. 
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Krukodlade plantskolealster 
( con tainers) 

går alltid säkert tili! Vi har 
stort urval, t. ex. Rhodo

dendron, Clematis, Vild
vin, Blodlönnar, 

BARRTRÄD 

Facila 
pris! 

Plantskolealster - trädgårdsanläggningar 

PAUL OLSSON 
Grankulla Tel. 501 139, 501169 
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Kornikin Arboretum on tuttu monelle suomalaiselle dendrologille . 

Kornik on yksi Puolan huomattavimmista dendrologisista kohteista ja 

se sisältyi luonnollisesti Dendrologian Seuran viimesyksyisen Puolan 

retken ohjelmaan. Kornikin Arboretum on lähtenyt kehittymään dendro

logiasta kiinnostuneen aatelismiehen harrastuksesta. Maa-alueitten 

ja puiston viimeinen omistaja kuoli lapsettomana ja hän testamenttasi 

tilansa valtiolle esittäen toivomuksen, että paikalle kehitettäisiin 

dendrologinen tutkimuslaitos. Nykyisin Kornikin Arboretum on Puolan 

tiedeakatemian alainen tutkimuslaitos. Sen noin 50 ha suuruinen puis

to sisältää suunnilleen 2500 erilaista puumaista koristekasvia. Arbo

retumin yhteydessä toimii tutkimuslaitos, jonka kuudella osastolla työs

kentelee yhteensä yli kolmekymmentä tieteellisen koulutuksen saanutta 

assistenttia ja tutkijaa. 

Tutkimustyö kattaa luonnollisesti varsin laajan sektorin dendrologian 

kentästä. Tutkimuksen alaisena ovat mm . puumaisten kasvien systema

tiikka, ekologia, kasvimaantiede, provenienssi kysymykset, fenologia, 

fysiologia, biokemia, jalostustyö jne. Meille oudolla mutta varmaan 

hedelmällisellä tavalla t yöskentelevät metsäpuolesta, puistopuolesta 

ja kasvitieteestä kiinnostuneet tutkijat saman katon alla. Pääosa tut

kimustuloksista julkaistaan laitoksen omassa vuosikirjassa 'Arboretum 

Kornickie' joko puolaksi tai englanniksi. Puolankieliset artikkelit 

on varustettu englanninkielisillä kuva- ja taulukkoteksteillä ja yh

teenvedolla. 

~r~v~n!e~s~i~o~e!ta 

Jokseenkin kaikki vanhemmat provenienssikokeet tallaantuivat toisen 

maailmansodan jaloissa. Sodan jälkeen on tutkimus kuitenkin alkanut 

jälleen päästä vauhtiin ja meneillä on tällä hetkellä laajoja kokeita 

niin luonnonvaraisilla kuin vierasperäisilläkin puulajeilla . Päätök

seen saatetuista tutkimuksista kannattaa mainita kuusen provenienssien 

kilpailukykyä ja ravinteiden ottokykyä selvittelevä tutkimus (3,4) . 

Tutkitut yli 20 puolalaista provenienssia eivät eronneet toisistaan 

sen suhteen, kuinka ne pystyivät kilpailemaan kylänurmikan kanssa . 

Kylänurmikka heikensi kuusen taimien kasvua voimakkaasti ja tämä vai 

kutus oli sitä suurempi mitä runsaammin taimia lannoitettiin . Tutki 

tut provenienssit voitiin sitävastoin ryhmitellä kolmeen ryhmään sen 

perusteella, kuinka voimakkaan fosforilannoituksen ne vaativat maksi 

maalisen kasvun saavuttamiseksi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu 

todeta provenienssien välillä merkittäviä eroja niinen ravinteinen 
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ottokyvyn suhteen. Tutkimuksen suorittajan, Dr. Giertychin mukaan 

proveniensseja valittaessa ei tarvitse ottaa huomioon niiden kykyä 

käyttää hyväkseen ravinteita osaksi siksi, että erot tässä suhteessa 

ovat pienehköjä, osaksi siksi että tämä ominaisuus tulee välillisesti 

huomioiduksi valinnan perustuessa esim. kasvunopeuteen . Toinen iuttu 

on se, että ainakin joista~in puulajeista on mahdollista löytää toi

sistaan selvästi eroavia edafisia ekotyyppejä, tiettyihin maalajeihin 

sopeutuneita tyyppejä. Tällaisten tyyppien tutkimiseen on toistaisek

si kiinnitetty huomattavasti vähemmä n huomiota kuin ilmastollisten 

ekotyyppien, proveniessien tutkimiseen. 

Joitakin tuloksia on jo julkaistu myös douglaskuusella (Pseudotsuga 

menziesii) aloitetusta provenienssikokeesta. Julkaisussa on kiinni

tetty päähuomio 104:n provenienssin siementainten talvehtimiseen (2). 

Talvivaurioita kärsineiden taimien lukumää r än todettiin olevan suoraan 

verrannollinen siementainten pituuskasvuun ja kasvukauden pituuteen: 

mitä vaimakas<asvuisempi provenienssi ja mi tä myöhemmin syksyllä se 

päätti pituuskasvun sitä suurempi oli vioittuneiden taimien määrä. 

~antereisimmat provenienssit olivat kestävämpiä kuin mereiset Kornikin 

olosu~teissa. Ymmärrettävästi vioittuneiden taimien lukumäärä väheni 

sen mukaan mitä korkeammalta vuoristosta provenienssi oli peräisin . 

Ankarat talvet rajoittavat Puolassa, niinkuin mei lläkin, monen puu- ia 

pensaslaiin viljelyä . Vuosien kuluessa on Kornikista ja muista arbo

reettumeista ja puistoista saatu runsaasti kokemusperäistä aineistoa 

eri lajien ja lajikkeiden kestävyydestä . Täm~n havaintotyön ohella 

Kornik issa nyttemmin alettu tutkia aktiivisesti talvenkestävyyskysymy~ 

tä. Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää, onko Puolaan aikojen 

kuluessa tuotujen koristepuiden ja - pensaiden joukossa kestävyytens~ 

puolesta muista poikkeavia yksilöitä. 1ikäli sellaisia löytyy, ale 

taan näitä valikoituja emotaimia käyttää jalostustyössä ja lisä tä le

vittämistä silmällä pitäen. Ensimmäinen tutkimusvuosi on kulunut pää

asiassa tutkimusmenetelmien testaamisessa ja ~okeilemisessa . Pakkasen

kestävyyttä on yksinkertaisesti tutkittu jäädyttämällä näytteitä 24 -

tunnin ajan eri lämpötiloissa ja tutkimalla sekä laboratorio-menetel

mien että näköhavaintojen avulla vaurioitten suuruutta. Koristeomena

puiden ja Viburnum-lajien kohdalla laboratoriomenetelmät ovat osoittau

tuneet käyttökelpoisiksi: saadut tulokset antoivat samanlaisen kuvan 

kestävyydestä kuin monivuotiset havainnot. Taulu~oss a 1. on esitettv 

joitakin esimerkkejä aroita, suhteellisen kestävistä ia kestävistä la

jikkeista . 
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TAULUKKO 1. Joitakin esimerkkejä Kornikissa käynnissä olevista 

kestävyystutkimuksista. 

Hydrangea Viburnum Malus 

~r~o.ia - _iA_Ei_!!) _ 

1-1. macrophylla V. rhytidophyllum 11. purpurea 

v. burkwoodii 
1 Lemoinei 1 

M. coronaria 

Suhteellisen kestäviä M. florihunna - - -- - -- --
H. arborenscens 1 Gr. fl . 1 V. sieboldii M. purpurea 

V. carlesii 
1 Szater 1 

V. fragrans M. purpurea 
1 11akowiecki 1 

Kestäviä M. sieboldii 
---- - 1 Wintergold 1 

H. paniculata 1 Gr. fl . 1 v. orientale M. purpurea 
V. sargentii 1 Wierdak 1 

V. opulus J'<~s!ä~i_!!) _ 

Malus-lajit kuolivat lämpötilan laskiessa alle -30 - -35°C, ia jo -30°C 

osoittautui kuolettavaksi aroille Viburnum-lajeille . Hydranqean koh 

dalla laboratorio-menetelmät eivät antaneet riittävän luotettavia tulok

sia. Kestävien yksilöiden keruu on myös osittain jo käynnistetty. Ke 

räyksen kohteena on tällä hetkellä 14 sukua: Acer, Cercis, Deutzia, 

Forsythia, Hibiscus, Hydranqea , Ilex, Kolkwitzia, Magnolia, Malus, Pvra

cantha, Rhododendron , Weigela ja Viburnum. Esimerkiksi Forsythiasta 

on jo valittu 15 pensasta ja Magnoliasta 12 pensasta jatkotutkim~ksiin 

ja lisäykseen. Kaiken todennäköisyyden mukaan tämä käynnissä oleva tut

kimus antaa mielenkiintoisia tuloksia, joista voi olla hyötyä myös mui

den maiden dendrologeille. 

Koelaitoksella on myös oma osastonsa siementutkimuksia varten. Tutki

mustyötä suoritetaan kolmella rintamalla. Siementen pitkäaikainen va

rastointi on yksi näistä. Käynnissä on parhaillaan mm . tammen siemen

ten varastoimista käsittelevä tutkimus. Itämistä edistävien käsittely

jen tutkiminen muodostaa toisen rintaman, jolla tutkimustyö on toistai

seksi ollut vilkkainta. Taulukkoon 2. on kerätty tulokset näistä ko

keista Tiedotuksissa aikaisemmin julkaistun siementaulukon täydennyk

seksi. Kolmas työkenttä käsittää siemenlepoon ja siementen vanhenemi

seen liittyvien fysiologisten ja biokemiallisten muutosten tutkiminen. 

Tämä työ on vasta alkuvaiheissa. Siementutkim~ksia varten laitoksella 

on varsin käyttökelpoiset kasvihuone-, fytotroni-, varastointi- ja 

laboratoriotilat. 
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TAULUKKO 2. Eräiden puulajien vaatimat stratifiointikäsittelyt 
(5 ,617 ,8). 

Lämmin strat. Kylmä strat . 
Kasvilaji oc vk. oc vk. Huomautuksia 

Aesculus 
hippocastanum - - 5 14-16 Viileässä varastoitu 

siemen itää ilman strat. 
Optim.itämislämp. n . 2QOC 

Carpinus hetulus 20 2-4 5 12 - 14 Optim.itämislämp. n. 21)0C 

Fagus sivatica - - 1-5 14-21) Vaatii alhaisen lämpö-
tilan i tääkseen . 

Prunus armeniaca 20 2 3 11-14 

P . avium 20 2 1-3 12 - 15 Optim . itämislämp. 
Kirs .- ja luumulaj . 20 2 3 15- lf! n . 8- 12 oc, "<:evätkylvö 

P. 

P . 

P. 

cerasifera >-suoritettava sen vuoksi 
var . aikaisin. divaricata 20 2 3 15 - 18 

mahaleb 20 2 3 11-14 

serotina 20 2 3 11-14 

Puolassa on useampia työry~miä , jotka tutkivat puumaisten kasvien 

fysiologiaa ja hiokemiaa, ja mm. Ko rnikilla on oma osastonsa tällai 

sia tutkimuksia varten. Kornikissa on päämielenkiinto kohdistunut 

viime aikoina kasvuaineisiin ja niiden me rkitykseen silmujen ja jäl

leen kasvuaktiivisuuden säätelijöinä. Fenolijohdannaiset ja niiden 

fysiologinen merkitys ovat samoin jatkuvasti mielenkiinnon kohteena . 

Tutkimuksissa pyritään myös löytämään biokemiallisia tuntomerkkei ä 

eri provenienssien tunnistamiseksi . Hiljattain on käynnistetty myös 

tutkimusohje l ma , jossa pyritään selvittämään puumais ten kasvien savun 

ja teollisuuskaasujen kestävyyttä . 

Ylläolevat rivit antavat joitakin viitteitä siitä, mitä Kornikissa 

puuhaillaan . Tämän lisäksi kannattanee mainita , ·~ttä poppelin jalos

tus sekä männyn jalostus maannousemasienen kestävyynen lisäämiseksi 

ovat tällä hetkellä ohjelmassa jalostuspuolella. Uusimmassa vuosi

kirjassa (15 , 1970) on sen lisäksi artikkeleita esimerkiksi puumaisten 

Rosaceae-lajien levinneisyydestä Aasiassa, Kornikiss a kasvavien van

himpien puiden iästä, Viscumin esiintymisestä Kornikissa , Philadel

phuksen ja Syringa x prestonianan uusimmista lajikkeista, männyn ku

kintaan vaikuttavista tekijöistä, havupuuvarrennosten anatomisesta 

kehityksestä jne. 

Kornikissa suoritetta~ tutkimustyö on monessa suhteessa enemmän pe

rustutkimuksen luonteista kuin vastaavissa pohjoismaisissa laitoksissa . 
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Tämän vuoksi saaduilla tuloksilla on merkittävyyttä ja mielenkiintoa 

myös Puolan rajojen ulkopuolella. Omasta puolestani uskon, että suo

malaisten dendrologien kannattaa pitää silmällä Kornikista lähivuosi

na tulevia tutkimustuloksia. 

~iEj~l!i~u~s~i!t!e!t~: 

(1) Bialobok, S. 1970: First Annual Report (typed), 41 p. 
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R. J . RAINIO 

RESAN TILL ARBORETUM DRAFLE 

Lördagen , den 3 . 7 . 1971 besökte tio medlemmar från finska Dendrologiska 
sallskapet arboretum Drafle på Hemsön nära Härnösand i Sverige . Gruppen 
blev vänligt emottagen av arboretets ägare, fil . dr . Ragnar Kempe 
med fru och även bjuden på en festlig och välsmakande lunch . En redo
visning av de intressantaste dendrologiska objekten är säkert av 
intresse för finska l äsare . 
Abies alba växer i två stora exemplar på över 25 meter på bagge sidor 
om karaktärsbyggnaden . Träden är planterade något före sekelskiftet 
och har givit upphov till en mängd sjalvföryngring vilket aven är 
betecknande för deras anpassning till klimatet . Enligt finska erfaren
heter borde inte just den europeiska ädelgranen kunna trivas på bredd 
graden 62 . 5° men denna fråga kräver egentligen en speciell a rtike l . 
Abies amabilis representeras på Drafle av ett antal träd i stockdimen
sion (Foto 1) . De hade frostskadats i någon mån under de kallaste 
vintrarna, men växte vidare i höjd med långa årsskott . Rätt placerade 
och genom att använda sig av frö från möjligast nordlig kontinental 
proveniens skulle detta trädslag vara förtjänt av en större spridning 
även i sydfinska parker om plantorna ej vore så svåra att komma över . 
Abies balsamea växte i en större grupp, men verkade vantrivas på 
samma satt som ofta är fallet i Finland . Även här torde ändamålsenligt 
proveniensval kunna föra till bättre resultat . 
~ concolor hade visat sig fullt hardig och förekom i exemplar 
icke långt från 30 meter i höjd . 
T. o . m. Abies grandis hade klarat sig till stockdimension . De två exem
plaren på arboretet hade repat sig efter svåra köldskador 1965- 66 . 
På en skyddad växtplats hade det battre exemplaret gått ~pp till 17 
meter i höjd . 
Riklig självföryngring kunde konstateras under ett litet bestånd av 
Abies sachalinensis . Traden hade visat sig vara fullt härdiga och 
var uppe i stockdimensioner . 
Fullt härdiga var även följande Abies - arter ehuru företrädda av 
mindre omfångsrika exemplar än de ovan presenterade: fraserii , holo
Phylla , koreana , lasiocarpa, mariesii, sibirica och weitchii . 
Släktet Chamaecyparis representerades på Drafle av några 6- 8 meter 
höga Q. pisifera med ett högst exotiskt utseende . Däremot hade en 
stor Q· nootkatensis gått ut, antagligen till följd av vintern 65 - 66 . 
Samtliga Larix- arter hade visat sig vara fullt härdiga och klarat 
sig utan köldskador vintern 65-66 . Företrädda fanns L . dahurica, 
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decidua , eurolepis , kurilensis , laricina , leptolepis, occidentalis 
och sibirica. 
Av Picea- arterna fångades uppmärksamheten speciellt av en maktigt hög 
~ · engelmanni och en något lagre men dock imponerande ~ · punsens , 
bägge i den älsta delen av barrtrådsplanteringen . Den förstnamda 
var ca 25 meter hög och hade anmarkningsvärt frisk blåsrön krona . 
Båda arterna var bra mycket vackrare an de aldre exemplaren av dessa 
trad vi vanligen påträffar som risiga vrak i våra parker . 
P . omorica växte som smala silhuetter och hade visat sis lika hardiga 
som hos oss . Av övriga härdiga granarter kan namnas: jezoensis , 
asperata , glauca , glehnii , koyamai och mariana . 
Av Pinus - art erna kan i första hand som verkligt intressanta namnas 
~ · nisra och ~ · strobus vilka båda ansågs fullt hardiga men dock 
representerades av tämligen blygsamma dimensioner . 
~ · monticola växte däremot hög och rak med ett frodigt toppskott . 
Detta trädslag , som hos oss är naetan obekant, hade utan skador 
klarat vintern 65- 66 . Rätt utvalda provenienser fr~n det innre av 
British Columbia borde vara lämpliga att tas upp till provodling 
även hos oss i Finland (Foto 2) . 
~ · panderosa hade växt upp till arboretets högsta trad med en höjd 
på 30 meter på en ganska ordinär bonitet . Tyvarr hade exemplaret 
dock nyligen brutits av stormen - exkursionen fick sålunda nöja sig 
med det bevis stubben erbjöd! Kanske skulle man med ratt proveniens 
urval även kunna lyckas med denna jattetall från vastra Nordamerika 
åtminstone i Syd- Finland . 
Underligt nos saknades Pseudotsusa menziesii bland de större traden . 
Under extrema vintern 65- 66 hade mertalet av exemplaren dukat under . 
Når man erinrar sig om de valdiga exemplar av douglaseran som före 
kommer i Finland på en del ställen måste man dra slutsatsen att 
proveniensurvalet på Drafle måste ha varit helt felaktigt, eller så 
har träden angripits av svampsjukdomar . 
Thuja plicata hade, märkvärdigt nog , klarat sis n~sonlunda aven på 
dessa nordliga breddgrader, dock bara på en extremt skyddad plats 
och med många köldskador . 
! · standishii stod som nAgra frodiga småtrad p~ ca 6 meter inne i 
naturskogens glantor och hade visat sig hardigare an ! · plicata! 
Av TsuBa- arterna har T . diversifolia och t . o .m. T . sieboldii kl~rat 
sig igenom vintrarna och växer i tradform . Traden har nojaktigt 
utveklade kronor och ansåss tamligen häraiga ; förvånansvärt med t~nke 
på att det i Finland väl knappt finns ett enda exemplar av sagaa 
trädslas som bildat entydig trädform . 
T. mertensiana var slutligen det barrtrad , som vi kansKe minst av 
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Fot o 1 . Abies amabilis 

- två exemplar 

(foto T . Kallio) 

Foto 2 . Pinus monticola 

(foto T . Rancken) 

Foto 3. Tsuga mertensiana 

(foto T . Rancken) 
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allaseri våra parker (Foto 3) . Må bilden tala mer ån tusen ord 
och få alla övertygade om, att detta träd vore ett mycket värdefullt 
tillskott till vårt fattiga barrtradssortiment med sitt, från våra 
granar och tallar, starkt avvikande habitus . 
~å Drafle är lövträden mindre talrikt representerad e. De vanliga 
adla lövträden klarar sig naturligtvis bra rnen kan inte konkurrera 
med barrträden vare sig i höjd eller grovlek . T . o . m. boken hade klarat 
sig på en ytterst gynnsam plats invid vattnet och bildade dar en liten 
dunge. JuBlans cinerea såg frodig ut men led av röta , och en Lirio
dendron tulipifera hade,besynnerligt nog, klarat sig till en höjd av 
hela 4 meter! Invid karaktärsbyggnaden växte en enorm Laburnum alpinum, 
som förutom med sitt blomflor uppskakade resenärerna med sin höjd på 
ca 8 meter . Arten hade här och var även utsatts i skogsterrängen och 
klarat sig förvånansvärt bra, antagligen på grund av att fältharen 
saknades . 
Att finna ett sådan artrikedom på en latitud 62,5° var naturligtvis 
häpnadsväckande . Man skulle inte i Finland kunna föreställa sig , att 
ens hälften av Drafles odlade arter, skulle kunna klara sig på den 
Finska sidan av Bottniska viken, altså mellan Kaskö och Vasa i zon 
IV . Bland exkursionsmedlemmarna uppkom en diskussion om eventuella 
klimatologiska skillnader mellan bottenhavets västra och östra strand . 
Klimatet på Hemsön lär visserligen vara relativt maritimt betonat , 
men den absolut största vikten lägger åtminstone undertecknad på arbo
retets perfekta läge och gynnsamma mikroklimat som kan tjäna som ett 
klassiskt exempel på hur ömtåliga träd bör placeras : a)en relativt 
starkt sluttande terräng mot sydväst som uppfångar solvärmen, b) ett 
läge vid foten av ett högt berg (över 200 meter), som effektivt bromsar 
upp kalla vindar från norr och öster (hav svidderna), c) havet nedanom, 
som framtill långt på hösten f örblir isfritt och som länge fördröjer 
första höstfrosten , d) planteringarna inne i sammal , hög, men ljus 
huggen granskog som ytterligare verkar vindbromsande och skyddar för 
den intensiva marssolen , e) goda bonite ter med genomsipprand e grund 
vatten från områdena inkluderande ett trask ovanom arboretet . 
Att i Finland ffnna lokaler hos oss , som helt vore att jämföra med 
arboretet Drafles läge kommer således att te sig tämligen omöjligt , 
men å andra sidan behöver vi inte mera stort förvåna oss , att Hemsön 
i de rikssvenska zonkartorna placeras i zon III , jämförbar med klimatet 
på Åland. Dock borde man utan alltför stor optimism kunna anta , att 
det som går i Drafle , nog med visst val av gynnsamt lage även bör gå 
hos oss i zon I. 

0 
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DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET 

Dendrologian Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Hotelli Helsin

gin juhlakerroksessa Kluuvikatu 8, II kerros, 26.11.1971 klo 19.00. 

Kokouksessa valitaan mm. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

sekä jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä käsitellään sääntöjen 

7 § mukaiset muut asiat. 

Virallisen kokouksen jälkeen on meillä tilaisuus yhteiseen illanviettoon, 

jonka yhteydessä on tarkoitus tarinoida puiden ja puuvartisten kasvien 

jalostuksesta. 

Dendrologiska Sällskapets stadgeenliga höstmöte hålles den 26.11.1971 

kl . 19.00 på Hotell Helsinkis festvåning, Glogatan 8, II våningen. Mötet 

väljer bl.a . styrelseordfÖrande och viceordförande samt styrelsemedlem 

mar för följande kalenderår samt behandlar ärenden i enlighet med 7 § 

i stadgarna. 

Efter det officiella mötet har vi tillfälle till gemensam kvällssits 

varvid det är meningen att belysa och diskutera frågor beträffande för

ädling av träd och vedartade växter. 

RUNSASTA OSk~OTTOA TOIVOTAAN! ASIASTA KIINNOSTUNEET, PAINAKAA TÄMÄ 

TILAISUUS MIELEEN! 

FÖRENINGEN HOPPAS PÅ LIVLIGT DELTAGANDE! KOM IHÅG TIDPUNKTEN FÖR 

MÖTET ! 

DENDROLOGI! 

METSÄMIES , BIOLOGI, PUUTARHAMIES TAI HARRASTELIJA ! 

Tule mukaan seuraamme. Seuran tarkoituksena on edistää 

kotimaisten ja ulkomaisten puuvartisten kasvilajien ja 

niiden eri muotojen tuntemusta ja kokeilua . Seuramme 

pyrkii toimimaan yhdyssiteenä kaikkien asiasta kiinnos

tuneiden välillä. 

Liity jäseneksi seuraamme maksamalla jäsenmaksu Seuran 

postisiirtotilille 419 92-1. Vuosijäsenmaksu on 10 

markkaa (opiskelijoilta 5 markkaa). Ainaisjäsenmaksu 

on 150 markkaa. 



16 

lstuta syksyllä 
Hankkijan takuutaimi 

-onnistut 
• paremmin 

Hankkijan takuutaimi on terve, kasvuvo imainen ja 
taatust i lajikepuhdas. Syksyllä istutetut taimet ovat 
keväällä heti "lähtökuopissa". Ne pystyvät pare·m
min käyttämään hyödykseen kevätkosteuden ja 
kasvavat rehevänä heti varhaisesta keväastä läht ien . 

~\ Hankkijasta saat myös ka iken muun 
\( puutarhaasi : nurmikonsiemenet, GB-

kukkasipulit, ST -kasvuturpeet, koneet, 
työvälineet, kasvinsuojeluaineet ja 

-laitteet sekä muut puutarha
tarvikkeet. 

HELSINKI 1911 PAIHOVAUUSTE 
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Kuva 1. Forsythia ~·n kasvupaikkoja Koreassa 
(valok. E.H. Wilson 1918). 

Kuva 2. Forsythia mandschurica'n kukintaa Ruotsinkylässä 
(valok. M. Hagman). 
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P.M.A. TIGERSTEDT 

FORSYTHIAN TARINA 

Suku Forsythia on saanut nimensä 1804, jolloin tanskalainen kasvi

tieteen professori Martin Vahl totesi, että Linnen oppilas Carl Pehr 

Thunberg oli ollut väärässä, kun hän Japanin matkansa jälkeen 1784 

julkaisemassaan Flora Japonicassa löytämälleen Oleaceae-heimon pen

saalle oli antanut nimen Syringa suspensa - näin alkaa Forsythian 

tarina! 

Carl Pehr Thun.bergin matka "Jaappaniin" tapahtui vuosina 1775-1776. 

Hän toimi tänä aikana Hollannin lähetystön virkamiehenä Tokyon hovi

lähetystössä. Myöhemmin hänen julkaisemansa Flora Japonica käsittää 

noin 1000 kasvilajia, jotka hän itse keräsi retkiensä aikana Japanis

sa . Professori Vahl'in antama nimi Forsythia kunnioittaa kuninkaal

lisen Kensington'in puutarhan johtajaa 1800-luvun alussa, William 

Forsyth'ia. 

Vuosina 1825-1830 oleskeli tunnettu botanisti Philipp Franz von 

Siebold Japanissa, myös hän Hollannin valtion virassa. Von Siebold 

ja hänen kolleegansa Joseph Gerhard Zuccarini julkaisivat myöhemmin 

yhdessä uudemman Flora Japonica'n Hollannissa, jossa mm. on väripiir

ros sanotusta Forsythia suspensa'sta (ks . kansikuvaa). Teoksessa 

huomautetaan, että laji tunnetaan ainoastaan viljeltynä ja että siitä 

on olemassa kaksi muotoa, josta toinen on siro ja nuokkuva pensas, 

toinen tanakka ja pystykasvuinen. Nämä kaksi muotoa ovat myöhemmin 

saaneet nimikseen Forsythia suspensa varieta sieboldii ja Forsythia 

suspensa varieta fortunei. Näyttää siltä, että nämä muunnosnimet 

on annettu Englannissa tunnetun Veitch taimitarhan toimesta . Vuonna 

1857 tiedetään Veitch'illä olleen ainakin var. sieboldii ja vuonna 

1864 heidän toimestaan introdusoitiin Englantiin myöskin varieta 

fortunei . Näin alkoi Forsythian menestys Euroopan puutarhoi~sa ja 

maisemanhoidossa . Amerikkaan Forsythia tuli vuonna 1876 , jolloin 

historiantutkija Francis Parkman lähetti Ar.nold hrboretum 'iin pistok

kaita Forsythia suspensa'sta . 

Vuosina 1844-1845 Lontoon puutarhaseura (Horticultural Society of 

London) kustansi Robert Fortune'n ensimmäisen kasvitieteellisen mat 

kan Kiinaan. Fortune löysi tällöin Kiinan puutarhoista Forsythia

lajin, jonka sanotun seuran apulaissihteeri John Lindley on nimittä

nyt Forsythia viridissima'ksi (Lindl., Jour . Hort . Soc . 1:226, 1846). 

Fortune on päiväkirjassaan mm. kirjoittanut seuraavaa tästä uudesta 

lajista: "Weigela'n ohella tämä kasvi näyttää olevan kiinalaisten 

suuri suosikki. Sitä tapaa tavallisesti kaikkien rikkaiden puutar-
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hoissa Pohjois-Kiinassa. Löysin sen myöhemmin villinä Chenkiang'in 

provinssin sisäosien vuoristoissa. Täällä se oli mielestäni pensaik

kojen keskellä jopa koristeellisempi kuin Mandariinien satupuutarhoissa". 

Kesällä 1878 löydettiin Saksassa Göttingenin kasvitieteellisestä puutar

hasta hybriiditaimia, joiden vanhempina oli ollut~· viridissima ja F. 

suspensa var. fortunei. MUnden'in kaupunginpuutarhan johtaja, joka teki 

löydöt, antoi hybriidille nimen Forsythia x intermedia Zabel. Arnold 

Arboretumissa tehdyt havainnot ovat osoittaneet, että hybriidi, ihme 

kyllä, on talvenkestävämpi kuin molemmat vanhemmat! Forsythia intermedia

sta tunnetaan toistakymmentä puutarhamuotoa, mutta niistä vanhin K· inter

media spectabilis on vieläkin kauneudessaan pistämätön. Tämän "kulti

vaarin" lähetti maailmalle Späth'in taimistot Berliinissä 1906. ~· inter

media'n F2 jälkeläisiä olisi syytä tutkia tarkoin Suomessa, ehkä näistä 

rekombinaation seurauksena löytyisi meidän oloissa kestäviä klooneja. 

Parhaat intermedia-hybriidit on tuotettu Arnold Arboreturn'issa, jossa 

professori Karl Sax työskenteli pari kymmentä vuotta. Hän suoritti mm. 

kuuluisat kolkisiinikäsittelyt Forsythialla 1939 saaden näin aikaan tet

raploidisia taimia. Nämä tetraploidit kulkevat nykyään nimellä "Arnold 

Giant". Karl Sax suoritti myös "Arnold Giant" x ~· interrnedia specta

bilis risteytyksiä. Tästä syntyi 1944 suuri määrä jälkeläisiä, joissa 

oli diploidisia, triploidisia ja tetraploidisia yksilöitä. Arnold Ar

boreturn'in ehdotuksesta näitä hybrtldejä, jotka eroavat hyvin paljon toi

sistaan, kutsutaan nykyään nimellä "Farrand hybriidit". Tämä Farrand 

hybriidiryhmä on hyvin kiinnostava Suomen oloja ajatellen ja olisi pikai

sesti saatava kokeisiin. 

Seuraava uusi Forsythia löydettiin kaikkien botanistien hämmästykseksi 

vuonna 1897 Euroopasta, lähemmin Albaaniasta! Sveitsiläinen taimisto

viljelijä Otto Froebel on vuosisadan alussa kuvannut tapahtuman seuraa

vasti: "On pidettävä hyvin erikoisena tapahtumana, että meidän päivinäm

me löydetään aivan uusi pensassuku Euroopassa, josta eivät asiantuntijat

kaan ole tietäneet mitään. Kysymyksessä oleva suku on tähän asti luultu 

kasvavan vain Japanissa ja Kiinassa. Tämä on ollut mahdollista vain 

siksi, että eurooppalaisen lajin kotipaikkana on ollut Albaania Balkanin 

niemimaalla. Tämä alue on jäänyt tutkimatta vaikeiden matkojen, vaaral

lisen ympäristön ja huonojen majoitusmahdollisuuksien vuoksi. Olen kii

tollisuuden velassa tri A. von Degen'ille, joka lähetti minulle Budapes

tista pienen siemenerän vuonna 1899". Pensas sai 1897 nimekseen Forsythi~ 

europaea Deg. & Bald. 

Vuonna 1897 löydettiin vielä yksi uusi Forsythia Kiinasta. Tällöin Pater 

G. Giraldi löysi uuden lajin Pohjois-Shensi'stä. Laji muistuttaa viridis

sima'a, mutta on kuitenkin niin erilainen, että sille voitiin antaa nimi 
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Forsythia giraldiana Lingelsh. 1908. Kirjoittaja ei ole n ähny t tätä 

lajia Suomessa. Arnold Arboretum'in kokeiden mukaan se on hyvin aikaisin 

kukkiva laji, joka on kestävämpi kuin viridissima, ehkä yhtä kestävä kuin 

suspensa. Mainittakoon vielä, että Sir Reginald Farrer keräsi siementä 

samasta lajista vuonna 1914 Kansu'n provinssissa Kiinassa . 

Ihmeellistä kyllä, Japanissa on vain yksi endeeminen Forsythia . Japani

lainen professori Makino antoi tälle pienikukkaiselle lajille, joka kas

vaa villinä Hiroshiman ja Kyoton välillä Honshu'n saarella, nimen For

sythia japonica Makino. 

Forsythioista talvenkestävin ja aikaisin kukkiva on Keski - Korealaine n laji 

Forsythia ovata Nakai . Japanilainen botanisti Takenoshi Nakai löysi tämän 

lajin 1917. Samana vuonna Arnold Arboretum'in E . H. Wilson kävi myös Ko

reassa ja keräsi pensaasta siementä sekä otti muutamia valokuvia sen kas

vupaikasta (kuva 1). Suomessa kasvaa samoilta kasvupaikoilta (380 lat., 

2000-2800 mpy.) mm. Picea koyamai Shiras ja Abies koreana Wils., jotka 

molemmat menestyvät hyvin. Wilsonin ottamasta kuvasta erottaa ainakin 

jälkimmäisen puulajin, mahdollisesti myös kuusen . 

Wilson toi kiinanmatkaltaan myös toisenkin uutuuden Arnold Arboretum'iin. 

Se on Alfred Rehder'iltä 1924 saanut nimekseen~· viridi ssima var. koreana 

Rehd. Tämä muunnos tai mahdollisesti alalaji on kestävämpi kuin viridis

sima ja lisäksi hyvin kaunis. Se kelpaisi mainiosti jalostuksen lähtö

kohdaksi Suomessa. 

Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän jalostusaseman pihalla kasvaa hämmäs

tyttävän kaunis ja talvenkestävä Forsythia. Tämä laji on vuonna 1929 

löydetty Hantsuriasta Keikwan'in vuoristosta. Se sai vielä samana vuonna 

löytäjänsä mukaan nimen Forsythia mandschurica Uyeki. Tohtori Max Hagman 

metsäntutkimuslaitoksella sai vuonna 1952 vehnänjalostajalta B.V . Skvor

tsov Harbin'sta Kiinasta (Mandsuriasta) lähetyksen ko . lajin pistokkaita. 

Näistä juurtuivat muutamat ja jalostusaseman pihalla kasvaa ny~ hieno yk-

silö, joka näyttää olevan yhtä kestävä kuin ~· ovata. Sen kukat ovat 

kuitenkin sekä suurempia että voimakkaamman keltaisia kuin ovatan. Tässä 

näyttää löytyneen Suomen oloihin melkein täysin sopeutunut laji! Sitä 

olisi käytettävä kaikkien muiden lajien sijasta puutarhoissa ja puistoissa . 

Lisäksi sillä on syytä suorittaa risteytyksiä muiden lajien kanssa tarkoi

tuksena yhdistää koristearvoa ja kestävyyttä (kuva 2) . Forsythia mand 

schurica poikkeaa nähtävästi muista forsythiois ta kukkarakenteensa puoles

ta. Forsythia-suvussa vallitsee tavallisesti hete rostylia ts. on yksilöi

tä, joiden kukissa on pitkä emi ja lyhyet heteet ja yksilöitä, joissa on 

emi lyhyt ja heteet pitkiä. Näin luonto estää liiallisen itsepölytyksen; 

ainoastaan kukkarakenteeltaan erilaiset yksilöt risteytyvät tavallisesti 
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keskenään. Kuitenkin tässäkin luonnon järjestelmässä näyttää olevan 

poikkeuksia, sillä Forsythia madschurica'n emit ja heteet ovat täsmälleen 

yhtä pitkät~ Olisi mielenkiintoista ja myös tärkeätä selvittää, onko 

mandschurica mahdollisesti tästä syystä itsefertiili laji? Mainittakoon 

vielä ohimennen, että tätä lajia on aikaise.mminkin yritetty hankkia Suo

meen. Hallussani on vuonna 1939 helmikuussa päivätty lasku Harbin'ista 

Mantsuuriasta. Laskun mukaan oli Mustilan kotikunnaalle silloin lähe

tetty 20 pistokasoksaa lajista. Lähettäjä, jonka joku lukijoista ehkä 

tunteekin, oli Harbin'issa toimiva kasvitieteilijä ja siemenkauppias 

L. Ptsitsin. Lähetys, joka sisälsi paljon muutakin mielenkiintoista ma

teriaalia, ei kuitenkaan koskaan saapunut Suomeen ymmärrettävistä syistä. 

Vielä yksi laji on mainittava, jotta forsythian tarinasta tulisi täydel

linen. Vuonna 1930 japanilainen botanisti Takenoshi Nakai retkeili jäl

leen lempialueellaan Koreassa Kokai-provinssissa Chojsan'in kalkkirikkaal

la vuoristoalueella. Sieltä hän löysi forsythia-lajin, jota hän piti 

erittäin sopivana koristepensaana. Hän antoi sille nimen Forsythia densi

flora tietämättä silloin, että tätä nimeä oli jo aikaisemmin käytetty 

eräälle F. intermedia' n alalajille. Vuonna 1966 antoi Korean metsäntut

kimuslaitoksen tutkijaT. B. Lee tälle lajille nimen Forsythia nakai. 

Tämä laji ei ole tunnettu Suomessa, mutta sen kokeileminen täällä olisi 

hyvin perusteltua. Ehkä Lee'n myötävaikutuksella tästä lajista voisi saa

da siemeniä tai pistokkaita Suomeen. Tuntuu siltä, että nimenomaan omi

naisuus "densiflora" olisi toivottava hyvää forsythia lajiketta kehi tet

täessä Suomen oloja varten! Valitettavasti kirjoittajan hallussa ei ole 

kuvamateriaalia tästä lajista, eikä myöskään tietoja sen morfologisista 

yksityiskohdista. 

Lopuksi muutamia sanoja forsyt~ian kasvattamisesta. Forsythiat sietä vä t 

sekä happamia että vähemmän happamia, kalkkipitoisia maita. Suku ei myös-

kään vaadi erikoisen ravinnerikasta maata ehkä jopa päinvastoin 

ravinnerikkaat maat aiheuttavat forsythialla voimakasta vegetatiivista 

kasvua, mutta suhteellisen köyhää kukkimista. Forsythian kukkasilmut ovat 

erikoisen herkkiä pakkasvaurioille. Kukkasilmut muodostuvat syksyllä ja 

jos talvi on vähäluminen voi hyvin käydä niin, että kaikki kukat lumirajan 

yläpuolella ovat paleltuneet, mutta lehtisilmut sitävastoin ovat selviyty

neet täysin vaurioitta. ' Näkee usein tällaisia tapauksia, jolloin muodos

tuu "kukkakaulus" lumirajan alapuolelle. Forsythian kukkasilmut ovat 

horroksessa syksyllä ja alkutalvella. Hyvin aikaiset lämpimät talvipä i

vät saattavat aiheuttaa kukkasilmujen liikkeellelähdön. Tällöin paleltu-

minen on auttamattomasti seurauksena. Hyvin lämpöiset syyspäivät voivat 

joskus aiheuttaa silmujen aukeamista syksylläkin, jolloin luonnollisesti 

paleltuminen on jälleen seurauksena. Tämänlaatuinen paleltuminen antaa 

samalla vihjeitä forsythian parhaasta istutuspaikasta; ei suoraan 
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auringonpaisteeseen etelärinteillä, ei tuulisille vähälumisille pai

koille, ei pakkaskuoppiin vaan puoliaurinkoiseen paikkaan, tuulen suo

jaan ja mielellään rinnemaille. 

Forsythiaa istutettaessa olisi myös muistettava, että yksilö~ tulee 

halkaisialtaan yli 2 metrinen ja korkeutta saman verran. Tätä ei usein 

muisteta ja sen takia joudutaan forsythioita jälkeenpäin leikkaamaan. 

Leikattu forsythia on melko ruma näky yleensä pensaasta kannattaa 

leikata ainoastaan paleltuneet oksat, tai vaihtoehtoisesti koko pensas 

matalaksi~ Ehkä näin kirjoituksen päätteeksi saisi lopettaa "Forsythian 

tarinan" Ernest H. Wilson'in 1928 kirjoittamiin sanoihin: "Kevään tra

gedioihin kuuluu leikatut forsythia pensaat. Nämä muuten niin hyväluon

toiset pensaat joutuvat tavallisesti pahaan kohteluun puutarhan vuotuisen 

siivouksen yhteydessä. Jos vain ihmiset saataisiin ymmärtämään, että 

forsythiat pitäisi leikata vasta sen jälkeen kun ne ovat saaneet rauhassa 

kukkia keväällä niin vältyttäisiin niin surkeista näkymistä. Kuten monet 

muutkin aikaisin kukkivat puut ja pensaat forsythiat muodostavat kukin

tonsa edeilisten vuosien versoihin. Tästä syystä leikkaus olisi suori

tettava sen jälkeen kun kukat ovat pudonneet. On hämmästyttävän vaikeaa 

saada ihmiset arvostamaan tätä asiaa tai edes toimimaan tässä esitetyllä 

yksinkertaisella tavalla". 

Kuva 3. Tavallisimpien forsythia -lajien leh timuotoja: 1) ~· ~· 
2) ~· europaea, 3) ~· x intermedi a ' Nana', 4) ~· suspensa 
var. sieboldii, 5) F. intermedi a 1Spectabilis'. 
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OLAVI LINNAMIES 

ULKOLAISTEN JA JALOJEN KOTIMAISTEN PUULAJ!EN VILJELYSTÄ HALLA
SIPPOLAN TILALLA 

Ulkolaisten ja jalojen kotimaisten puulajien viljely on Halla-Sipolan 

tilalla alkanut jo viime vuosisadalla. Vanhin istutus on tapahtunut 

ilmeisesti v. 1886, jolloin muutamaa vuotta aikaisemmin, 1882, Evon 

metsänvartijakoulusta valmistunut Sippolan "hovin" metsänvartija 

August Harviainen istutti lähes 1 ha:n laajuisen alan Siperian lehti

kuusta Saveron kylän laidassa olevaan ns. Kaihlassuon tienhaaraan, 

joka alue oli 1-2 vuotta aiemmin hakattu paljaaksi. Taimet olivat 

luultavasti peräisin Evolta ja kooltaan 2+2 v. Metsikköön on asetet

tu pysyvä koeala (n:o 12), jonka tekee arvokkaaksi se, että kaikesta 

metsiköstä poistetusta puustosta on tallella tarkat tiedot. Vuoteen 

1953 mennessä oli metsikön kokonaiskasvu 611 km3 eli keskimäärin 

8,85 km3/vuotta ja hehtaaria kohden. Metsikkö oli alkuaikoina kär

sinyt istutusalueelle nousseiden lehtipuiden varjostuksesta ja myö

hemmin liikatiheydesta, minkä johdosta elävät latvukset ovat supis

tuneet varsin pieniksi. 

August Harviainen perusti viisi vuotta myöhemmin (1891) toisenkin 

lehtikuusikon Vännilään menevän tien varteen Sippolan kylässä. Alue 

on entistä peltoa, nykyisin jo lehtoa. Puulaji on samoin Siperian 

lehtikuusta. Istutukseen tiedetään käytetyn 2-v. taimia. Tähän pe

rustettiin koeala (n:o 3) v. 1948. etsikön aikaise.mmista hakkuista 

ei ole tietoa, koska metsikkö joutui Sippolan "hovin" jaossa kasvatus

laitoksen haltuun. 

Sippolan "hovin" metsämaiden siirryttyä Halla-yhtiön omistukseen 

syntyi pääosaltaan nykyinen metsäkoulun rakennusryhmä. Samanaikai

sesti rakennustöiden kanssa istutettiin lehtikuusikujanne, joka ny

kyisin juhlistaa koulun pihaa. Puiden ikä on nyt (1971) 82 vuotta. 

Ensimmäinen pihtakuusi-istutus on vuodelta 1909, jolloin Myllykosken 

maantien varrella olevaan entiseen peltoon istutettiin pihtakuusen 

ohella samanlaista istutustiheyttä ja -tapaa käyttäen myös tavallista 

kuusta. Taimet lienee kasvatettu omassa taimitarhassa. Kun kumman

kin taimiston käsittely on myöhemmin tapahtunut täysin samanlaisesti 

ja samanaikaisesti, on tässä erinomainen tilaisuus verrata ulkolaisen 

pihtakuusen tuottoa ja muita ominaisuuksia kotoisen kuusen tuotteen 

paikalla vallitsevissa olosuhteissa (savimaan talvi\kityypillä, PyT). 

Kumpaankin metsikköön perustettiin koealat (n:o 1 ja 2) v. 1947. 

Mielenkiintoista on todeta, että pihtakuusen pituus- ja paksuuskasvu 
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samoin kuin kokonaiskasvu sekä oksien luontainen karsiutuminen ovat 

heikommat kuin kotoisen kuusemme. Samaan tulokseen on tultu maamme 

muidenkin pihtakuusiviljelyksien kasvua tutkittaessa1l. Koealan 

1 metsikön taimista ovat peräisin myös metsäkoulun pihalla kasvavat 

seitsemän kookkaampaa pihtakuusta. Samoja taimia käyttäen istutet

tiin myös Saveron piiriin n. 2 ha:n laajuinen pihtakuusimetsikkö, 

joka myöhemmin on siirtynyt pois yhtiön omistuksesta. 

Vuodelta 1916 on peräisin metsäkoulun luona oleva pieni sembramänty

ryhmä. 

Vuoden 1916 jälkeen ei Halla-Sippolan tilalla suoritettu mitään ulko

laispuulajiviljelyjä lähes kymmeneen vuoteen. Vasta v. 1925 istutet

tiin Murrayn mäntyä Saveron piiriin yhteensä 3400 kpl 2,5 ha:n alalle, 

josta Paanunkankaalle (Kiukkaansuon laitaan) n. 1,2 ha, Sirkkalammin

mäelle n. 0,8 ha ja Haukkasuon polttoturveosaston konttorirakennuksen 

lähistölle n. 0,5 ha. Samoin istutettiin tammea 200 kpl. 

Varsinaisen herätteen laajempiin viljelyskokeiluihin antoi Kymi Oy:n 

metsäpäällikön, ylimetsänhoitaja A. T o r c k e 1 l'in käynti Elimäen 

Mustilassa 29.8.1926 2). Tällöin sovittiin useiden eri puulajien tai

mien hankinnasta sekä Halla-Sippolan että eräille muillekin yhtiön 

tiloille (mm. Heinolan Nynäs'iin) . 

Nämä istutukset pääsivät kuitenkin käyntiin vasta keväällä 1928, jol

loin Mustilasta siirrettiin 1000 kpl Euroopan ja 2000 kpl Siperian 

lehtikuusta, 6700 kpl Murrayn mäntyä, 3000 kpl Douglas -kuusta ja 1000 

kpl tammea Sippolan piiriin yhteensä 4 ha:n alalle. Tosin jo edelli

senä oli saatu aivan vähäinen määrä (65 kpl) Siperian lehtikuusta. 

V. 1929 tuotiin uusia puulajeja: 500 kpl peuke-mäntyä , 400 kpl sembra

mäntyä, 50 kpl lännen palsamikuusta (Abies lasiocarpa) ja 50 kpl saar

nea. Näistä ovat varsinkin Siperian lehtikuusi sekä Murrayn, peuke-

ja sembra-mänty menestyneet hyvin. Sen sijaan lännen palsamikuusi ei 

menestynyt istutuspaikallaan metsässä ("Hevoshaassa"), minkä ]ohdosta 

osa taimia siirrettiin myöhemmin metsäkoulun pihalle ja koululta kir

konkylään johtavan tien varteen, missä joku yksilö vielä on elossa, 

joskin huonosti viihtyvänä. 

Vuosi 1929 on myös merkittävä siitä syystä, että tällöin perustettiin 

Halla-Sippolan tilalle taimitarha, mihin aluksi kylvettiin 6,5 kg 

kuusta. Myöhemmin kasvatettiin taimitarhassa kuusen ja männyn ohella 

1) 
Leevi Miettinen, 1941: Tutkimuksia pihtakuusen kasvusta. 
Metsätal. aikak. n:o 3. 

2) 
Ylimetsänhoitaja A. Torckell 'in kirje metsänhoitajaA. R. Blumen-
thalille 30.8.1926. 
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myös ulkolaisia ja jaloja kotimaisia puulajeja. Mm. 1930- ja 1940-

luvuilla metsään yleensä 2+2-vuotisina istutetut Siperian lehtikuusen 

taimet kasvatettiin vuodesta 1932 lähtien tässä taimitarhassa metsä

koulun pihapuista kerätyistä siemenistä. Mainitut pihapuut ovat v. 

1891 Vännilän tien varteen perustetusta istutuksesta, vuonna 1900 

nykyiselle paikalleen siirrettyjä. Kaikki nämä pihapuut eivät kui

tenkaan kävyistä päätellen liene puhdasta Siperian lehtikuusta. 

Siperian lehtikuusen lisäksi viljeltiin taimitarhassa Sippolasta ke

rätystä siemenestä myös vaahteraa ja orapihlajaa. Sen sijaan muiden 

ulkolaispuulajien siemen hankittiin yleensä siemenliikkeiden (Prove

niens) välityksellä ja taimien kasvatus suoritettiin aluksi pääasias

sa yhtiön Pulsan ja Nynäsin , myöhemmin myös Sippolan taimitarhoissa. 

Kaikki tammet saatiin kuitenkin Mustilasta. 

Yhteensä on vv. 1925-1952 istutettu 16 havu- ja 9 lehtipuulajia eli 

kaikkiaan n. 193 000 tainta ulkolaisia ja jaloja kotimaisia puula

jeja. Runsaimmin on istutettu Siperian lehtikuusta ja Murrayn män

tyä, mutta niiden ohella melkoisia määriä myös Kurilien ja Euroopan 

lehtikuusta, okakuusta, Douglaskuusta, visakoivua, saarnea, vaahte

raa ja tammea. Vähäisemmässä määrin on istutettu myös Abies lasio

carpa'a. Thuj a gigantea' a, Acer negundo'a. Acer tatarica' a, Populus 

balsamife:r;-a' a, Populus tremula tremuloides' ia ja Prunus Maacii 'ta. 

Lisäksi on vuosina 1931 ja 1932 istutettu ynäsin taimitarhassa kas

vatettua Picea alba albertiana -nimellä käypää valkokuusilajia, joka 

kuitenkin lienee jokin tavallisen kuusen poikkeava maantieteellinen 

rotu. 

Kaikkiaan on ulkolaisia ja jaloja kotimaisia puulajeja istutettu v:n 

1952 loppuun mennessä Halla-Sippolan tilalle n. 50,8 ha. Tästä pin

ta-alasta on kuitenkin asutustoimenpiteiden johdosta siirtynyt pois 

yhtiön omistuksesta n. 13,8 ha, joten jäljellä on nykyisin n. 37,0 ha . 

Todellisuudessa tämäkin luku on liian suuri, sillä näistäkin istutuk

sista on pieni osa tQ~outunut eri syistä; kuten sopimattoman kasvu

paikan johdosta, pakkasen, lumenmurtojen, hirvien, jänisten ja myyrä in 

ym. hävittäminä sekä varsinkin sotavuosina heinon puutteessa (perkaa

maton taimisto tai poistamatta jäänyt liian runsas verhopuusto) . 

Näiden tuhojen laajuus on usein vaikeasti arvioitavissa, sillä tuho 

ei yleensä ole ollut täydellinen. 

Pääosa Halla-Sippolan ulkolaisten sekä jalo j en kotimaisten puulajien 

istutuksista sijaitsee karttapiirroksessa esitetyn retkeilypolun var

rella ns. "Hevoshaassa" . Lähemmin nämä istutukset selviävät ko. ret

keilypolun varrelle kunkin istutusalueen kohdalle asetetuista sekä 
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Kuva 1. Larix sibirica-metsikkti enti- Kuva 2 . Larix sibirica- metsikköä. 
sellä pellolla . Istutettu 1891. Istutettu 1933 . Kasvu 10 , 9 m3/ha/v. 

Kuva 3 . V. 1933 istutettua Abies Kuva 4. Populus tremula_x tremuloid-
sibiricaa . ~· Istutettu 1952 . 
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karttapiir-rokseen liittyvästä selostuksesta. Kuten tästä selostuk

sesta ilmenee, käsittävät "Hevoshaan" metsänviljelykset jo yksistään 

33,53 ha, mistä tavallista mäntyä ja kuusta 12,36 ha, joten muiden 

puulajien osuus on 21,21 ha. Ne muodostavat arvokkaan lisän Sippo

lan metsäkoulun harjoitusalueen opetuskohteina. 

Kuva 5 . Sippolan metsäkoulun pihasta.Kuva 6. Männyn siemenviljelys Sippolass~· 

(Kaikki kuvat kirjoittajan, v:lta 1971) 
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ERIC APPELROTH 

KYMIN OSAKEYHTIÖN OHISTAMAN HALLA- SIPPOLAN "HEVOSHAA..lll" ISTUTUSKOKEIDEN 
I NVENTOINTI SYKSYLLX 1965 

Luettelo istutusa l ueista : 
Ikä v . Valta- Pinta-ala 

~ Puulaji 19'6'5 pituus ha 

1 Abies sibirica 36 10 - 12 m 0.55 

2 Picea abies 24 9 0 . 10 

3 Pinus cembra 41 0.30 

4 - s ilvestris 18 5-7 2 . 15 

4a 16 4 - 5 1. 20 

5 Larix s i birica 43 0 . 15 

6 Pinus c e mb r a 41 0.11 

7 Larix sibirica 35 18 0 . 26 

7a Pinus contor t a 38 16 0 . 10 

8 - peuca 41 13 0 . 60 

9 Abies balsamea 33 11 0 . 30 

10 Picea pungens 37 2 - 7 0 . 20 

11 Larix decidua ? 34 13 - 14 0.22 

12 Pinus contorta 38 0 . 10 

13 Abies sibirica 35 10 0 . 70 

14 Larix kurilensis 38 15-19 0 . 26 

15 Fraxinus exelsior 38 12 0 . 25 

16 Pseudotsuga taxifolia 38 12-15 0 . 24 

17 38 5- 12 0 . 35 

18 38 8- 13 1. 93 

19 Quercus pedunculata 43 8 - 10 0 . 26 

20 Picea abies 24 0 . 15 

21 Larix sibirica 39 13 0 . 15 

22 Picea abies 38 8- 15 2.35 

23 Pseudotsuga taxifolia 38 2 - 3 0 . 60 

24 Pinus contorta 38 15 1 .. 55 

25 Fraxinus exelsior 41 0 . 10 

26 Larix kurilensis 39 13 0 . 45 

27 Picea abies 23 2-7 0 . 23 

28 Pseudotsuga taxifolia 38 2-7 0.50 

29 Fraxinus exelsior 39 0.50 

30 Larix sibirica 32 15 0. 30 

31 Fraxinus exelsior 38 0.15 

32 Pinus cembra 36 5-10 0.20 

33 Pseudotsuga taxifolia 38 0.60 

34 Larix sibirica 38 15 0.59 

35 Picea abies 37 2.11 

36 Larix decidua ? 38 15 0 . 60 
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Hevoshaan metsävilje18kset 

K8min O~:n Halla- Sippolan ti Ia 
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koulu. 
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'\ 
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\ 
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' 

100Jm 
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~ Puulaji 
Ikä v. 
""""I9'65 

36a Larix kurilensis 

37 Quercus pedunculata 

38 Larix sibirica 

39 Quercus pedunculata 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

5la 

5lb 

52 

53 

54a 

54b 

55 

56 

57 

Picea pungens 

Pinus contorta 

Pseudotsuga taxifolia 

Quercus pedunculata 

Pinus silvestris 

Pseudotsuga taxifolia 

Picea abies 

Pseudotsuga taxifolia 

Quercus pedunculata 

Populus tremula x tremuloides 

Larix sibirica 

Pinus cembra 

- silvestris 

Betula verrucosa 

Picea omorica 

Pinus peuca 

Picea omorica 

Ikä on laskettu syksyyn 1965. 

Yhteenveto puulajeittain: 

Havupuita Abies sibirica 

- balsamea 

Larix sibirica 

- decidua ? 

- kurilensis 

Picea abies 

- omorica 

- pungens 

Pinus silvestris 

- cembra 

- peuca 

- contorta 

37 

35 

34 

34 

37 

36 

38 

36 

17 

18 

17 

38 

24 

38 

35 

35 

50 

16 

7 

13 

12 

13 

15 

Pseudotsuga taxifolia 

Valta
pituus 

10-13 m 

4-8 

14-15 

7 

12 

4.5 

6.5 

4 

16 

8-15 

16-17 

ll-13.5 

12-19 

14-16 

16-20 

2 

3 

l 

1.25 

0.30 

2.15 

0.82 

1.44 

5.09 

1.25 

1.40 

7.27 

0.65 

().90 

2.41 

5. 72 

Pinta-ala 
ha 

0.73 

0.10 

0.55 

0.30 

1.20 

0.66 

0.85 

0.56 

1.52 

1.22 

0.18 

0.15 

0.15 

0.25 

0.25 

0.32 

0.20 

0.15 

0.04 

1.00 

0.14 

1.10 

0.30 

0.15 

33.53 

3().65 



Lehtipuita Betula verrucosa 

Fraxinus exelsior 

Quercus pedunculata 
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Populus tremula x tremuloides 

KAIKKIAAN 

0.14 

1.00 

1.54 

0.20 2.88 

33.53 

Tulosten vertailua kotimaisten puulajien tuotteen ja kehitykseen: 

Vertailun pohjaksi on valittu metsikön valtapituus, koska metsiköit

täiset kuuriomäärät eivät metsiköitten epätasaisuuden vuoksi ole ver

tauskelpoisia tuottotaulukkoarvoihin. 

Abies sibirica. 

Abies balsamea. 

Molemmat puulajit ovat kehittyneet tasaisina metsikköinä saavutta

matta kuitenkaan Kalelan mukaisia viljelykuusikkojen valtapituuksia. 

Pseudotsuga taxifolia. 

Tuntuu siltä kuin löytyisi kahta erilaista rotua, joista toinen on 

altis sienitaudille "sodskimmel" (tanskalainen nimitys) (Phaeocryp

topus Gäumanni) • 

Pseudotsuga osoittaa hyvin epätasaista kehitystä siten, että jäädes

sä aina meidän viljelykuusikoita lyhyemmäksi toisin paikoin muodostaa 

sulkeutuneita metsiköitä ja ryhmiä, toisin paikoin ja suurimmalla 

osalla istutusaluetta kärsittyään pakkasista se ei ole vielä lähes 

40 vuoden ikäisenä pystynyt muodostamaan sulkeutunutta metsikköä. 

Pseudotsuga kärsii ilmeisesti maan savipitoisuudesta, mikä viittaa 

siihen, että tämä puulaji vaatii hyvän vesitalouden. 

Larix sibirica. 

Larix kurilensis. 

Suurimman mielenkiinnon tarjoavat lehtikuusilajit. Siperialainen 

lehtikuusi on pituuskasvun suhteen mäntyä nopeampi, kuriililainen 

lehtikuusi on siperialaista lehtikuusta hieman hitaampi. 

Lehtikuusen ja männyn vertailua olisi suoritettava kuutiotuoton ja 

arvotuoton pohjalta. 

Vahvasti savipitoisilla mailla lehtikuusi tuntuu kärsivän huomatta

vasti kuivista vuosista, joten tämä puulaji soveltuu vain moreeni

maille. 

Olisi ilmeisesti syytä kehittää Larix eurolepis-luonteista hybriidiä, 

joka sopisi meidän ilmastoon. 
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Pinus Murrayana (contorta) • 

Tämä puulaji osoittaa, verrattaessa Nyyssösen arvoihin Etelä- Suomen 

hoidetuille männiköille,suurin piirtein samanlaista pituuskehitystä 

kuin männyllä. 

Hevoshaan murrayanat ovat suorarunkoisia ja hyvämuotoisia_. Männyn 

tuotteen verrattaessa olisi myöhemmin kiinnitettävä huomiota murray

anan kasvurytmiin, joka saattaa myöhemmässä vaiheessa olla hitaampi 

kuin männyllä. 

Populus tremula x tremuloides . 

Quercus pedunculata. 

Fraxinus exelsior. 

Hybriidihaapa (Populus tremula x tremuloides) on osoittanut erinomais

ta kehitystä . Sen viljeleminen edellyttää kuitenkin tehokasta aitaa

mista jäniksiä ja hirviä vastaan . Sippolan hybridihaavikko on osoit

tanut samanlaista pituuskasvua kuin vastaavat istutukset Tanskassa 

tri Syrac Larssenin mukaan . 

Hybridihaavikossa on esiintynyt sienitautia, Valsa sorida, sekä Eu

roopassa aivan uusi Pzicula populi, joka on viottanut kuoren. 

Sekä tammi että saarni osoittavat, että tavallisella metsämaapohjall a 

nämä jalot lehtipuulajit eivät kykene muodostamaan metsiköitä talou

dellisessa mielessä. Tosin on lähellä metsäkoulua oleva tammimetsik

kö kehittynyt sulkeutuneeksi metsiköksi todennäköisesti johtuen sii

tä , että se on istutettu entiseen perunapeltoon sekä kasvanut suojas

sa kovilta pohjatuulilta. 

Metsikössä oleva koeala osoittaa seuraavia lukuja: 

23 . 06 . 52 metsikön ikä 21 v . 14.2 km3/ha k:neen 

12.10.60 30 v. 84.0 

Saarnille sopivaa multaa ei ole löytynyt, joten tätä erittäin vaati

vaa puulajia on jouduttu istuttamaan aivan liian laihalle maalle. 

Tästä ja talvipakkasista johtuu, että saarni ei ole kyennyt muodos 

tamaan sulkeutunutta metsikköä. 
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TUULIKKI SH10JOKI 

MENETELMÄTUTKIMUS SUOMEN PUISTOMILJÖIDEN SAATTA~ISEKSI ASIANTUNTEVAN 
INVENTOINNIN, HOIDON JA VALVONNAN KOHTEIKSI 

Esimerkkialueena Lounais-Suomen Seutukaavaliiton toimialue 

Kaavio tehtävänjaosta seutukaavaliittojen puistoaluesuunnitelmien ja 
Suomen Dendrologian Seuran välillä: 

Tyypit 

Seutukaavaliitot Puistoalueet Dendrologian Seura 

Suojelualuesuunni- Suora hoidon ja 
Suojelumääräykset r ~ telmien sisältämät ~f- inventoinin 

puistotyypit valvonta 
1 A 

[Norrnitus Keskusalueiden Asiantuntemus 

~ 
sisältämät ~f-- kehityksen 

~ehityksen 
,..._ 

puistot seuraaminen 
phjaarninen 1 B 

Viherväylät 

Monikäyttöalueiden 
puisto-osat 

Kuva 1. Esimerkki kartanolinnasta. 
Askainen: Lohisaaren päärakennus 
mereltä. 

Kuva 2. Esimerkki ruukinkartanosta. 
Dragsfjärd : Björkboda 
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Kuva 3 . Esimerkki puistoalueen ympä
röiiDKStä herraskartanosta . Lieto: 
Nautelan kartano. 

Kuva 4. Esimerkki herraskartanosta 
ilman erillistä puisto-osaa. 
Naantali: Luolalan kartano . 

Kuva 5 . Esimerkki talonpoikaiskarta- Kuva 6 . Esimerkki puiston ympäröimästä 
~ Kustavi: Isorahin kartanon pappilasta. Kemiön pappila. 
päärakennus . 
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r~--~: 

'··-- .1 = Turun ruutukaava-alue 
0 • Kartanolinna puistoineen 

Herraskartanot ja ruukinkartanot 
puistoaluein 

0 Talonpoikaiskartanot 
>( Pappiloiden puistoalueet 

l ~
Herraskartanot ilman erillistä 

= puistoa 
Talonpoikaiskartanot 



Seutukaavoituksen virkistysaluesuunnitteluun kuuluu myös puistonormituk

sen hahmottelu , kehityksen ohjaamiseksi optimaaliseksi katsottuun suun

taan . Dendrologian Seuran kannalta lienevät mielenkiintoisia nämä -yl . 

vuoteen 2000 - 2010 tehdyt puistonormitukset , jotta se voisi jatkuvasti 

jäsentää tehtäväkenttäänsä - asiantuntemuksensa tarvetta ympäristön suun-

nittelussa nyt ja tulevaisuudessa . 

Seuraavassa lyhyt referointi Lounais-Suomen Seutukaavaliiton alustavas t a 

vapaa-ajan-alueiden normihahmotelmasta, jonka pääjäsentäjänä on asumis

keskuksen koko. 

Asumiskeskusten kokojaottelu on seuraava: 

Asukasluku Keskusluokan nimi 

Kaupunkiseudulla ~aaseudulla 

1500 - 3000 Naapurustokeskus Kyläkeskus 
6000 - 12000 Lähiökeskus Kuntakeskus 

15000 - 30000 Asumakuntakeskus Kuntaryhmäkeskus 
30000 - 60000 Seutukuntakeskus 

200000 -300000 Maakuntakeskus 

1 . Kyläkeskustasoiset ulkoilutilat tulevat jakaantumaan kolmeen ry~mään: 

pihapuistoon , korttelipuistoon ja naapurustopuistoon. Korttelipuis

toista eteenpäin tulevat myös puuistutw~set kuvaan . 

Korttelipuisto on koko asuntokorttelia palveleva ulkoilualue n . 

150-300 m:n etäisyydellä asunnolta . Välttämättömän rakennettavan 

välineistön lisäksi kaavailtu sisä ltävän puita ja istutuksia . Koko 

1500-2500 m2 ja väestöpohja 1/400 asukasta. Sijainti aurinkoisella 

paikalla liikenteeltä suojassa, myös siten, että alueelle pääsee lii

kenneväylää ylittämättä . 

Naapurustopuisto palvelee koko kylä - naapurustokeskusta ja kaiken

ikäisiä . Myös erikoisvarusteita, kuten kahluuallas jne . Sijaitsee 

asuntoalueen keskisesti, siten että yhteys ympäröiviin viheralueisiin 

s ä ilyy. Etäisyys asunnolta n . 500 m. Sisältää ruo~oaluetta n. 3500 

m2 ja maastoaluetta n. 5000 m2 . Yksikkökoko yhteensä 1,4 ~a . 
Väestöpohja 1/3000 as. 

2 . Lä~iökeskustasolla kuntakeskusten puistot nimeltään kunnanpuistoja ja 

lä~iökeskusten puistot lähiöpuistoja . Etäisyys asunnolta n. 15 min . 

-' unnonpuiston yksikkökoko 3 haja väestöpohja 1/4000 as . Lähiöpuis 

tojen vastaavat normit 5 ha ja 1/6000 as . Monipuolisten pelitilojen 

ja valvottujen leikkikenttien lisä ksi vihernauhojen ja viherväylien 

yh teydessä retkeilypolkuja ja valaistuja hii~toreittejä. Sijainti 

asuntoalue iden tuntumassa esim. perus- ja ala-as t e e n koulujen yhtey

dessd. 
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3. Kuntaryhmäkeskuksen osalta ulkoilijoiden urheilu-, puisto- ja maasto

aluetarve kaavailtu seuraavaksi: 

Urheilu- ja pelikenttiä 

Maauimala & ranta-alue 

Talviurheilualueita 

Muut urheiluharrastukset 

Maastoaluetta 

väestöpohja 

1/20000 

l/15000 

1/20000 

1/20000 

l/20000 

yksikkökoko 

1,5 ha 

3-6 ha 

1 

12 

20 

ha 

ha 

ha 

yhteensä 40 ha 

4. Seutukuntakeskustasolla ulkoilualueet sisältävät myös monikäyttöluon

teisia maastoalueita, jotka sisältävät myös sellaisia harrastusmahdol

lisuuksia, joita ei esiinny alemmilla tasoilla esim. ratsastus, il

mailutoiminta jne. Vapaa-ajan toiminnoille 10 ha 30000 asukasta 

kohden ja maastoaluetta 150 ha 50000 asukasta kohti. 

Maakuntataso sisältää myös seudullisen maasto- monikäyttöalueen, joka 

viherväylien kautta liittyy sekä väestökeskuksiin että maakuntakes

kusta ympäröiviin vihervyöhykkeisiin. Alueella mm. kasvitieteellisen 

puutarhan tarve. Maastoaluetta 10000 ha 300000 asukasta kohden ja 

120 ha kasvitieteellistä puutarhaa 300000 asukasta kohden. 

Suunnittelun käsitteitä 

Viherväylät toimivat eri virkistysalueiden yhdistäjinä . Ulkoilurei

tit ja pyörätiet seuraavat viherväyliä erottuen moottoriajoneuvolii

kenteestä. Viherväylän tulee olla riittävän leveä palvellakseen 

tehokkaasti virkistyskäyttöä. Varattava alue 15-20 m2/asukas . 

Seutukaavavihreä on monikäyttöaluetta - laajoja yhtenäisiä alueita 

sekä mantereen että saariston puolella. On samalla tehokkaan puun

kasvatuksen vyöhykettä. Virkistysalueiden ydinosien sisällä metsän

hoidon painopiste puistometsänhoidossa. Virkistysalueiden ydinosia 

voidaan nimittää myös monikäyttöalueiden puisto-osiksi. 

2. Puistontutkimuslomake ------------
Lomakkeen pääsisältö esitetään tässä luettelon muodossa, koska sen pai

nattaminen kokonaisuudessaan veisi kohtuuttomasti tilaa lehdessä. 

Omistajan nimi 

Postiosoite 

Seutukaavaliiton nimi 

Kunnan numero 

Tilan numero 

Omistajaryhmä 
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Puistotyyppi 

0 . Kartanolinna 

1. Ruukinkartano 

2. Herraskartano 

3. Talonpoikaiskartano 

4. Keskusalueen kulttuuripuisto 

5. Keskusalueen kansanpuisto 

6. Monikäyttöalueen puisto- osa 

7. Kansallispuisto 

Keskusluokka 

Karttalehden numero 

Koordinaatit 

Kas vilaji 

Lukumäärä 

Ikä 

Pituus 

·Latvuksen leveys 

Ympärysmitta 

Vallitseva maalaji 

Korkeus merenpinnasta 

Kosteus 

Lämpösummavyöhyke 

Kasvutapa 

0 . Yksin 

l. Ryhmässä 

2 . 1·1etsikkönä 

3. Kujanteena 

4 . Aitana 

Suojaisuus/valo 

Topografia 

Tuhot 

Dokumen tointi 

Provenienssikoordinaatit 

Suunnittelun tässä vaiheessa olisi toivottavaa, että jokainen Dendro

logian Seuran jäsen , jolla olisi huomautettavaa, korjattavaa tai li

sättävää edellä esitetyn johdosta , myös esittäisi kommenttinsa . 

osoite: ~uulikki Simojoki 

Lounais-Suomen Seutukaavaliitto 

Kristiinankatu 1 

20100 TURKU 10 

p~~. 921 - 29000 
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P . M. A. TiBerstedt 
LITET AV V ARJE FRÅN DENDROLOG ISKA SALLSKAPETS 

SOMMAREXKURSION 

Vad växer i Finl and ? Så hade föreninBen benämt sin sommar

exkursion som k om att omspänna en hel vecka mellan den 23 och 

28 auBusti 1971 • . Exkursionens mål var att Be deltaBarna en möj 

liBast fullständiB översikt öv er Finlands viktiBaste dendroloB

iska objekt och samtidiBt en BenomBånB av det material som har 

kunnat utstå vårt kalla klimat under en lånB rad av år . 

För att exkursionen verkliBen skulle få sin planerade betydelse 

blev man tvunBen att und er veckans lopp fardas med buss hela 

1500 kilometer . Man kan s aBa att endast ett fåtal av Finlands 

betydelsefullaste dendroloBiska samlinBar blev obesökta , en av 

dem , arboretet Hört s änä i Oriv esi var visserliBen preliminårt 

på proBrammet men skulle ha medfört ca 300 km ex tra körninB . 

ProBrammet inBick i sällskapets notiser nr 2 1971 . Detta proBram 

följdes Banska vä l men besök Bjordes dessutom på Ellilä Bård 

nåra Aul anko där berBsrådet Kairamo , Bårdens nuvarande äBare , 

ledsaBade Bruppen, på Häme en metsatyönjohtajakoulu dar skolans 

rekto r Timo Koivu aclaBt en hel mänBd intressanta planterinBar, 

och ho s Unnerus på MarieberB där värdfolket bjöd Bruppen på 

avslutninBskaffe samt visade runt i de väl dokumenterade art 

rika p l anterinBarna. Ti ll alla dessa personer riktas hår ett 

varmt tack f ör stor BastvänliBhet . 

Under resan Bj ordes en manBd förslaB hur det materia! som 

uthärdat Finlands klimat i s törre skala än tidiBare bord e ut 

nyttjas t ill förmå n f ör skoBS - och tradBårdsodlinB. Sålunda 

borde de vikt iBa ste områdena inom en snar framtid reBistreras , 

BenomBås och dokumenteras . Detta arbete kunde med fördel utföras 

av elever vid skoBs - och trädBårdsskolor eller vid universitet . 

Sålunda utförda arb eten kunde publiceras i förkortad form i denna 

tidninB och arbetena i sin helhet skulle kunna BOdkånnas som 

examens arbeten vid ifråBavarande skolor. Föröknins genom frö 

eller sticklinBsmaterial borde koncentreras till provenienser 

och sorter som under länBre tider visat sis hardiga och varde 

fulla i vårt land . Bl . a . borde fröinsamling utföras i skoBS 

forskninBsinstitutets fina cembrabestånd i Punkaharju och fröet 

försäljas till plantskolorna . DendroloBiska s ällskapet kommer 

nästa sommar att anordna en weekend- resa till Tammisto arboretum 

som Brundats av Komppa på 1920- talet och numera tillhör diako

nissaanstalten. Det ar meninBen att sallskapets medlemmar under 
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Foto 1 . Foto 2. 

Foto 3 . 
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besöket skall utföra röjningsarb ete och fristalla träd och 
buskar som annars inom en snar framtid hotas av förintelse . 
Det är att hoppas att denna slags hjalpverksamhet i framt iden 
skall utgöra en viktig punkt i s ällskapets verksamhet . På detta 
satt kan nytta och nöje förenas på ett andamålsenligt s ätt . Må 
här tillaggas att dendrologiska sällskapets medlemmar bildar 
en arbetsgrupp som på detta sätt kan utföra ett högklassigt 
arbete som ingen annan grupp kan utföra utan att högst antagligt 
en hel mängd exotiska växter samtidigt stryker med! Tammisto
resans tidpunkt kommer att meddelas i sällskapets notiser under 
vårens lopp . Det är att hoppas att ett stort antal medlemmar 
vill vara med om denna aktion . 

Här skall inte i detalj redogöras för sommarens exkursion 
men däremot är det meningen att de platser som besöktes i tur 
och ordning blir genomgångnapå denna tidnings spalter . Nu får 
det räcka till med en bildkavalkad av resans viktigaste punkter. 

1 . Finlands , kanske ståtligaste, ad elgransexemplar : Abies 
amabilis (Dougl . ) Forb . växer på Arboretum Mustila . Proveniensen 
är tyvärr okänd men måste antagligen komma från det naturliga 
utbredningsområdets nordligaste och kontinentalaste delar från 
Kaskadbergen i Britis h Columbia e ller Washington . Höjden på några 
exemplar på Mustila är ca 25 meter . I hemlandet blir denna Abi es 
80 meter hög . 
2 . Dessa pyramidaspar , Populus tremula f . fastigiata ar tyvärr 
ympade på vanlig asp . Sålunda kan rotskotten inte anvandas till 
förökning . Exemplaren växer på Mustila , ålder ca 30 år och höjd 

något under 20 meter . 
3. Pseudotsuga menziesii (Mirb . ) Franco av nordlig kontinentai 
proveniens från British Columbia trivs utmarkt på ~~ustila . Exem

plaren ca 65 år . 
4 . Salix fragilis f. bullata på Mustila . Höjd ca 6 meter , ålder 

ca 35 år . 
5. Pinus contorta Dougl . från British Columbia , ung . 54° nordlig 
bredd och 1000 meter över havet från det inre av provinsen har 

visat sig speciellt lampade för Sydfinska förhållanden . ~a n har 
på Mustila registrerat volymproduktion som betydli(!,t överträffar 
den vanliga tallens . Det avbildade beståndet ar planterat 1915 . 

6 . Den flikbladiga alen får sin förklaring på Aulanko . 
7. Picea pungens eller P . engelmanni ? Frågan utreds i botaniska 
trädgården på Runsala . 

8 . Nalle och flickorna . 
9 . Det ovanliga en- beståndet i Tyrvantö . Enens mAn(!,formighet 
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Foto 4. Foto 5. 

Foto 6 . 
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Foto 7 . 

Foto 8 . 

Foto 9 . 
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och användning i större utsträckning än tidigare diskuterades . 

10 . Det fina, men något mystiska , Abies fraseri (Pursh) Poir. -
beståndet på Notsjö planterat i början på 1930- talet . Kan det 
möjligen vara fråga om en hybrid mellan A. balsamea och ren 
A. fraseri ? Fröet till odlingen kommer från Estland och inte 

från hemlandet i Allegany - bergen , USA . 
11 . På Ellilä gård invid Tavastehus finns mycket att hämta . Bl . 
a . en samling olika former av gran . Dessutom växer där ett av 
de få exemplaren av Pinus pumila Reg . i Finland samt några stora 

gulbjörkar, Betula lutea Michx ., från Nordamerika . 

Tyvärr överraskades exkursionen mot slutet av veckan av regn

väder och bilder från bl . a . Solböle i Bromarv och Tammisto i 

Karislojo fattas sålunda . 

Foto 10. 

Poto 11 . 

SAATAVANA TAIMIMYYMÄLÖISTÄM E KAUTTA MAAN 

HARVIALAN TAIMITARHA PUH. 917 - 6801 
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RÄTTELSER TILL BERÄTTELSEN OM DRAFLE- RESAN 

Hemsö-resenärernas värd från i somras, fil.dr . rtagnar Kempe, 

har blivit tilldelad sällskapets notiser vol . 2/3 med "resebe

rättelsen". Han har vänligen kommit n::ed ett brev med några 

kommentarer, vilka här återges: 

" Den större grupp av Abies balsamea, som vi sågo utefter 

landsvägen , var icke representativ för artens trivsel. id 

gården finnas flera stora exemplar, som trivas utmärkt . 

Ett stort exemplar av Pseudotsuga om minst 20 m finnes så 

långt borta i skogen, att vi ej hunno dit . 

Thuja plicata har 1 allmänhet klarat sig, när exemplaren 

nått någorlunda stor höjd , och den finnes på flera platser 

utan köldskador . 

Det exemplar av Tsuga Mertensiana , som avbildas , är en spe

ciell form Ts,m.v. columnaris Sylven , vilken icke lär finnas 

någon annan stans. 

Uppgiften om Liriodendron tulipifera måste bero på ett miss

tag. Den dog för länge sedan." 

Ang . det sistnämda må sägas , att det påtänkta exemplaret 

fakt1skt stod vid Ekolsund i Mälardalen . 

Vidare kan här korrigeras tvenne fel , för det första ang . 

det stora exemplaret av Chamaecyparis nootkatensis, varav dr . 

Kempe uttryckligen påpekade, att det hade gått ut på grund av 

svampangrepp, alltså inte till följd av vinterkyla . För det andra 

representerade de exotiska välvuxna exemplaren gv Chamaecyparis 

pisifera inte själva arten , utan Retinospora- formen Ch . c . p . 

scvarrosa , vilka två rent habitusmässigt betraktat in•e företer 

någon som helst släktskap . 

Robert J . Rainio 
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H Y V Ä T D E N D R 0 L 0 G I T 

Toimitus saa tämän tästä vastaanottaa kuvia ja esityksiä mielenkiintoi

sista puu- tai pensasmuodoista. Tästä lähtien näitä ryhdytään julkai

semaan lehden palstoilla. 

Suomen maisemanhoitoa ja puutarhaviljelyä ajatellen on selvää, että 

näiden omien puu- ja pensaslajiemme muotojen tulisi olla perua

materiaalia koristekasvien viljelylle maassamme. Luonnonvalinta on 

näihin kasveihin muovannut kestävyyttä sekä tauteja että pakkasta vas

taan. Esimerkiksi tavallisesta kuusesta löytyy kaikkiaan lähes sata 

erilaista muotoa . Näistä monet ovat koristearvoltaan ainakin vastaa

vien ulkolaisten veroisia. Olisi tärkeää, että meillä entistä tehok

kaammin ryhdyttäisiin monistamaan juuri tällaisia muotoja, joko suvul

lisesti tai suvuttomasti. 

Kuusi - koivu - kataja . Siinä kolme kovaa k:ta, joista esimerkiksi 

löytyy vaihtelua aivan yllättävän paljon. 

Tässä esitetyt kuvat on lähettänyt Jarl Lindfors Helsingin Roihuvuoresta . 

Koivu kasvaa Roihuvuorentie 18 -talon itäpäässä. 



Metsäkirjasto 
Unianlnkatu 40 B 
HELSINKI 17 

DENDROLOGIAN SEURAN UUSI HALLITUS 

Dendrologian seuran syyskokouksessa Helsingissä 26.11.1971 sai seu
ran hallitus seuraavan kokoonpanon vuodelle 1972: 

professori P.M.A. Tigerstedt (puheenjohtaja) 

tilanomist. Axel Tigerstedt (varapuheenjohtaja) 
maat.mets .tri Max. Hagman 
maisteri Tapio Kallio 
toimittaja Niilo Karhu 
maat.mets.tri Erkki Kaukovirta 
hortonomi Kimmo Kolkka 
ylimets.hoit. Pentti Ritoniemi 

fil.tri Annikki Saarisalo 
professori 

metsänhoit. 
opettaja 

metsät.yo 
professori 

Sakari Saarnijoki 
Reino Saarnio 
Leif Simberg 
Tuulikki Simojoki 
0-.E. Unnerus 

D B N D R 0 L 0 G I T ! 

METSÄMIEHET, PUUTARHAVÄKI, BIOLOGIT; AMMATTILAISET JA HARRASTELIJAT 

Tulkaa mukaan seuraamme ! Seuran tarkoituksena on edistää koti- ja 
ulkomaisten puuvartisten kasvilajien ja niiden eri muotojen tunte
musta, kokeilua ja hyväksikäyttöä. Seuramme pyrkii toim.imaan yhdys
siteenä kaikkien puista ja pensaista kiinnostuneiden välillä . 

Liity jäseneksi maksamalla jäsenmaksu Dendrologian Seura ry:n posti

siirtotilille 419 92 - 1 (osoite: Iso Roobertinkatu 10 B, 00120 
Helsinki 12 ). Vuosijäsenmaksu on 10 mk (opiskelijoilta 5 mk) ja 
ainaisjäsenmaksu 150 mk. Jäsenmaksua vastaan saat tiedotuslehtemme 

säännöllisesti ja varmasti 4 kertaa vuodeeea, 

HELSI NKI 1971 PAINOVALJIIITE 
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