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Primo-eräpelto
-maukas ja arvokas rehulisä
maittenne riistalle
Tämän päivän maa- ja metsätalous asettaa yhä suurempia vaatimuksia tullakseen hoidetuksi järkiperäisesti
työvoimaa säästävien koneiden avulla . Maataloudella tämä vaatii suuria, tasaisia lohkoja, joissa ojien, kivi- ja
pensasaitojen tai muiden senkaltaisten muodostamia esteitä ei voida suvaita. Kannaltamattomille tai huonosti
sijoitetullle lohkolUe sekä myös niitty- ja laidunmaille istutetaan kuusta tai mäntyä. Uuden-aikaisen metsätalouden
kiihtyvä siirtyminen koneistettuihin ja keskitettyihin työmenetelmiin merkitsee yhä suurempia paljaaksi hakaituja
alueita . Näille Istutetaan kuusta tai mäntyä mahdollisimman pian, jolloin ruoho- ja rämekasvit sekä pensasto eivät
saa mahdollisuuksia kehittyä. Neva! ja suot ojltetaan ja niillekin istutetaan havupuita. Riistan talviruokailumahdollisuuksia rajoitetaan täten vakavalla tavalla.
Maisemasta tulee yhä epävieraanvaraisempi sekä Ihmisille että eläimille. Myös hyönteisten elinehdot huononluvat, mikä puolestaan vaikuttaa lintujen elantoon . Pölyitävien hyönteisten kuten kimalaisten ja mehiläisten puute
on jo tuntuva . Erittäin ajankohtaisessa ympäristön- ja luonnonsuojelukeskustelussa on tämä huomioitu, ja nykyään
vallitsee yleinen yksimielisyys myönteiseen suuntaan johtavien toimenpiteiden tarpeesta .

Lajikkeet : Marraskuunkaali
Talvikaali ja nauris
Metsäkauriin herkku
Riistakaali, kesäkylvetty
Peltolintusekoitus
Laidun- ja heinäsekoituksia

Kesko ja alan kaupat

~t -.r; .
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Superliitti
monikäyitäinen sisustuslevy
Uusia mahdollisuuksia kotien ja yleisten tilojen sisustukseen. Edull inen, tyylikäs
sisustuslevy seinien verhoiluun ja puusepänteollisuuden käyttöö n. Pintakuvioina mänty, tammi, t iikki ja
pal isanteri.
Superl iitti 3,2 mm: sileänä
122x274, sileänä ja uritettu na 120x240 ja 120x260 cm .
Superliitti 10 mm, pontattu:
sileänä ja uritettuna 60x260
cm.

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ
Puutuoteryhmä -

1nsul iittitehtaat,

Karhula, puh. 952-62 000

Di-Trapex* 't~

Moon desinfiointiin
Mansikkaviljelyksillä, hedelmä- ja taimitarhoissa
Di-Trapex tappaa ankeroiset, maalevintäiset sienet ja itävät
rikkakasvinsiemenet Levitys istutusta edeltävänä syksynä
muokattuun maahan.
•

FINCOSOV

KASVINSUOJELUOSASTO

20100 Turku 10
Puh. 921-301 222
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{tl. 11
PUUNHOIDOSTA
Useimmat istutetut puut ja pensaat elävät nyt, kevättalven ja kevään rajakohdassa, vaarallisinta vuodenaikaansa. Vierasperäiseltä kasvilta puuttuu se täydelli nen talveen sopeutuminen, joka on ominaista kunkin paikan luontaiselle kasvillisuudelle. Jopa Suomea paljon kylmemmiltä alueilta tänne siirretyt puut ja pen saat saattavat menehtyä kevättalven pakkasiin. Varsinkin leudon talven jälkeen
ovat a r at puuvartisetkasvit entistä suojattomampia suuria lämpötilavaihteluja
vastaan, koska suojasäät ovat lopettaneet monien puiden ja pensaiden talvilevon
ja sille ominaisen pakkaskestävyyden.
Kevät paljastaa ne vahingot, joita lumityöt varsinkin asutuskeskuksissa puille
aiheuttavat. Vuosi vuodelta yhä isommat koneet lakaisevat, kasaavat ja kuor maavat lunta kaduilla ja tienvarsilla. Nämä koneet ja talvella helposti muukin
liikenne kolhivat puita. Teiden ja katujen suolaus merkitsee monille puille joko
suoranaista myrkyttymistä tai ainakin vaikeutunutta vedenottoa kasvukauden al kaessa .
Myös ilman epäpuhtaudet voivat aikaansaada suurimmat vauriot puille talvella.
Havupuiden neulaset ovat talvilepoosa aikana suojattornia niitä myrkkyjä vastaan ,
joita liikenne ja asuntojen lämmitys talvi - ilmaan tuottavat. Maaseudulta puuttu vat useimmat tässä mainitut puita uhkaavat talviset vaarat. Myyrien , jänisten
ja hi r vien· muodossa luonnon omat voimat voivat käydä niiden vieraiden puiden ja
pensaiden kimppuun, joita me pihaamme istutamme. Vähäluminen ja suhteellisen leuto talvi on ilmeisesti ainakin Etelä-Suomessa muodostunut keskimäärin
ottaen kuitenkin suotuisaksi istutettuja puita ja pensaita ajatellen .
Niitä vaurioita, jotka sääsuhteiltaan edullisenakio talvena puita kohtaavat, voidaan oikeilla hoitotoimenpiteillä jälkikäteenkin lieventää. Suomesta valitettavasti puuttuu varsinainen tähän työhön erikoistunut arboristien eli puunhoitajien
ammattikunta. Sen sijalla meillä kyllä on käytännön tuomaa kokemusta esimerkiksi puutarhanhoidon ja metsänhoidon piirissä . Toivokaamme, että Dendrologian Seuran ja tämän lehden välityksellä voimme vähitellen levittää tätä koke musta sitä tarvitseville ja myöskin kehittää puiden hoidon menetelmiä. Yhä arvokkaammiksi ja arvostetummiksi tulevat nimittäin lähimmän asuin - ja työympäristömme yksityiset puut. Näitä puita kannattaa jo nyt hoitaa.
Olavi Luukkanen
P. S. 1) Joulunumerossamme pyysimme kokemuksia ja ajatuksia joulupuiden
kasvattamisesta. Nyt, sopivasti ennen istutuskauden alkua, saamme lehdessämme tutustua metsänhoitaja Pentti Tyystjärven kokemuksiin maamme ensimmäisen laajamittaisen joulupuuviljelyksen perustamisesta ja hoidosta.
P.S. 2) Seuran kotima ahan juuri palannut puheen johtaja Peter Tigerstedt on
liikuskellut avoimin silmin amerikkalaisissa katajikoissa. Artikkelissaan hän
vie meidät Wisconsinin maisemiin, joita tässä lehdessä on muutaman kerran aikaisemminkin kuvattu.
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P. M.A . Tigerstedt

KOLMENKATAJALAJIN KOHTAAMISPAIKALLA WISCONSINISSA
Kaikista puulajeista kataja lienee ainoa, joka on levinnyt ympäri koko pohjoisen pallon puoliskon. Tarkoitan katajalla tällöin tietenkin Suomessa kas vavaa Juniperus cornmunista. Kataja on muutenkin dendrologisesti kiinnos tava, se on marjakuusen ohella ainoa Suomessa kasvava kaksikotineo havupuulaji -. rouva ja herra ovat siis eristäytyneet eri puihin ja etenkin rouva
on marjaosa takia kiinnostava, onhan niistä ihminen jo vuosisatoja tietänyt
valmistaa maukasta v iin aa milloin liköörin, milloin väkiviinan tai giniviinan
muodossa. Muuan ruotsalainen kirjallisuuslähde kertoo marjoista valmiste tulla väkiviinalla olevan vaikutusta, yleisen hyvinvoinnin ohella, verenkierron parantamiseen, vatsan ja muiden sisäisten elinten toimintojen keventämiseen sekä hermo - ja verenpaineen alentamiseen.
Puuna kata ja on erikoisen monimuotoinen eli polymorfinen. Se voi olla aivan maata myötäilevä, joskus se kasvaa leveäksi pensaaksi tai harvaoksaiseksi puuksi, joskus aristokraattimaisen kapeaksi pylvääksi. Mikään muu
havupuu ei esiinny näin monimuotoisena. Lieneekö perinnöllisenä syynä tähän kaksikotisuus vai onko asia selitettävissä katajan erikoisen ekologisen
lokeroitumisen pohj alta?
U.S.A:ssa Wisconsinissa on Madisonin lähellä alue, jossa kolmen eri katajalajin luontaiset levinneisyysalueet peittävät toisensa. Nämä lajit ovat
Juniperus cornmunis, ,!_. horizontalis ja,[. virginiana. Yhdessä nämä lajit
muodostavat aivan hämmästyttävän monimuotoisia kasvustoja - varsina1s1a
kasvitieteellisiä puutarhoja, josta koristepuujalostaja voi valita ulkomuodol taan toivotunlaisia katajatyyppejä 'procumbens' - muodoista aina 'c olumnaris'
tyyppeihin tai yksirunkoisiin jättimuotoihin saakka (kuvat 1-2}.

Ta val lin en kata ja
Näistä kolmesta lajista oma katajamme Juniperus cornmunis on ainoa, joka
ei sekaannu toisten sukupuolielämään. Se esiintyy täällä Wisconsinissa ai noas t<>an matalana pensaana peittäen :utsvustoillaan jääkauden aikaan muodostuneita moreenikumpuja. Kuvassa 2 cornmunis peittää kokonaan tällaisen
moreenikukkulan laen; joukosta pistää silloin tällöin esiin,[. virginianan runkomainen yksilö. Tämä valokuva on otettu kuvan 1 lakipisteestä ja se on hy vin tyypillinen näille seuduille. Todettal<oon, että näitä kukkuloita laidunne taan jatkuvasti, minkä takia luulta va sti juuri katajat ovat päässeet niin kovin
yleisiksi. ,[. cornmunis käy täällä nimellä " dwarf- juniper 11 , ja kirjoissa
sanotaan, että se hyvin harvoin muodostaa runkomuotoja. Se on helposti ero tettavissa muista lajeista, sillä se esiintyy täällä aina samanlaisena kuin
Suomessakin, siis juvenaalimuotoisena pitkine terävine neulasineen , jotka
kasvavat kolmen neulasen kimpuissa. Marraskuussa, jolloin kävin tutustumassa kasvustoihin, oli tavallisen katajan syys vä ri lisäksi tunnusomaisen
ruosteenruskea . ,[. cornmunis ei siis suvaitse nsteytyä kahden muun lajin
kanssa, vaikka kaikki lajit kasvavat aivan sa moilla biotoopeilla ja aivan se-
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kaisin. Lisäksi lajit vielä kukkivatkin samaan aikaan ja kaikki lajit ovat
tietenkin kaksikotisia - mahtaa olla kukkuloilla vilkasta pölytyselämää
kukinta-aikaan . Hyvin todennäköisesti cornrnuniksen "suvaitsemattomuus"
johtuu marjojen 2-vuotisesta kehityksestä verrattuna ! - vuotiseen kehitykseen virginianalla tai 1 - tai 2 -vuotiseen kehitykseen horizontaliksella .
Tällaiset erot kehitys rytmeissä aiheuttavat varmasti häiriöitä hedelmöitys tapahtumassa ja alkionkehityksessä.
On muuten hämmästyttävää todeta, että kotimainen katajarnrne luontaisesti
kasvaa täällä Pohjois-Amerikassa. Laji on todella, ainakin täällä Wisconsinissa, huomattavasti vähemmän monimuotoinen kuin meillä Suomessa .
Herää kysymys, onko se tosiaan sama laji kuin Suomen kataja . Siitä voisi
päästä varmuuteen vasta kahden katajasukupolven jälkeen risteyttämällä
meidän katajarnrne pohjoisamerikkalaisen kanssa (jolloin saadaan F -polvi) ja vielä risteyttämällä näin syntyneet jälkeläiset keskenään. Tällöin
sellaiset seikat kuten F l-steriliteetti ja F - transgressio antaisivat lopul2
lisen vastauksen. Tässa on siis vähän samanlainen tilanne kuin meidän
Populus tremulamme ja täkäläisen_!;'. tremuloideksen välisissä suhteissa,
joista J. Mikola on v. 1971 kirjoittanut tässä lehdessä. Hyvin erilaiselta
tämä kataja kuitenkin päältäpäin näyttää meidän katajaamme verrattuna.
Saattaa olla, että jopa eri communis -alkuperien F - risteytykset osoittai1
sivat eri lajien merkkejä eli osittaista "suvaitsemattomuutta".

"Trailing juniper"
Varsin mielenkiintoinen on myös Juniperus horizontalis, "trailing juniper"
eli maata myötäilevä kataja . Se peittää Wisconsinissa joskus kokonaisia
kalkkikukkuloita aivan yhtenäisenä mattona (kuva 3). Kaukaa tämä laji muistuttaa kovasti tavallista cernmunista mutta läheltä se on helposti tunnistettavissa· sirornrnan rakenteensa ja neulasten "käärmeennahkamaisen" aikuismuotonsa takia . .:!_. horizontalis on laji, jolla on hyvin ihmeellinen levinneisyysalue. Se esiintyy luontaisesti New Foundlandista idässä aina Brittitäiseen Kolumbiaan lännessä mutta ainoastaan kapeana vyöhykkeenä .:!_. virginianan ja.:!_. scopulorumin luontaisten levinneisyysalueiden pohjoispuolella. Tämä vyöhyke on tuskin viittäsataa kilometriä leveämpi ja pysyttelee
43. ja 50. leveysasteen välillä paitsi länsirannikolla, jossa ilmeises);i läm min merellinen ilmasto työntää k. o. vyöhykkeen Yukoniin saakka (63 pohj.
lev. ). Täällä Wisconsinissa horizontalis siis kohtaa sukulaisensa virginianan aivan tarkkaan sillä korkeudella, missä mannerjäätikön eteläraja viimeksi kulki.
.:!_. horizontaliksen marjat kypsyvät aina kin täällä Wisconsinissa yhdessä
vuodessa, vaikka kirjallisuudesta l ö ytää toisenla isiakin tietoja (FASSETT
1944, 1945). Näinollen voi arvata, että luonnosta pitäisi löytymän virginianan ja horizontaliksen välisiä hybridiyksilö i tä. Tästä enemmän myöhemmin . .:!_. horizontalis on joka tapuksessa malliesimerkki kasvillisuuden
ekologisesta lokeroitumisesta. Täällä Wisconsinissa kalkkikukkulat ovat
sen parhaita kasvupaikkoja, kun taas moreenikukkulat kasvavat communista.
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Lyijykynäkata ja
Kaikkein monimuotoisin kataja on l_. virgmtana eli "red cedar" . Se eslln tyy usein täysin puumaisena (kuvat 4-5} ja saavuttaa silloin helposti 15 metrin pituuden. Joskus löytää myös täysin pilarimaisia yksilöitä (kuva 6},
mutta tavallisesti suuressa kasvustossa on eniten näiden molempien muotojen väliasteita (kuva 7}. Kaukaa tämä laji muistuttaa hyvin paljon meikäläistä katajaa kaikkine muotoineen. Nimi "red cedar" viittaa lähinnä puumaiseen habitukseen . l_. virginianan pohjoisraja kulkee juuri täällä Wisconsi nissa ja täällä se joskus muodostaa hyvin laajoja kasvustoja peittäen kokonaisia preeriakukkuloi ta (kuva 1}. Se on varsin eteläinen laji, joka kasvaa
luontaisesti melkein Meksikon lahdelle saakka etelässä. l_. virginianalla
esiintyvät sekä juvenaali - että aikuisneulastyyppi, ja varsinkin viimeksimainittu muist4ttaa kovasti l_. horizontalista. l_. virginianan kaksikotisuuteen liittyy myös tavallisesti ulkomuotoeroja; emipuut ovat yleensä pyöreämpiä ja tiheämpiä (kuva 5) ja hedepuut runkomaisempia ja harvempia
(kuva 4) . Oletettavasti täällä esiintyvät melkein metsikkömäiset kasvustot
ovat aikoinaan syntyneet kuiville pree riakukkuloille, missä kilpailu heinikon
kanssa oli vähäistä . Nykyiset varsin tiheät kasvusiat ovat kuitenkin varmasti kehittyneet vasta uudisasukkaiden tulon jälkeen voimakkaan laiduntamisen
seurauksena .
l_. virginianan marjat kypsyvät vuodessa, ja näinollen tapahtuu helposti risteytymistä horizontaliksen kanssa näillä rajakukkuloilla. Tulokset ovat vie läkin monimuotoisempia kuin puhtaat virginiana - kasvustot. Nämä alueet
ovat varsinaisia jalostajantai koristepuun kasvattajan "valintamyyrnälöitä",
joista löytyy todella kaikkea mattomaisesta muodosta aina hevosen aisapuuhun asti (kuvat 8 - 10) . Varsin hienoja koristepuita ovat erikoisesti kuvassa
10 esitetyn tyyppiset hybridit, jotka päältäpäin melkoisesti muistuttavat l_.
chinensistä ja jotka ulkomuodoltaan ovat mahdollisimman intermediäärisiä
vanhempiensa välimuotoja. Näiden risteytysten hybridialkuperää on myös
tutkittu kromosomien ulkomuodon (karyotyyppien} avulla, ja onkin todettu
esiintyvän selviä eroja kromosomien pituuksissa. Tutkimalla lisäksi hybridiyksilöiden sukusolujen (erityisesti siitepölyn} muodostumista on voitu var mistaa, että kysymyksessä todella ovat lajiristeytykset. Eri yksilöillä esiintyy
runsaasti häiriöitä sekä meioottisessa jakautumisessa että siitepölyn
muodostumisessa (ROSS II< DUNCAN 1949). Varsin mielenkiintoista olisi
suorittaa risteytyksiä näiden F -hybridien välillä, sillä F -sukupol vessa
vaihtelu olisi todennäköisesti vieläkin suuTempi. Lhkä tä.Öaisesta jälkeläistöstä löytyisi koristepuuviljelijöille vieläkin sopivampaa materiaalia. Varsinkin erilaiset katajan värivaihtelut, jotka kyllä esiintyvät puhtaissakin lajeissa, voisivat tulla risteytyksessä korostetusti esiin.

Wisconsininkatajat ovat hyvänä esimerkkinä uuden maailman suuresta lajirikkaudesta verrattuna Eurooppaan. Tämä ero johtuu todennäköisesti vii meisen jääkauden aiheuttamasta lajikarlosta Euroopassa, jossa itä-länsi suuntaiset vuoristot sekä mahdollisesti vesistöt ovat aiheuttaneet lajien sukupuuttoon kuolemista. Pohjois-Amerikassa vastaavaa ei pliässyt tapahtumaan lajit karkasi\·at etelään jäätikön edistyessä ja palasivat yhtä monimuotoisina
pohjoiseen jään jälleen väistyessä.
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Kuva 1 lkansikuva) . Tyypillinen katajakukkula . Tämä kalkkikivimuodostuma
sijaitsee aivan viimeisen mannerjäätikön reunan kohdalla. Kasvuston muo dostavat Juniperus virginiana ja I- communis. - Kaikki kuvat kirjoittajan .
Fig. 1 (cover photograph). A typical juniper hill. This limestone formation
is situated at the southero edge of the last continental glacier . Both Juni perus virginiana and_l. conununis are present. - All photographs were taken
by the author.
Kuva 2. Sama kukkula kuin Kuvassa 1. Tämä näkymä on vastass a kukkulan
korkeimmalla kohdalla. Matalan kasvuston muodostaa Juniperus communis,
korkean l_. virginiana.
~

The same hill as in the foregoing picture seen from its highest point.
The low shrubs are common junipers (I. communis), the taller ones red cedars
(I. virginiana).

Kuva 3. Juniperus horizontaliksen muodostama kasvusto peittää tyypillisen
kalkkikivimuodostu.man juuri mannerjäätikköalueen eteläpuolella.

D&..:.._l: l_. horizontalis
the last glacier.

cove rs a limestone hill just south from the edge of

Kuva 4. Juniperus virgm1anan runkomainen hedeyksilö Mendota-järven rannalla Wisconsinissa . Suurimmat yksilöt ovat lähes 15 metrin pituisia. Mittakaa vana häämöttää allekirjoittaneen vaimo.

!:!&..:.....!:

A tree-like male J. virginiana at Lake Mendota, Wisconsin . The
largest trees reach a height of 15 metres . The size can be compared to the
author' s wife who is standing under the tree.

Kuva 5. Juniperus virginianan runkornaisia emiyksilöitä lä.hellä Mendota-järveä
Wisconsinissa. Sama mittakaava kuin edellisessä kuvassa.
A Group of Cernale :!.· virginiana trees near Lake Mendota, Wisconsin.
The same "yardstick" is seen here as in Fig. 4.

~
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Kuva 6.

Pilarimainen Juniperus virginiana. - Fig. 6. Columnar l_. virginiana .

Kuva 7. Luontaista vaihtelua J. virginianan kasvustossa.
levä yksilö on 1.: communis .

Aivan maata myötäi-

Fig. 7. Natural variability of l_. virginiana. A creeping l_. communis is also
vis ible in the cen te r.
Kuva 8 . Juniperus virginianan jal_: horizontaliksen hybridivyöhykettä. Vyöhyke
on kaikkiaan hyvin kapea, tuskin viittä kilometriä leveämpi.
Fig. 8 . In a narrow zone, less than five kilometres wide, hybrids between
Junip erus virginiana and l_. horizontalis are found as in this picture.
Kuva 9. Jääkautinen päätemoreeni Wisconsinissa on Juniperus virginianan ja
l_. horizontaliksen tapaamispaikka, jos sa syntyy kaikenmuotoisia jälkeläisiä.
Fig. 9. A glacial end moraine in Wisconsin, a meeting point of Juniperus
virginiana and 1_. horizontalis where all degrees of intermediate hybrids are
formed.
Kuva 10. Koristeellinen luontainen hybridi Juniperus virginiana x J. horizontalis ·
Fig. 10.

A decorative natural hybrid Juniperus virginiana x 1_. horizontalis.

Kuva 2 .

Fig . 2.

Kuva 3 .

Fig . 3 .
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l<uva A
Fi~. 4 .

-- ----~

Kuve 5 .
Fi'"; .

5.

..

r\uva 6 .
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Kuva 7.
Fig. 7.

Kuva 8,
Fi g . 8 .

f.'lV'I.

9.

Fig . 9.

Kuv a 10 .
Fi g . 10 .

Kartanossa
•
et kummittele
Harvialan kartanossa kummittelee
täsmälleen niin paljon kuin nykyaikaisessa
teollisuuslaitoksessa on tapana.
Harvialassa kasvatetaan neljännes maan
taimitarhatuotteista. Taimien varastointiin
ja pakkaamiseen on kiinnitetty suurta
huomiota. Harviala on alallaan
maamme suurin yrittäjä. Sen pintaalasta 70 hehtaaria on omistettu
taimiv iljelm ille.

Harvialan Taimitarha puh. 917-6801
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Hankkijaon
mukana
•
maisemassa·
•

Hankkijan vihreä peukalonjälki näkyy
vahvasti suomalaisessa maisemassa. Yksityisissä pihoissa ja puutarhoissa, julkisten tilojen viheralueilla, uusien tei·
den varsilla, kaikkialla missä silmämme
kaipaa vihreyttä ja rehevää kasvustoa.
Hankkiiasta saa tehovihreyttä, joka tur·
vaa viihtyisyytemme, tuo meille puh·
taampaa ilmaa, tuottaa happea ja tor·
juu melua. Hankkiiasta saa vihreyttä

nurmikosta puihin, kukista pensaisiin.
Pienestä pihapenkistä suuriin puistokokonaisuuksiin.

Hankkija on puutarhan asiantuntija.

~#HANKKIJA
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Pentti Tyystjärvi

JOULUKUUSEN KASVATUS
Maamme ensimmäiset laaja - alaiset joulukuusiviljelykset perustettiin Met sänjalostussäätiön ja Osuuspankkijärjestön yhteistyönä vuonna 1963. Viljelykset sijaitsevat Lopen ja Vihdin kunnissa , 60-70 km Helsingistä pohjoiseen . Viljelyksiin käytettiin osaksi pelto - ja osaksi metsämaita n. 10 ha
ja taimia istutettiin yhteensä n. 70 000 kpl. Joulukuusi-istutukset tehtiin
Serbian kuusella, jota kutsutaan myös omorikakuuseksi. Sillä on eräitä
tavallisesta kuusesta poikkeavia ominaisuuksia, jotka saattavat lisätä sen
arvoa joulupuuna verrattuna tavalliseen kuuseen . Sen oksat ovat varsinkin
alapuoleltaan hopeanhohtoisia. Sen muoto on kapea ja säännönmukainen.
Oksat ovat lyhyet mutta tuuheat ja tukevat. Se tekee jo nuorena runsaasti
käpyjä, ja lisäksi neulasten on todettu kestävän kauemmin varisematta kuin
tavallisessa joulukuusessa.
Viljelykset tehtiin vahvoilla 5-vuotisilla taimilla. Laskettiin, että joulukuu sia päästäisiin ottamaan kymmenen vuoden kasvatuksen jälkeen . Nyt, kun
tasan kymmenen vuotta istutuksesta on kulunut, voidaan todeta, että siellä,
missä mitään erityisvaikeuksia ei ole ollut, kuuset ovat yleisesti saavuttaneet 2 - 3 metrin pituuden ja joulupuuksi soveltuvan koon. Missä taas halla,
heinä, vesaikko tai huono maapohja ovat hidastaneet taimien alkukehitystä,
joudutaan v ielä odottamaan muutamia vuosia.
Kasvatus ja muotoilu
Joulupuun taimet istutettiin 1. 20 x l. 20 metrin välein , jolloin yhdelle hehtaarille tuli n. 7000 tainta, mikä on tuntuvasti tiheämpi asento kuin tavalli nen metsänviljelys meillä Suomessa. Saatujen kokemusten valossa vähän
harvempi asento on suositeltavampi. Esimerkiksi 1. 40 x 1 . 40 metrin istutusväli saattaisi taimien kehityksen kannalta olla edullisempi. Siinä tapauksessa taimia hehtaarille mahtuu n. 5 000 kpl. Viljelysten hoidossa ei a lkuvaiheessa ollut mitään poikkeavaa tehokka a seen metsänviljelyyn ve rrattuna.
Tärkeämpiä toimenpiteitä olivat heinän ja vesaikon hävitys taimien ympäriltä
sekä myyräntorjunta. Myöhemmässä vaiheessa eli v iitisen vuotta istutuksen
jälkeen alettiin taimia trimmata tulevaa käyttötarkoitusta varten. Taimissa
oli runsaasti monilatvaisia, mikä oli seurausta keväthalloista. Kaikki liiat
latvat leikattiin vuos ittain pois. Kun taimet alkoivat lähestyä käyttökokoa
todettiin, että ne oli vat yleisesti vähän laihanlai sia ja var sinkin yläosassa
oksakiehkuroita oli liia n harvassa. Silloin ryhdyttiin latvakasvaimen kasvua
hillitsemään ja se tapahtui seuraavan kaavan mukaan: kevätkesällä, kun uusi
latvakasvain oli kehittynyt lähes täyteen pituuteensa, siitä leikattiin 2/3 pois
(piirros 1). Katkaisukohdan alapuolelle syntyi joukko silmuja ja niistä puhkesi seuraavana keväänä uusia mahdollisia latvakasvaimia. Vahvimmat niistä poistettiin tarkasti runkoa myöden Ieikkaa malla ja heikoin verso jätettiin
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kehittymään uudeksi latvakasvaimeksi (piirros 2). Saman vuoden syksyllä
leikkaushaavat olivat jo kylliksi arpeutuneet, kuuselle oli kehittynyt selvä
latva ja kuusi oli yläosastaan tuuheutunut (piirros 3). Edellä kuvattu latva kasvainta leikkaamaHa suoritettu kasvun hidastaminen tehtiin kaikille tietyn
mitan saavuttaneille taimille. Kaikki niistä eivät kuitenkaan tule heti käyt töön. Miten jäljelle jäävien jatkohoito tulee tapahtumaan on vielä selvittämättä, mutta todennäköisesti latvan kasvun hillintää joudutaan edelleenkin
suorittamaan, mutta ehkä valikoiden eikä koko laajuudessa kuten ensiksi
tehtiin.
Uuden sukupolven kasvatus
Pienessä mitassa on tehty kokeita siitä, miten alueelle saadaan uusi joulukuusisukupolvi. Kokeitten perusteella aiotaan käyttää seuraavaa menettelyä.
Joulukuuset kaadetaan sahalla pitkään kanteen siten, että pari oksakiehkuraa
jää kannon puolelle (piirros 4). Seuraavana kesänä vahvin oksista taivutetaan ylöspäin ja sidotaan apuseipääseen. Muitten oksien latvoja typistetään
jonkin verran (piirros 5). Kolme vuotta kaadon jälkeen apuseiväs poistetaan.
Taivutetusta oksasta on noussut kehityskelpoinen verso, josta syntyy aikanaan uusi joulukuusi. Vuosittain leikataan kaikki päärankaa uhkaavat sivuversot pois (piirros 6). Ei vielä tiedetä, kuinka monta kertaa samasta omorikakuusen kannesta voidaan kasvattaa uusi joulukuusi. Amerikassa, missä
joulupuuna käytetään mäntyä, käytetään samantapaista menettelyä ja samasta kannesta voidaan siellä kasvattaa kolme joulupuusukupolvea.
Joulukuusien ma r kkinointi
Markkinoinnista on toistaiseksi vähänlaisesti kokemuksia. Hämeenlinnassa,
missä Metsänjalostussäätiöllä on taimitarha, kokeiltiin p ienes sä mitassa itsepalveluperiaatetta. Asiakkaat saivat itse käydä valitsemassa ja kaatamassa haluamansa kuusen. Kokemukset olivat myönteisiä ja menetelmä on käyttökelpoinen ainakin siellä, missä joulukuusiviljelys sijaitsee lähellä asutuskeskusta .
Syksyllä 1972 lähdettiin kokeilemaan markkinointia yhdessä Suomen Punaisen
Ristin kanssa. Tarkoituksena oli antaa yleisölle mahdollisuus osoittaa oikeata joulumieltä ostamalla kallis ja kaunis joulukuusi ja samalla tukea Punaisen
Ristin yleisesti hyväksyttyjä auttamisperiaatteita. Markkinoinnissa on tietysti käytettävissä myös tavallisten joulukuusien myynti tavat, mutta ainakin toistaiseksi on haluttu pitää nämä erikoiskuuset omassa luokassaan, eikä niitä
sotketa yleiseen kuusikauppaan.
Joulukuusikaupan tulevaisuudennäkymiä
Suomessa vuosittain markkinaitujen joulukuusien määrä on miljoonan kappaleen luokkaa. Määrä on todennäköisesti pikemminkin lisääntyvä kuin vähen tyvä, koska väkeä muuttaa maalta asutuskeskuksiin ja asuntojen suuretessa
ja varallisuuden lisääntyessä yhä useammat perheet ostavat joulukuusen.
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Joulukuuset on otettu joko hakkuiden yhteydessä vanhojen puitten latvoista
tai harventamalla kuusen taimistoista. Jos joulukuuset otetaan kaadettavien
puitten latvoista hakkuiden yhteydessä, käy se päinsä ainoastaan niistä leimikoista, jotka tulevat kaatovuoroon syksyllä ennen joulua. Aikaisin kaadetuista tahtovat neulaset karista ja myöhään kaadettaessa voi olla niin kovia
pakkasia, että oksat katkeilevat. Lisäksi l atvojen kaivaminen hakkuutähtei den joukosta on runsaasti ihmistyötä vaativaa.
Taimistojen harvennuksissa saadaan suhteellisen helpolla joulukuusia, mut ta niiden laatu ei y l eensä ole korkeata luokkaa.
Joulukuusien hankinnassa eletään vielä keräilytalouden ja luontaistalouden
aikakautta. Aika on kuitenkin koittanut, jolloin siirtyminen viljelytalouteen
näyttää mielekkäältä. Mielekkääksi sen tekee kuusen ostajien kyky ja halu
maksaa hyvästä joulukuusesta korkea hinta.

Kuva l.

Liian laihan kuusen latvakasvaimesta leikataan 2/3 poi~.

fu.:.._..!.:

Two thirds of the leader shoot are removed.

Kuva 2. Katkaistun latvakasvaimen päähän syntyy silmuja, joista puhkeaa uusia
mahdollisia latvakasvaimia. Vahvimmat leikataan pois ja heikoin jätetään .
~

Dormant buds form new potential leader shoot .
is allowed to continue growth .

Only the weakest one

Kuva 3. Uusi latva on syntynyt ja leikkaushaavat arpeutuvat nopeasti. Näin
syntynyt kuusi on yhtä pitkä kuin Kuvan 1 osoittama, mutta selvästi tuuheam man näköinen.

K!&....l:

A new top is formed and the wounds heal quickly .
tree in Fig. 1 this spruce is clearly more dense.

Compared with the

Kuva 4 . Joulukuusi kaadetaan pitkään kantoon niin, että pari vihreätä oksakiehkuraa jää kannon puolelle.
Fig. 4.

A few whorls of green branches are left on the sturnps during cutting.

Kuva 5 . Vahvin oksista käännetään ylös ja sidotaan apuseipääseen .
~

The strongest branch is supported by a pole in an upright position.

Kuva 6. Kolmen vuoden kuluttua a pus eiväs poistetaan. Oksasta kehittyy uusi
joulukuusi. Sen kanssa kilpailevat versot leikataan pois.
~

After three years the pole is remo ved and the side branch form~ a
new Christmas tree. Competing branches are removed.
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Joulukuusen luuhevllan7;/Jen pt'luuskasvua ht!li/sen7äl/ä

Kuvat

Kuva 2

Kuva J

Joulukuusen kaalo ja uuden kasvun alkaminen

Kuva

Lf

Kuva 5

Kuva 6
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Kuva 7. Joulukuusien pakkausta muovikelmuun . Pakkaajina työnjohtajat Mutikainen ja Laurila . Päällekatsojana metsänhoitaja Niiranen .
l:i&..__2; Christmas trees are wrapped up in plastic bags. Mr. Mutikainen and
Mr . Laurila are working while Mr. Niiranen is watching .

Kuva 8.

Metsäma a lle istutettua joulupuuviljelystä .

~

Christmas tree culture on clearcut fo r est land.
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Kuva 9 . Kävyt lisäävät nuoren omorikakuusen koristeellisuutta.

!1&.....2:

Cones

clearly enhance the appearance of young Serbian spruce.

Kuva 10. Valmiiksi pakattuja kuusia viljelmän vierellä.
Fig. 10. Wrapped Christmas trees at the plantation.
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Jäsentaimitarhamme tarvitsevat jatkuvasti aitoa ja tervettä monistusmateriaalia. Jos Teillä on siemeniä hyvää kantaa olevista emoyksilöistä, kääntykää lähimmän taimitarhan puoleen.
Vastaavasti tarjoamme Teille tarvitessanne kestäviä, kotimaisia
hyöty- ja koristekasvien taimia.
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Mikkolan Taimisto
Mustilan Taimitarhat
Paul Olssons Plantskola
Reitkallin Puutarhurikoulu
Saarioisten Taimisiat
Sydösterbottens Plantskola
Säyneenjoen tilan taimisto
Stenbergin Taimisto
Tolppolan Taim isto
Virkby Planskola
Vuorelan Puutarha
Wickm ans Plantskola

Iso-Aho
Tikinm aa
Halmvägen 21

Sattula
Paistila
Mikonkatu 17

Bredavägen 38
Vatiala
Norrback

Vasarainen

43500 KARSTULA
37600 VALKEAKOSKI
10330 BILLNÄS
00730 HELSI GFORS 73
21360 LIETO as.
13330 HARVIALA
24100 SALO 10
13720 PAROLA
52700 MÄNTYHARJU
32800 KOKEMÄKI
90140 KEMPELE
00100 HELSINKI 10
08100 LOHJA 10
64610 öVERMARK
21120 VANTO
47200 ELIMÄKI
02700 GRANKULLA
49520 REITKALLI
33750TAMPERE 75
66270 PöRTOM
70900 TOIVALA
04130 IKKILÄ
02920 VANHAKARTANO
08700 VIRKBY
26740 RAUMA
64220 YTfERMARK

Vahanka 317
937-85 83 0
911-30066
90-360 250
921-776115
917-6801
924-61 396, 91 1-6546
917-72 729
Mäntyharju 135
939-62 005
981-555 229
90-334 121
912-2073
Övermark 170
921-78182 1
Elimäki 2
90-501 139
952-46 701
931-645 !52 ja 645 !54
Norrback 47
971-35 037
90-231 561
90-841 002
912-41153
938-24461
Yttermark 133
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DENDROLOGIAN SEURAN KESÄRETKI 1973
Tulevana kesänä seuramme "perinteinerl'retkeily suuntautuu Ruotsiin ja Tanskaan , Tämänhetkisten näkymien mukaan retki tehdään
juhannuksen jälkeisellä viikolla, lähtö Naantalista autolautalla sunnuntai- iltana 24 . 6. ja paluu Naantaliin varhain maanantaiaamuna 2 . 7 . Maissa l iikumme suomalaisella tilausbussilla .
Alustava matkasuunnitelma selviää Ruotsin osalta oheisesta tri
R. J. Rainion kirjoituksesta, Lisäksi on tarkoitus poiketa päiväksi Tanskan puolelle , missä kohteiksi pyritään saamaan Hörsholmin Arboretum ja Forstbotaniske Have Köpenhaminan lähellä.

Ennakkoilmoittautumiset sihteerille puhelimitse tai kirjeitse
(Jouni Mikola , Metsäntutkimuslaitos, jalostusosasto , Iso-Roobertinkatu 10 B, 00 120 HELSINKI 12, puh , 661 401/286),

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS SOMMAREXKURSION 1973
Nästa sommar riktas s ällskapets "traditionella" exkursion till
Sverige och Danmark , sannolikt under veckan efter midsommaren .
Vi avreser från Nådendal söndagen den 24 . 6 på kvällen och återkommer till Nådendal tidigt på morgonen måndagen den 2. 7 . Till
lands reser vi med en finsk buss .
Den preliminära resep~nen för Sverigee del återges i bifogade
skrift av dr , R.J . Rainio . Ytterligare har vi för avsikt att
besöka Danmark, och där hoppas vi att få se Arboretet Hörsholm
och Forstbotaniske Have nära Köpenhamn .
Ett mera exakt meddelande om exkursionen ingår i notisernas
nästa nummer (2/1973), som utkommer i början av maj , I detta
nu vågar vi inte uttala oss om kostnaderna , Deltagarantalet
måste begränsas till höfst 40 personerä och därfÖr ber vi alla
intresserade prel~mQnar anmäla sig ~ en narmaste framt~den.
Preliminära anmälningar till sekreteraren, per telefon eller
brev (Jouni Mlkola , Skogsforskningsinst ., genetiska avdelningen,
Stora Robertsgatan 10 B, 00 120 HELSINGFORS 12, tel, 661 401/
286) .
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DENDROLOGIAN SEURAN KESÄRETKEN RUOTSIN KOHTEET

Seuraavassa esitellään lyhyesti niitä dendrologisia kohteita,
joissa toivon mukaan voimme vierailla ensi kesän retkeilyllä
Ruotsissa . Huomautettakoon , että poikkeamme myös Tanskan puolella , ja sikäläiset kohteet eivät sisälly tähän kuvaukseen .
on tarkoitus viettää kokonainen päivä. Alustavasti
on ajateltu aamupäivällä tutustumista kaupungin puistoista kuuluisimpiin: Södra ja Norra Djurgården sekä Haga parker. Oppaaksi yritämme saada akat . metsänh . Mårten Smedbergin , joka tuntee
puistot parhaiten . Iltapäivällä on suunnitelmissa Ekebyhovin
dendrologinen "woodland garden", jossa metsikköinä mm. Quercus
borealis ja pyökki , yksittäin mm. Chamaecyparis nootkatensis,
Thuja plicata , ~ strobus ja ~ orientalis suurina puina.
Mahdollisesti ehdimme myös Cedergrenin n . 70 v . vanhaan arboretumiin (Stocksund), jossa suuria havupuita, mm . ~~ ·
TUKHO~~SSA

Joko meno- tai tulomatkalla on OMBERGIN VUORI Vetterin itärannalla dendrologisesti , botaanisesti ja myös metsänhoidollisesti
itseoikeutettu kohde . Täällä on Ruotsin koillisin varmasti luonnonvarainen pyökkiesiintymä ja täysin naturalisoitunut ~ ~ ·
Alueella on kokeiltu myös lehtipuiden metsänhoidollista kasvatus ta .
VISI NGSÖN saari keskellä Vetteriä on tunnettu jo Ruotsin suurvallan ajalta ; silloin sinne istutettiin hyvin laajoille aloille
tammea laivaston tarpeisiin. Näid en m~tsien kehityksessä ja nykyproblematiikassa on monia mielenkiintoisia piirteitä.
GÖTEBORGI N kasvitieteellinen puutarha on Ruotsin tätä nykyä ehkä edustavin . Nimenomaan dendrologiaa on runsaasti n . 50 v:n
ajalta , suomalaisia kii~nostanevat erityisesti kokeet lukuisilla
pohjoisjapanilaisilla proveniensseilla (mm . Cercidiphyllum) . Toivomme saavamme oppaaksi kokeiden perustajan Tor Ni ze l iuksen .

NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR Eästadin lähellä Kattegatin rannalla on
Ruotsin kuuluisimpia puutarhoja ja sen säilyttämiseksi on Ruotsissa viime vuosina käyty vilkasta polemiiYJcia . Pa i~ si dendrologiaa on täällä runsaasti kukkaistutuksia ja ns . puutarhataidetta .

30

SOFIERO Helsingborgin pohjoispuolella on syntynyt kuningas~er
heen toimesta ja on kuuluisa vars inkin r uusuistaan , jotka aloittanevat kukintansa juuri saapuess amme .
HALLANDS VÄDERÖ Kattegatissa on erikoislaatuisen luontonsa johdosta ollut jo kauan botanistien ja luonnontutkijain pyhiinvaelluspaikkana. Nytt emmin on koko saari luonnonsuojelun alainen.
Elinvoimaisia Fagus-, Quercus- ja ~metsi ä , naturalisoitunut
Acer pseudoplatanus.
Ma hdollisesti ehtisimme tutustumaan myös SKÅNEN pyökkimetsiin
ja sikäläisen metsänhoidon problematiikkaan (kuusi- lehtikuusitammi- pyökki) erään suuren kartanon mailla .
Paluumatkalla toivomme voivamme pistäytyä BRATTEBORGIN kartanossa , joka sijaitsee Smålannin kylmällä ylängöllä (ilmasto
vastaa meidän II-vyöhykettämme , silti Chamaecyparis Lawsoniana a,
Abies Nordmannianaa) sikäläisen dendrologiseuran puheenjohtajan ,
kreivi Torgil von Sethin vieraina.
Robert J . Rainio

Tarjotkaa meille vuosittain kotimaista puhdistettua valio-siementä seuraavista : Abies concolor, Abies sibirica, Acer ginnala,
Alnus glutinosa, Corylus avel lana, Cotoneaster lucidus, Crataegus intricata, Larix sibirica,
Malus baccata, Picea omorica,
Pinus cembra, Quercus robur,
Sorbus aucuparia, Syringa josicaea, Tilia cordata, Ulmus glabra, Viburnum lantana ja Viburnum opulus.
Tarjouksessa pyydämme mainitsemaan emojen kasvu paikan.
Edellytämme, että siemen on
toimitusvuonna valmistunutta.

SAARIOISTEN TAIMISTOT
33750 Tampere 75
puh. 931-34555 (vaihde)

Dendr ologi an Seuran jäseneks i
voi liittyä makRamal l a jäs enmaksun seur an postisi irtot i lille 41 9 92 - 1 .
Vu os i jäsenmaksu on 10 mk ,
opi ske li jo ilta 5 mk , j a
a ina i sjäsenmaksu 150 mk .
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SUMMARIES OF THE MAIN AR TICLES IN THIS ISSUE

FINNISH CHRISTMAS TREE FARMING by Pentti Tyystjär vi (pp. 21-26).
The first Christmas tree plantations in Finland were established in 1':163
in cooperation with the Foundation for Forest Tree Breeding and the banking
organisation Osuuspankki. About 70 000 5-year old seedlings of Serbian
spruce (Picea ornorika) were used. So far the only species sold for Christrnas
trees has been Norway spruce (Picea abie s), which is harvested - about one
rnillion trees annually - as a by-product of tirnber management . Serbian
spruce, however, rnay be rnore attractive to the Finnish custorne r since it
has short stiff branches with slightly silvery but not too sharp needles. In
addition, the needles are not shed as easily as those of Norway spruce.
Spacing of 1. 4 by 1. 4 rnetres seerned to be optirnal in this planta tion. Ten
years of growth have yielded trees of rnerchantable size (two to three rnetres
in height) on agr icultural l and . On poor forest sites a few rnore years are
needed. Weeding and rodent control a r e also necessary.
Sha ping of trees started five years after planting and included the rerno val of
extra l~ader shoots . Later, too rapid growth had to be checked by rerno v ing
two thirds of the alrnost fully grown top shoots in early surnrner {Fig . 1). The
following year only the weakest leade r was allowed to continue growth (Figs .
2-3). This practice is still being de veloped.
Regeneration will be achieved by leaving a few whorls of branches on the sturnp
and by supporting the rnost vigo rous branch in an upright position; cornpeting
le ader branches rnust also be checked (Figs . 4-6).
"Cut-your-own - tree" -marketing was experirnentally practiced in 1972, and the
results suggest that this new rnethod can also be ernployed in Finland.
THREE SPECIES OF JUNIPER MEET IN WISCONSIN by P. M. A. Tigerstedt
(pp. h-1 3). Juniperus cornrnunis , ,!. horizontalis, and ;!_. vi rginiana occupy
the sarne habita ts in Wisconsin, U. S. A. The cornmon juniper (;[. cornmunis)
seerns to be less va riable here than in Northern Europe - only the low shrub
forrn prevails . It differs frorn the Old World populations of this spe cies to
su ch an extent that its classification as part of cornmunis rnay be questioned.
The two -yea r seed developrnent of this species may be the reason for cros sincornpatibility with the two other junipers discussed here.
,!. horizontalis has a total range extending frorn coast to coast in North Arne rica
but only 500 krns wide. In Wisconsinthe range overlaps that of,!. virginiana
at the Southern edge of glacial rnoraines . Here its seeds ripen in one season,
contrary to what has been stated in the literature. This fact rnay contribute
to the frequent hybridization with,!. virginiana in this area.
,!. vi rginiana or red cedar is the rnost variable juniper in Wisconsin, also
occurring in tree forrn . Sexes tend to differ in outer habit. Grazing has probably
created ecologically suitable new niches for this species.
,!. vi rginiana and,!. horizontalis forrn hybrid swarrns with a surpnsmg
variability of offspring (Figs. 8 -10). These hybrids seern to provide arnple
opportunities for both selection and further breeding of new juniper ornarnentals.
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AJANKOHTAISTA PUUTARHATIETOA
PUUTARHA- ja KOTIPUUTARHA-lehdistä
PUUTARHA
Monipuolinen puutarha-alan lehti ammattiväelle ja harrastajille. Vuosikerta 12 tanakkaa numeroa, 22 mk
KOTIPUUTARHA
Pihapuutarhan ja kotikukkien hoitajan ammattilehti,
vuodessa 12 runsaasti kuvitettua numeroa. Hinta 15 mk
PUUTARHA ja KOTIPUUTARHA ovat tilattavissa kaikkialta, mistä lehtiä tilataan ja myös suoraan julkaisija! ta.
PUUTARHALIITTO - TRÄDGÅRDSFÖRBUNDET ry.
Lönnrotink. 22, 00120 Helsinki 12, puh. 643 225. Ps. 6049-3

TRXDGÅRDSNYTT

vårt lands enda

svenskspråkiga trädgårdstidning - pigg och läsvärd, utk. 2 ggr i mån. Pris 17 mklår
Redaktion - Toimitus
E!!sabetsg.
Lusankatu

21 B 00170 H 17
'
·

Tel. 90-669 880 Puh.
Ammattiviljelijöiden ja harrastajien pirteä puutarhalehti. Ilmestyy kuukaudessa 2
kertaa, vain 17,- vuodessa
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Tässä numerossa:
Mustilan Arboretumin perennoista (Pentti Alanko)
Uusia Neuvostoliittolaisia käsityksiä kuusten ja lehtikuusten
taksonomiasta (Leena Hämet-Ahti)
Former och varianter av tali och gran i det skogsgenetiska
registret (Ole Oskarsson)
Hajahavaintoja havupuista Eestin ja Leningradin retkeltä
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Dendrologian Seuran lähiaikojen toimintaa
Summaries of the main articles in this issue

Vuoristobambu (Sinarundinaria nitida Mitf.) Mustilan Arboretumissa.
Kuva liittyy Pentti Alangon kirjoitukseen lehtemme tässä numerossa.
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KUUMA KESÄ

Edessä on kesä eli vuodenaika, JOhon suuri osa seuramme aktiiv isesta
toiminnasta keskittyy. Jo perinteelliseksi voidaan katsoa kesän ulko maanretki, joka tällä kertaa suuntautuu Etelä-Ruotsiin ja Tanskaan.
Muualta tästä lehdestä (sekä edellisestä numerosta) löytyvät tiedot matkasta. Mukaan aikavien on syytä ajoissa varata paikkansa, Seuran ulkomaanma tkojen suosio on nimittäin ollut suuri.
Taikooretki Karjalohjan Tammisten arboretumiin oli viime vuonna niin
onnistunut, että samanlainen operaatio on päätetty järjestää tänäkin
vuonna. Dendrologista "pelastustyötä" paikalla riittää varmasti vaikka
jokavuotista retkeä varten. Onhan kysymyksessä jatkuvasti kehittyvän
luonnon hoitaminen. Mukana olev ien asia ntuntijoiden opastuksella tai kooretken osanottajilla on tilaisuus omakohtaisesti harjoitella puiden ja
pensaiden tunnistamista ja hoitomenetelmiä.
Perinteitä on myös ulkomailta Suomeen suuntautuvalla retkellä, jonka
isäntänä seuramme on tulevana kesänä. Deutsche Dendrologische
Gesellschaft eli Saksan Dendrologinen Seura on käynyt Suomessa jo kauan
ennen oman seuramme perustamista. Uusi vierailu tulee varmasti hyödyttämään myös Suomen Dendrologian Seuraa sekä henkilökohtaisten suhteiden että tiedon välittämisen tasolla.
Lopuksi on syytä muistuttaa KEVÄTKOKOUKSESTA, johon kutsu löytyy
tästä lehdestä. Kevätkokoushanon perinteellisesti aloittanut "kuuman
kesän" eli itse kunkin aktiiviseen mukanaoloon perustuvan osan vuotuisesta seuratoirninnasta. Vanhaan tapa an kevätkokouksessa on mahdollisimman vähän v irallisia asioita ja mahdollisimman paljon ohjelmaa puuvartisista kasveista, tälläkin kertaa maastossa tapahtuvan kiertokäynnin
muodossa. Tapaamme siis Ruotsinkylässä 25 . 5.

Ola vi Luukkanen
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Pentti Alanko
MUSTILAN ARBORETUMIN PERENNOISTA
Mustilan Ar bor etum Elimäellä on tunnettu kautta maan ja laajalti ul komail lakin puuvartiaista kasveistaan , kuten havupuista ,
a l ppiruuEuista ym. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet puistoon
i stutetut per ennat eli monivuotiset , ruohovartiset koristekasvi t . Er i ty~ sesti c. G. TIGERSTEDT kokeili runsaasti perennakasveja ja viel ä nykyäänkin kasvaa arboretumissa n . 450 perennalajia
(TIGERSTEDT 1970) . Seuraavassa kiinnitetään huomiota vain niihin
perennoihin , joita on istutettu varsinaiseen arboretumiin eikä
puiston ho i dettui hin kukkaryhmiin .
C. G. TIGERSTEDT lien~ ainoita dendrologeja maassamme, jotka ovat
harrastaneet vars i nkin Englannissa suosittuja "woodland garden"tyyppisiä i stutuksia . Niissä halutaan puitten , pensaitten ja
ruohovartisten kasvi en muodostavan sopusuhtaisen, luonnollisen
kokonaisuuden . Kasvien sijoittelussa pyritään löytämään kullekin laji l le mahdo l lisimman sopiva kasvupaikka, jossa kasvi
viihtyisi mahdollisimman kauan hoidotta . Että !.l:ustilassa on
tässä suhteessa onnistuttu , näkyy siitä, että monet lajit ovat
kasvaneet jo monia vuosikymmeniä arboretumissa (seuraavassa mainitut lajit vähintään 20 vuotta ja monet kauemminkin) ja ovat jopa kyenneet l evi ttämäänkin kasvualuettaan . Allekirjoittaneella
oli tilaisuus kesäll ä 1971 viettää useita päiviä arboretumissa .
Puitten ja pensaitten ohella pidin myös silmällä puiston perennakasveja (ALANKO 1972) . Seuraavassa ei ole tarkoitus luetella
kaikkia arboretumissa tavattuja lajeja, vaan mainita eräitä kiinnostavampia . Mustilan Arboretumin varsinainen "metsäpuutarha"
(woodland garden) rajoittuu puiston halki kulkevaan kosteaan
notkelmaan , nk . alppiruusulaaksoon sekä sen välittömänä jatkeena oleviin istutuksiin Pinus peuce- metsikössä, joskin perennoja
tapaa istutettuna tai itsestään levinneinä muuallakin arboretuu.in
alueella .
Uudet lajit ovat sopeutuneet hyvin
Monet saniaiset kuuluvat jo luonnostaan tällaiseen ympäristöön .
Helmisaniainen (Onoclea sensibilis L.) on levinnyt laajaksi kas-
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vustoksi varjoisaan paikkaan Picea jezoensis- ja Thujopsis ~
var. ~ - metsikön alle. Osmunda regalis L. (kuningassaniainen) ja erikoinen Q. claytoniana L., jolla itiöpesäkkeellinen osa lehteä on lehtilavan keskiosassa, muodostavat komeita
yksittäismättäitä. Tarha- adiantumi (Adiantum pedatum L.) viihtyy hyvin kosteassa, varjoisassa paikassa (kuva 4) .

~

Lajeista, jotka ovat kyenneet leviämään siementämällä, esiintyy
runsaimpana hetekaalikasveihin kuuluva Claytonia sibirica , jolla on mehevät lehdet ja pienet, vaaleanruusunpunaiset kukat .
Kuivemmilla paikoilla näkee siellä täällä valkohanhikkia (Potentilla rupestris). Lupiini (Lupinus polyphyllus) (kuva 3) muodostaa etelärinteellä laajan kasvuston . Töyhtöangervo (Aruncus
dioicus (Walt . ) Fern . (!. sylvester), rohtosormustinkukka (Digitalis purpurea L., Prenanthes purpurea L. ) (Keski- Euroopan vuoristometsien kasvi) , yksivuotinen jättiläispalsami (Impatiens
glandulifera Royle) , varjolilja (~ martagon L. ) ja lehtolemmikki ( Myosotis sylvatica Hoffm .) ovat kyenneet myös leviämään
siementämällä .
Huomattavasti useammat lajit ovat suurentaneet kasvualuettaan
suvuttomasti lisääntymällä juuriversoista. ~ peuce - metsikössä viihtyy hyvin alppikello (Soldanella montana Willd . ), joka tuntuu viihtyvän hyvin maassamme vanhoissa kuusikoissa , jollaisissa sitä tapaa mm . Aulangolta ja Ruotsinkylästä Metsäntutkimuslaitoksen koealueilta . Samoin Alpeilta kotoisin oleva
lehdiltään edellistä muistuttava mykerökukkaiskasvi Homogyne
alpina (L . ) Cass . sekä maastamme uudelleen luonnonvaraisenakin
tavattu taponlehti (Asarum europaeum L. ) muodostavat kauniita ,
tummanvihreitä mattomaisia kasvustoja. Tapanlehden luonnonvarainen kasvupaikka on Iitissä, vain n . 15 km NW Arboretumista , mutta
kasvi on todennäköisesti silti luonnonvarainen kasvupaikallaan ,
eikä täältä levinnyt (KUKKONEN & UOTILA 1972) •
Myös seuraavat lajit ovat kyenneet laajentamaan kasvualuettaan
Pinus peuce - metsikön varjossa : Valeriana alliariifolia Vahl ,
Adenostyles glabra (Mill . ) DC ., Unkarilainen sinivuokko (Hepatica transsilvanica Fuss) , keltapeippi (Lamiastrum galeobdolon
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(L.) Ehrend. & Polatsch. cv. variegatum) ja Tellima grandiflora
(Pursh) Dougl. ex Lindl . Komeita yksittäisryhmiä muodostaa rotkokielo (Smilacina racemosa (L . ) Desf . Myös pienempikukintoista lajia, ~· stellata (L.) Desf . kasvaa toisaallla arboretumissa .
Kuten edellämainitut rotkokielot, eivät seuraavatkaan lajit ole
juuri levinneet kasvupaikaltaan: Hacguetia epipactis (Scop .) DC .
(keltakukintoinen, matala Umbelliferae- heimon kasvi), Clintonia
borealis (ait.) Raf. (liljakasvi Pohjois-Amerikasta) , eräs härkylälaji (Polystichum acrostichoides (Michx) Schott) ym.
Perennaharvinaisuuksia
Etelärinteen alaosassa puron varrella muodostaa keväisin komean
näyn vehkakasveihin kuuluva Lysichiton americanus Hult . ex St.
John (kuva 8) , jolla ei ole vielä suomenkielistä nimeä (engl .
skunk cabbage, ruots. skunkkalla) . Jo huhtikuun lopulla alkavat tämän kasvin suuret suojuslehdet värittyä keltaisiksi, Toinen harvinaisuus on mm . Keski- Euroopassa luonnonvaraisena kasvava ruohovartinen seljakasvi, Sambucus ebulus L., jota ei liene muualla maassamme viljelty. Tällä melkein parimetriseksi kehittyvällä lajilla luulisi olevan käyttöä yleisemminkin peittämään rinteitä ym . Muita korkeakasvuisia yksittäisperennoja ovat
puolito istametrinen araalikasvi Aralia racemosa L., vahakello
(Kirengeshoma palmata Yatabe), kilpiangervo (Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl .) (kuva 1) ja valeangervot (Rodgersia
aesculifolia Batal. , ~ · pinnata Franch. ja~· podop~ylla A. Gray) .
Kukinta-aikanaan n . 2 metriä korkea vaaleanpunakukkainen mesiangervolaji (Filipendula occidentalis (Wat&) Howell (det . Leer.a
Hämet-Ahti) on mykistyttävä näky hämyisessä metsässä. Koristeraparperi (Rheum palmatum L. var . tanguticum tlaxim . ) viihtyy
myös hyvin kosteassa puronvarressa puhumattakaan reheväkasvuisesta etelän ruttojuuresta (Fetasites hybridus (L .) G ., ~ . & Sch . ).
Maanpeitekasveina alppiruusulaaksossa nähdään mm . varjoyrttiä
(Pachysandra terminalis S. & Z. ), Kanadan ruohokanukkaa (Cornus
canadensis L.) (kuva 2), varjohiippoa (Euimedium alpinum L.) ja
tätä muistuttavaa, mutta sirompaa pohjoisamerikkalaista lajia
Vancouveria hexandra (Hook , ) •Morr . & Decne . Talvio (~ minor
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kuva 1 .

kuva 2 .

Astilboides tabularis, kilpiangervo .

Cornus canadensis,

Kanadan ruohokanukka .
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L.) muodostaa ikivihreitä kasvustoja ja terassin alapuolella
kasvaa eräs tehokkaasti juurivesojensa avulla levinnyt kurjenpolvilaji (Geranium macrorrhizum L.).
Bambuista kotimaisiin erikoisuuksiin
Epäedullisella paikalla ison koivun juurella kuivalla paikalla
kasvaa hienolehtinen, tummanvihreä karhunkumina (~ athamanticum Jacq.), jota jo Norjassa tavataan luonnonvaraisena. Harvinainen, keltakukkainen pienilaji (Paeonia mlokosewitschii
Lomak.) on kukinta-aikanaan nähtävyys, jota kannattaa jo yksistään käydä katsomassa juhannuksen tienoilla. Muista alppiruusupuiston pienemmistä kasveista mainittakoon vielä vaalea jouluruusu (Helleborus niger L.), peltirikka (Peltipbyllum peltatum (Bth.) Engl.), isomarjainen happomarjakasveihin kuuluva jalkalehti (Podopbyllum ~Wall.). Vuoristobambu (Sinarundinaria
nitida (Mitf.) Nakai ym. bambulajeja kasvaa alppiruusupuistossa,
mutta korkeat versot paleltuvat usein talvisin. (kuva5) . Kolmilehti (Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb. on suurine, valkoisine kukkineen niin soma, ettei voi muuta kuin ihmetellä, miksi
kasvi ei ole yleisemmin viljelty. Valkotäpläimikkä (Pulmonaria
saccharata Mill.) (kuva 7) näyttää leviävän juurivesoista ja
todennäköisesti myös siementämällä. Pohjois-amerikkalainen
Apocynum androsaemifolium L. on jäänyt jostain syystä steriiliksi,
vaikka on levinnyt juurivesoista kasvupaikallaan.
Myös maassamme luonnonvaraisia kasveja on istuettu arboretumiin.
Niistä mainittakoon kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris (L.)
Tod.), hyvin viihtyvä tikankonttikasvusto (Cypripedium calceolus
L.) (kuva 6), rentukan kerrottukukkainen muoto (Caltha palustris
L. fl.pl.), lehtosinijuuri (Mercurialis perennis L.) ja kalliokielo (Polygonatum odoratum (Mill .) Druce) . Sananjalka (Pteridium aguilinum (L.) Kuhn) on arboretumissa pahin rikkakasvi,
joka p~ittää tukahduttavaan syleilyynsä monia pienempia kasveja.
Isokasvuiset tatarlajit, jättiläistatar (Reynotria sachalinen sis
(Fr. Schmidt) Japanin tatar (~. japonica (Fr . Schmidt) Nakai) ja
Polygonum weyrichii Fr . Schmi~t muodostavat komeita kasvustoja
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kuva 3 .

kuva 4 .

Lupinus polyphyllus ,

Adiantum pedatum ,

lupiini .

tarha- adiantumi .
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arboretumin eri puolilla . Ukonkellokasvusta (Campanula latifolia
L.) on kosteassa paikassa tien varrella kukinta-aikana kerrassaan
upea näky. Muuten isokasvuinen ja rehevä Cacalia hastata L. on
joutunut liian kuivalle paikalle ja on jäänyt puolimetriseksi,
eikä pysty kukkimaan.
Kaikkia kasveja ei pystytty t~istamaan, mm. eräs Berberidaceaeheimon perenna, jolla on valkoset kukat ja sinertävät marjat,
on vielä ilman nimeä . Sitä luultiin aluksi Diphylleia cymosa
Michx . - lajiksi, mutta sitä se ei ilmeisesti ole. Erästä harvinaista kurjenmiekkalajia, Iris graminea L. tavattiin Mustilan
Arboretumin lisäksi Hattulan Ellilästä ja Helsingin Vuosaaren
Uutelasta , ja kasvi on luultavasti samaa alkuperää kaikilla kolmella kasvupaikallaan . Kasvi esiintyi kaikissa kolmessa paikassa steriilinä. Monia muitakin mielenkiintoisia seikkoja tulisi
varmaan esille, kun mm . edellämainittujen puistojen koristekasvilajistosta tehtäsiin perusteelliset selvitykset. Tällöin olisi pyrittävä selvittämään tarkemmat istutusajankohdat, alkuperät
(provenienssit) , kasvien koriste- ja käyttöarvot ym . seikkoja.
Luonnonperennat on meillä unohdettu
On valitettavaa, että meillä on melkei tyystin unohdettu nämä
nk . luonnonperennat (saks . Wildstauden), joitten avulla saataisiin sopusuhtaisia, kauniita ja helppohoitoisia puistoja. Taimistojen hinnastoissa ja ilmestyvässä niukassa alan kirjallisuudessamme näkee esitettävän vain etup. nk . "puutarhaperennoja"
(saks. Beetstauden) , jotka usein pitkälle jalostettuine lajikkeineen tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja uudelleenistutuksia ja
soveltuvat kasvatettavaksi vain hodetuissa kukkaryhmissä (esim.
Iris germanica, Delphinium x cultorum, ~ paniculata) . Nykyisin pyritään kaikkea standardisoimaan ja mm. eräässä ehdotuksessa perennojen standardiseimiseksi (PAilJGREN 1970) näytetään nämä luonnonperennat unohdetun melkein kokonaan. Tarvittaisiin
muunkinlaisia puistoja, kuin mitä ovat nykyisin vallalla olevan
suuntauksen mukaiset harvapuiset puistot leikattuine nurmikkoineen. Mitään parannusta ei näytä olevan tiedossa tulevaisuudessakaan, sillä kasvintuntemuksen opetusta on vähennetty entises-
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kuva 5.

Sinarundinaria nitida,

vuoribambu ( kansikuva) .

kuva 6.

CyFripedium calceolus ,

tikankontti .

kuva 7 .

Pulmonaria saccharata ,

valkotäpläimikkä.
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täänki n puutar ha- ja mai sema- arkitehtien koulutuksesta , puhumattakaan siitä että heille annettaisiin opetusta kasviekologiassa ja -sosiologiassa . "Metsäpuistoihin" , joihin maassamme
on hyvät edell ytykset , sopivat luonnonperannat hyvin ja sellaisia suunnitteleville on Mustil an Arboretumissa paljon opittavaa .
Kirjallisuutta
ALANKO , P ., 1972 : A tentative list of plants growing in the
Arbor etum Mustil a . 17 siv . Moniste .
KUKKONEN , I . & UOTILA , P ., 1972 : Asarum europaeum L. found in
Finland . - Ann . Bot . Fennici 9: 37- 40.
PALMGREN , s ., 1970 : Perennoistakin olisi saatava vakiolajit ja
l ajikkeet .
-Puutarha- uutiset 22 : 964- 5, 984 .
TIGERSTEDT , P . LI. A., 1970 : Dendrologiska experiment på Arboretum Mustila . Lustgården 1969-1 970 : 141-174 .

kuva 8 .

Lysichiton americanus
skunk cabbage) .

(ruots .

sl~alla ,

engl .
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Leena Hä met - Ahti

UUSIA NEUVOSTOLIITTOLAISIA KÄSITYKSIÄ KUUSTEN JA LEHTIKUUSTEN TAKSONOMIASTA

Prof. E . G . Bobrov (Neuvostoliiton Tiedeakatemian kasvitieteen laitos,
Leningrad) on julkaissut useita tutkimuksia introgressiivisestä risteytymi sestä Itä-Euroopan ja Siperian kasvilajistossa, ja siinä yhteydessä hän on
käsitellyt melko perusteellisesti muutamien kuusten ja lehtikuusten taksonomiaa . Introgressiivisellä risteytymisellä eli introgressiolla tarkoitetaan
sellaista läheisten lajien tai rotujen välistä risteytymistä , jonka tuloksena
syntyy fertiilejä yksilöitä, jotka voivat edelleen risteytyä kantavanhempiensa kanssa; näin muodostuu usein laaja - alaisia välimuotopopulaatioita, joiden
yksilöissä kummankin lajin tai rodun ominaisuudet voivat esiintyä mitä erilaisimpina kombinaatioina.
Kuu s i

(Picea abies coll.)

On hyvin tunnettua, että Neuvostoliitossa katsotaan Euroopan puoleisessa
o s assa maata esiintyvän tavallisesta kuusesta kaksi tai kolme lajia: Picea
abies ("Euroopan kuusi") länness ä , E· obovata (Siperian kuusi) idässä ja
joillakin tutkijoilla on vielä E· fennica ("Suomen kuusi") luoteessa . Eräs
uusimmista on PARFENOVin (1971) kannanotto, jonka mukaan Siperian kuusen ohella Venäjällä on neljää "Euroopan" kuusen rotua: _r . abies ssp. abies
(Venäjän pohjoisosat, Baltia, Saksa, Luoteis-Puola, Valkovenä j ä ), ssp .
fennica (Skandinavia, Suomi, Kuolla, Karjala, Arkangelin ja Leningradin
alueet), ssp . alpestris (Keski - Euroopan ja Balkanin vuoristot, Puola, Bal tia, Valkovenäjä) ja ssp. acuminata (Karpaatit, Transsilvania, Tatra,
Rhodope, Volynia, Alpit, Baltia, Valkovenäj ä , Etel ä - Ruotsi, Suomi). Mielipiteet Siperian kuusen esiintymisalueen länsirajasta vaihtelevat melkoisesti tutkimuksesta toiseen. Usein se vedetään Murmanskin tienoilta etelään
poikki Kuollan ja Vienanmeren ja Äänisjärven itäpuolitae Rybinskin tekojärvelle ja sieltä kaakkoon Kama - joen alajuoksulle (esim . Derev' ya i kustarniki
SSSR !:121) . Yhtä yleiseltä nä yttää käsitys, että Siperiankuusi vallitseekoko Kuollassa ja Itä - Karjalan pohjoisosissa aina Kalevalan (Uhtuan) tienoille
saakka, josta sen raja kääntyy kaakkoon (e sim . ORLOVA 1953, BORODINA
et al. 1966: 220) .
BOBROY (1970, 1972 c) esittää ilmeisesti laajoihin mutta yksityiskohdissaan
julkaisemattorniin tutkimuksiinsa perustuvan, a ikai semmista venäjäisistä käsityksistä poikkeavan tulkinnan, jonka mukaan Siperian- ja "Euroopan" kuustenvälillä on laaja introgressioalue (kuva 1), jossa vallitsevat näiden kahden
kuusen väliset risteytymät. Tämä alue käsittää hänen mukaansa koko Suomen,
Keski - ja Pohjois-Skandinavian, Kuollan, Itä-Karjalan sekä Venäjän luoteis osat Viena - joen suusta ja Suomenlahdenperukasta Kama-joen varteen. Kos ka neuvostoliittolainen kasvitiede pitää sekä "Eur oopan" että Siperian kuusta
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lajina, tällaisesta l ajien välisestä risteytymästä voidaan käyttää binaarista
nimeä, joka tässä tapauksessa on!:'· x fennica ("Suomen kuusi"). Länsieurooppalaisen tulkinnan mukaan on kysymys yhden lajin lähinnä alalajin arvoisista roduista: !:'· abies ssp. abies ja ssp. obovata (vrt. esim. Flora Europaea 1). Roturisteytymän latinalainen merkintä on!:' · abies ssp . abies ~ssp.
obovata; merkinnän '<: voi korvata merkinnällä x.
BOBROVin tulkinta on siinä mielessä luonteva, että kuusen suvusta tunnetaan
useita laaja-alaisia introgressioita (kuvassa l on niistä muutamia). Toisaal ta BOBROY ei tuo selvästi esille, mitä ominaisuuksia hän on käyttänyt määrityksissään ja kuinka suuri ja millainen hänen aineistonsa on ollut. Esimerkkinä venäläisistä kuusirotuselvityksistä voidaan mainita KARPENKOn
ja
ANDREEVin (1972) tutkimus Kirovin alueelta, jossa heidän mukaansa käpytuntomerkkien p erustee lla 12 %on "Euroopan" kuusta, alle 1 %Siperian kuusta ja loput näiden kahden enemmän "Euroopan" kuin Siperian kuusta muistuttavia välimuotoja. Meillä Suomessa esim. Inarin Lapissa kuusi näyttää vaihte levan melkoisesti (KALLIO et al. 1971), Kuusamossa se on puolestaan laajoilla
alueilla niin yhtenäisen näköinen, ettei sen tulkinta introgression tulokseksi
tunnut kovin uskottavalta, mutta Kainuussa se taas tuo epäilemättä mieleen
risteytymien mahdollisuuden jne. Joka tapauksessa Pohjois -Suomen kuuset
selvästi eroavat Keski- ja Etelä-Suomen kuusista, ja BOBROVin tulokseen ei
Suomen osalta voi ottaa kantaa ennenkuin kuusen vaihtelu meillä on perusteellisesti selvitetty.
Lehtikuuset (Larix)
Siperian lehtikuusesta (Larix sibirica) on kuvattu useita rotuja, joita on myös
käsitelty eri lajeina. Niistä tunnetuin ja melko yleisesti hyväksytty on!-..:_
sukaczewii, jolla tarkoitetaan Euroopan puoleisessa Neuvostoliitossa kasvavaa
Siperian lehtikuusta ja josta viime aikoina on käytetty myös nimiä L . russica
(vrt. Flora Europaea 1:32) ja L. rossica (PAVES 1971). BOBROVin (1972a,
197 2 b} mielipide on, ettei Pohjois- Venäjän ja Länsi-Siperian lehtikuusten välillä ole "mitään sellaisia geneettisiä, morfologisia, maantieteellisiä, karyolo gisia tai kasvisosiologisia eroja", jotka oikeuttaisivat pitämään niitä eri lajeina; näin Siperian lehtikuusi sekä Euroopassa että Siperiassa kuuluisi yhteen
lajiin, jonka nimi on L. sibirica.
Yksimuotoinen tämä laji ei tietystikään ole;
mm. kävyn koon vaihtelu (Siperiassa keskimäärin pienempiä kuin Euroopassa)
on hyvin tunnettu, mutta BOBROVin tutkimusten mukaan siitä ei voida erottaa
selviä taksonomisia yksiköitä . Tämä tulos on siinä mielessä varteenotettava,
että BOBROVin lajikäsite on hyvin ahdas, lähinnä länsieurooppalaista rotukäsitettä vastaava, ja tästä näkökulmasta katsottuna voimme huoleti pitää
L.
sukaczewiita (L . russicaa, L . rossicaa) vain L. sibirican synonyymin:;-ellei joku myöhempi tutkimus tuo tätä kysymystä taas aivan uuteen valoon.
Puolan lehtikuusen BOBROY (l972a, 1972b) tulkitsee Euroopan lehtikuusen
(L. decidua) ja Siperian lehtikuusen väliseksi risteytymäksi, L. x poloni ca ;
pleistoseenikaudella nämä kaksi lehtikuusta ovat kasvaneet osittain samalla
alueella, ja sen aikainen risteytymä on jäljellä Puolassa. Itäreunassa levin-
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Kuva l. Euraasiaa esittävä osa BOBROVin (1972 c: 872) kuusten
introgressioalueitten kartasta. l. Picea abies ja _p. obovata ;
2. _!:'. asperata ja_!:'. likiangensis; 3. _p. obovata ja _p. ajanensis
(_!:'. jezoensis) pohjois-ja _p. obova_gt ja _p. koraiensis (.P. koyarnae)
eteläosassa .
Spruce introgres sions in Eurasia according to BOBROY ( 1 97 1 c: 872).
3 . P.
1. Picea abies and _p. obovata; 2. _p. asperata and _p . likiangensis;
obovata and !:_. ajanensis (.P. jezoensis) in the north, and P. obovata and P.
koraiensis (_!:'. koyarnae) in the south.

!:i.&:._.!.:

Kuva 2. BOBROVin (1972 b: 77) kartta Itä-Siperian ja Kaukoidän lehtikuusista ja niitten risteyrnistä. I. Larix cajanderi; II. L. grnelinii;
III. L . principisrupprechtii; IV. L. olgensis; V. ja K.L . karntschatica
(k gmelinii var. japonica); VI. L. leptolepis (k kaempferi) ; l. L .
cajanderi x kamtschatica; 2. L. x rnaritirna (k grnelinii x karntschatica);
3. L. x lubarskii (L. gmelinii x kamtschatica x olgensis).
Larches and larch hybrids in Eastern Siberia and the Far East
(BOBROV 1972 b :77). l. Larix cajanderi; II. _b.. grnelinii; III. L. principisrupprechtii; IV. _b.. olgensis; V. and K. _b.. karntschatica (_b.. grnelinii
va r. japonica); VI. L. leptolepis (L. kaernpferi); 1. L. cajanderi x
kamtschatica; 2. L . x rnaritirna (L. grnelinii x karntschatica); 3. L . x
lubarskii (L. gmelinii x kamtschatica x olgensis).

~
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neisyysaluettaan Siperian lehtikuusi kohtaa Dahurian lehtikuusen (L. gmelinii),
ja Jenisein, Hatangan sekä Baikalin rajoittamalla alueella ovat näiden kahden
lajin introgres siviset risteytymät hyvin yleisiä (BOBROV 1961 jne.); tarvittaessa niistä voidaan käyttää nimeä L. x czekanovskii.
BOBROY pitää myös koillisimman Siperian lehtikuusta itsenäisenä lajina, L.
cajanderi (kuva 2); laajassa lehtikuusimonografiassaan DYLIS (1961) antoi
sille alalajin arvon, mutta on myös useita tutkijoita, jotka käsittelevät sitä
vain Dahurian lehtikuusen (!:.: gmelinii) synonyyminä. BOBROVin (1972 b)
mukaan L. cajanderin erottavat L. groeliniistä matalammat käpysuomut ,
0
jotka avautuvat ainakin 70-90° kulmaan (Dahurian lehtikuus ella vain 40 - 50 ).
~e näytteet, joihin L. cajanderinkuvaus perustuu, keräsi A .K. Cajander
1901 Jakutiasta Aldan-joen suusta ja ne ovat nykyisin Munchenin yliopiston
metsäkasvitieteen laitoksen kokoelmissa. Venäläiset tutkijat eivät ole näh neet mainittuja näytteitä, jotka mielestäni eivät millään olennaisella tavalla
poikkea muusta Cajanderin Lena - joen varsilta keräärnästä niukahkosta Helsingin yliopiston kokoelmissa olevasta lehtikuusiaineistosta (vrt. HÄMETAHTI 1970) . Kuten kuva 2 osoittaa, Lena-joen varteen kuitenkin on merkit ty L. gmelinii eikä L. cajanderi. Kun venäläiset tutkijat saavat käsiinsä
tyyppinäytteet, voi tämän mahdollisen luoteissiperialaisen lajin (rodun) tieteellinen nimi valitettavasti muuttua.
Dahurian ja Cajanderin lehtikuusten välisistä risteytymistä BOBROY ei mainitse mitään, va ikka näitten le vinneisyysalueet sivuavat toisiaan ; sitä vastoin
L. gmeliniin Tyyne n meren rannikon rotujen, joita hän maansa tradition mu kaan pitää lajeina, esitetään risteytyvän keskenään ja erään niistä myös L.
cajanderin kanssa (kuva 2).

1
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the Baikal part of Siberia). - Bot. Zhurn. 46: 313-327.
1970. Istoriya i sistematika roda Picea A. Dietr. (Generis
Pi cea historia et systematica) . - Novit. Syst. Plant. Vascul.
7 : 5-39 .
1972 a. Kratkii obzor vidov listvennits Larix Mill. (Synopsis
specierum generis Larix Mill. ). - Novit. Syst. Plant. Vascul.
9: 4-15.
1 972 b. Istoriya i sistematika listvennits .
chteniya 25: l-95.

Koma ro vskie

1972 c. Introgressivnaya gibridizatsiya, formoobrazovanie i
smeny rastitel' nogo pokrov a. (Summa ry: Introgressive
hybridiz a tion, speciation and suc cession of vegeta tive cover.)
Bot. Zhurn. 57: 865-879.
l) Venäjänkielen translitterointi englannin kielen mukainen.

49

BORODINA , N. A. et al. 1966. Derev' ya i kustarniki SSSR.
Moskva.
Derev'ya i kustarniki SSSR. I. 1949.

- 637 pp .

- 463 pp. Moskva- Leningrad.

DYLIS, N. V. 1961. Listvennits a vostochnoi Sibiri i Dal'nego Vostoka. Moskva {sit. BOBROVin {1972 b) mukaan).
Flora Europaea. l. 1964.

-

464 pp. Cambridge.

HÄME T - AHTI , L. 1 970. A. K. Cajander' s vascular plant collection from
the Lena River, Siberia , with his ecological and floristic
notes. - Ann. Bot. Fennici 7: 255 - 324.
KALLIO, P ., LAINE, U. &: MÄKINEN, Y. 1 971. Vascular flo r a of Inari
Lapland . 2. Pinac eae and Cupressaceae. - Rep. Kevo
Subarctic Res. Sta. 8: 73 -1 00.
KARPENKO, A. S.
. .ADREEV, M. P. 1972. Formy elei v Kirovskoi
oblasti. {Summary: Forms of spruces in Kirov district.)
Bot . Zhurn. 57: 470-480 .
ORLOVA, N. I. 1 953: Sem . VII . Sosnovye Murmanskoi Oblasti I: 88-94.

Pinaceae Lindl.

-

-

Flo r a

P ARFENOV, V. I. 1 97 1. 0 vnutrividovoi sisternatike Pic ea abies {L . )
Karst. {De systemati ca intraspecifica Picea abies (L. ) Karst . )Novit. S yst . P lant. Vascul. 8: 4 -ll.
P AVE S , H. 1 9 71. Eestis kasvavad lehised. - Abiks Loodusevaatlejale
64: l-4 3.

50

OLE OSKARSSON

/R-f.fDI

FORMER OCH VARIANTER AV TALL OCH GRAN I DET SKOGSGENETISKA
REGISTRET
I sällskapets notiser No 1/1972 ingick en artikel av Lauri
Kärki , som behandlade granens inhemska specialformer . Som
en komplettering till den kan det vara intressant med en
överblick av Skogsforskningsinstitutets skogsgenetiska register och i synnerhet dess förteckning över varianter av
gran och tall.
Skogsträdsförädlingen i Finland inledde sin verksamhet år
1947 och den första praktiska/ åtgärden var, att välja ut
grundmaterial för den fortsatta förädlingsverksamheten .
Urvalet koncentrerades i huvudsak på snabbväxande och välartade individ av våra viktigaste inhemska trädslag. Under
inventeringsarbetet kunde fältfolket inte undvika att ideligen stöta på allehanda ovanliga passagerare . De lokala
skogsmännen överallt i landet ha i allmänhet visat ett
stort intresse för rariteter i naturen och anmält sina
fynd . Skogsträdsförädlarna påtog sig sålunda uppgiften
att märka och föra till boks även sådana avvikande trädformer .
Skogsforskningsinstitutet började på 1960-talet hålla register över det utvalda grundmaterialet och har försökt
hålla i sär de egentliga plusträden och varianterna.
Gränsen är icke alltid skarp , då t . ex . extremt smalkroniga träd dels utgöra önskat material för vissa fröplantager och dels kunna hänföras till någon form av mutation
med prydnandsvärde eller betydelse som forskningsobjekt beträffande dess arvbarhet.
Skogsgenetiska registret omfattar i detta nu 11 783 enskilda träd . Huvudparten.är egentliga plusträd av våra
inhemska trädarter med tall i överlägsen majoritet och
därnäst gran och björk . De ädla lövträden utgöra en li ten men viktig del i materialet och detta material skall
under den instundande säsongen utökas med tanke på Forststyrelsens planer på nya fröplantager med ädla lövträd.
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En egen grupp bildar sedan de säregna formerna.

Som sådana har registrerats 638 individ av vilka 210 är granar
och 145 tallar. Återstoden, 283 är främst björkar, aspar
och alar samt enstaka representanter för övriga trädslag .
Dessa kan kanske förtjäna en skild artikel i bladet vid
tillfälle .
Den bifogade förteckningen omfattar endast sådana tallar
och granar , som kan betraktas som tämligen typiska före trädare för ifråga varande varianter . Alla avarter ha
icke hunnit närmare bestämmas och träd med obestämda epitet ha här utelämmats. De viktigaste och intressantaste
formerna återfinnas dock. Det må även nämnas, att de
flesta av dessa märkvärdigheter ha mångfaldigats som ympar genom Skogsforskningsinstitutets och Stiftelsens för
skogsträdsförädling försorg .

oild 1 .

En vacker representant för tårgranarna (f , pendula) ,
E 2291 , växer i Mäntsälä , Sääksjärvi.
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Bild 2 .

De verkliga pelargranarna (f . columnaris) är rätt
sällsynta i naturen, E 2308 finns i Asikkala, Urajärvi .

f-ild 8 .

Denna Picea abies f . globosa (reg . no . E 2783) omtalas av Kaarlo Pitkänen i sällskapets notiser no .
3/1972 . Den lär numera vara flyttad till ~ustila .

Bild 4 .

Interiör av en bords gran (f . tabulaeformis) i
Liljendal.
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I Skogsforskningsinstitutets skogsgenetiska register förekommande specia1former av ta11 och gran
Art och variant

Antal kloner

Pinus si1vestris
-

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

aurea, gu1dta11
brachyphy11a, korta barr
condensata, kvastta11
fastigiata, sma1 pyramidform
gibberosa, masur- 1. knö1ta11
g1obosa, k1ot, häxkvast
virgata, ormta11
"kottsjuka", kottklase

15
6
1

52
9

5
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Picea abies
-

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

aurea, gu1dgran
coeru1ea, b1åaktiga barr
condensata, kvastgran
co1umnaris, pe1argran
cruenta, purpur- 1. smu1trongran
finedonensis, si1veraktiga barr
gibberosa , knö1- 1. masurgran
g1obosa, k1ot, häxkvast
g1omeru1ans , de sekundära grenarna korta
pendu1a, tårgran
pyramida1is , sma1 pyramidform
recurvata, båggran
tabu1aeformis, bordsgran
tubercu1ata, svu1stgran
variegata, grön-vitbrokiga barr
vimina1is, s1okgran (kam-)
virgata, ormgran

36
2
1

3
5
1

9
11

4
44
2
1

3
2
5
4
27
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Bild 5.

En av de mest fantastiska varianterna är ormtallen
(Pi nus silvestris f . virgata) E 613 i Mäntyharju .
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SAMPSA AALTIO

HAJAHAVAINTOJA HAVUPUISTA EESTIN JA LENINGRADIN RETKELTÄ
3 .-8 . 7 .1 972
Usein joukolla metsällisissä kohteissa liikuttaessa vain
muutama opasta lähinnä oleva kuulee selostuksen , ja muu
joukko jää vaille ehkä hyvinkin mielenkiinto isia tietoja.
Kun oma dendrologinen mielenkiinton i rajoittuu lähinnä havupuihin, pyrin havupuukohte issa olemaan aistit valppaina
oppaan kintereillä . Ja tässä muutamia hajatietoja havupuista Dendrologian Seuran viimekesäise ltä Eestin ja Leningradin matkalta , lähinnä retkeilyn osanottajille muis tin virkistyksesk si ja ehkä ajatusten herättäjäksi muillekin meikäläisille dendrologian harrastajille .
ABIES BALSAMEA- metsikkö , joka oli istutettu v. 1933 ja kas voi kohtalaisen näköisesti Järvseljan maastossa Tarton lähellä , oli melkoisesti maannousemas ienen saastuttama .
ABIES GRACILIS on Kamtshatkalta kotoisin oleva hienorakenteinen jalokuusi . Noin metrin korkuinen yksilö kasvoi Tarton kasvitieteell isessä puutarhassa .
ABIES SIBIRICA kasvaa Leningradin rikkipitoises sa ilmassa
ko.Qtuullisen hyvin vain noin kaksikymmentä vuotta , jonka
jälkeen se alkaa voimakkaasti ränsistymään . Sikäläisten
arvelujen mukaan laajamittaine n siirtyminen maakaasulämmi tykseen saattaa vähentää rikkiä ilmasta niin paljon , että
pihtakuusen elinmahdollis uudet paranevat . Mainittakoon, et tä Helsingissä pihtakuusi kasvaa vanhemmallaki n iällä kohtalaisesti ilman mainittavampi a ränsistymiso ireita.
GINKGO BILOBA on näöltään lehtipuuta muistuttava , Japanis sa ja Kiinassa vuosisatoja koristepuuna viljelty havupuihin
luettava puulaji . Se voi kasvaa 40 - 45 metrin korkuiseksi .
Noin kolme metriä korkea yksilö kasvoi ulkona suojaisessa
rakennuksen nurkkauksessa Leningradin kasvitieteell isessä
puutarhassa . Puun suomenkieline n nimi on neidonhiuspuu .
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Laasin Dendrologian mukaan Tallinnassa kasvaa noin 60 vuotias,
rinnankorkeudelta noin 30 cm läpimittainen ja noin kymmenen
metriä korkea yksilö .
PICEA COMPLANATA on Länsi - Kiinasta kotoisin oleva aranlainen
puu . Noin puolen metrin korkuinen yksilö kasvoi Leningradin
metsäakatemian puistossa .
PICEA OMORIKA tunnetaan Suomessa ja muuallakin erittäin hyvin kaupunkien ilmaa kestävänä puuna . Jostakin syystä se tuntui kuitenkin varsin harvinaiselta matkamme varrella .
PICEA PUNGENS ja varsinkin sen hopeanhohtoiset muodot näytti vät olevan valtaisasaa suosiossa sekä Eestissä että Leningradissa . Näkemämme puut olivat lähes yksinomaan nuoria ja kauniita , joten ekakuusen keski- iällä yleisestä latvuksen ränsis tymisestä ei v oitu tehdä havaintoja . Leningradissa väitettiin
tämän lajin kestävän paremmin kaupunki - ilmaa kuin omorikakuusen .
PINUS KORAIENSIS , Korean sembra oli menestynyt hyvin Leningradissa. Suomessa se on ollut arka halloille .
PINUS MONTICOLA , Länsi - Amerikan valkomänty oli menestynyt hyvin ainakin metrin korkuiseksi Leningradissa . Tätä mahtavia
käpyjä tuottavaa puuta tuskin löytyy Suomessa lai nkaan, kun
taas Ruotsissa Draflen arboretumissa, Härnösandin ulkopuolel la lähes Vaasan korkeudella , on useita lähes tukkipuun kokoon
kasvaneita yksilöitä . Oikeilta seuduilta hankitun ja sienitauteja kestävän kannan luulisi menestyvän Suomessakin .
PINUS NIGRA v . CARAMANICA on Krimin nieminaan vuoristossa ,
Kaukasuksen länsiosassa ja Vähässä Aasiassa kasvava Euroopan
mustamännyn muunnos . Leningradissa nähty noin 2 metriä korkea
yksilö oli menestynyt heikonlaisesti .
PINUS PONDEROSA , panderosa- mänty tai keltamänty kasvaa Pohjois Amerikan mantereen länsipuoliskon vuoristoissa .
roin kaksi metriä korkea yksilö Leningradin kasviteiteellisessä puutarhassa
oli kohUtiaisessa kunnossa .
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PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA v . CAESIA - metsikköön tutustuttiin
Järvseljan alueella Tarton lähellä . V. 1921 istutettu met sä oli kasvanut hyvin . V . 1969 oli puitten keskipituus
18 m, rinnankorkeusläpimitta 20 cm ja kiintokuutioita oli
hehtaarilla 220 . Metsikkö ei ollut puhdas Douglaskuusi metsikkö , sillä joukossa oli noin 30 % tavallista kuusta .

Kuva. l. ~Q ~ Leningradin
kasvi ti eteelli sessii puutarhassa.

~ pun~ens var. glaucas~emenjälkel ä isiä Järvse l jan tai -

Kuva 2 .

mlterhalla Eestissä .
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KIRJALLISUUTTA

WEISSENBERG, K. von 1972. Kokemuksia Murrayn männyn viljelystä
Metsänviljelyn koeaseman tiedonantoja 3. 19 s .
messa.

Suo~

WEISSENBERG, K. von 1972. Experiences of lodgepole pine in Finland. Paper presented at the meeting of the Nordic Working Group on Provenance
Research and Seed Procurement, Varparanta, Finland, August 15-19, 1972.
Forest Res. Institute, Suonenjoki. 74 pp.
Pinus contorta var . latifolia S. Wats. on ulkolaisista metsäpuista meillä eniten kiinnostusta herättänyt laji lehtikuusten jälkeen. Murraynrnäntyä eli kontortamäntyä onkin meillä koernitas sa viljelty jo 190~luvun alusta lähtien.
Kaikkiaan näitä viljelyksiä on Suomessa yli 300 ha. Tunnetuimmat niistä sijaitsevat Elimäen Mustilassa sekä metsäntutki=uslaitoksen kokeilualueissa,
mm. P unkaharjulla ja Ruotsinkylässä sekä aina Rovaniemen korkeudella saakka pohjoisessa . Suomessa ja Ruotsissa on kiinnostus kohdistunut lähinnä kontortamännyn massa puukäyttöön.
Tri v. Weissenbergin mukaan suomalaiset koeviljelykset tarjoavat mahdollisuuksia tuotosvertailuihin ja pluspuiden valintaan. Metsiköiden alkuvaiheen
tutkimiselle tarjoavat aineistoa jo olemassaolevat nuoremmat viljelykset.
Hoidettujen kontortamänniköiden kokonaistuotos ylittää v. Weissenbergin mukaan hoidettujen männiköiden tuotoksen mustikka- ja talvikkityypeillä sekä
näitä paremmilla havupaikoilla. Puolukkakankailla tulokset ovat epäselviä.
Harventamattomissa tai kerran harvennetuissa metsiköissä kontortamännyn
tuotos ei yllä kotimaisten puiden tasolle. Yli 50-vuotiailla kontortametsiköiden tuotos ilmeisesti laskee mustikkakankaalla alle männyn ja OMT:llä myös
alle kuusen tuotoksen. Kuitenkin v. Weissenberg korostaa, että on erittäin
vaikea arvioida jalostetun kontortamännyn tuotosta omien jalostettujen puulajiemme koko kiertoajanmittaiseen kokonaistuotokseen.
Provenienssien (alkuperien} vertailulle suomalaiset kokeet eivät vielä anna
riittävää pohjaa. Myös tuhonkestävyys vaatii lisätutkimuksia, joskaan toistaiseksi mitään vakavia tuholaisia tai tauteja ei ole kontortametsiköihin ilmaantunut.

0. Luukkanen

ARBORETUM KÖRNICKIE. Rocznik 17 (1972}.
Johtaviin eurooppalaisiin arboretumeihin kuuluva Kornik on seuramme jäsenille tuttu v. 1970 tehdyn Puolan matkan johdosta. Arboretumin julkaisut eivät
liene kuitenkaan kaikkien tiedossa. Yllämainittu on vuosittain yhtenä niteenä
ilm~styvä sarja.
Sen lisäksi arboretum julkaisee puulajimonografiasarjaa,
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josta ainakin kaksi osaa {Pinus silvestristä: ja Pinus cembraa käsittelevät)
ovat ilmestyneet. K6rnikissa on myös v. 1963 lähtien julkaistu kartastoa
{Atlas af distribution af trees and shrubs in Poland) sekä useita erillisjulkaisuja .
V. 1972 vuosikirjan yleisluentoisiin a rtikkeleihin sisältyy kirjallisuusluettelo arboretumin tutkijoiden v. 1945-1970 julkaisemista tutkimuksista (tekijät
E. KORCZYNSKA ja J. SUSZKA) . Kaikkiaan 685 julkaisua sisältyy luetteloon.
Arboretumin työkenttään on kuulunut varsinkin aikaisemmin koriste- ja metsäpuiden tutkimisen lisäksi myös hedelmäpuiden viljely . Viimeaikaisista julkaisuista ilmenee puuvartisten kasvien fysiologian ja rodunj alostuksen sekä yleensä kokeellisen tutkimuksen yhä keskeisempi asema dendrologiassa aikaisemman kuvailevan tutkimuksen asemesta.
Arboretumin johtaja S. BIALOBOK on kirjoittanut vuosikirjaan katsauksen
arboretumin toiminnasta v:n 1971 aikana. CZ. KACZMAREK on laatinut kyseisen vuoden sääolojen kuvauksen.
Pääosan vuosikirjasta muodostavat yksittäisiä puulajeja käsittelevät tutkimukset. K. BROWICZ on kirjoittanut kaksi artikkelia sarjastaan "Distribution
af Woody Rosaceae in W. Asia" {osat IX ja X). Näissä käsitellään Amygdalus
orientalis -lajin ja sen lähisukulaisten sekä Pyrus syriacan ja Pyrus glabran
levinneisyyttä: Vähässä Aasiassa ja Läh~-Idässä.
H. STRAUS kirjoittaa K6rnikin Catalpa -lajeista ja päätyy suosittelemaan eräiden hybridien käytön lisäämistä: Puolan puistoissa. Nämä meikäläisen mittapuun mukaan e rittäin eksoottisen näköiset isokukkaiset koristepuut eivät kuitenkaan ilmeisesti kestä Suomen ilmasto-oloja. Kestävimpiä niistä: sietäisi kyllä
kokeilla.
Lähes 80 sivua - valitettavasti etupäässä puolaksi - on L. MEJNARTOWICZ
kirjoittanut tervalepän geneettisestä: vaihtelusta Puolassa. Kuten tunnettua
Alnus glutinosan levinn eisyyden painopiste on Puolan ja Valkovenäjän alueella,
missä se on vallitseva korpimaisten tulvamaiden puulaji. Tervalepän geneettinen vaihtelu on selvitetty 11 metsikön perusteella muoto-opillisten tunnusten
ja tilastollisten testien avulla. Tutkimuksessa ilmeni, että lehtimuodon vaihtelu on kliiniluontoista eli vähittä:istä:. Pohjois- ja eteläpuolalaiset populaatiot
ja näiden jälkeläiset olivat lehtimuotonsa perusteella erotettavissa. Ekatyyppiseksi luettua vaihtelua puolestaan havaittiin puiden kukkaosissa. Tutkimukseen
liittyy 75 teosta käsittävä kirjallisuusluettelo.

Puolalaisen männyn {Pinus silvestris) maantieteellistä vaihtelua käsittelee
T. PRZYBYLSKI n. 50-sivuisessa englanninkielisessä artikkelissaan, joka
on ensimmäinen yhteenveto 30 puolalaista ja 5 ruotsalaista provenienssia
käsittävästä kokeesta. Tärkeänä on pidettä: vä tulosta, jonka mukaan eräissä
pienissäkin mäntypopulaatioissa on havaittu huomattavaa sisäistä vaihtelua meilläkin tä:mä on todettu lähinnä vain kuusella. Jälkeläistöjen kasvupaikalla oli tä:ssä tutkimuksessa selvä vaikutus taimien verso -osanrakenteeseen ja
myöhäiskasvainten muodostumiseen. Kirjallisuusluettelo sisältää 62 tutkimusta.
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M. GIER TYCH on tehnyt kiinnostavan tutkimuksen kuusen silmujen puhkeamisajankohdan geneettisestä vaihtelusta. N. 30 puolala ista ja ruotsalaista
provenienssiä käsittäneessä aineistossa oli selviä eroja eri alkuperien välillä silmujen puhkearnisajan ja -nopeuden suhteen. Valitettavasti tekijä ei
tässä ole tarkemmin selostanut populaatioiden sisäistä vaihtelua , joka olisi
tärkeä tutkimuskohde meikäläistäkin kuusenjalostusta ajatellen. - 25 kirjallisuusviitettä.
K. ja T. BOJARCZUK jatkavat K6rnikin lajiluetteloa (osa Il, AcantopanaxBuxus), joka valmistuttuaan ilmeisesti tulee olemaan mittava.
J. ZIELINSKI selostaa vähän viljellyn amerikkalaisen männyn Pinus pungesin
kasvatuskoetta. Laji on kestävä ja se on uudistunut luontaisesti.
Visakoivun soiukkojen koostumuksesta kirjoittaa K. KRAWIARZ. Mm. suomalaisia näytteitä käsittänyt aineisto osoitti, että visakoivun lehtien koostu mus on sama kuin tavallisella rauduskoivulla mutta että jällen ja puuaineen
koostumus näillä koivuilla on erilainen. Etenkin peroksida asientsyyrnien
määrässä on eroa, mutta isoentsyymitutkimus osoitti, että myös entsyymien
laadulliset erot ovat selviä ja että nämä erot selittävät ainakin osaksi visan
puun eroavaisuuden tavallisesta koivupuusta. Esimerkiksi visakoivun jällen
toiminnan epäno rma alisuus voi johtua fenoliyhdisteitä hapettavien entsyymien
poikkeuksellisen suuresta aktiivisuudesta ja syntyvien yhdisteiden jälsisolui hin kohdistuvasta estovaikutuksesta.

0. Luukkanen

DAUBENMIRE, R. 1968: Some geographic variations in Picea sitchensis
and their ecologic interpreta tion. - Canadian Journal of Botany 46: 787789.
DAUBENMIRE, R. 1972: On the relation between Picea pungens and Picea
engelmannii in the Rocky Mountains. - Canadian Journal of Botany 50:
733-742.
R. Daubenmire (Washington State University, Pullman, Washington). hyvin
tunnettu kasvillisuustutkija, on jo pitemmän aikaa selvitellyt läntisen Pohjois-Amerikan kuusiaja niitten risteytymistä luonnonolosuhteissa; referoitavat kaksi julkaisua ovat tämän työn ensimmäiset tulokset.
Tutkimus sitkankuusesta (Picea sitchensis) selvittää tämän lajin kvartaarihistoriaa ja morfologista vaihtelua, joka on melko pieni etelä-pohjoissuunnassa huolimatta pitkästä esiintymisalueesta, mutta sel vä mantereen ja saarten populaatioiden välillä. Huomattavin korjaus käsikirjojen tietoihin on käpyjen koko, joka tämän tutkimuksen mukaan vaihtelee keskimäärin 45-86 mm
(käsikirjat antavat koolle ääriarvot 60-102 mm). Aikaisemmin muutamat
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tutkijat ovat ilmoittaneet, että keskisessä Brittiläisessä Kolumbiassa Skeenajoen alajuoksulla, jossa sitkankuusi kasvaa melko kaukana meren rannikosta,
esiintyisi risteytymiä sitkankuusen, engelmanninkuusen (E> . engelmannii) ja
valkokuusen (!'. glauca} vä~illä. Daubenmiren ~aajaan aineistoon perustuva
tulos on, että sitkankuusen ja!'· engelmanniin risteytymiä ei ole, mutta sitä
vastoin koko Skeena-joen laakson sitkankuusi onkin!' · glaucan ja!'· sitchensiksen
välinen introgressiopopulaatio, jossa mantereen puolella vallitsevat enemmän
valkokuusen ja rannikon puoleisessa osassa enemmän sitkankuusen kaltaiset
yksilöt. Sitkankuusihan ei tunnetusti menesty meillä, mutta tästä Skeena - joen
risteytymäpopulaatiosta voisi löytyä Etelä-Suomen puulajikokoelmissa viihty viä kantoja .
Dendrologisissa käsikirjoissa ja myös useissa kasvioissa esiintyy tieto, että
Picea pungens (okakuusi} ja !'· engelmannii paikoitellen risteytyisivät melko
yleisesti. Näiden kahden lajin esiintymisalueet osuvat Kalliovuorilla osittain
yhteen, mutta todellisuudessa tämä on suurelta osalta näennäistä, sillä näiden
lajien vyöhykkeellinen ja ekologinen esiintyminen on erilainen. !'· pungens
on kontinentaalinen ja kasvaa vuorten alarinteillä (pääasiassa temperaattises sa ja hemiboreaalisessa vyöhykkeessä} suosien rantoja, steppien reunoja ja
steppien galleriametsiä . !'· engelmannii on melko mereinen ja ylempien vuor tenrinteiden (lähinnä oroboreaalisten vyöhykkeiden} metsiä muodostava puu ;
muutamissa Kalliovuorten keski- ja eteläosien kylmissä laaksoissa näitten
kahden lajin esiintymisalueet jossain määrin peittävät toisensa, ja niillä on
teoreettinen mahdollisuus risteytyä. Aivan äskettäin tehdyissä risteytysko keissa on kuitenkin todettu, että ne tuottavat tuskin ollenkaan kelvollista sie mentä. Daubenmire toteaa 21 populaatiosta laskettujen hybridi - indeksien avul la, että nämä kaksi puuta eivät näytä risteytyvän, vaikka ne kasvaisivat samalla kasvupaikalla. Niiden erottaminen toisistaan on vaikeaa, koska mikään
yleisesti määrityskaavoissa esiintyvistä tuntomerkeistä ei ole ehdoton. Hän
toteaa seuraavat ominaisuudet käyttökelpoisiksi:

.!'·

pungens: fertiilit käpysuomut tylpän vinoneliömäisiä, levein kohta tavallisesti selvästi keskikohdan alapuolella, käpysuomu enemmän kuin 7. 3 mm sie menen siiven jälkeä pitempi, oksat tavallisesti kaljut.

!'· engelmannii: fertiilit käpysuomut tavallisesti soikeita tai pyö r eitä, jos
vinoneliömäisiä, levein kohta harvoin keskikohdan alapuolella, käpysuomu
vähemmän kuin 7. 3 mm siemenen siiven jättämää jälkeä pitempi, oksat tavallisesti nystykarvaiset.
Okakuusi on tämän tutkimuksen mukaan hyvin yksimuotoinen, mutta engelmanninkuusen morfologinen vaihtelu on melko suuri. Daubenmiren hypoteesin
mukaan!'· pungens on syntynyt kuivilla alueilla!'· engelmannistaeikä ole
ris teytymäalkuperää.
Leena Hämet-Ahti
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SAKSAN DENDROLOGISEN SEURAN RETKEILY SUOMESSA 28,7.- 4 ,8,1 973
Kuten lehtemme numerossa 3/1972 viime syksynä jo alustavasti kerrottiin, Saksan Dendrologinen Seura suuntaa vuosiretkeilynsä tulevana kesänä Suomeen. Oma seuramme on osaltaan vaikuttamassa
tämän retken järjestelyissä. Tutustuminen suomalaiseen metsäluontoon on keskeisimmällä sijalla retkeilyn ohjelmassa, joka kokonaisuudessaan näyttää tässä vaiheessa seuraavalta:
28.7.

Saapuminen Helsinkiin . Tutu stuminen Helsingin
kaupungin ul koilumetsiin .

29 .7.

Helsi nki - Elimäki - Lahti . wu stilan Arboretum ,
Suokannan siemenviljelys.

30 . 7 .

Rauma-Rep olan saha. Lahti - Jyväskylä (kantosiipi alusmatka Päij ä nteellä) . Schaumanin vaneritehdas ,
Vaaj akosken hyb ri dihaapavilj elys .

31.7.

Jyvä skylä - Suonenjoki - Kuopio - Kajaani. ~uonen 
joen tutkimu~tei~itarha. Koivumetsänhoitoa Pohjois - Savossa.

l. R.

Kajaani - Kuusamo - ~katunturi . Kuusimetsänhoi to a rvuokatti) , ~et sänrajakysymyksiä (Ruka) .

~.8.

Oulangan kansallispuisto . Julun yliopiston biologinen asema.

1. 8.

Rukatunturi - Kiv alo - Rovaniemi. Suokyc~yksiä
(Y.ivalo), Lento Rovaniemi - Helsinki.
Tutu~tuminen Tapiolaan sekä mahdoll i sesti joihinkin Helsingin kohteisiin. Lähtö Hel singistä HampurHn.

d,8.

Matka tehdään pääosaksi kahdella linja-autolla. Retkeilyn osanottajamääräksi tulee n. 80 henkeä. Saksalaiset toivovat saavansa
meikäläisiä dendrologeja "vieraikseen" tälle matkalle ja ovat
tarjonneet vapaata osallistumismahdollisuutta ainakin viidelle
henkilölle koko matkalle. Lisäksi kohteisiin matkan varrelle ovat
luonnollisesti kaikki maikäläiset dendrologit tervetulleita .
Toivomme seuramme jäsenten käyttävän hyväkseen tätä tilaisuutta
kansainvälisten dendrologisten yhteyksien luomiseksi . Asiasta
kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan tai
sihteeriin .
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DENDROLOG IAN SEURAN KESÄRETKI 1 973
Seuraavassa lisätietoja lehtemme numerossa 1/1 973 oll eeseen
ilmoitukseen tulevan kesän Ruotsin ja Tanskan retkeil ystä :
Matkaohjelma :
24 . 6

Lähtö Naantalista lautalla klo 22 . 00 .

25.6

Tukholman dendrologiaa : Haga Parker , Södra & Norra
Djurgården , Ekebyhov, Ulriksdalsslott .

26 . 6

Ombergin puisto Vetterin itärannalla .
tetään n . 5 tuntia.

Alueell a vie-

27 . 6

Göteborgin kasvitieteellinen puutarha .
Trädgårdar .

Norrvikens

28 . 6

Hallands Väd erö- luonnonpuisto .
I llalla ajo Tanskan puolelle .

29 . 6

Hörsholmin Arboretum ja Forstbotaniske Have Kööpenhaminan läheisyydessä.

30 . 6

Aamulla paluu Ruotsiin . Vasatorp (Skånen pyökkimetsät) . Bratteborgin kartano Jönköpingin lähellä.

1.7

Visingsön saari Vetterissä . Iltapäivän ohjel ma on
avoin .
Klo 24 . 00 lähtö Kapellskäristä lautalla kohti Naantalia .

2.7

Saapuminen Naantaliin n . klo 7 . 00 .

Sofieron puutarhat,

Retkikohteiden lähemmän esittelyn osalta viittaamme lehtemme
viime numerossa olleeseen R. J . Rainion kirjoitukseen .
Matkan hinnaksi tulee ilmeisesti n . 450 mk/henkilö , lopullinen hinta ei ole vielä selvinnyt . Majoitukset ovat yleensä
I lk hotelleissa 2 hengen huoneissa . Lauttamatkoilla 2 - 4
hengen hytit , paluumatkalla n . 10 hengen täytyy ehkä tyytyä
kansipaikkoihin. Maissa liikutaan suomalaisella tilausbussilla . Esitettyynhinta- arvioon sisältyvät lähinnä vain varsinaiset matkustus- ja majoituskulut .
Osanottajamäärä rajoitetaan enintään 40 henkeen . Ennakkoilmoit-
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tautumisia on tullut parikymmentä, joten vielä ehtii mukaan.
Uusia ilmoittautumisia otetaan vastaan toukokuun loppuun asti,
ellei osanottajakiintiö täyty jo aikaisemmin. Mahdolliset
ennakkoilmoittautu misten peruutukset on tehtävä toukokuun kuluessa. Lopullinen retki-informaatio ym. yhteydenpito osanottajien kanssa hoidetaan kirjeitse .
Ilmoittautumiset sihteerille (Jouni Mikola, Metsäntutkimuslai tos, Iso-Roobertink. 10 B, 00120 HELSINKI 12, puh. 661 401 /
286).

KE V Ä T K0 K0 U S
Dendrologian Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään
perjantaina 25.5 klo 18.00 Metsäntutkimuslai toksen Ruotsinkylän jalostusasemalla Tuusulassa, n. 20 km Helsingin pohjoispuolella. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaan mm. seuraavat asiat: (1) hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, (2) tilit ja tilintarkastajain lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen, (3) vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle, (4) toimintasuunnitelm a ja talosuarvio
sekä (5) jäsenmaksujen suuruus.
Varsinaisten kokousasioiden käsittelyn jälkeen tutustumme
Ruotsinkylän kokeilualueen ulkolaisviljelyks iin ja vartekokoelmiin jalostusaseman välittömässä läheisyydessä. Illan hämärtyessä ohjelmassa seuraa vielä Peter Tigerstedtin filmiesitys Pinus contortan maantieteellisest ä vaihtelusta. Filmi
on puheenjohtajamme hiljakkoin päättyneen Pohjois-Amerikan
matkan satoa.
Liikenneyhteydet Ruotsinkylään: Helsinki-Lahela- bussit ajavat
aivan aseman vierestä. Sopivin lähtö (Rautatientorilta) klo
17.30, perillä n . klo 18.00. Lisäksi kaikille halukkaille
yritetään järjestää henkilöautokuljetu kset Helsingistä. Näistä voi sopia sihteerin kanssa (Jouni ikola, puh. 661 401/286).
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TALKOORETKI TAMMISTqN ARBORETUMIIN 2 .- 3 . 6.1973
Dendrologian Seura järjestää tulevan kesäkuun 2 .-3 . päivinä
viikonloppuretken Karjalohjalle professori Kompan perustamaan Tammisten Arboretumiin . Suoritamme talkoovoimin hoito töitä tämän 1920- luvulla perustetun , maamme edustavimpiin
kuuluvan arboretumin alueella . Samanlainen talkooretki tehtiin viime vuonna elokuussa , ja toivottavasti näistä tilai suuksista voi muodostua jokavuotinen dendrologisen harras tuksen ja hyödyllisen työn yhdistävä ohjelmanumero seural lemme .
Pyrimme saamaan kaikille retken osanottajille monisteet
prof . Sakari Saarnijoen laatimista Tammisten Arboretumin
puu- ja pensasistutusten kartoista . Puuvartisten lajien li säksi alueelle on istutettu suuret määrät perennoja , ja nämä
kaipaavat myös hoit oa . Tämänvuotinen retki järjestetään al kukesään , jotta näkisimme ainakin jonkin verran perennojen
ja myös puuvartisten kukintaa .
Majoituksen ja ateri oinnin järjestämiseksi pyydetään osallis tumishaluisia ilmoittautumaan seuran sihteerille (Jouni Miko la , puh . 661 401/286) viimeistään perjantaina 25.5. Majoituksen ja muun ylläpidon tarjoaa Diakonissalaitos , arboretumin
nykyinen omistaja .
Kokoontuminen Karjalohjalla Tammisten päärakennuksen edessä
lauantaina 2.6 klo 10 mennessä.
Mahdollisista henkilöautokuljetuksista voi sopia sihteerin
tai puheenjohtajan (Peter Tigerstedt, puh . 378 011) kanssa .
Varustus : saappaat , hanskat , alan kirjallisuutta . Työkaluja
sen mukaan kuin itse kullakin on s opiv ia : vesureita , kirveitä ,
oksasahoja , ym.
TOIVOTAAN RUNSASTA OSANOTTOA !
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SUMMARIES OF THE MAIN AR TICLES IN THIS ISSUE

NEW CONCEPTS ON THE TAXONOMY OF PICEA AND LARIX IN THE
SOYIET UNION by Leena Hämet-Ahti (pp.45-~9 ). Two or three species
of spruce (Picea abies, !:'· obovata and !:'· fennica) are commonly reported
in the Soviet literature concerning the European part of the Soviet Union.
BOBROY (1970, 1972 c), based on his largely unpublished studies, suggests
a different distribution pattern {Fig. 1) which includes a wide introgression
zone between the "European" and Siberian spruces (!:'- abies and !:'· obovata).
Study material or taxonomic criteria are not clearly indi c ated in this case,
however. Finnish observations on spruces partly seem to co rroborate the
introgression hypothesis (KALLIO et~!: 1971), although our northero spruce
populations may be too homogenous to be considered as resulting from
introgression. In any case, North Finnish populations of Pi cea distinctly
differ from our southero spruces.
Soviet literature concerning Larix repo:J;tS numerous races or species within
the taxon known as L. sibirica in Westero Europe.
BOBROY (1972a, 1972b)
suggests, contrary to many other Soviet authors, that there are " no genetical,
morphological, geographical, karyological or phytosociological differences "
that would support the concept of di ffe rent larch species in Northero Russia
and Westero Siberia.
Polish larches, according to BOBROY, should be considered as hybrids
between the European (L. decidua ) and Sibirian larches. At theeastero
border of its range, L.-;i~meets the Dahurian larch (L . gmelinii) and
hybridizes introgressively with this species (BOBROY 1961, etc. ) . L. x
czekanowskii is a synonym for these hybrids.
L. cajanderi is an independent species according to BOBROY (1972 b; Fig. 2).
Original specimens of L. cajanderi that were collected by A. K. Cajander
from Yakutia are at the University of Munich and have not been examined by
the Soviet scientists. The author suggests that they do not differ enough from
larch specimens also collec ted by Cajander from the Lena River and now at
theUnive rsity o f Helsinki (HÄME T-AHTI 1970). Thus this taxon will probably
be omitted in the future, at least as an independent species.

NOTES ON HERBAl.EOUS PLANT S OF THE ARBORETUM MUSTILA by
Pentti Alanko (pp -36·44). A total of 450 species of herbaceous plants have
successfully been introduced to Mustila. These plants have received
less attention than the famous collections of woody plants there. Nevertheless, results from woodland gardening that was started and intensively conducted already 20 years ago by C. G. TIGERSTEDT today show
a collection unique in our northelin condi tions. A more detailed list of
all herbaceous and woody species growing at Mustila has been published
separately (ALANKO 1972 ) .
The author suggests that "wild" herbaceous plants, both native and introduced, be more frequently utilize d instead of the labour-consurning and
monotonous grass. Particularly this should be done wheneve r new parks
are established on naturally wooded areas, as commonly occurs in Finland.
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NA TIVE CULTIVARS OF PINE AND SPRUCE IN THE GENETIC REGISTRY
OF FINNISH FOREST TREES by Ole Oskarsson (pp. 50-54
; in Swedish}.
Since the year 1947 pine and spruce cultiv ars ha v e been registered and
collected during the selecion o f breeding materia! for improved timber trees
that is carried out by the Forest Research Institute . Today the Registry
c omprises 11 783 trees, m a inly plus trees o f pine, but also spruce and birch.
The number of registe red "rare " hardwoods {Quercus, Fraxinus, Ulmus,
and Acer} will be increased this year when a programme to improve and
increase the gene pool o f hardwood ornamentals will be started.
A total of 2 1 0 spruces, 145 pines and 283 hardwoods {mainly birch, aspen
and alder} are included in the category of registered native cultivars. Most
conifers in this category have been grafted by the Forest Research Institute
or the Foundation for Forest Tree Breeding and colle c ted into clone archiv es.
Photographs
include the following cultivars of Norway spruce:
f. globosa {Fig . 3 ); f. pendula {Fig . 1 }; f. columnaris {Fig . 2}; f.
tabulaeformis {Fig . 4}; and one cultivar o f Scots pine, f. v irgata {Fig . 5}.

CONIFER HIGHLIGHTS DURING THE TOUR TO ESTONIA AND LENINGRAD
IN THE SUMMER 1972 by Sampsa Aaltio {pp. 55-57 ). Among others, the
following species that do not survive in Finl a nd or that develop poorly in our
conditions were seen: Ginkgo biloba, Pinus monticola, Pinus nigra var.
caramanica (from the Crimean Peninsula}, and Pinus ponderosa. Colorado
spruce (Picea pungens} seems to be one of the most common conifer
ornamentals in the Soviet Union . There it is reported to withstand urban air
as well as or better than Picea omorika which w a s surprisingly seldom seen
during the tour.
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Metsäkirjasto

Dendrologi an Seura pyrkii toimimaan yhdyssiteenä kaikkien
puuvartisten kasvilajien ja niiden eri muotojen tuntemuksesta ja kasvattamisesta kiinnostuneiden välillä . Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa maksamalla jäsenmaksun seuran
postisiirtotilille 419 92 - 1. Vuosijäsenmaksu on 10 mk,
opiskelijoilta 5 mk , ja ainaisjäsenmaksu 150 mk.
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lannoitus lisää puuta nopeasti
Metsän Ia nno itussu ositu ksia
KANGASMETSÄT

PUUSTOISET SUOMETSÄT

Tukkipuustot
Rehevät metsämaat
Typpirikas Super Y -lannos 700-800
kg/ha.
Muut kangasmaat
Oulunsaipietari 600-700 kg/ha tai
Urea 300-400 kg/ha

Rahkaiset suot
Fosforirikas Super Y-lannos 400- 600
kg/ha.
Suometsien PK-Iannos 400-600 kg/ ha
ja urea 200 kg/ha tai
Oulunsaipietari 400 kg/ha.

Nuoret metsät
Ensimmäinen lannoituskerta
Typpirikas Super Y-l annos 700-800
kg/ha.
Viiden vuoden kuluttua
Oulunsaip ietari 600-700 kg/ha tai
Urea 300- 400 kg/ha.

Paremmat suot
Suometsien PK-Iannos 400-600 kg/ha
Edullisia lannoituskohteita ovat hyväs-

sä kasvukunnossa olevat tukkimetsät,
joissa lannoituskustannus saadaan takaisin moninkertaisena.

KEMIRA

Suomalaisesta metsästä
maailmanmarkkinoille
Enso-Gutzeit edustaa nykyaikaista suomalaista
puunjalostusteollisuutta laajassa kansainvälisessä mittakaavassa. Tähän tarvitaan aikamme
kehittyneintä puunjalostustekniikkaa sekä
perinteikästä suomalaista ammattitaitoa.
Kaikki Enso-tuotteet ovat tarkan laadunvalvonnan alaisia ja kestävät kovan kansainvälisen kilpailun. Enso luo suomalaisesta puusta
korkealuokkaisia tuotteita maailmanmarkkinoille.

ENSO-GUTZE IT OSAKEYHTIÖ
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MIKSI PUIDEN LYHYTKIERTOVIUELY VIELÄ VAATll MALTTIA?

Puun tuotannon lisäämistarve yhdessä kustannusten alentamisen tarpeen kanssa on johtanut pyrkimyksiin
lyhentää kiertoaikaa, yksinkertaistaa
mutta samalla tehostaa metsien hoitoa
sekä ratianalisoida puun korjuuta. Perinteellisen metsien perustamis-, hoitoja korjuuasetelman tilalle on tullut
pyrkimys maataloudesta tutumpaan
"kylvä ja korjaa"-toimintaan , jossa äärimmäisessä tapauksessa saadaan puusato jo vuoden taikka ainakin muutaman vuoden kasvatuksen jälkeen esimerkiksi kantovesoista . Tätä tehostettua puunkasvatusta nimitetään jo vakiintuneesti lyhytkiertoviljelyksi.
Perinteellisestä metsien käsittelytavasta lyhytkiertoviljely poikkeaa niin
paljon , että sen käytäntöönotto maassamme edellyttää varsin perusteellisia
biologisia, teknillisiä ja taloudellisia
selvityksiä. Selvitysten ensimmäisenä
osana ovat kysymykset siitä, mitä , missä ja milloin on tuotettava sekä miten
tuote on korjattava ja käytettävä. Vasta kun nämä - alkeelliset mutta vielä
avoimet - kysymykset on selvitetty,
voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen
eli tulosten optimointiin. Tutkittavaksi

tulee tällöin viljely- ja korjuuteknillisten tekijöiden niveltyminen biologiaan
ja ekonomiaan, erilaisten tuotantomallien testaus sekä taloudelliset laskelmat.
Vasta näiden valmistelujen jälkeen voidaan päättää kasvinjalostuksen
tehtävistä ja lopullisesti valita kysymykseen tulevat puulajit ja tutkia niiden ominaisuudet. Koemitassa voidaan
ja pitiiäkin valintaa ja lyhytkiertopuiden kasvinjalostusta kokeilla aikaisemminkin, mutta hyvin pitkälle pääkysymykset kuitenkin ovat muualla kuin
kasvinjalostuksessa.
Edelläolevasta käy ilmi, että tulokset lyhytkiertoviljelyn tutkimuksesta jä käytännön suositukset ovat melko kaukana edessäpäin. Julkisuudessa
jo näkyneet väärinkäsitykset tämän
asian suhteen antavat ail1een korostaa
lyhytkiertoviljelyn tämänhetkistä todellista tilaa. Keskustelu tästi• uudesta
asiasta on kuitenkin suotavaa, ja Dendrologian Seuran piirissä keskustelu
saattaisi muodostua hedelmälliseksikin .
Max. Hagman
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LYHYTKIERTOPUUN TUOTOSBIOLOGIASTA
Olavi Luukkanen
LyhytkiertovLjelyssä, joka sils
tarkoittaa puun tuottamista peltokasvien tavoin intensiivisin menetelmin ja
lyhyen kiertoajan kuluessa, voi tulla
kysymykseen hyvin monien puulajien
ja jopa ruohomaisten kasvien käyttö.
Vaikkajuuri tällä hetkellä teknologiset
ongelmat ovat suurimpia ja vaikka
tarkkaan ei edes tiedetä, minkälaista
raaka-ainetta nimenomaisesti halutaan,
lienee hyödyllistä hahmotella niitä
yleisiä biologisia perusteita, joiden
pohjalle kysymyksessä oleva viljelyKasvukauden
pituus

Sijainti
7QO pohj.
650 »
600 »
soo »
tropiikki

lev.

»
»
»

2.5
3
3.5
5
12

muoto rakentuu . Suureksi osaksi kysymyksessä ovat toistaiseksi teoreettiset olettamukset; varsinkaan Suomen
oloissa ei paljon vielä ole tutkimustuloksia käytettävissä.
Muualla julkaistuista tutkimuksista (Functioning ... 1969) käyvät ilmi vuotuisesta kokonaissäteilystä (kasvukauden aikana Etelä-Suomessa 1,Sx
1Q9 kcal·ha-1) ja nettofotosynteesin
energiahyötysuhteesta
(käytännön
maksimi 5%) laskettavissa olevat tuotosmäärät:
Kuiva-ainesato kasvukaudessa t · ha-1

Teoreettinen arvio Käytännön tulos ja laji

kk
kk
kk
kk
kk

Metsätalouden nykyiseksi keskimääräiseksi tuotosluvuksi
voidaan
meillä olettaa 1 t . ha-1 . v-1. Edullisissa oloissa päästään meillä metsä taloudessa suuruusluokkaan 5 t . ha-1 . v-1.
Rajoittavana tekijänä on ensi sijassa
vesi , mutta milloin vesiolot ovat optimaaliset, tulee ilman hillidioksidipitoisuuden asettama rajoitus helposti näkyviin. Hiilidioksidilannoituksella voitaisiin teoreettista satoarviota nostaa
suuruusluokkaan 50 t · ha-1 · v-1 Etelä-Suomessa.
Kaikki edellämainitut laskelmat
perustuvat olettamukseen, jonka mukaan maksimaalinen energian hyväksikäyttösuhde on 5%. Kasvatuskokeissa
on kuitenkin päästy maakasveillakin
noin 20%:n hyötysuhteeseen. Ruoho-

10
15
20
35-40
100-120

?
12 kaali
18 peruna
36 maissi, poppeli
60-80 sokeriruoko,
sademetsä

maisten peltokasvien jalostus silmälläpitäen valoenergian mahdollisimman
tehokasta sitomista on jo aloitettu.
Metsäpuut peltokasveina
Peltoviljelyn menetelmien soveltaminen puumaisiin kasveihin saattaisi
osoittaa nämä jopa ruohomaisia kasveja edullisemmiksi joissakin suhteissa.
Satotulosta alentaa peltokasveilla ennen kaikkea kasvun pääosan keskittyminen vain pieneen osaan kasvu kautta,
meillä lisäksi säteilyn määrän kannalta
epäsuotuisaan syyskesään. Monivuotiset kasvit pystyvät yhteyttämään täydellä teholla jo kasvukauden alussa, jopa osaksi myös lepokauden aikana (ainavihannat havupuut, haavan ym. puiden kuoressa tapahtuva yhteytys jne.).

75

Kuva 1. Harmaalepän (vas.), koripajupistokkaiden (etualalla kesk.) ja
hybridihaavan ( oil<.) viljelytiheyskoetta Helsingin yliopiston metsänha.Jjoitteluasemalla Hyytiälässä kesällä 1973. Kuvat kirjoittajan.
Fig. 1. Planting density experiments with Alnus incana (left), Salix
viminalis cuttings (middle front) , and hybrid aspens at the
viminalis cuttings (middle front), and hybrid aspens (right) at the
University of Helsinki Forestry Field Station of Hyytiälä, in the summer 1973.

Pohjoisuus ei ole tuotannolle niin
suuri este kuin miltä edellä esitetyn
taulukon valossa näyttää, jos valoenergia pystytään tehokkaammin käyttämään hyväksi. Kotimaiset puukasvit
ovat peltokasveja paremmin sopeutuneet alhaiseen lämpötilaan ja ne pystyvät senkin vuoksi tehokkaammin yhteyttämään alkukesän valoisana aikana.
Lisäksi ne ehkä paremmin pystyvät
käyttämään hyväksi pitkän päivän sisältämän valtavan energiamäärän; onhan keskikesällä päivää kohti maahan
saapuva energiamäärä meillä suurempi
kuin päiväntasaajalla.
Puukasvit tarjoavat laajan lajivalikoiman erilaisiin tuotostarkoituksiin.
Kustannussyistä olisi toivottavaa, että
muukin kuin kuidun tuotos otettaisiin
huomioon. Mahdollisten sivutuotteiden määrä on miltei rajaton, ja lähinnä
teollisuuden taholta täytyisi tulla vihjeitä siitä, minkälaatuista raaka-ainetta
loppujen lopuksi tarvitaan. Perinteellisestä poikkeavia teollisia käyttömuotoja ei saisi vieroksua. Mahdollisina
tuotteina mainittakoon vain proteiini

(suora eristys tai sokereista hiivojen
avulla tapahtuva rikastus),aminohapot,
nukleiinihapot, nukleotidit, sokerit,
ligniinijohdannaiset jne.). Lehdet sopisivat joko sellaisenaan rehuksi taikka
erilaisten jalostusprosessien läh töaineiksi.
Lehtipuista Iepät ovat erikoisasemassa typensidontansa vuoksi. Typpi
muodostaa pääosan tarvittavasta lannoituksesta. Lepän typensidonta riittäisi lannoittamaan sekakasvuston, jossa esimerkiksi vain puolet olisi leppää.
On pystytty jalostamaan peltokasvilajikkeita,jotkapystyvät paremmin käyttämään hyväksi runsaan lannoituksen
ja jotka tämän lannoituksen avulla
tuottavat suuria satoja. Ilmeisesti voidaan puistakin löytää lajikkeita, jotka
erityisen hyvin käyttävät hyväksi voimaperäisen lannoituksen. Samoin kuin
lannoituksen vaikutus tuotokseen ja
lannoituksen "hyötysuhde" vaihtelee,
voi myös veden käytön tehokkuus
vaihdella eri kasvilajeilla ja -lajikkeilla.
Esimerkiksi poppelit ovat tunnettuja
esimerkkejä puista,jotka tuottavat pal-
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jon puuta, mutta jotka my'ös kuluttavat vettä tuotettua puumäärää kohti
ja vaativat siis riittävästi kosteutta kasvu paikallaan.

Kasvinjalostajan toiveroa teriaalia
Kasvinjalostuksen avulla on mahdollista kehittää eri kasvupaikkoja ja
eri käyttötarkoituksia varten omat lajikkeensa. Perinteellisessä metsätaloudessa kasvatetaan vielä villejä luonnonkasveja. Puiden lyhytkiertoviljelyssä
olisi mahdollista toteuttaa tai ainakin
kokeilla monia biologisia ja teknillisiä
ratkaisuja, jotka normaalissa metsätaloudessa eivät tule kysymykseen kustannusten ja pitkän kiertoajan vuoksi.
Lyhytkiertopuiden jalostuksessa voidaan käyttää hyväksi kaikki se biologinen tietämysjoka jo on saavutettu peltokasvien jalostuksessa sekä lisäksi voidaan nojautua teoreettisempiin tutkimuksiin, joita peltokasvienkin viljelyssä vasta aletaan soveltaa käytäntöön.
Samalla kuitenkin odotettavissa oleva
jalostuksen hyöty olisi suurempi kuin
normaalissa peltokasvijalostuksessa,
koska lähtökohtana ovat villit kasvit
eivätkä jo pitkälle jalostetut viljelylajikkeet.
Puiden peltoviljelyssä voidaan
käyttää hyväksi puukasvien erikoisominaisuuksia. Juuri- ja kantovesojen
avulla tapahtuva lisääntyminen ja talvehtivien versojen johdosta nopeasti
tapahtuva auringon säteilyä pyydystävän lehtipinta-alan kehittyminen ovat
puiden erikoisominaisuuksia.
Soiden hyväksikäytössä lyhytkiertoviljely on tutkimisen arvoinen
menetelmä, kun ajatellaan, että vesi
yleisesti on kasvua rajoittava tekijä .
Soilla voitaisiin puiden vesitalous pitää jatkuvasti lähellä optimia. Mielikuvitusta käyttäen voidaan luoda suunnitelmia hyvinkin uudentyyppisistä ja
ekologisesti lähes "täydellisistä" viljelymenetelmistä. Ajateltakoon esirner-

kiksi turvemaalla olevaa lyhytkiertopuupeltoa,jossa vesiolot ovat optimaaliset, jossa leppä tuottaa typpeä ja jossa muut ravinteet ja hivenaineet saadaan asutuskeskusten jätteistä. Tuotetusta puusta käytetään hyväksi ei ainoastaan sellukuitu vaan kaikki sen
moninaiste kemialliset aineosat, mitään ei joudu hukkaan.
Vaikka lennokkairnrnat suunnitelmat toistaiseksi jätettäisiin, olisi
tärkeä oivaltaa, että lyhytkiertoviljely
on perinteisestä metsätaloudesta kokonaan poikkeava puun kasvatuksen menetelmä . Se ei pyri eikä pystykään syrjäyttämään nykyistä metsänhoidon
tekniikkaa, mutta se voi tuoda uuden
hyvin suppeisiin erikoisolosuhteisiin
soveltuvan lisämenetelmän kasvinviljelyyn. Koska kyseessä on puukasvien
viljely, lyhytkiertoviljely sopii hyvin
kaikkien puista kiinnostuneiden keskustelun aiheeksi.

Lähdekirjallisuus
FUNCTIO 1 G OF TERRESTRIAL
ECOSYSTEMS. 1969. Proceeding of
Copenhagen Symposium . Toim . F. E.
Eckardt. UNESCO Natural Resources
Research 5.
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Kuva 2. Kuvan pajupistokkaan ympärille sijoitettu sulkeutuva mittauskammio on osa
fotosynteesinmittauslaitteistoa, jolla v. 1973
tutkittiin Hyytiälässä myös mahdollisten lyhytkiertopuiden kaasuaineenvaihduntaa avomaalla.
Fig. 2. A trap-type assimilation chamber
attached to a willow cutting. In Hyytiälä the
gas exchance of potential short rotation
species was investigated in the field.

Kuva 3. Vedenkäytön fysiologia on tutkimusala, jonka käytäntöön soveltaminen on
lyhytkiertoviljelyssä lähempänä kuin perinteeilisessä metsätaloudessa. Kuva koivuntaimen haihdunnan mittauksista Hyytiälässä.
Fig. 3. The physiology of water relations is
a field of research wich could be applied in
practice in short rotation management easier
tban in traditionai forestry. The picture
shows transpiration measurements carried
out on a birch seedling in Hyytiälä.

Kuva 4. Ekologinen, fysiologinen ja geneettinen tutkimus voidaan yhdistää ja viedä kentälle tutkittavien kasvien luo. Kuvassa Hyytiälän fotosynteesinmittausasemaa, edessä
mahdollisten lyhytkiertopuiden viljelytiheyskoetta.
Fig. 4. Ecological, physiological, and genetic
research can be combined and brought into
the field, close to the desired objects. The
picture shows part of tbe photosyntesis measurement equipment in Hyytiälä, and, in
front, density experiments with potential
short rotation varieties.
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LYHYTKIERTOPillDEN JALOSTUKSESTA
Juhani Hahl, Metsänjalostussäätiö

Lehtipuut ovat jo biologisesti
(kasvurytmi, vesominen) sopivampia
lyhytkiertoviljelyyn kuin havupuut ja
ovat myös jalostuksen kannalta ehdottomasti kiitollisempia (risteytysten
helppous, runsas siemensato, pistokasjuurtuminen jne.). Metsänjalostussäätiössä ovat lyhytkiertoviljelypuiden jalostuksessa mukana haapa, poppeli,
leppä, paju ja koivu. Havupuista lehtikuusi ja Murrayn mänty lienevät lähinnä lyhytkiertoviljelykäsitettä.

Jalostustavoitteet
Jalostustavoitteista tärkein on nopea alkukehitys ja suuri kuiva-ainetuotos hehtaaria ja vuotta kohti. Kuutiotuoton lisäksi on tällöin huomioitava
myös puuaineen tiheys.
Vesametsätalouden pienet uudistamiskustannukset parantavat oleellisesti viljelyn kannattavuutta. Vesomisominaisuus on sen vuoksi yhtenä valintatekijänä jalostuksessa.
Hyvä ulkoinen laatu, varsinkin
runkomaisuus, liittyy yleensä korkeaan
kuutiotuottoon. Kestävyys ilmastoa
tuholaisia ja sairauksia vastaan on
myös hyvän kasvun edellytys.
Erikoisominaisuudet k:u ten puuaineen kemiallinen koostumus saattavat tulevaisuudessa tulla tärkeiksi. Yleisesti ottaen on jalostuksella suuret
mahdollisuudet kehittää yhtä ominaisuutta haluttuun sunntaan.

Jalostusmenetelmien kehittäminen
Lyhytkiertopuiden jalostuksessa
on tällä hetkellä erotettavissa seuraavat
työvaiheet : jalostusaineiston hankinta
ja lisäys, jalostusaineiston testaus, risteytysjalostus, jalosteiden lisäys pistokkaista tai siemenestä, sekä viljelykokeet. Seuraavassa lyhyesti Metsänjalostussäätiön jalostusmenetelmistä.
Jalostusaineiston on oltava monipuolinen ja runsas. Kotimaisten lajien
ja alkuperien lisäksi hankitaan myös
ulkomaista jalostusaineistoa olosuhteitamme vastaaviita alueilta.
Luonnossa tapahtuva ulkoasuun
perustuva (fenotyyppinen) valinta ei
ole kovinkaan tehokasta lyhytkiertopuiden jalostuksessa. Kuitenkin jonkinlainen valintakynnys aineiston hankinnassa on: esim. huonomuotoisia ja sairaita puita ei valita.
Runsas jalostusaineisto testataan
pääasiallisesti kloonikokein, osaksi jälkeläiskokein. Selvää on, että varhalstestin merkitys korostuu voimakkaasti
lkv-puiden jalostuksessa. Testauksen
perusteella hylätään keskitasoa hidaskasvuisemmat,salraat, heikosti vesovat,
liian mutkaiset haaralset tai pensastavat, hallanarat jne. Varsinaista jalostustyötä jatketaan 10-30 %:lla alkuperäisestä aineistosta.
Risteytysjalostus on osoittautunut tehokkaaksi kasvun ja muidenkin
ominaisuuksien suhteen. Hybridihaapa
ja lehti.kuusihybridit ovat kotimaasta
tuttuja esimerkkejä.
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Kuva 1. (Kansikuva) Jalostettu hannaaleppä sopii hyvin vesametsätalouteen. Luonnonsyntyisiä vesakoita, kuten kuvassa, voidaan käyttää korjuukoneiden kehittämiseen, mutta ne ovat
auttamatta vajaatuottoisia verrattuina jalostetuilla puilla tapahtuvaan viljelyyn.
Fig. 1. (Cover photograph) Selected specled alder (Alnus incana) seems to fit into short roFig. 1. (Cover photograph) Selected speckled alder (Alnus incana) seems to fit into short rotation culture. Natural alder thickets (picture) can be used for testing the harvesting machines,
but these stands are inferior in productivity compared with trees developed by breeding.

Kuva 2. Lyhytkiertopuiden jalostusmenetelmien kehittämisessä on tärkeä osuus ympärivuotisella muovikasvihuoneella. Sen avulla nopeutetaan jalostuskiertoa, rationalisoidaan risteytystyötä ja tuotetaan hyviä pistokasoksia. Kuvassa Vaajakosken hybridihaavan E 2071 oksatarhaa; pisin leikkaamaton verso kasvoi ajalla 1.5.- 28.8. pituutta 477 cm eli keskimäärin 4 cm/
vrk.
Fig. 2. Year-round plastic greenhouse culture is an irnportant method of developing new
varieties of short rotation trees. The generation interval is shortened , crossings are facilitated and good cutting materia! is obtained. The longest sprout of this Finnish hybrid aspen
grew 477 cm in less than four months, which is equal to 4 cm per day.
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Haapa-, poppeli-, leppä-, paju-,
koivu- ja lehtikuusilajit risteytyvät keskenään verraten helposti tarjoten mahdollisuudet lukuisten ja monipuolisten
yhdistelmien tekoon. Soveltamalla sukupolvesta toiseen ankaraa valintaa ja
parhaiden jälkeläisten välisiä risteytyksiä saadaan jatkuvasti monen sukupolven ajan huomattava kasvunlisäys. Sitä
varten tarvitaan nopeasti vaihtuvat sukupolvet (l-2v.) sekä runsaat siemensadat, jotta ankara valinta olisi jälkeläistössä mahdollinen. Jalostuskierron
nopeuttamiseksi on säätiö jo kehittänyt menetelmät: koivut ja lehtikuuset
saadaan kukkimaan runsaasti jo 2-4
vuoden iässä. Kokemukset viittaavat
siihen, että lepällä, haavalla ja pajulla
on samansuuntainen tulos saavutettavissa.

Parhaat hybridikloonit ja -jälkeläiset istutetaan viljelykokeisiin tuoton
vertailemiseksi ja viljelytekniikan selvittämiseksi. äiden kokeiden perusteella valitaan varsinaiset viljelylajikkeet ja aloitetaan niiden massalisäys.
Keväällä -73 istutettiin Haapastensyrjässä ensimmäinen lyhytkiertoviljelys. Kaikkiaan istutettiin 5 600
tainta 5 puulajista istutusvälin vaihdellessa välillä 0,25-2m. Materiaali käsittää hybridihaavan (E 2084, Vaajakoski) pistokastaimia, poppelin CE 1707,
Populus Rasumo:wskiana, Helsinki) pistokastaimia, raidan siementaimia, sekä
harmaalepän ja koivun valittuja siementaimia.

Kuva 3. Jalostetulla pajulla saattaa tulevaisuudessa olla merkitystä kuilupuutuotannossa meidänkin maassamme. Haapastensyrjään on pistokkaina koottu jalostusaineistoa noin 250 pajusta. Tänä vuonna tehtiin myös ensimmäiset pajuristeytykset ja kasvatettiin ensimmäiset risteytystaimet.
Fig. 3. Varieties of willow may be of importance for fiber production in our country. About
250 willow clones hava been collected to Haapastensyrjä. This year the fust willow crossings
were also conducted and the first hybrid progerues obtained .
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DENDROLOGIAN SEURAN RUOTSIN JA TANSKAN RETKI
DENDROLOGISKA SÄLLSK.APETS EXKURSION TILL
SVERIGE OCH DANMARK
25.6.-1.7.1973

l.

ANTOISA VIIKKO RUOTSISSA JA TANSKASSA
Niilo Karhu

Dendrologian Seuran kesäretken
kohteet olivat tänä vuonna Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa, ja viikko 25.6.-1.7.
73 muodostui osanottajien odottamattoman pieneksi jääneetie joukolle koko tusina mahtui kolmeen autoonunohtumattoman antoisaksi. Pieni ja
innokas joukko saa kohteista suurta
seuruetta enemmän irti ja tulee tehokkaammin opastetuksi. Ja me olimme
innolla mukana, ja oppaamme olivat
joka kohteessa erittäin ystävällistä väkeä ja erinomaisia asiantuntijoita. Retken kohokohtaa ei voi nimetä, sillä
kohokohtia riitti lähes joka päivälle niistä kerrotaan erillisissä kohdeselostuksissa. Tämä yleiskatsaus kertoo siis
vain ikään kuin niille johdantona retkemme yleiset puitteet.
Autolautta Apollo toi meidät aamuvarhain maanantaina Kapellskäriirr.
Nopea ajo Tukholmaan ja sen lukuisiin
puistokohteisiin. Ekebyhovin kartano
Tukholman lähistöllä päätti ensimmäisen päivän jo todella dendrologisesti.
Tutustuimme myös Ruotsin suurimpaan tunnettuun tammeenja kuninkaiden muinaiseen tammipolitiikkaan.
Yleishavainto, että karrelle palanut Ruotsi läähättää huippulukemien
helteessä, vahvistui toisena matkapäivänä, jonka pitkän ajomatkan Tukholmasta Göteborgiin automiehemme taittoivat tosisuomalaisella vauhdilla. Ombergin laaja luonnonpuisto Vätternin
itärannalla oli tämän päivän keidas
niin dendrologisesti, botaanisesti kuin
metsänhoidollisestikin.

Keskiviikon aamupäivä Göteborgin kasvitieteellisessä puutarhassa oli
ehdottomasti eräs retkemme kohokoh-::.
dista. Sieltä lähdettäessä tuli mieleen,
että tänne pitäisi joskus tulla kokonaiseksi viikoksi. Göteborg kukkuloineen
jäi taakse, matkajatkui hiostavassa helteessä pitkin Kattegatin rannikon Iaakeita maisemia, ja päivän päätti puistokulttuurin katselmus kohteena Norr. vikens Trädgardar. Yövyimme Båstadissa "Kodittoman herrasväen pensionaatissa".
Torstaipäivä trujosi matkan ainoan
säävaihtelun. Torekovin satamassa ja
laivamatkalla sieltä Hallands Väderöhön satoi ja vähän jyrisikin. Vaellus
saaren erikoisessa luonnossa, hämyisissä pyökkimetsissä ja merituulten tuivertamilla rantaniityillä ja -kallioilla
kertoi selvästi, miksi saari on botanistien ja luonnontutkijain pyhiinvaelluspaikka. Ennen Hälsingborgia poikkesimme myös Hovs Hallarin jylhillä rantakallioilla ja katajikoissa. Paikka on
suosittu turistikohde.
Illalla siirryimme lautalla Helsingöriin, ajoimme Vedbäckiin ja majoituimrne hotelli Marinaan,joka oli matkamme Tanskan osuuden tukikohtana
kaksi yötä. Kun Kongens By oli sopivan lähellä ja junayhteydet hyvät, mentiin sinne jo tulopäivän iltana - kuka
Tivoliin, kuka muihin epädendrologisiin kohteisiin.
PeJjantaipäivä Tanskassa trujosi
kaksi pitkään mielessä säilyvää kohdetta: Forstbotanisk Ha ve CharlottenJun-
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dissa ja Hörsholmin Arboretum. Täällä liittyi päiväksi seuraamme myös
Max. Hagman. Kohdeselostus kertokoon enemmän, mutta eräs seikka kerrottakoon tässäkin: "käpykaarti" koki
toiveittensa täyttymyksen.
Lauantaina lautta sitten palautti
meidät Hälsingborgiin, alkoi ajo kohti
pohjoista, tutustumiskohteina matkan
varrella Vasatorpin pyökkimetsät Skånessaja kreivillisen Bratteborgin kartanonpuisto Smålannin ylängöllä.
Viimeisen matkapäivän ohjelmassa oli käynti Vättemin Visingsön saarella, jonka moniin dendrologisiin kohteisiin tutustuttiin miellyttävästi 1-hevosvoimaisilla kumipyöräkärryillä. Ja
sitten olikin jo vuorossa paluuajo pitkin Eurooppa-nelosta Norrköpingin ja
Tukholman kautta Kapellskäriin ja
maanantaiaamuksi Viking III:lla kotoiselle kamaralle Naantaliin.
Rengas oli ummessa, kommelluksilta oli vältytty, paljon oli nähty ja
koettu, paljon oli myös mielessä sulateitavaa ja pitkiksi ajoiksi muisteltavaa.

Uskon puhuvani koko joukon äänellä, kun lausun tämän naputelman
päätteeksi suurkiitokset Roopelie ja
Jounille loistomatkan suunnittelusta,
onnistuneista ennakkojäljestelyistä ja
itse matkan johtamisesta. Kiitokset
sulkevat piiriinsä myös kaikki paikalliset oppaat ja isännät.

RETKEILYN OSANOTTAJAT
EXKURSIONSDELTAGARE
Sampsa Aaltio
Lempäälä
Pentti Alanko
Helsinki
Anneli Jauhiainen
Piikkiö
Maarit Kalela
Umeå
Niilo Karhu
Helsinki
Seija Karhu
Helsinki
Jouni Mikola
Helsinki
Eeva Pakarinen
Lepaa
Lepaa
Eino Pakarinen
Robert Rainio
Ekenäs
Leif Simberg
Lepaa
Tuulikki Simojoki
Helsinki

Kuva 1. Tanskassa "käpykaartilaiset" kokivat toiveittensa täyttymyksen. Sampsa Aaltio on löytänyt Pinus paiVifloran Forstbotanisk Havessa, Charlottenlundissa. Valok. J. Mikola
Fig. 1. Cone collectors were satisfied in Denmark. Pinus paiViflora
found by Sampsa Aaltio in Forstbotanisk Have, Charlottenlund. Photograph by J. Mikola.
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2.

STOCKHOLMSSTADSPARKER
Robert Rainio

Första väckningen på måndagen
den 25. Juni blev tidig. Landstigningen
skedde i Kapellskär kl. 06.30. Efter en
bilfård i morgonruschen längs Roslagsvägen möttes den Iilla dendrologskaran
av akad. jägmästare Mårten Smedberg
vid skogshögskolans vägavtag. Vi parkerade våra tre personbilar och besåg
som vårt första objekt en liten exotsamling kallad Freskati Hage. En stor
Robinia pseudoacacia tilldrog sig den
största uppmärksarnheten där den stod
i full blomskrud. Sedan hastade vi
igenom Skogshögskolans sarnlingar där
bl.a. tvärsnitt av världens äldsta träd ,
Pinus aristata, kunde beskådas. Här
mötte oss också en sakkunnig guide
tili; prof. C.-L. Kiellander följde med
oss vidare hela vår Stockholm-dag.
Under vår promenad vidare mot Bergianska Trädgården diskuterades parkskogsskötsel. Landskapet behärskades
av mäktiga eksolitärer bland torrare
tallbackar. Ekvecklaren var ett problem; skogen var även detta år illa
sönderäten ocl gav inte alls det intrycket av yppig grönska som vi fick
uppleva längre söderut. Sarnma elände
förekom ju i år även på Runsala och
någon bot tycks ingen kunna komma
med. Längre fram såg vi yppiga Sambucus nigra i full blom, de nordigaste
och för många även de allra första
exemplaren av en art, som hos oss i
Finland är sgs. obekant.
Bergianska Trädgårdens mest intressanta dendrologi kan här bara i
korthet uppräknas:ett gammalt vackert
format exemplar av Ginkgo biloba, en
hög och växtlig Abies grandis, vackra
Chamaecyparis nootkatensis och en
stor Pinus ponderosa.
Efter en på tili p den sk. Schottes
ek vid Veterinärhögskolan, som kallats

Fig. 1. Författaren under Pinus panderosa i
Bergianska Trädgården. Foto: J. Mikola
Fig. l. The author under a panderosa pine
in Bergianska Trädgården, Stockholm.
Photographs by J. Mikola.

Sveriges skogligt sett vackraste ek,
körde exkursionen tili Ullriksdal slott:
Här bor konungen på våren, här var
det parnp och ståt i anläggningarna
med alleer, gångar, stora gräsmattor,
långa penseerabatter och orangerier.
Som en extra finess fick exkursionen
titta på konungens privata orkidesamling, där de tropiska Cypripedierna
ståtade med de mest magnifika formerna. I programmet följde därefter en
rundvandring i Haga-park. Här intogs
lunch i de sk. Koppartälten och här
tog vi avsked fr n akad . jägm. Smedberg. Hand om oss tog trädgårdsark itekt Sven A. Hermelin, den allra kunnigaste inom svenska Dendrologföreningen. Under hans ledning gick vi
igenom Stadens växthus och blev bekanta med n gra av Haga-parkens
exoter. Vid en husvägg klängde en nyhet för oss finländare , ett bl regn
(Wisteria inensis) , som torde vara det
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nordligaste exemplaret i Sverige. Ute
på gräsplanen stod en gamma!, mångstammig Cercidiphyllum, som bar rikligt med fröställningar. En rad vackert
vuxna pelarekar kunde noteras, dessa
voro tydligt mindre anfåktade av ekvecklaren än de i närheten stående
naturliga träden. Tili sist hade vi lyckan
att titta in i privatägd trädgård, där
Magnolia kobus borealis och M. soulangeana växte i tämligen stora exemplar
och ansågos härdiga efter det de klarat
planteringsårens svårigheter.

Fig. 3. Pelarekar, Quercus robur 'fastigiata'
i Haga Park.
Fig. 3. Colu.mnar oaks in Haga Park.

Fig. 2. Den s.k. Schottes ek i närheten av
Veterinärhögskolan.
Fig. 2. The Schotte oak near Veterinary
College.

85
3.

EKEBYHOV
Robert Rainio

Längre fram på eftermiddagen
körde exkursionen förbi Drottningholm ut tili en ö i Mälaren, Ekerön.
Där ligger Ekebyhovs gård med en vid
sekelskiftet anlagd stor park omkring
sig. Ägaren, advokat Hans Jhre, var
bortrest, men förvaltaren, herr Löiström, visade resenärerna omkring.
Naturparken består tili rätt stora delar
av ståtlig bokskog med insprängda
andra trädslag, tili en del i stockdimensioner. Verkligen växtliga voro
Abies alba, Pinus strobus och Quercus
borealis. Av Chamaecyparis lawsoniana
och Thuja plicata fanns äldre, dock
något ilia medfarna exemplar, men
Chamaecyparis nootkatensis var vacker

Fig. 1. Pinus strobus i Ekebyhov.
Foto: J. Mikola
Fig. 1. Pinus strobus in Ekebyhov.
Photographs by J. Mikola

Fig. 2. Den stora ekeröeken - över 900 år
garnmal. Omkretsen konstaterades vara 930
cm.
Fig. 2. The Ekerö oak - more than 900 years
old. The girth was found to be 930 cm.

och fin och rekommenderades av vännen Hermelin varmt för sydfmska förhållanden, som den härdigaste och
tåligaste trädet i cypressform. Som en
stor överraskning hittades inne i snåret
en ca 8 m hög äkta kastanj, Castanea
sativa, som alla trott frusit bort under
krigsvintrarna, men tydligen levt vidare
genom att slå stubbskott. Glädjande
var att se med viiken livskraft de planterade träden hade kommit med föryngring: överallt såg man plantor framförallt av bok, men även av Abies alba,
tili mindre del av lind, vanlig ek och
Abies grandis. Invid karaktärsbyggnaden kunde blommande akasier (Robinia
pseudoacacia), en hög blodbok och en
hästkastanj i ofantliga dimensioner
noteras. Vår guide bjöd oss på ett litet
besök i slottet, vars alla förtjusande
detaljer tyvärr ej här kan beskrivas.
Utanför på gårdens ägor växte en
stor ek, som i gamla skrifter nämnt
vara 1200 år gamma! - så hade alla
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besökare intill våra dagar fått höra.
Tillsammans med våra ytterst kunniga
ledsagare Sven Hermelin besåg vi trädet: hans dom blev mördande: åldern
mellan 600 och 700 år. Han visste dock
om en annan ek i närheten, som skall
vara över 900 år, och tredje störst i

4.

Sverige. Den var faktiskt en pampig
syn, en stam som vi fmnar aldrig tidigare beskådat: omkrets i brösthöjd 9 m
och 30 cm, ännu frisk utan större
teeken på röta. Den stora Ekeröeken
blev en värdjg avslutning för första
exkursionsdag.

OMBERGIN KRUUNUNPUISTO
Jouni Mikola

Toisen retkipäivämme, tiistain
26.6. kohteena oli Ombergin valtionpuisto, 1 690 hehtaarin metsäalue
Vättern-järven itärannalla. Oppainamme täällä toimivat aluemetsänhoitaja
Henrik Danckwardt-Lillieström apulaisensa P.-W. Svenssonin kanssa, ja mukana oli vielä paikallinen matkailualan
edu:;~aja, Rva Margareta Cornell.
Omberg on noin 10 km pituinen
horstimuodostuma Östergötlandin tasankoalueen ja Vättern-järven välissä.
Vuoren huippu kohoaa vain 175m Vätternin pinnan yläpuolelle, mutta koska
lähiseudulla ei ole muita vuorenhaJjanteita, Omberg vaikuttaa erittäin mahtavalta luonnonmuodostumalta. Kauniilla ilmalla vuorelta väitetään nähtävän mm. 50 kirkkoa. Irtain maakerros
Ombergilla on viljavaa mannerjään tuomaa kalkkipitoista savimoreenia, joka
yhdessä edullisen paikallisilmaston
kanssa on luonut mahdollisuudet keskieurooppalaistyyppisen lehtimetsäluonnon kehittymiselle ja säilymiselle,
varsinkin vuoren eteläosissa. Pääosa
alueesta on kuitenkin luonnostaan kuusimetsien vallassa. Metsätaloutta Ombergissä on harjoitettu suunnitelmallisesti yli sadan vuoden ajan. Vanhojen
kuusimetsien tilalle on istutettu useim-

miten jälleen kuusta, jonkin verran
tarnmea ja pyökkiä, mutta myös monia ulkomaisia puulajeja. Erityisesti
Saksan jalokuusta (Albies alba) on viljelty runsaastikin, sitä näkyi laajoilla
alueilla puhtaina, järeinä ja terveinä
metsikköinä. Laji on kotiutunut Ombergiin täydellisesti Ja uudistuu tehokkaasti luontaisesti.

Kuva 1. Kulttuurin synnyttämää niittymaisemaa Ombergissa. Valok. J. Mikola
Fig. 1. Meadow landscape, created by old
agricultural practice.
Photographs by J. Mikola
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Suosittu matkailunähtävyys
Ombergin metsien hoidon päätavoite on edelleen puun tuottaminen.
Alue on toisaalta nykyisin monipuolisesti varustettu ulkoilupuisto ja suosittu turistikohde, ja siksi kaikessa Ombergin metsien käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota maisemanhoidollisiin ja luonnonsuojelullisiin näkökohtiin
Tutustumiskierroksemme Ombergissä alkoi puiston lounaisosan hakamaisilta lehtoniityiltä, joiden kerrottiin olevanjäännöksiä entisaikojen karjataloudesta. Kulttuurin kerran synnyttämää maisemakuvaa pyritään jatkuvasti ylläpitämään niittämällä ja raivaamalla. Niittymaisemaan liittyviä
puita ja pensaita olivat erityisesti yksittäin kasvavat pyökkijättiläiset sekä
pieniä metsäsaarekkeita ja -kaistaleita
muodostavat saarni ja pähkinäpensas.
Vättemin rannassa vanhassa satamassa
käytäessä nähtiin pari valtavaa ruotsinpihlajaa (Sorbus intermedia), parikymmenmetrisiä puita, läpimittaa rinnankorkeudella runsaat puoli metriä.
Pyökki uudistuu luontaisesti
Puiston retkeilymajalla nautitun
lounaan jälkeen meille esiteltiin Ombergin pyökkimetsätaloutta. Näkemämme 11 5-vuotias viljelymetsikkö
sekä luontaisesti syntyneet metsiköt
purolaaksossa osoittivat pyökin viihtyvän tällä alueella erinomaisesti ja tuottavan todella korkealaatuista runkopuuta. Oppaittemme kertoman mukaan pyökin viljely ei kuitenkaan ole
täällä taloudellisesti kannattavaa, ts.
muut puulajit, erityisesti tavallinen
kuusi, tarjoavat aina edullisemman
vaihtoehdon metsänviljelyyn. Pyökkimetsänhoitoon liittyy monia kustannuksia lisääviä erikoispiirteitä, kuten
istutus hyvin tiheään ja usein toistuvat
harvennukset metsikön kasvatusvaiheessa. Jos ja kun pyökkiä Ombergissä

on istutettu, ratkaisun perustana ovat
usein olleet maisemanhoidolliset näkökohdat. Pyökki uudistuu Ombergissä
hyvin luonnonsiemennyksestä, ja luontaista uudistamista käytettäessä pyökkimetsätalouden harjoittamisen mahdollisuudet näyttävätkin jo paremmilta.
Jalokuusen kasvatus kannattaa
Seuraavaksi kuljimme erästä puiston merkittyä retkeilypolkua pitkin
läpi kymmenien, pääasiassa Suomessakin tuttujen ulkomaisten puulajien
metsiköiden. Tämä oli vartavasten järjestetty dendrologinen retkireitti, jonka varsilla siellä täällä opastauluin esiteltiin tietoja kohdalle sattuvasta puulajista ja metsiköstä. Oma retkikuntamme viivähti hieman pitempään
Abies alba-metsikön kohdalla, koska
tämä laji on Ombergissä osoittautunut
todella käyttökelpoiseksi vieraaksi
puulajiksi. Oppaamme kertoivat Abies
alban kyllä jäävän puuntuottajana jälkeen tavallisesta kuusesta, mutta olevan tätä kestävämmän maannousemalahoa ja myrskytuhoja vastaan. Jalokuusen tärkein etu on siinä, että sen
havut ovat arvokasta kauppatavaraa
leikkovihreänä
seppeleensitomoille
yms. Tämän takia A. alban viljely saattaa Ruotsin eteläosissa muodostua jopa kaksinverroin niin kannattavaksi
kuin tavallisen kuusen.
Ombergin jyrkästi Vätterniin putoavilla länsirinteillä tutustuimme erääseen puiston monista erillisistä rauhoitetuista luonnonreservaateista. Tämän
Västra Väggar-nimisen paikan erikoisuutena oli jylhän jyrkänne- ja järvimaiseman ohella laaja ja muotorikas
luonnonvarainen Taxus baccata-esiintymä. Kookkaimpien yksilöiden kerrottiin olevan 15-metrisiä. Ne kasvoivat
kuitenkin niin vaikeapääsyisissä paikoissa ettemme ehtineet niitä katsomaan.
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Vierailumme päätteeksi saimme
pikaisesti tutustua Ombergin kalkkipitoisten soiden runsaaseen orkideakasvillisuuteen puiston hiihtokeskuksen
läheisyydessä. Olimme viettäneet Om-

bergissä runsaat kuusi tuntia, mutta
monia alueen dendrologisistakin erikoisuuksista jäi vielä näkemättä, mm.
vuoren täysin luonnonvarainen murattiesiintymä (Hedera helix).

Kuva 2. Ombergin jyrkkää länsiseinämää.
Fig. 2. Cliffs of the westem side of Omberg Ridge.
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5.

GöTEBORGIN KASVITIETEELLINEN PUUTARHA
Pentti Alanko

Eräs retkemme dendrologisesti
mielenkiintoisimmista kohteista oli
Göteborgin kasvitieteellinen puutarha.
Valitettavasti aikaa oli tätä kohdetta
varten varattu vain vajaa puoli päivää,
keskiviikkoaamupäivä 27 .6. Tämän
vuoksi olimme oppaamme amanuenssi
Tor Nitzeliuksen kanssa sopineet haluavamme tutustua ainakin itäaasialaiseen, erityisesti japanilaiseen lajistoon ,
joka ryhmä onkin puutarhassa runsaammin edustettuna kuin missään
muussa Euroopan kasvitieteellisessä
puutarhassa.
Itse puutarhan perustaminen alkoi v. 1916 (avattu yleisölle 1923) ja
sillä on alkuaan kunnallisena laitoksena alusta alkaen ollut vankka suuntaus
dendrologiaan ja yleensä koristekasveihin. Puutarhan johdossa ovat olleet
monet tunnetut kasvitieteilijät kuten
R. Sernander, Skottsberg ja Bertil
Lindquist. Puutarhan nykyinen johto
on prof. Per Wendelbon käsissä.

Kun oppaamme oli kuullut, kuinka vähän meillä oli aikaa varattu puutarhan katsomiseen, johdatteli hän meitä kiireen vilkkaa läpi puutarhan kohti
japanilaista laaksoa ja arboretumin itäaasialaista osastoa. VäWlä pysähdyimme nummipuutarhassa, katajien ja kanervien maailmassa. Erityisen kiinnostava oli kokoelma tavallisen .katajan
(Juniperus communis) erilaisia muotoja, jotka oli kerätty Hallandin Hovs
Hallar-nimisestä paikasta, johon meillä
oli myös mahdollisuus tutustua myöhemmin matkamme aikana. Suuri alppipuutarha (alpinum) on Euroopan
komeimpiin lukeutuva. Sen eteläisellä
rinteellä ihailimme hyvin kehittyneitä
v. 1946 istutettuja seetrejä (Cedrus
atlantica f. glauca on osoittautunut
kestävimmäksi). Loistoyksilö oli myös
v. 1916 istutettu pensassembra (Pinus
pumila). Aivan maanmyötäinen oli palsamijalokuusen muoto Abies balsamea
f. hudsonia.

Kuva 1. Pinus pumila Göteborgin Alpinumissa.
Valok. J. Mikola
Fig. 1. Pinus pumila in the "Alpinurn" of Göteborg.
Photograph by J. Mikola
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Kuva 2. Magnolia obovata Japanilaisesta laaksosta.
Fig. 2. Magnolia obovata in Japanese Valley.

Japanilainen laakso
Itse japanilaisessa laaksossa Uapandalen) viivyimme pitempään, sillä
se oli oppaamme Tor Nitzeliuksen erityinen silmäterä . Alueen kaikki kasvit
on kerätty luonnosta Japanin eri puolilta joko puutarhan itse järjestämien
keruumatkojen yhteydessä tai saatu
taimina tai siemeninä eri henkilöiltä.
Kasvutavaltaan kauniin tiivis Japanin
marjakuusityyppi (Taxus cuspidata);
harvinainen jalokuusiristeytymä Abies
firma x homolepsis,jossa näyttivät yhtyneen edelliseen kaunis kasvutapa ja
neulasrakenne jälkimmäisen kestävyyteen, kaunisrunkoinen vaahteralaji
Acer tegmentosum ja komeat Rhododendron-pensaat kuuluivat paikan lajistoon.
Enemmän Japanin puuvartisia
kasveja tapasimme itse arboretumissa .
Magnolia obovata melkein puoli metriä pitkine !ehtineen herätti hämmästystä . Sivuutimme Cornus controversa-,

Prunus sargentii- (rusokirsikka), Cercidiphyllum japonicum- (katsura) ja
Metasequoia glyptostroboides- (Kiinan
puna puu) metsiköitä. Tämä jälkimmäinen, eläväksi fossiiliksi kutsuttu laji ei
ole meillä talvea kestävä. Oppaamme
mukaan se johtuu siitä, että lajilla on
kasvukausi heinä-lokakuussa ja se ei
ehdi tuleennuttaa versojaan ennen talven tuloa. Komeat japanilaiset leppälajit (Alnus firma, hirsuta ja maximowiczii) lienevät meilläkin kestäviä.
Ikäänkuin tavallisen tuomemme parannettu painos oli niinikään japanilainen
tuomilaji (Prunus grayana). Kauneimmaksi koivuksi sanottu isolehtinen koivulaji (Betula maximowiczii) ei liene
meillä kestävä.
Harvinaisia risteytymiä
Havupuista tavattiin monia kiintoisia lajeja ja harvinaisuuksia. Mm. Japanista luonnonvaraisena löytynyttä
risteytymää, Pinus x hakkodensis (P.
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parviflora x pumila), ei liene muualla
Euroopassa viljelyksessä. Se muistuttaa jälkimmäistä vanhempaansa, mutta
on isompikasvuinen. Myös erästä toista komeata mäntyristeytymää, Pinus
x schwerinii (P. strobus x wallichiana)
kannattaisi kokeilla meilläkin. Korean
ja Japanin jalokuusien risteytymä on
syntynyt arboretumissa ja se on saanut
nimen Abies x arnoldiana Nitzelius,
sillä se syntyi Arnold Arboretumista
saaduista siemenistä. Puut olivat todella hyväkasvuisia. Oppaamme, joka itsekin suorittaa risteytyksiä mm . koristekirsikoilla ja alppiruusuilla, piti arvokkaana suorittaa risteytyksiä japanilaisten ja pohjoisamerikkalaisten puulajien välmä. Näin saataisiin oloihimme
paremmin soveltuvia kasveja. Onhan
tunnettua, että monet japanilaiset lajit
aloittavat kasvunsa liian aikaisin jalopettavat syksyllä tarpeettoman aikaisin kun pohjois-amerikkalaisilla lajeilla
on päinvastainen kehitysrytmi.
Muita harvinaisia havupuita oli
esirn. Picea maximowiczii-laji Japanista, jossa sitä tunnetaan vain kahdessa
paikassa. Abies equi-trojani-jalokuusen
on Nitzelius itse kerännyt Länsi-Turkista. Se muistuttaa suuresti Kaukasian
jalokuusta (A. nordmanniana). Korean
sembra (Pinus koraiensis) mandshurialaista alkuperää näytti viihtyvän ainakin toistaiseksi hyvin. Toisiaan suuresti muistuttavat Picea jezoensis (Ajanin
kuusi) ja P. hondoensis oli vertailun
vuoksi istutettu lähekkäisiksi metsiköiksi. Abies chensiensis, jota on
myös Mustilassa, oli hyvin koristeellinen kiinalainen laji. Myös Kiinasta kotoisin olevan kuusilajin, Picea neoveitchii, luulisi olevan kestävä meilläkin.
Mikä menestyy Göteborgissa, ei
tietenkään ole aina meille sopiva. Ilmasto on jo huomattavasti mereisem::
pää. Alin lämpötila 1900-luvulla on ollut -260C, ja sekin sotatalvina, jolloin
paleltui paljon kasveja. Istutukset me-

Kuva 3. Oppaamme Tor Nitzelius.
Fig. 3. Our guide Tor Nitzelius.

nestyvät SUOJ31Stssa notketrnissa, kun
taasen alueen lakiosissa kasvavat koivut
muistuttavat tuulen tuivertamina suuresti Lapin tunturikoivuja. Abies sachaIinensis (Sahalinin jalokuusi) näytti
viihtyvän huonosti arboretumissa.
Oikea alkuperä tärkeä
Puutarhasta on jäijestetty useita
tutkimusretkiä kasvimateriaalin hankkimiseksi. Dendrologisesti antoisirnmat ovat olleet Japarliin järjestetyt retket, mutta myös Alaskaan,Kanadaan,
USA:han, Jugoslaviaan, Puolaan, Turkkiin jäijestetyiltä retkiltä on saatu arvokasta materiaalia. Näin on saatu kasvimateriaalia juuri niiltä seuduilta, mistä on haluttu ja josta muuten olisi ollut
mahdotontakin sitiLsaada. Matkat on
rahoitettu Göteborgin kaupungilta,
Kunirlkaalliselta säätiöltä (Kungafonden)ja "Kasvitieteellisen puutarhan ystävät"-yhdistykseltä saaduilla avustuksilla. Tieto kasvien alkuperästä on tullut yhä tärkeämmäksi ja puutarhasta.
on jouduttu poistamaan esim. komeita
alppiruusuja, kun niiden alkuperä ei
ole ollut tiedossa.
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6.

NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR
Leif Simberg

När man reser söderut från Göteborg längs den flaka västkusten, överraskas man av att landskapet vid Laholms viken plötsligt byter karaktär vid horisonten reser sig ett mörkt
massiv, Hallandsåsen. På dess nordsluttning nära Båstad byggde trädgårdskonstnären Rudolf Abelin ( 1864-1961)
ett säreget komp1ex av trädgårdsstilarter. Han påbörjade detta arbete år
1906 och höll på i 35 års tid. Finska
dendro1ogernas exkursionsgrupp besökte Norrvikens trädgårdar på eftermiddagen den 27. juni.
Den centra1a punkten på området
är huvudbyggnaden, som på varje sida
har en annan fasad. 1 anslutning tili
dessa har utformats trädgårdar i olika
historiska sti1ar.
Man ahländer tili området från
öster genom den nära en halv kilometer
1ånga ·barockträdgården. Då man passerat fruktträdgården med sommarb1ommorna, fångas blicken av massiva
barrträdsgrupper på båda sidorna:
cypresser, tuja och ädeltall trängs i
skogsbrynet. För att på kort tid ernå
effekt, har man p1anterat 5 exemplar
av klena arter W1sarnmans. På hela området fmns det för övrigt ett rikt urval
väl utvecklade barrträd, vilka studerades ingående.
På byggnadens nordsida sluttar
terrängen, delvis ganska brant ned mot
havet. Här fmns en intressant japansk
avdelning, även om fasaden på denna
sida av huset knappast företer några
sådana drag. En bergbäck porlar nedför sluttningen omgiven av lignoser i
alla upptänkliga former, måleriska
hängbokar (Fagus silvatica f. pendula),
b1odbokar (F. s. atropunicea), små
flikbladiga japanska lönnar (Acer palmatu.m m.fl.) guldidegran (Taxus baocata f. aurea), enen i många variationer,

den brokbladiga
kameleontbusken
(Actinidia kolomikta), och en ståtlig
klätterhortensia (Hydrangea petiolaris),
bara för att näma några exempel. Vid
bäckens stränder utbreder sig mattor
av perennaväxter, ofta samlade invid
stigar, omkring lyktor, stengrupper o.
dyl. Det är förvånansvärt huru träffsäkert Abelin valt och p1acerat såväl
solitärer som kulissträd. Samklangen
har beundrats i årtionden och den står
sig fortfarande.
över den närbelägna österländska
terassen går stigen under en vid1yftig
idegran (Taxus baccata) tili renässansträdgården. Emellan tuktade häckar
utbreder sig låga blomsterrabatter mot
en spegeldamm. Något i den stilen anlades förr i många slottsträdgårdar.

Fig. 1. Renässansträdgård, Spegeldammen.
Fig. 1. Renaissance Garden, Mirror Pond.
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En avdelning i romantisk stil har
fått plats på sluttningen nedanför åsen.
Terrängen är som gjord för vattenfall
och kaskader, små dammar och springbrunnar med omgivande gräsmattor
och blomstersängar. Invid växer frodiga
rhododendronbuskar omgivna av allehanda skuggväxter. Anläggningen ansluter tili en skogspark, vars stigar ringlar upp tili utsiktsplatsen på åsen.
1 det sydvästra hömet av området
fmnerman det "Gröna rummet" gömt
bakom häckar och buskager. Det är en
modem anläggning, som frappant
sticker av från de gamla stilgårdama:

en stor fri gräsyta i vars bortersta höm
man byggt något lik en atriumgård.
Det är en utställningsareal där man
också får konsulthjälp för problem i
trädgården. Denna avdelning kan förändras efter behov, och det är lockande
att där söka nya ideer - men dendrologiskt sett var den minst givande, även
i detta hänseende en motsats tili den
övriga anläggningen.
Det mä med tillfredsställelse konstateras, att man funnit intressenter,
som är kapabla att vidare upprätthålla
denna unika anläggning.

Fig. 2. J apanska trädgården i
Foto: Leif Simberg
Fig. 2. The Japanese Gardenin orrviken.
Photograph by Leif Simberg

LEHDEN SEURAAVASSA NUMEROSSA JATKAMME MATKAKERTOMUSTA

1 FÖUANDE UMMER AV VÅR
TIDNI G FORTSÄTIER VI MED
RESESKILDRINGARNA
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DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET
Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina marraskuun 22. päivänä kello 19.00 hotelli Polar-Espoon kabinetissa. Seuran sääntöjen
mukaisesti kokouksessa käsitellään mm . seuraavan vuoden hallituksen
kokoonpanoa sekä valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
hallituksen jäsenet . Illallisen yhteydessä kuulemme ja näemme kaksi
esitelmää:
1) Katsaus Helsingin kaupungin puistoihin (Pekka Jyränkö)
2) Finlands odlade Rhododendron-arter i fårg (P.M.A. Tigerstedt och
Mauri Korhonen).
Stadgeenliga höstmöte hålles torsdagen den 22 november kloekan
19.00 i kabinett på hotell Polar-Esbo. Enligt föreningens stadgar behandlas bl.a. sammansättningen av nästa års styrelse samt väljes ordförande, viceordförande och styrelsens medlemmar.
1 samband med middagen hör och ser vi tvenne föredrag:
l) Katsaus Helsingin kaupungin puistoihin (Pekka Jyränkö)
2) Finlands odlade Rhododendron-arter i fårg (P.M.A. Tigerstedt och
Mauri Korhonen).

Järjestelyjen vuoksi pyydetään jäseniä ilmoittamaan osallistumisesta
seuran sihteerille (Jouni Mikola, puh. 661 401 /286)- myöskin muut
kuin seuran jäsenet tervetulleita.
Av organisatoriska skäl bedes medlemmama anmä/a till sekreteraren
(Jouni Mikola, tel. 661 401 /286) sitt deltagande - även icke-medlemmar välkomna.

T R X D G Å R D S N Y T T

vårt lands enda

svenskspråkiga trädgårdstidning - pigg och läsvärd, utk. 2 ggr i mån. Pris 17 mklår
Redaktion - Toimitus
E!!sobetsg.
Lusankatu

21 B 00170 H 17
'
·

Tel. 90-669 BBO Puh.
Ammattiviljelijöiden ja harrastajien pirteä puutarhalehti. llmeslyy kuukaudessa 2
kertaa, vain 17,- vuodessa
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WHY NO SHORT ROTATION
VARIETIES YET? by Max. Hagman
(p. 73). Much research is needed before
any recommendations for practice can
be given as regards short .' rotation
varieties. Even the basic questions of
what, where and when them should be
grown have still to be answered.
Breeding for short rotation trees
cannot produce any important results
until the preliminary research is finished. Nevertheless the collection of
potential materia! is already possible
and , in fact , partly completed.
Even if practical recommendations still have to wait, discussion
about the new subject seems to be
welcome. The Society Of Dendrology
is one possible forum for this discussion.
BIOLOGICAL ASPECTS OF
SHORT ROTATION CULTJVATION
by Olavi Luukkanen (pp. 74-77). The
annual timber production of forest
ecosystems in Finland is close to one
ton dry weight per year per hectare.
The most productive sites may yield
up to five tons per year per hectare.
Water is the crucial minimum factor,
but at the optimal water balance
(which may be reached on peatlands)
low carbon dioxide concentrations
become the most limiting factor.
Physiological genetics has much
potentia1 value in development of short
rotation forestry practice. On particular the low general rate of energy
absorption is a factor which could be

altered by means of breeding. A prolongation of the active growth period
by using evergreens or by utilizing bark
photosynthesis (as it occurs in aspens)
may increase the total annual photosynthetic yield. The Iong days early in
the growing season in Finland could
be effectively utilized be ensuring the
development of full leaf area at the
beginning of the season. Woody plants
may be more succesful in this respect
compared with herbaceous species.
Nutrient utilization varies genetically among different species, and trees
which benefit from high nutrient levels
could probably, as has been achieved
in agriculture. Alders deserve special
attention since they fix atmospheric
nitrogen , they could supply nitrogen
for a whole stand when alder is used
only as an admixture.
Water is a common minimum
factor, but its utilization is under genetic contra!, too. On peatlands, varieties which need much water can be
used if considerable increases of yield
could be obtained as a result.
Respiration (e.g. photorespiration) l:>sses should be studied in more
detail , since genetic variation seems to
be involved here, too.
BREEDI G OF SHORT ROTREE8 by Juhani Hahl,
TATIO
Foundation for Forest Tree Breeding
(pp. 78-80). The biologica: properties
of broad-leaved trees are more suitable
for short rotation culture than those
of conifers. The Foundation for Forest
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Tree Breeding has started to select
short rotation material among aspens,
poplars, alders, willows, and birches.
The fust experimental plantation
was established in 1973 by the Foundation using five species and a total of
5 600 seedlings or cuttings. Hybrid
aspens, poplar (P. rasumowskyana)
cuttings and seedlings of Betula
verrucosa, Alnus incana, and Salix
caprea were used in this experiment.
Further work will include elonai and
progeny selection and testing, as well
as hybridization, with the materia)
that proves to be most promising. For
crossing work, an intensive greenhouse
culture method has been developed to
shorten the generation interval. For
instance, birches and even larches will
flower at the age of two to four years
with this method.
THE FINNISH SOCIETY OF
DENDROLOGY VISITS SWEDEN
AND DENMARK: REPORT FROM
THE TOUR JUNE 25 -JULY 1, 1973.
lncludes a series of articles:
A FRUITFUL WEEK IN SWEDEN
AND DENMARK by Niilo Karhu (pp.
81-82). The Society paid a visit to
many dendrologically interesting arboreta and other Joealities in the two
countries during the week. This article
summarizes the tour program and is
an introduction to the following detailed descriptions.
STOCKHOLM CITY PÅRKS by
Robert Rainio (pp. 83-84, in Swedish).
The tour started at the Royal College
of Forestry, where the park and nearby collections of exotic trees were
demonstrated by Mr. Mårten Smedberg
and Professor C. -L. Kiel/ander. The
problem of insect damage in oaks
caused by moth larvae was discussed .
The damage was here, as in the oaks
of Turku Region in Finland, quite

extensive, but it did not occur in
South Sweden, as was observed later
during the tour.
Several species that are uncommon or not hardy enough in Finland
were seen: Ginkgo, Abies grandis,
Chamaecyparis nootkatensis, Pinus
ponderosa, Wisteria sinensis and CercidiphyOum. During the tour which
was concluded at the Ulriksdal Palace
and Haga Park Mr. Sven A. Hermelin
from the Swedish Society of Dendrology also joined us and contributed to
the succes of our short acquaintance
with the dendrologicaJ highlights of
Stockholm.
EKEBYHOV by Robert Rainio (pp.
85-86, in Swedish). The mansion of
Ekebyhov on an island of Lake Mälaren,
is surrounded by a park where beech
is the dominate species. Many exotics
have been planted here, too, and among
them especially Abies alba, Pinus
strobus and Quercus borealis have
reached large dirnensions. Chamaecyparis nootkatensis was frost resistant
in Ekebyhov, which may indicate that
this species could grow well enough in
South Finland. A surprising discovery
was an 8 metres high chestnut tree
(Castanea sativa), which apparently
had been damaged during cold wartime
winters but then recovered by producing sprouts. - A rapid sightseeing
through the main building and a look
at two of the oldest and Iargest oaks
in Sweden (one of them with a girth
of 9.3 m and an age of over 900 years)
were last memorable objects at Ekebyhov.
OMBERG STATE FOREST by Jouni
Mikola (pp. 86-'88). The Omberg Ridge
on the eastem side of the large Lake
Vättem is a popular recreation area. It
is also a well known tourist attraction
due to its peculiar and variable nature
and scen.ic views. Favourable Iocal
climatic and edaphic conditions have
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created rich vegetation that is mainly
found only in Central Europe. Many
areas within the Omberg Forest are
specially protected because of rare
herbaceous plants. Furthermore, the
old rural culture has had an impact
that can still be detected in the natural
conditions here. Timber production is
the main land use form at the present
time in the Omberg region, but much
attention is given to rec!eational and
landscape conservation aspects, too.
The combined purposes of management have been successfully achieved.
Our group became acquainted
with meadow landscapes which earlier
were used for haymaking. The vegetation is preserved by frequent mowing and removai of shrubs. Silvicultural
objects shown to us included plantations and mature stands of beech
and their management, as well as introductions of exotic trees. Silver frr
{Abies alba) in particular has proved
to be successful. Because of by-products such as green branches which are
sold to florists this species may be
twice as profitable as spruce. Autochthonous yews, with a variety of stem
forms, and orchids on euthrophic
peatland were the concluding objects
of the tour in Omberg.
GOTHENBURG BOTANICAL GARDEN by Pentti Alanko (pp. 89-91 ).
This garden was one of the most
interesting spots of the whole tour,
thanks to our guide, the well known
Swedish dendrologist Tor Nitzelius.
A considerab le part of the materia! in
this garden has been collected by him
personally during journeys to East
Asia, for instance. Because of limited
time the Far East collections were our
main objects here, both in the so calied
Japanese Valley and in the main part
of the Arboretum. Perhaps Gothenburg
has the most complete collection of
Japanese flora in Europe.

Finnish dendrologists were delighted by many plants in this garden,
especially the ornamentals. Unfortunately only few of them may be hardy
in Finland. Nevertheless, the visit encourages us to continue experiments
and breeding work with such insufficiently known species as Japanese
alders {Alnus firma, A. hirsuta, A.
maximowiczii), cherries (besides Prunus
sargentii, also P. grayana) and Japanese
Pinus and Abi<!S hybrids. A combination of Japanese species (with early
sprouting and early budset) and North
American species (often with late
sprouting and late budset) may yield
hybrids with better adaption to the
vegetation period that prevails in
Scandinavia.
NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR by
Leif Simberg (pp. 92-93 in Swedish).
This park, the Norrviken Gardens, is a
large complex of different styles of
landscape architecture. It is situated
on the west coast of Sweden, on the
northero slopes of the Halland Ridge.
The unique park was created in 35
years, beginning in 1906, by the garden
enthusiast and landscape master
Rudolph Abelin.
The frrst view of the park is the
large Baroque Garden. One of the
attractions here is the J apanese Garden
with running water and trees and
shrubs in striking shapes and colors.
The Renaissance Garden and the Romantic Garden are also among the
highlights of the park. These were the
parts of the exhibition concerned with
different historical styles in garden
architecture. The park also included a
modern exhibition that served as a
demonstration
and
consultation
ground for homebuilders and amateur.:
gardeners.
This series of articles continues in next
issue.
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KRllS~UUROMlliTTEITÄ

Energiapula ja raaka-aineiden loppumisesta keskusteleminen osoittavat miten helposti "kehittyneet teollisuusmaat" joutuvat katastrofin partaalle. Hiljattain ovat metsänjalostajamme kiinnittäneet huomiota siihen että keskusteluun
energiakriisistä liittyy läheisesti lehtemme viime numerossa esille otettu aihe,
puiden lyhytkiertoviljely eli puiden tehostettu, peltoviljelyn tapainen kasvatus.
Maailmassa, jossa kilpailu uusiutumattomista luonnonvaroista kiihtyy , katseen kohdistaminen puihin uusiutuvina luonnonvaroina on yhä ajankohtaisempaa. Tuottavuuden lisääminen nykyisellä metsäalalla on Suomessa mahdollista
melko pitkälle, mutta sillä on omat rajansa. Kuten edellisen numeron artikkeleissa todettiin, puun intensiivisin mahdollinen viljely kokonaan muualla kuin tavanomaisen metsätalouden piirissä ja tuotetun puun täydellinen hyväksikäyttö tarjoaisi perinteellisen metsätalouden rinnalla (mutta ei sen tilalle) jatkuvan ja uusiutuvan energia- ja raaka-ainelähteen.
Puuntuotoksen lisääminen ja tehostaminen ei maapallon energiatasetta ajatellen hyödytä paljon, jos tehostamistoimenpiteisiin samanaikaisesti tuhlataan
energiaa esimerkiksi keinolannoitteiden tai keinokastelun muodossa. Lyhytkiertoviljelyn hyvä puoli on siinä, että siinä on mahdollista - jos niin halutaan käyttää hukkaenergiaa, joka muutoin jäisi vain ympäristöä pilaamaan:jätevettä,
jäteravinteita, ehkä jätelämpöäkin.
Toinen tapa tuottaa puiden avulla raaka-ainetta ja käyttökelpoista energiaa
on mahdollisimman ekstensiivisten , siis vähän ponnistuksia vaativien menetelmien
käyttö. Suomessa tämä ei näy yhtä selvästi kuin eräillä muilla maapallon seuduilla,
joissa pelkästään metsää istuttamalla voitaisiin saada ihmeitä aikaan. Keski-Afrikan juuri nyt käsittämättömän kurjat olosuhteet voidaan lopullisesti parantaa
vain metsää istuttamalla ja suojelemalla . Vain täten nimittäin estetään aavikon
leviäminen, maan kuluminen ja vesivarojen ehtyminen. Puun tuottamista tärkeämpiä ovat silloin metsän seurausvaikutukset ja energian ja luonnonvarojen
välillinen lisääntyminen.
Edelliseen liittyy jatkuvasti hieman epäselvä aihe, metsien ympäristövaikutus. Yleiset mutta virheelliset käsitykset puiden istutuksen tai hakkaamisen vaikutuksesta ilman happi- tai hiilidioksiditasapainoon pitävät paikkansa - ja hyvin
vähäisessä määrin - lähinnä vain edellä mainitussa autiomaan metsitystapauksessa.
Esimerkiksi Suomessa metsänhoidon menetelmin yleensäkään ei voida vaikuttaa
hapen tai hiilidioksidin määrään koska kasvillisuutta on metsämaalla joka tapauksessa ja koska lisääntyvää yhteytystä aina seuraa lisääntyvä hengitys. Sen sijaan
puilla ja metsillä on kiistämätön merkityksensä esimerkiksi kaupunkiympäristössä
pölyn ja muiden ilman epäpuhtauksien sitojina, melun vaimentajina ja yleensä
viihtyvyyden lisääjinä . - Tähänkin aiheeseen on syytä palata vielä tarkemmin.
Uusia puulajeja tutkimalla, kokeilemalla ja istuttamalla voidaan edistää
hyvinvointia ja jopa korjata ihmisen ekologisesti turmiollisia aikaansaannoksia.
Dendrologeina olemme tavallisesti syvemmin kiinnostuneita vain jostakin tietystä
puihin liittyvästä asiasta, kuten puiden maisemallisesta ja koristeellisesta arvosta,
puista selluloosan raaka-aineena tai puista kasvillisuutta tai kasvikunnan järjestelmää muodostavina olioina. Dendrologeina meidän pitäisi olla kuitenkin kiinnostuneita mahdollisimman monesta näkökohdasta.
Joulukuuset eivät varmaan muodosta suurta osaa maapallon biomassasta,
mutta tällä hetkellä ne ovat ajankohtainen esimerkki puiden moninaisesta merkityksestä ja siitä, että puut ovat muutakin kuin raaka-ainetta tai energiaa. Toivon
että DendrologianSeuran jäsenet ovat kukin löytäneet onnistuneen joulupuun.
Toivotan samalla lehden lukijoille onnea alkavalle vuodelle.
Olavi Luukkanen
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KUKA KORISTEPUITA JALOSTAMAAN ?

Pentti Tyystjärvi
Koristepuilla tarkoitetaan tässä
puuvartisia kasveja: puita, pensaita ja
varpukasveja, joita hankitaan ihmisen
elinympäristöön pihamaille, puistoihin ja kulkureittien varsille ja joiden
ensisijaisena tehtävänä on parantaa ihmisen viihtyvyyttä. Koristepuiden kasvatus ja käyttö on meillä ollut usein
vähäiseen kokemukseen ja ulkolaisiin
esimerkkeihin perustuvaa. Koristepuiden johdonmukaista jalostusta ja käyttömahdollisuuksien selvittelyä ei sensijaan ole suoritettu. Tarvetta kyllä olisi selvittää esim. mitä puita ja pensaita
käyttämällä uusien asutusalueiden ympäristö nopeimmin saadaan vihreäksi
ja tuuheaksi, tai mitkä koristepuut
parhaiten kestävät asutustaajamien ja
teollisuusalueiden savua, pölyä ja kemikalioita, tai mitä koristepuita voidaan
käyttää Lapissa.
Seuraavaan luetteloon on koottu
eräitä tärkeimpiä koristepuiden jalostuskohteita:
1. Yksittäiset koristepuut,joita käytetään elävöittämään puutonta maisemaa, esim. kultakuusi nurmikon keskellä.
2. Maisemapuut, joita käytetään
ryhmissä tai metsikköinä korostamaan
maiseman luontaisia ominaispiirteitä
esim. tervalepikkö rannalla, tuuheat
lehtipuut puronlaaksossa ja männikkö
hiekkaharjulla j.n.e.
3. Suojaistutukset, joita voidaan
käyttää torjumaan liiallista melua, tuulta ja aurinkoa. Suojaistutuksia käytetään myös näkösuojan aikaansaamiseen. Suojaistutusten perustamisessa
on yleensä aina kiire, ja tarkoitukseen
tulisi löytää mahdollisimman nopeakasvuisia mutta kestäviä puulajeja.
4. Savua, pölyä ja kemikalioita kestävät koristepuut, joita voidaan käyt-

Kuva 1. Metsänjalostussäätiön Haapastensyrjän Metsänjalostuskeskuksen kuusilrumpua.
Fig. 1. Spruce collections at the Haapastensyljä Breeding Cerrter of the Foundation for
Forest Tree Breeding.

tää siellä missä ilma on niin saastunutta, että useimmat puut ja pensaat voivat huonosti . Esimerkiksi poppelin on
todettu sietävän kemikalioita enemmän kuin monet muut puulajit, ja lehtipuut yleensä kestävät ilman saasteita
paremmin kuin havupuut.
5. Valtateiden suoja- ja koristetarkoitukseen istutettavat puut.
Varsinkin moottoriteiden rakentamisessa tarvitaan monenlaisia istutuksia
ja eri käyttötarkoituksiin soveltuvia
puita. Kaistojen väliin, leikkausluiskiin,
liittyrnien välialueille ja lepopaikkojen
ympärille tarvitaan puita, joilla kaikilla
on omat vaatimuksensa. Voi tulla myös
aika, jolloin valtateiden molemmin
puolin maa ja ilma saastuu pakokaasujen lyijystä ja rikistä niin paljon, että
lähialuetta ei voida käyttää maatalouden tarpeisiin ja lähialueet halutaan
täyttää suojaistutuksilla. Myös kolariystävällisten ja kolarinkestävien puiden
jalostaminen voi motorisoituvassa yhteiskunnassa tulla ajankohtaiseksi.
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Kuva 2. Riippakuusiryhmä Haapastensyrjän
rotu puistossa.
Fig. 2. Pendulous spruce cultivars at Haapastensyrjä.

6. Pohjois-Suomessa menestyvät koristepuut.
Metsien viljelyssä on todettu , että eteläistä alkuperää olevat taimet eivät menesty pohjoisessa. Pohjois-Suomea varten joudutaan koristepuut kasvattamaan käyttämällä pohjoisia alkuperiä
tai etsimällä muualta maailmasta kasveja,jotka elävät suunnilleen samanlaisissa olosuhteissa ja saattavat menestyä
myös Suomen Lapissa.
7. Joulukuuset, seppelhavut, ruukkukasvit y.m. muodostavat oman tärkeän ryhmänsä. Nuden käyttö ja vaatimustaso kasvavat ihmisten kulutustason noustessa.
8. Koristepensaita käytetään rinnan
puiden kanssa siellä missä halutaan
tuuheutta, mutta ei korkeutta. Voidaan käyttää myös puita ja pensaita
samanaikaisesti, jolloin saadaan täysin
Jäpipääsemätön tiheikkö .
ykyisin
käytetyistä koristepensaista pääosa on
ulkolaisia jalosteita, joiden ilmastonkestävyys ei aina ole taattu. Meillä olisi mahdollisuus jalostaa ja monistaa
kotimaisista pensaista kauneusarvoiltaan täysin ulkolaisten jalosteiden ve-

roiSia, mutta kestäviä koristepensaita
Jalostuksen lähtökohtana voisi olla
esim. kataja, kuusama, paatsama, näsiä,
paju, pihlaja, tuomi, herukat, taikinanmarja, koiranheisi, orjanruusu j.n.e.
9. Varpukasvit soveltuvat aluskasvillisuudeksi siellä, missä ei kuljeta. Sensijaan kulutusta ne kestävät huonommin kuin nurmi ja varvuston uusiutuminen on hitaampaa kuin nurmen. On
kuitenkin monia paikkoja, missä varpukasvillisuus edustaa Juonnonmukaisempaa aluskasvillisuutta kuin nurmi,
ja lisäksi varpukasvillisuuden hoito on
vaivatonta ja halpaa. Varpujaon paljon
mutta aluksi voitaisiin ottaa kokeilujen ja jalostuksen kohteeksi yleisimmät: kanerva, variksenmarja, sianpuoJukka, puolukka, mustikka, juolukka,
suopursu, vaivaiskoivu j.n.e.
Metsänjalostussäätiö vahnis työhön valtion tuella
Metsänjalostussäätiö on erikoistunut käytännön metsänjalostustyöhön
päämääränä puuraaka-aineen lisääminen ja parantaminen. Jos päämääräksi
asetetaan koristepuiden jalostaminen,
on kyseessä käytännön jalostustyö ja
jalostusmenetelmät ovat samansuuntaisia kuin Metsänjalostussäätiön tähänastisessa toiminnassa. Siksi tuntuisikin
tarkoituksenmukaiselta, että Metsänjalostussäätiö ottaisi myös koristepuiden jalostustyön ohjelmiinsa. Koska
hyöty koristepuiden jalostuksesta tulee koko yhteiskunnan hyväksi ja koska koristepuiden jalostus ainakin aluksi tulisi olemaan tekijälleen tuloa tuottamatonta olisi työhön saatava yhteiskunnan varoja valtion tulo- ja menoarvion kautta.
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CASUARINA- MONIPUOLINEN TROPIIKIN PUU
Suree Bhumibharnon
Käännös: 0. Luukkanen

Lehtemme ei aikaisemmin ole julkaissut tropiikin luonnon kuvauksia.
Uskomme kuitenkin, että dendrologisen yleissivistyksen kannalta ei ole pahitteeksi hieman tutustua todella eksoottisiin puihin. Seuraavassa esittelee
MMK Suree Bhumibhamon meille
erään tärkeimmistä tropiikissa viljellyistä puulajeista ja kertoo sen kasvatuksesta - etenkin kotimaassaan Thaimaassa. Artikkelin kirjoittaja on Bangkokin Kasetsart-yliopistosta ja työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitoksessa.
Meren rannalla kävellessään kohtaa Thaimaassa melko varmasti hyvin
pian suuren ainaviliannan puun, joka
jonkin verran muistuttaa mäntyä. Tarkemmin tutkittaessa ilmenee, että puu
ei kuitenkaan ole havupuu. Sen oksat
koostuvat vihreistä versoista, ja lehdet
ovat aivan pienet, suomumaiset. Puun
thaikielinen nimi viittaa kuitenkin havupuuhun: son tale tarkoittaa merimäntyä. Burmaksi puun nimi on tinyn
eli yksinkertaisesti mänty. Alkuperäisessä kotimaassaan Australian Queenslandin seuduilla puu tunnetaan englanninkielisillä nimillä swarnp oak ja she
oak. Sen muita englanninkielisiä nimityksiä ovat common beefwood, ironwood, horsetail casuarina ja horsetail
tree.
9asuarina-suku käsittää noin 35
etupäässä Australian itä- ja pohjoisosiin
levinnyttä lajia. Myös lndomalaijilaisella alueella ja Polynesiassa tavataan
tämän suvun lajeja (STREETS 1962).
Eri lajit erotetaan toisistaan etupäässä
versojen tyvisuomujen lukumäärän sekä myös "hedelmän" ja muiden tuntomerkkien perusteella (HALL & al.

1970). Tärkeimmät lajit ovat C. cristata
Miq., C. cunninfi_hamiana Miq., C.
equisetifolia Forst., C. glauca Sieb., C.
junghurhniana Miq., C. leptocladaMiq.,
C. lepidophloia F.V.M., C. montana
Jung. var validior,
C. quadrivalvis
Labill., C. stricta, C. suberosa Ott. &
Diet., C. toruiosa Ait. jne. (BOR 1953,.
HALL & al. 1970, McMINN & MAIN
1951. STREETS 1962).
Thaimaassa, kuten melko laajalti
muuallakin, vain laji C. equisetifolia on
yleinen istutettuna. Toinen, Indonesiasta kotoisin oleva laji C. junglwrlzniana ei esimerkiksi muodosta Thaimaassa
lainkaan hedekukkia (BHUMIBHAMON 1973). Tätä lajia voidaan kuitenkin lisätä taivukkaista tai Indonesiasta
tuotetusta siemenestä. Siemeneiliseen
uudistamiseen liittyy kuitenkin eräitä
vaikeuksia, kuten jäljempänä käy ilmi.
Seuraavassa käsiteUään etupäässä C.
equisetifolia-lajia.
·
Tämä laji on keskikokoinen ja hyvin koristeellinen. Se tuotettiin Thaimaahan noin 70 vuotta sitten. Puu on
nopeakasvuinen, ja tuloksena voi olla
jopa 35 metrin pituus. Sitä viljellään
etupäässä Thaimaan tasankoalueilla ja
merenrannoilla.
Casuarina viihtyy parhaiten hiekkamaalla ja kasvaa hyvin huonosti savimaalla. TROUP (1921) on selvittänyt että pohjaveden korkeus on puun
kasvun kannalta ratkaiseva tekijä. Hiekkamaallakin puu jää kitukasvuiseksi ja
pensasmaiseksi, mikäli kuivan kauden
aikana pohjavesi laskee liiaksi. Samoin
jos maa on liian märkää tai tulvan alle
jäävää, puut usein sairastuvat ja kuolevat.
Paljaalle merenrantahietikolle Casuarina pystyy kuitenkin usein muodostamaan metsän, tropiikin auringon
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paahteesta huolimatta. Vain tämä puu
on osoittautunut sopivaksi metsäpuuksi näissä vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Jo 15 vuodessa Gasuarina-metsikkö
voi olla hakkuukypsää. Puun valontarve on suuri, ja jo lieväkin varjostus on
sille haitallista. Tämä selittää osaksi sen
viihtymisen aukeilla merenrannoilla.
On havaittu, että Casuarinan sirkkataimet eivät pysty kehittymään päällysmetsän alla, eivät edes saman puulajin
aikaansaamassa lievässä varjostuksessa.
Puun kukat ovat hyvin pienet ja
"hedelmä" käpymäinen, noin 2 cm läpimitaltaan. Tämän sisällä ovat pienet
siivelliset pähkylät, joita kiloon menee
yli 700 000 kappaletta. Puu tuottaa
siementä jo nuorella iällä , hyvät siemensadot ovat yleisiä jokseenkin joka
vuosi (MAGINI & TULSTRUP 1955).
Osittain ilmeisesti pienen koon johdosta siemen säilyy vain muutamia kuukausia tai korkeintaan vuoden ajan.
TROUP (1961) totesi, että vuoden
ajan säilytetystä siemenestä iti vain 5 %
ja 18 kuukauden kuluessa itävyys oli
nollassa. Tämän vuoksi siementä ei
kannata säilyttää edes kylmävarastossa, vaan se on kylvettävä kolmen kuukauden kuluessa kypsyruisestä (BHUMIBHAMON 1973).
CASUARINA METSÄPUUNA
Metsätaloudelliselta kannalta on
huomionarvoista Casuarinan kuivuudenkestävyys.
Intiassa on TROUP
(1921) todennut haittapuole na olevan
voimakkaan juuriversojen muodostumisen rannikkoalueiden viljelymetsissä. Saman tutkijan mukaan Casuarina
lisääntyy yleisesti kasvuUisesti , joko
juuri- ja kantovesoista taikka juurtuvista alaoksista eli oksavesoista.
Juurinystyrämikrobien avuiJa tapahtuva ilmakehän typen sidonta on
Casuarinalle tyypillinen tärkeä ekologinen ominaisuus. Kute n tunne ttua
myös eräillä muilla rantojen pioneeri-

Kuva l. Kirjoittaja kollegoineen Casuarinametsikössä Bangkokissa, Thaimaassa. Kuvan
ylälaidassa näkyvät tyypilliset neulasmaiset
versot.
Fig. 1. The author with colleagues in a Casuarina stand in Bangkok, Thailand . N.eedle-like
leaves can be seen in the upper part of the
picture.

puilla on samanlainen typensidontakyky (esimerkiksi lepät, tyrni, suomyrtti). Thaimaassa ei ole kokeiltu vielä,
mikä mahdollinen vaikutus olisi oikean mikrobikannan valinnalla Casuarinan kasvuun. Puulajien siirron yhteydessä on tropiikissa usein havaittu olevan merkitystä sillä, että myös juurissa elävä pieneliö siirretään uudelle kasvu paikalle. Casuarinan ollessa kysymyksessä tämä asia vaatii vielä tarkempaa tutkimista (ALDRICH & BLAKE
1923 , BORISin 1953 mukaan). Mainitut tutkijat ALDRICH ja BLAKE
myös suosittelivat Cas.uarinan käyttöä
santelipuun isäntäkasvina; santeli nimittäin on puoliksi juuriloinen.
Casuarinan puuaine on hyvin kovaa, punertavan ruskeaa ja kuivuessaan
halkeilevaa. Sitä käytetään yleisesti
polttopuuna. Se sopii hyvin tähän tarkoitukseen - itse asiassa Casuarinaa
on sanottu maailman parhaaksi peittopuuksi, koska se palaa tuoreenakin .
Puuta käytetään myös paaluiksi ja parruiksi ja se on termiitinkestävää .
Muissa maissa Gasuarinaa •n istute ttu yle isesti trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. BennudaUa sitä on
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STREETSin (1962) mukaan istutettu
hyvin paljon tuhoutuneider. Juniperus
bermudensis-metsien tilalle. Lajin viljelyksiä on myös perustettu Ceylonille,
Intiaan, Mauritiukselle, Nigeriaan , Malawiin ja Tansaniaan. Viljelysten epäonnistumisista on tietoja Ghanasta ja
Sarnbiasta. Kokeiluluontoisesti Casuarinaaon viljelty metsäpuuna mm. Kyproksella, Israelissa, Sierra Leonessa,
Trinidadissa, Rhodesiassa ja Ugandassa.

Kuva 2. Casuarina equisetifolia Helsingin yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta.
Fig. 2. Casuarina equisetifolia from the Botanical Garden of the University of Helsinki.
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VllKONLOPPUSAVOTTA

T~TON

ARBORETUMUSSA

Jouni Mikola

Dendrologian Seuran tämänvuotinen taikooretki tehtiin lehdessämme
kevätpuolella tiedotetun ohjelman mukaisesti Tammiston arboretumiin Karjalohjalie kesän ensimmäisenä viikonloppuna 2.-3. päivinä kesäkuuta. Moni etukäteen mukaan lupautunut dendrologi joutui jäämään kotiin juuri näihin aikoihin liikkuneista lakkohuhuista
seuranneiden bentsiininsaantivaikeuksien takia. Osanotto muodostui kuitenkin ilahduttavan vilkkaaksi, ainakin ensimmäisenä talkoopäivänä: parhaimmillaan Tammistossa oli työn touhussa
kaksikymmentä dendrologia.
Aikaisemmat Dendrologian Seuran vierailut Tammistossa, ts. kesäretkikäynti vuonna 1971 ja viime vuoden
talkooretki, olivat molemmat sattuneet myöhäiskesään. Tämänvuotinen
retki järjestettiin jo vaihtelunkin vuoksi alkukesään. Nyt voitiin nähdä myös
vähän Tammistan kukintaa, mm. Rhododendronien kukinta oli alullaan ja
monet perennaistutukset parhaassa
kukkaloistossaan.
Tulokahveista selvittyään taikooväki jakaantui kahteen työryhmään.
Kevyemmin varustettu osasto ryhtyi
jatkamaan viimevuotisen taikooretken
työn jäljiltä jo alustavasti siivotuilla
lohkoilla, päärakennuksen liepeillä.
Raskaammin aseistettu ryhmä otti urakakseen laajan vesakkoalueen raivaamisen puiston keskiosan rehevässä laaksossa; täällä istutetut puut ja pensaat
olivat jo todella hätää kärsin1ässä. Päivän kuluessa itsekukin voi hakeutua
uusiin kohteisiin, mieleisensä kasvillisuuden ja työlajin pariin. Moottorisaha
oli tiiviisti käytössä ja vesurit heiluivat
jatkuvasti pitkälle iltapäivään. Lämmin
kesäinen sadekin yllätti, mutta kesti

Kuva 1. Professori Sakari Saarnijoki, Tammistan Arboretumin paras tuntija, ei tyytynyt olemaan päällysmiehenä vaan myös osallistui aktiivisesti itse raivaustöihin. Kuvat:
Olavi Luukkanen
Fig. 1. Professor Sakari Saarnijoki leads the
rescue operation.
Photographs by Olavi Luukkanen

pitkään ennenkuin se alkoi suuremmin
hidastaa työn tahtia. Puiston keskiosan
laaja notkelma saatiin raivatuksi, ja samalla voitiinkin tyydytyksellä todeta
ehkä kiireellisemmän pelastustyön
Tammistan arboretumissa tulleen tehdyksi.
Arboretumin nykyinen omistaja,
Diakonissalaitos, piti tänäkin vuonna
hyvän huolen talkooväestään. Sateenkasteleroa joukkomme siirtyi lauantaipäivän työn päätyttyä pois Tammistosta, n. 10 km päähän Karjalohjan Puujärvelle Heponiemen lomakeskukseen,
joka myös on Diakonissalaitoksen
omistuksessa. Tammistoon emme tällä
kertaa voineet jäädä , koska lasten kesäsiirtola aloitti siellä toimintansa samana päivänä. Heponiemessä nautitun
päivällisen jälkeen taikoojoukko hupeni yllättäen hyvin vähiin , yksi toisensa
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Kuva 2. Ennen raivausta ei ahkeria vesurirniehiä ja -naisia viidaleosta paljon erota ...

KuYa 3. Mutta työn jälkeen maisema on jo
avarampi.

Fig. 2. Students of dendrology practice are
hardly visible before the work starts ...

Fig. 3. But the result gives an open view.

jälkeen kansalaisia joutui lähtemään
muille asioilleen, ja moni kai sai tarpeekseen yhdestä sadepäivästä Tammiston vesakoissa. Heponiemeen iltaa
viettämään jäi lopulta vain seitsemän
henkeä, mutta tunnelma rantanuotiolla oli sitä viihtyisämpi.
Sunnuntaina jäljellejäänyt pieni
taikooryhmä suoritti vielä puistonhoitotöitä Tammistossa, vähän vesakonraivausta, kuivien oksien karsintaa
yms. Otimme savotan nyt kuitenkin
enemmän botaniikan harrastuksen ja
opintoretken kannalta. Arboretumin
lajiston tarkasteluun olikin mainiot

edellytykset, koska paras Tammiston
tuntija, professori Sakari Saarnijoki
sattui kuulumaan tähän pieneen "jälkijoukkoon".
Seuramme on kahdella talkooretkellään saanut jo paljon aikaiseksi Tammistossa. Työtä riittäisi tietenkin <aikka loputtomiin. Jos intoa ja harrastusta edelleen löytyy, voisi vastaisuudessa
ajatella yhdistettyjen tutustumis- ja savottaretkien tekemistä joihinkin muihinkin maamme arboretumeihin, esim.
Oriveden Hörtsänään. Katsotaanpa
millaisia ajatuksia ja mielialoja ensi kesäksi kehittyy.
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SAKSAN DENDROLOGEJA SUOMESSA 28.7.-4.8.1973
Olavi Luukkanen
Viikon ajan heinä- elokuun vaihteessa kierteli Suomea Saksan Dendrologisen Seuran kahdeksankymmenpäinen retkikunta. Vierailijoita johti saksalaisen seuran puheenjohtaja professori Franz Meyer. Ohjelman suunnitteluun osallistuivat suomalaisten dendrologien edustajina Peitsa Mikola ja
P.M.A. Tigerstedt. Näiden oppaiden
lisäksi oli kiertomatkalla mukana neljä
muuta oman seuramme jäsentä. Eri
kohteissa oli mukana paikallisten isäntien lisäksi muitakin suomalaisia dendrologeja,joten alan yhteistyötä Saksan
Liittotasavallan ja Suomen välillä vahvistettiin tehokkaasti. Käytännöllisistä
järjestelyistä vastasi koko matkan ajan
erinomaisella tavalla matkatoimistoekspertti ja dendrologi Leo Pilz, mikä
seikka kannattaa muistaa nyt, kun
oman seuramme katseet kääntyvät
Keski-Euroopan
matkailumielessä

suuntaan.
Siteitä Suomeen on Saksan Dendrologisella Seuralla jo paljon varhaisemmalta ajalta. Kyseinen seura teki
jo v. 1926 maallamme matkan, josta
on kirjakin julkaistu. Tuon 47 vuotta
sitten tehdyn vierailun osanottajista
yksi, tunnettu dendrologi Franz Boerner oli nyt toista kertaa mukana tällaisella matkalla.
Espoon Otaniemestä käsin tutustuivat vierailijat alkajaisiksi Tapiolaan
sekä Helsingin kaupungin ulkoilumeb
siin Salmenka.rtanossa. Toisena varsinaisena retkeilypäivänä oli vuorossa
eräs pääkohteista,Mustilan Arboretum.
Yksityismetsätalouteen tutustuttiin Iitin Suokannan siemenvtljelyksillä, ja
Jyväskylässä ohjelmassa olivat käynnit
Vaajakosken hybridihaavikoissa ja
Schaumanin vaneritehtaalla.

Kuva 1. Tapiola oli vieraiden -ensimmäinen tutustumiskohde Suomessa. Kuvat
1- 6 kirjoittajan, muut J. Mikolan.
Fig. 1. Tapiola Garden City, the first object of the excursion. Photographs
l -6 by the author, others by J. likola.
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Kuopion ympäristössä tutustuttiin Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen koeasemaan ja kokeilutaimitarhaan, Pohjois-Savon piirimetsälautakunnan opastuksella koivumetsien ja
visakoivikoiden hoitoon sekä lopuksi
Puijon tornin pyöriviin maisemiin ja
pyörivään ruokapöytään. Iltaan mennessä pyörittiin busseilla Kajaaniin
asti.
Torstai 2.8. käsitti paksusammalkuusikoiden biologiaan ja metsänhoitoon tutustumista Kainuun piirimetsälautakunnan opastuksella. Iltapäivällä
saavuttiin Rukalle, jossa oli tilaisuus
kiipeämällä tai hissin avustuksella tutustua alpiiniseen metsänrajaan.
Seuraava päivä, perjantai 3.8., oli
viimeinen retkeilypäivä. Joukko jakaantui tällöin kahtia: reippaimmat
kävelivät n. 15 km :n matkan läpi Oulangan kansallispuiston Oulun yliopiston biologiselle asemalle, loput matkasivat sinne bussilla. Päivä erämaaluonnon keskellä muodostui juhJavaksi päätökseksi Saksan Dendrologian Seuran

Kuva 2 . Tapiolan kierrokselta.

Suomen vierailulle. Samana päivänä
seurue lensi vielä Helsinkiin, josta varhain seuraavana aamuna joukko palasi
lentäen kotimaahansa . Oheiset kuvat
kertovat muutamista vierailun kohokohdista.

Kuva 3. Tammen viljelykysymykset ovat
saaneet ilmeet mietteliäiksi Helsingin kaupungin ulkoilualueella Salmenkartanossa.
Fig. 3. A plantation of oak has caused deep
meditation in the recreational forests of the
City of Helsinki in Salrnenkartano.

Fig. 2 . From the sightseeing tour in Tapiola.
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Kuva 4. Mustilan arboretumissa tutustuttiin
perusteellisesti ulkolaisten puiden metsikkökokeisiin. Kuvassa luontaisesti uudistuvaa
Pseudotsuga-metsää.
Fig. 4. In the Mustila Arboretum the guests
became acquainted with whole stands of
exotic trees. Natural regeneration of Douglasfu.

Kuva 5. Muistoksi Mustilan vierailusta kävijät luovuttivat Microbiota d~cussata-taimen.
Fig. 5. As a memory, a seedling of Microbiota decussata was given to the hosts at
Mustila.

Kuva 6. Mustilan vierailun päätöstilaisuudesta. KeskeUä Peter ja Axel T igerstedt, 4 7 vuotta sitten vastaavaUa vierailulla oUut veteraani Franz Boerner sekä Saksan Dendrologisen seuran puheenjohtaja Franz Meyer.
Fig. 6. The guests before departure from Mustila. ln the middle (from left) the hosts Peterand
Axel Tigerstedt, the veteran visitor from the excursion 4 7 years ago Franz Boerner, and the
German Chairman and excursion Ieader Franz Meyer.
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Kuva 7. Vaivaiskoivun taimet kiinnostuksen
kohteena Suonertioen metsänviljelyn koeasemalla.
Fig. 7. Seedlings of Betula nana are studied
by the guests at the Suoneitieki experimental
nursery.

Kuva 8. Visakoivikkoa Toivalan metsäkoulun läheisyydessä.
Fig. 8. A stand of curly birch near the
Forestry School of Toivala.

Kuva 9. Metsänrajan tuntumasta Rukalta.

Kuva 10. Oulangan Ristikallio.

Fig. 9. At the alpine timberline, Mount Ruka.

Fig. 10. "Ristikallio", a pictur.esque site near
the Oulanka BiologicaJ Station.
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DENDROLOGIAN SEURAN RUOTSIN JA TANSKAN RETKI
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS EXKURSION TILL
SVERIGE OCH DANMARK
25.6.-1.7.1973
(Jatkoa ed. numerosta- Forts. från föreg. nummer)
7. HALLANOIN VÄDERÖ
Tuulikki Simojoki

Lounais-Ruotsissa Hallandin maakunnan Torekovin satamasta lähti torstaiaamuna 28.6.1973 valkoinen troolari kanne11aan kourallinen sateen ja
suolaveden kastelemia suomalaisia
dendrologeja. Matkan päämääränä oli
3 km rannikolta sijaitseva Väderön saari, historiansa, geologiansa, floransa ja
faunansa johdosta todellinen rara avis
Kattegatin saarien joukossa. Retkikunnan oppaina olivat metsänhoitaja Ernfors sekä saaren kasvistoa 1920-luvulta
lähtien tutkinut ja siellä nytkin kesäänsä viettävä tohtori Hervid Vallin.
Väderön pinta-ala on 310 ha,
korkein kohta 23,8 m merenpinnan
yläpuolella. Ympäröivä vesialue on
riuttaista ja matalaa, täynnä pieniä saaria ja luoteja. On laskettu, että jos maa
kohoaisi 6 m, Väderön pinta-ala laajenisi yli kaksinkertaiseksi. Kallioperusta
on rauta- ja savivälkegneissiä. Saaren
pohjoisosassa on 20-25 m leveitä diabaasiselänteitä itä-länsisuunnassa ja
am fibolii ttiselän teitä
pohjois-eteläsuunnassa. Torekovin puoleisilla rannoilla on kambrisia hiekkakiviesiintymiä, joissa on merkkejä elämästä yli
500 miljoonaa vuotta sitten. Litorinameren aikaisia rantavall eja on havaittavissa n. 12,5 m nykyisen merenpinnan
yläpuole11a. Irtonaisia maalajeja ovat
moreenit, savi, eri turvelajit sekä hiekka, joka paikoin saa lentohiekan luonteen. Kivilajivail1teluineen, muinaisine
rantava11eineen ja kivennäis- ja turve-

maan vaihteluineen saaren maaperä
muodostaa rikkonaisen, mosaiikkimaisen kokonaisuuden. Saaren ilmasto on
lauha ja mereinen. Vuoden keskilämpötila on 7.730. Sadannan mitatut ääriarvot ovat 485 ja 762 mm vuodessa.
Länsi- ja koillismyrskyt ovat rajuimpia
ja useimmiten esiintyviä. Varsinaista
vesistöaluetta ei saarelle ole muodostunut. Vesivarastaina ovat soistuneet lehtimetsäalueet ja saaren pohjoisosassa
pienet kalliopurot, jotka kesäkuivalla
ovat elintärkeitä laiduntavalle karjalle.

Kuva 1. Väderön pensastoa, keskellä kukkiva
Sambucus nigra. Kuvat : J . Mikola
Fig. 1. Abundance of shrubs on the lsland of
Väderö. ln the middle a flowering Sambucus
nigra. Photographs by J. Mikola.
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Luonnonsuojelualue
Väderö, joka 14.4.1958 virallisesti julistettiin luonnonreservaatiksi,
on jo muinaisen käyttöhistoriansa perusteella luonnonsuojelualue. Ensimmäiset historialliset maininnat ovat
vuodelta 1027. Luonnonvarojen käyttö on rajoittunut ruohoisten alueiden
laiduntamiseen sekä kuivien ja tuulenkaatopuiden korjuuseen. Jo päätöksellä, jonka 19.10.1919 on ratifioinut Sa
Majeste, hakkuut on rajoitettu varovaisun nuorennushakkuisiin siten että
suurempia, vanhempia, erityisen elinkelpoisia ja saaren maisemaa karakterisoivia puita ei hävitetä; metsänviljelyyn turvaudutaan vain hätätilassa, silloinkin välttäen istuttamasta havupuita
tai muita saarelle vieraita puulajeja;
saaren muinainen jako metsä- ja laidunmaahan säilytetään ennallaan.
Väderöllä on suunnilleen 600 erilaista kasvilajia. Vaihtelevat ekologiset
olosuhteet muodostavat tällä rajoitetulla alueella rikkaan kokonaisuuJen
erilaisia kasviyhdyskuntia. Saaren fauna, erityisesti linnusta, on lajirikas ja
erikoisuudessaan suojelemisen arvoinen. Seuraavassa pyritään kuitenkin
vain antamaan yleiskuva saaren puu- ja
pensaskasvillisuudesta.
Kuninkaantammi
Metsää kasvaa kahtena suuralueena, pohjois- ja etelämetsänä. Nimet
Södre ja Nörre skog ovat peräisin jo
tanska1aisajalta vuosituhannen alusta.
Pohjoismetsä on avonaisempaa ruohoalueiden pilkkomaa ' laidunrnetsämaisemaa'. Etelämetsä on laajempi, sulkeutuneempi, laiduntamiselta suojattu.
Metsäalueiden kokonaispinta-ala on 82
ha, josta leppävaltaista metsää 35 ha,
pyökkimetsää 17 ha, tammi-pyökkisekametsää 12 ha, 1870-luvulla istutettua mäntyä 14 ha, 1900-luvun alussa istutettua vuorimäntyä ja valko-

kuusta alle 2 haja koivuvaltaista metsää suunnilleen saman verran. Vanhat,
muodoltaan vaihtelevat tammet ovat
saaren luonnolle tunnusmerkillisiä. Niitä kasvaa soiden reunoilla, sekametsissä, hietikoilla ja kallioiden välissä rannoilla ja saaren sisäosissa. Ruotsin suurin Quercus petraea kasvaa saarella rinnankorkeusympärysmitaltaan viisimetrisenä Kuninkaantarnrnena. (Nimi on
Oskar II:n jänisjahdin relikti. Saaliista
ei mainintaa). Myös suoalueiden keskellä saattaa kasvaa jättiläistammia.
Esim. KapeUhamnskärret-nimisen suon
keskellä kasvaa Quercus robur-yksilö,
jonka latvuston läpimitta on 30m, rungon ympärysmitta 6,70 m, ikä 600-700
vuotta. Tammien luontainen uudistuminen on suhteellisen hyvä. Pyökkien
(Fagus silvatica) taimet puuttuvat sensijaan miltei kokonaan, koska ne joutuvat jyrsijäeläinten suihin. Pyökki
muodostaa etelämetsässä puhtaita metsiköitä ja pohjoismetsässä sekametsiköitä yhdessä mm. tammen, lepän ja
lehmuksen kanssa. Saaren keskiosan
korkeilla alueilla antavat vanhat vääntyneet, iältään yli 250 vuotiaat pyökit
maisemalle oman leimansa. Kauneimmat yksilöt kasvavat kuitenkin soiden
reunoilla. Tavallinen lehmus Tilia
cordata, kasvaa saaren kivisillä alueilla.
Pohjoismetsässä on erikoisia 'horisontaalisia' yksilöitä joiden runko siis
kasvaa pinnan suuntaisesti. Muina puulajeina mainittakoon Betu/a verrucosa
ja B. pubescens, jotka saattavat saavuttaa jopa 2,5 m :n rinnankorkeusympärysmitan,Sorbus aucuparia, Populus
tremula, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior ja PrumJS avium.
Lajiharvinaisuuksia ja maalauksellisia
maisemia
Pensastot ovat Väderölle luonteenomaisia. iitä esiintyy sekä rantaalueilla että saaren sisä- ja pohjoisosien
ruohoisilla alueilla. Miltei läpitunke-
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mattomia kasvustoja muodostavat villiruusut, villiomenapuut, Sambucus-,
Crataegus-, Lonicera-, Rhamnus- ja
Rubus-lajit, jotka viimeksimainitut
esiintyvät erityisen lajirikkaina (R.
Lindebergii, R . plicata, R . scanicus, R.
nessensis, R. radula, R . polyanthemus,
R . lagerbergii Fi R. gothicus), sekä
luonnollisesti kataja.
Pohjoismetsän kalkki- ja magnesiumrikkaiden selänteiden liepeillä saa
kasvillisuus erityisen monipuolisuuden.
Näillä alueilla kasvaa mm. Cardamine
impatiens, Mercurialis perennis, Hypericum hirsutum.
Saaren länsiosassa aukenevat laajat kataja-alueet. Aluskasvillisuuden
joukosta löytyy monia erikoisuuksia,
mm. Gentiana pneumonanthe, Radiola
linoides, Helosciadium inundatum,
Peplis portula. Myös Cynachum vincetoxinum esiintyy suhteellisen runsaana rannoilla ja sisäosien kivisillä alueilla. Lajihavaintojen ohella, erityisesti
tuulenpiiskaamalla länsirannalla, voi
mainiosti tarkkailla tuulen vaikutusta
puu- ja pensaskasvillisuuteen. Yksin
katajat kasvavat milloin maassamatavi-

8.

na, milloin korkeampina maalauksellisina muodostelrnina, valmiina vaativimmankin taiteilijan ikuistettavaksi.
Suomalaiselle dendrologille Hallands Väderö oli monipuolinen sekä
tietoa että mielikuvitusta rikastuttava
retkeily kohde.

Kuva 2. Luonnontilaista pyökkimetsää Hallandin Väderössä.
Fig. 2. Natural stand of beech on Väderö.

TANSKAN KOHTEET: FORSTBOTANISK HAVE JA
HÖRSHOLMIN ARBORETUM
Pentti Alanko

Dendrologian seuran pohjoismaisen kesäretken kauimmaiset kohteet
olivat Tanskassa ja ne olivat myös koko retkiä ajatellen sen dendrologisesti
antoisimmat. Täällä vietettiin koko
perjantaipäivä 29.6. Kumpikin arboretum oli hyvin Iajirikas. Meillä oli ilo
saada oppaaksemme Forstbotanisk Ravessa sen pitkäaikainen esimies tohtori

Carl Syrach-Larsen ja Hörsholrnin arboretumissa amanuenssi Bengt Söegaard. Kun lisäksi saimme oppaiksemme Tanskan Dendrologian seuran puheenjohtajan ja seu ran vuosikirjan päätoimittajan Dr. Emil Hartmannin ja
seuran sihteerin, valtiondendrologi S.
Ödumin, oli anti suurempi kuin mitä
kykenimme omaksumaan.
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Eksoottisia puita
Forstbotanisk Have Char1ottenlundissa Kööpenhaminan pohjoispuolella on perustettu jo vuonna 1838, joten siellä on monesta lajista nähtävissä
Tanskan suurimmat ja vanhimmat yksilöt, esim. piikkirunkoiset Gleditsia
triacanthos -puut on istutettu perustamisvuonna. Meillä suuria vahinkoja aiheuttaneet sotatalvet 1939-42 harvensivat täälläkin lajistoa. Arboretumissa näki monia meille täysin outoja
lajeja, joista monet ovat Tanskassakin
menestymisensä pohjoisrajoilla. Harvinaisista havupuista mainittakoon vain
kalifornialainen Calocedrus decurrens,
Kiinasta kotoisin oleva "kultalehtikuusi" (Pseudolarix kaempferi) , Kiinan
punapuu (Metasequoia glyptostroboides) kahtena eri muunnoksena, punapuu (Sequoia sempervirens), mammuttipetäjä (Sequoiadendron giganteum)
sekä monet jalokuusien hienoimmistoon kuuluvat lajit, kuten Abies pinsapo, forrestii, spectabilis ja sutclzuenensis. Hyvin erikoinen oli Japanista
kotoisin oleva "tiikerihäntäkuusi" (Picea torano, syn. P. polita), joka oli hyvin teräväneulainen, pitkäoksainen laji.
Isokasvuinen Nyssa si/vatica herätti
ansaittua huomiota ja kukkia saatiin
alas vasta vartavasten noudetuilla oksasaksilla. "Sikarilaatikkopuitten" sukuun kuuluvaa Cedrela sinensis-lajia ei
olisi uskonut tapaavansa näin suurena
yksilönä näin pohjoisessa. Dendrologeille on aina sykähdyttävää nähdä tällaisia erikoisuuksia ja muualla päin
maailmaa hyvin tärkeitä puita vaikka
niillä ei omassa maassa olisikaan mitään menestymisen mahdollisuuksia.
Esimerkkeinä kasveista, joista voisi tuBa meillekin tärkeitä puistokasveja, mainitsisin tärkeimpänä erään hietakirsikan matalaa mattoa muodostavan muunnoksen, Prunus pumila var.
depressa. Muunnos on peräisin ew
Brunswickistä, Kanadasta ja se näytti

Kuva 1. Hörsholmin arboretum. Isännistä
kuvassa aman~enssi Bent Söegaard (oik.) ja
valtiondendrologi S. ödum. Kuvat : J. Mikola
Fig. 1. From the Hörsholm Arboretum. Two
of our hosts, Mr. Bent Söegaard (right) and
Mr. S. Ödum, are seen in the picture. Photographs by J. Mikola.

aivan ihanteelliselta maanpeitekasvilta.
Toinen maanpeitekasviksi sopiva laji,
mutta joka suosii enemmän turvepitoista, varjoista kasvupaikkaa, oli ikivihreä Gaultheria sha/lon. Myös monien kauniitten vaahtera-(Acer) lajien
kohdallajäi tuumimaan, mahtaisivatko
ne menestyä myös meillä. Eräillä lajeilla oli hyvin kaunis runko, kauniit lehdet ja siro pensastava kasvu tapa. iistä
tuli muistiin merkittyä Acer tetramerum, A. griseum jaA . nikoense. Esim.
viimeksimainittu japanilainen laji kauniille, 3-sormisine !ehtineen kiinnitti
huomion puoleensa, onhan se täysin
kestävä mm. Mustilan arboretumissa.
Tohtori Syrach-Larsenin toimesta on arboretumissa suoritettu runsaasti jalostus- ja risteytystyötä. Hän näytti oikeutetulla ylpeydeBä ensimmäisiä
risteytyksiään vuodelta 1925, Abies
lowiana x grandis, jotka olivat varttuneet jo komeiksi puiksi. Muista siellä
suoritetuista risteytyksistä mainittakoon Populus tremula x tremuloides,
Abies nordmanniana x alba, Picea sitcllensis x glauca, P. engelmannii x
glauca ja Larix leptolepis x dexidua
( L. x eurolepis, hybridilehtikuusi).
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Niistä monet ovat tulleet päälajejaan
suositummiksi nopeakasvuisina metsäpuina niin Tanskassa kuin muuallakin.
Materiaalia arboretumiin on saatu
mm. englantilaisen Rockin 1920-luvulla Kiinasta keräämästä materiaalista,
Arnold Arboretumista, sekä nmjalaisista, ruotsalaisista, hollantilaisista ja
englantilaisista arboretumeista. Nykyinen valtiondendrologi S. Ödum on tehnyt materiaalikeräysmatkoja mm. Kalliovuorille ja Brittitäiseen Kolumbiaan.
Hörsholmin arboretum

Läheisessä "Skovriderkroenissa"
isäntien kanssa nautitun lounaan jälkeen matka jatkui Hörsholmin arboretumiin,joka on perustettu 1937 Forstbotanisk Haven käydessä al1taaksi.
Täällä on 15 ha :n alueelle saatu mahtumaan uskomaton määrä erilaisia puuvartisia kasveja. Erityisesti havupuulajista näytti olevan melko "täydellinen". Mm . siellä oli suuri joukko poh-

joisamerikkalaisia mäntylajeja, jotka
eivät meillä enää menesty . Vaikka
meillä oli useita tunteja käytettävissä
tämänkin puiston tutkin1iseen, kiertokäyntimme aikana emme pystyneet
näkemään kuin osan arboretumin lajistosta. Arboretumia perustettaessa on
pidetty tärkeänä sellaisen materiaalin
hankkinlista, jonka alkuperä eli provenienssi on tiedossa, ja kasveissa olevissa nimilapuissakin olivat nämä tiedot
nähtävissä. Ilmeisesti puistossa on kaikki puuvartislajit, mitä Tanskassa voi
viljellä. Valitettavasti meillä ei ole mitään tällaista "keskusarboretumia" kuten tanskalaisilla.
Kun yövyin1me Vedbäckissä kohtuullisen matkan päässä Kööpenhaminasta, oli meillä kahtena iltana tilaisuus rentoutua Tivolissa, suorittaa näyteikkunasafari Strögetillä tai harjoittaa jatko-opintoja Botanisk Havessa
(kasvitieteellisessä puutarhassa).

Kuva 2. Kultalehtikuusi (Pseudolarix) Charlottenlundista.
Fig. 2. Pseudolarix from Charlottenlund.

/
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VASATORP

9.

Robert Rainio

Lördagmorgonen den 30.juni var
exkursionen åter på svensk jord och
styrde mot Vasatorp gård, beläget
strax öster om Hälsingborg. På gårdsplanen hälsades vi välkomna av värden,
friherre Otto Bennet med maka. Enligt
det vi fick höra hade Vasatorp kommit
tili efter delning av det ofantligt stora
bennetska stomgodset Rosendahl på
1800-talet, dä sju bröder skulle dela
arvet. Karaktärsbyggnaden var frän år
1851. Vi bjöds först pä en liten rundvandring i parken, där friherrinnan
stolt visade fram höga gammaldags
avenbockshäckar, som ännu med stor
möda tuktades och som effektivt
skänkte svalka isin djupa skugga under
heta sommardagar. Tvä gamla, grovt
vuxna robinior väckte vär beundran,
likasä ett 50-är gammalt, brett buskage
av Rhododendron catawbiense med 7
meter i höjd . Dessa mätte vara en oförglömlig syn dä de blommar. Vidare
kan nämnas gamla idegranar och yngre

Fig. 1. Bokskog. Fotograt1er: J. Milcola.
Fig. 1. Beech stand from Vasatorp. Photographs by J. Mikola.

exemplar av Juglans reg.J'och Liriodendron, de tvä sistnämnda även här
nägot osäkert härdiga. Därefter tilikom oss äran att intaga förfriskningar
pä gården. Även i saften vi bjöds på
ingick dendrologj : den var tiliverkad
av Sambucus nigra-blommor - nägot
som naturligtvis ingen av oss kunde
gjssa sig tili. Hallen var smyckad med
ett otal jakttrofeer. Särskilt stolt visade
friherren fram nägra guldmedaljer som
hans räbockshom vunnit vid intemationella utställningar. Intressant var att
se hur de äldsta räbockshomen från
1800-talet var små och bräckliga och
hur de efterhand vuxit starkare och
starkare fram tili vära dagar.
Ek och lärk som skogsträd
Och så var det dags för de skogliga aspektema. Att börja med fick vi
höra ett föredrag i trädslagsekonomi
under en vacker 91-årig bokskog. I det
skånska skogsbruket är boken ett verkligt problemträd : skulle man stirra enbart pä lönsamheten skulle all bokskog
fållas och planteras med gran . Med
tanke pä landskapsvården har statsmakten därför gätt så långt att utfårda
förbud på avverkning. Prisema på bokstock äro visserligen jämt opp mot
barrtimmer, men klenare bokvirke betalas mycket illa. Därtill kommer ett
legjo omständigheter, som försvårar
och fördyrar föryngringen av bok.
Man räknar med att enbart en dryg
tredjedel går att föryngra naturligt
under fröträd , och detta då bara på de
bästa boniteterna. En bokkultur blir
oerhört dyr, planttätheten måste vara
0.6 x 2 m, 200-250 Skr för 1000 plantor, hela föryngringen ca 4000 Skr/ ha.
Därtill kommer ännu kostnaderna för
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inhägning. Jämförelsevis nämndes, att
självsådd bok kostar 1300 Skr att föryngra mot 1200 Skr/ha för planterad
gran.
För ekens del äro ungefår lika
problem gällande: klent ekvirke duger
tili ingenting, det är bara den prirna
stocken som betalas högt och föryngringen är dyr. Vi såg ett 1962 grundat
försök att bättra ekens ekonomi med
hjälp av granen: en rad ek och tre rader
gran i plöjd gräsmark med nät runt
omkring. Granen går före men borttages vid ca 30 år tili su1fit. Trots nätet
hade kaninerna komrnit in: ekplantorna var ilia gnagda och över hälften utgångna. Vi såg också ett 1912 sått ekbestånd dels med krokig dansk och
delvis med rak holländsk proveniens.
Vid slutavverkning vid 120-130 år vili
man ha bara 50 ekar kvar per hektar.
Dessa ekar hade dock vuxit alltför
ojämt för att 1ämna den verkligt värdefulla "Furnier-Eiche", som i Tyskland
betalas flera 10 000 Dmk per starn.
Orsaken är närmast att hämta i ekveck1arskadorna. Trots alla svårigheterna ansåg man dock att eken var det
mest lönsarnma lövträdet.
1 ekonomiskt hänseende var lärkarna en konkurrent tili granen. Ett
växtligt, 8-årigt, ca 5 m högt bestånd
av Larix eurolepis ( europaea x leptolepis) besågs, planterad med ettåriga
( 1/0) plantor. Angående ett annat,
1952 planterat (1 /0) L. leptolepis-bestånd hade värden fört mycket noggranna anteckningar. Beståndet hade
gallrats första gången vid 14 år och
sedan gåtts igenom vart 2-3 år. Vid
20 år hade beståndet redan givit ett
netto på 1700 Skr/ ha. Visst tyckte vi
nu att det var något glest, men så tycks
svenskarna vilja ha lärkbestånden.
Dock är det bara 1 % som planteras
årligen med lärk, danskarna planterar
något mera. Veden säljs tili sulfat med
tallpriser.

Fig. 2. En ca 50-årig grupp av Rhododendron
catawbiense, planterad för ca 50 år sedan.
Fig. 2. A group of Rhododendron catawbiense, planted about 50 years ago.

Mot slutet av vår skogsrond såg vi
en askp1antering från år 1953. Vår
värd berättade att asken under de sista
åren hade kommit på ropet och efter
en lång "glömskans natt" åter fanns
att få i skogsplantsko1orna. Planteringen sker 1.25 x 1.25 m under skärm.
Rådjurskador
En problemställning, än så länge
helt främrnande för fmskt skogsbruk,
var tvånget att inhägna de flesta plantkulturerna. Att detta fördyrar det hela
högst väsentligt är självklart och bevisar, hur svåra skador man i annat fall
får räkna med. Det är främst mot rådjur som man får värna sig; även kanin
och hare kan bli mycket besvärliga, i
vissa områden även kronhjorten. Det
är inte bara genom att äta och bryta
som rådjuren gör skada; råbockarna
har ovanan att feja sig horn mot manshöga plantor eller mot glatta ungstarnmar. De nöjer sig inte med bara ett
offer, utan kan gå från planta tili annan
och totalt slita ned hela kulturen. Belysande var en inhägnad runt Picea
sitchensis, en stickande lurvel som
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man aldrig skulle trott något djur
skulle ge sig an på. Det var bara klibbalen och den vanliga granen, som klarade sig utan stängsel, en omständighet
som bidrar högst väsentligt tili granens
överlägsnå ekonomi.

Efter en titt på friherrinnans älsklingar, stolta varmb1od i stallet, tackade vi vårt älskvärda värdsfolk, steg i
bilarna och lämnade Vasatorp bakom
oss.

10. BRATIEBORG
Robert Rainio
Sent på lördagseftermiddagen anlände exkursionen tili Bratteborg. Efter
intagna förfriskningar berättade vår
värd, greve Torgilvon Seth, om gårdens
historia. Karaktärshusets äldsta del,
byggt 1690, hade varit i släktens ägo
sedan 17 50. Klimato1ogiskt ligger gården mycket intressant tili: 245 meter
ö.h. med frostnätter vanligen också i
juli och nederbörden bara 540 mm/år,
alltså fullt jämförbart med lägen i
finska zon III. Detta faktum förorsakade speciellt intresse från exkurenternas sida. De mindre överraskande
fynden mä i korthet nämnas: Abies
sachalinensis, A. balsamea, A. concolor,
A. lasiocarpa, Pinus peuce, Sorbus intermedia och S. aria, alla i gamla
exemp1ar. Bok förekom i stort antal
men 1är dock gå ut en efter en av obekant orsak. En 100-årig 28 meters

Abies alba var i denna zon en överraskning. Ännu mera överraskande var att
frnna ett flertal stora Abies nordmanniana! Detta trädslag anses hos oss och
efter krigsvintrarna även i Sverige som
icke härdigt, men uppenbarligen fmns
det även här provenienser t.o.m. hos
oss. En mycket vacker Abies amabilis,
p1anterad av ägaren 1923, stod invid
karaktärsbyggnaden och var nu 24 m
hög. Och så tili s1ut två exemp1ar av en
art som enligt våra förutfattade mcningar inte kan existera på dessa höjder:
Chamaecyparis lawsoniana! Träden var
10 meter höga och hörde tili en b1åskiftande variant. De hade inte ens
nämnvärt skadats under 1940-talets
svåra vintrar. Tyd1igen gäller samma
sak för ädelcypressen som för nordmanngranen. Författaren har erhållit
frö från dessa träd.

11. VISINGSöN
Robert Rainio
Söndagen den första juli, exkursionens sista dag, grydde solklar och
strå1ande vacker. På programmet återstod Visingsön omgiven av vida Vättern. Vår angenäma bekantskap från
Omberg, jägmästare H. Dankwardt-

Lillieström med maka samt fru M.
Cornell mötte oss vid fäijan i Gränna.
Väl framkomna tili ön fick vi först
höra om Visingsöns historia, om dess
stora dagar med svenska kungaslott
och senare på 1600-talet om grevama
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Fig. 1. Interiör från ca 130-årig ekskog på
Visingsön, bästa bonitet. Underbeståndet utgörs av bok. Fotografiema av författaren.
Fig. 1. An oak stand, about 130 years old ,
from the best site of Visingsön . Photographs
by the author.

Per Brahes hov, om det nedbrunna
slottet och om kyrkan. Dendrologiskt
sett kom Visingsöns storhetstid att gry
på 1830-taiet, då på omsorg av kronan
stora arealer planterades med ek för
att trygga tillgången på skeppsvirke
för framtiden.
Vi hyrde ett exlusivt fordon ,
draget av två hästkrafter, och begav
oss in i skogarna. Vi fick höra intressanta data om dessa skogars historia
och nutida skötsel. Proveniensen var
inhemsk, i huvudsak från Mälardalen.
Ekama hade delvis såtts i plöjda fåror
men senare mest planterats i tärnligen
glesa förband; upp tili 4 x 4 meter.
Mellan och i raderna hade man planterat andra trädslag som björk och lärk,
senare gran och ädelgran (Abies alba),
vilka stundom lyckats växa upp över
ekarna och förkvävt dessa tili en del.
Häftigt genomförda gallringar hade tili

en del förorsakat stamskott på eken
som sedermera vuxit ut tili kraftiga
kvistar. Sålunda var virket i dessa bestånd inte av bästa kvalitet. Regelbundet återkommande skador av ekvecklare, lindmätare och frostfjäril samt
kanske också den ringa nederbörden
(400 mm/år) hade gjort sitt tili att
eken här inte har producerat så bra
som man av markens bördighet skulle
anta. Granen växer här 10 m3fär, boken 6, meneken bara 4m3. För att förbättra lönsamheten har därför under
ekarna nästan överallt planterats gran,
ofta redan i tredje generation; klenare
ekvirke går inte att säija annat än tili
brännved. Den dåliga ekonomin hade
också gjort att under hundra år inga
nyplanteringar av ek vidtagits.
Enligt nu rådande uppgifter borde
eken ha dragjts upp mycket tätare; den
borde ha skötts kontinuerligt och skulle
man ha tänkt på ekens välbefinnande
så borde man ha undervegetation av
hasse! och lind eller bok , avenbok och
sykomorlönn. Anmärkningsvärt bra
växte boken. Med tanke på landskaps-

Fig. 2 . Ädelcypresser, planterade i en glänta
på Visingsön.
Fig. 2 . Chamaecyparis lawsoniana on a
meadow spot on the island .
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vården hade bok på sista tiden i ökad
omfattning planterats under eken i
stället för gran. Vi såg ett fint rent bokbestånd med en medelhöjd på nästan
30 meter, en höjd som eken aldrig nått
på Visingsön.
För övrigt kan dendrologiskt nämnas några mäktiga bestånd av Larix
decidua och L. leptolepis. De hade blivit planterade som fyllnad i ekodlingarna men förkvävt eken och sålunda
bildat bestånd. Maximalhöjden var
nästan två gånger ekens; 35-37 meter.
Även silvergranen (Abies alba) trivdes
bra och föryngrade sig lika livligt som
på Omberg. I en liten glänta såg vien
grupp sagolikt vackra ädelcypresser
Chamaecyparis lawsoniana planterade

för snittgrönt. Som kuriositet kan
nämnas en grupp mullbärsträd bestående av Morus nigra och M. alba som ursprungligen anlagts för odling av silkesmask.
Efter avsked från våra vänliga
guider och efter det att några modiga
doppat sig i Vättems klara, djupa och
iskalla vatten, var det dags att åter
styra kosan mot hemlandet. Ett litet
avbrott i den långa resan mot Kapellskär utgjorde stadsdelen Lindö utanför
Norrköping med sina välskötta barrträd och rosenprydda egnahemsträdgårdar, likaså ett kort besök i Tullgarns
slottspark med en välvuxen Sciadopitys
verticillata.

Voitte nyt jo tilata
PIATEITÄ TAIMIA

kevääksi 1974
Ni kan redan nu
beställa
PIGGA PLANTOR

för vliren 1974

~illnäs
Pinjainen -

Billnäs

~ 911/30066

taimisto
plantskola
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DENDROLOGLANSEURANSYYSKOKOUS

Dendrologian Seuran syyskokous
pidettiin Espoossa Hotelli Polarissa
22.11.1973. Kokouksen puheenjohtajana toimi P.M.A. Tigerstedt. Seuran

hallituksen jäsenmaaraa alennettiin
neljästätoista kymmeneen, ja vuodeksi
1974 tulivat seuran hallitukseen valituiksi seuraavat henkilöt:

lääket.lis. Robert J . Rainio (uusi puheenjohtaja),
maat.mets.lis. Olavi Luukkanen (varapuheenjohtaja),
prof. Max. Hagman,
dos. Leena Hämet-Ahti,
maat.mets.kand. Tapio K.Kallio,
hortonomi Kimmo Kolkka,
maat.mets.kand. Jouni Mikola,
lehtori Eino Pakarinen,
ylimets.hoit. Pentti Ritoniemi,
metsänhoit. Reino Saarnio.
(9 .l 0.
Seuran perustamisesta
1969) lähtien puheenjohtajana toiminut Peter Tigerstedt halusi nyt luopua
puheenjohtajuudesta ja antaa ohjakset
"nuoremmille". Seuran tilintarkastajiksi valittiin maatalousneuvos Olof
Larsson ja metsäneuvos Osmo Varsta,
varatilintarkastajaksi
tilanomistaja
Axel Tigerstedt ja maat.metsät.kand.
Tuulikki Simojoki. Seuran sihteerin ja
varainhoitajan tehtäviä on hoitanut
Jouni Mikola ja tehtävät jaettiin siten,
että Mikola on edelleenkin kasöörinä
ja sihteerinä allekirjoittanut.
Muista kokouksessa käsitellyistä
asioista mainittakoon ensi kesän retkisuunnitelmat. Alustavasti sovittiin keväällä järjestettävästä viikonloppuretkestä "saaristomerelle" mahdollisina
kohteina mm. Förby, Solböle, Riilahti
ym. Varsinaista kesäretkeä kaavaillaan
heinäkuun alussa Itävaltaan. Savottaviikonloppu Tammiston arboretumissa
olisi loppukesällä. Hallitukselle annettiin tehtäväksi retkien lähempi suunnittelu. Retkistä on tarkemmin mm. seuran tiedoituslehden ensivuoden ensim-

mäisessä numerossa; Itävallan matkasta löytyy ennakkotietoja muualta tästä lehdestä.
Varsinaisen kokouksen jälkeen
seurasi kaksi mielenkiintoista esitelmää. Kaupunginpuutarhuri Pekka Jyränkö esitti katsauksen Helsingin kaupungin puistoihin, valaisten esitystään
runsaalla diamateriaaWla. Senjälkeen
prof. Tigerstedt piti esityksen aiheesta
"Finlands odlade rhododendronarter
i fårg" ja konservaattori Mauri Korhonen näytti erinomaisia kuviaan alppiruusuista , jotka oli otettu puut.arkkitehti Bengt Schalinin viljelyksiltä Kirkkonummella, Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja Mustilan
arboretumissa, Jälkimmäisestä oli mukana myös runsaasti yo. Marjatta Uosukaisen ottamia kuvia. Lopuksi nähtiin myös agr. Bo Knapen alppiruusukuvia Brödtorpista. Toivottavasti kummastakin aiheesta saamme kirjoitukset
Dendrologian Seuran tiedotuksiin.

P. Alanko
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DENDROLOGIAN SEURAN KESÄRETKI 1974

Seuran syyskokouksen päätöksen mukaisesti tehdään ensi kesänä retki Itävallan
alpeille. Olemme retken järjestelyn suhteen hyvin edullisessa asemassa, sillä matkan käytännöllisenä johtajana toimii Seuramme jäsen Leo Pilz, jonka kotitantereella tulemme liikkumaan. Retkeilyn yksityiskohdista voimme tässä vaiheessa
ilmoittaa seuraavaa:
29.6.
30.6.

1.7.
2. 7.

3. 7 .
4 .7.
5.7.
6.7.

Lähtö Helsingistä n. klo 22 illalla lentäen Helsinki - Wien
Saapuminen Wieniin n. klo 01. Matka jatkuu välittömästi linja-autolla
reitillä Wien - Obertraunja sieltä edelleen köysiratakuljetuksena Krippenstein-hotellille johon majoitus kahdeksi yöksi. Innostuneimmat voivat
vielä samana päivänä retkeillä ympäristössä.
Alppifloora-retki Dachstein-ylängölle ja käynti jää luolissa.
Patikkaretki Krippenstein-hotellista ' aturfreunde '-seuran Wiesberghaus-vuoristomajalle (n. 4 tuntia). Lounaan jälkeen laskeutuminen ylängöltä alas Hallstatt-järven laaksoon. Majoittuminen kolmeksi yöksi yksityismajoituksiin.
Retkeily aurinkorinteille ja käynti suolakaivoksessa.
Retkeily varjorinteillä ja laaksoissa.
Linja-automatka Ennstal-jokea pitkin Tonavan laaksoon ja Wachau-maakuntaa Kremsiin. Yöpyminen .
Aamuvarhainen lähtö ja matka Tonavaa pitkin Wieniin (aikataulusta riippuen laivalla tai linja-autolla). Wienissä klo 10. Tutustuminen Belvederen
alppipuutarhaan. Lounaan jälkeen käynti Wienin dendrologisesti tärkeirnmässä kohteessa; Turkenschanzpark ( 15 ha). Tutustuminen WIG 64-näyttelyyn (Donaupark). Päättäjäisillallinen Grinzing-viinituvassa. Utamyöhään bussikuljetus lentokentälle ja lento Wienistä Helsinkiin yöllä (00.5004.35). Saapuminen Helsinkiin 7.7 . klo 04.35.

Varustus : Retkeilyvarustus ja sellaiset kengät, jotka tukevat nilkkoja (" Bergschuhe" tai korkeat paksupohjaiset urheilukengät).
Kesäretken vahvuus: Korkeintaan linja-autollinen (40 henkeä).
Rajoitettu osanotto johtuu retken luonteesta (vuoristomajat jne.).
Rajoitetusta osanotosta johtuen vahvistukset annetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ehdottomasti viimeinen ilmoittautuminen helmikuun loppuun mennessä.
Matkan hinta suhteellisen vaatimattoman täysihoidon kan a on Smk 840,-.
Ilmoittautuminen kirjeitse tai puhelimitse Seuran sihteerille:
Pentti Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki, puh: 557263 (iltaisin).
Ilmoittautumismaksu Smk 250,- maksetaan Dendrologian Seuran postisiirtotilille
419 92-1 ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu palautetaan peruutuksen sattuessa.
Kiirehdi ilmoittautumaan tähän ainutlaatui een kesäretkeen!
Varhainen ilmoittautuminen varmistaa paikan!
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WHO SHOULD BREED ORNAMENTALS? by Pentti Tyystjärvi (pp.
104-1 05). Ornamental trees are planted
for a large number of purposes. In addition to the use as shade and Iandscape trees, shelterbelts against air and
noise pollution are becoming increasingly important. Only certain varieties
can be used in North Finnish climatic
conditions. Christmas tree plantations
are increasing in num ber even in
Finland. The considerable autochthonous tree and shrub material is largely
unused, and varieties with dubious
resistance are being imported to Finland .
Therefore, there seems to be
enough work for ornamental tree
breeders but at the moment this work
is poorly organised. The Foundation
for Forest Tree Breeding is ready to
include this field into its programs.
Government support would be expected, though, since in the beginning this
work is not profitable and it would
nevertheless benefit the whole of
society.

CASUARINA - A PROMISING
TROPICAL HARDWOOD by Suree
Bhumibhamon (pp. 106-1 08). Casuarina is a genus of about 35 species that
are mainly distributed in northern and

eastern parts of Australia, but also in
Polynesia and the lndo-Malayan region.
Only the common horsetail casuarina,
C. equisetifolia is successfully grown
in Thailand , while e.g. C. junghurhniana, a native of Indonesia, produces
no male inflorescence when grown in
Thailand (Bhumibhamon 1973). Concerning silvicultural characteristics, the
casuarina has proven to be remarkably
drought resistant. It commonly thrives
on sandy beaches, and reaches maturity with a rotation of 15 years. In
lndia, root suckers have sometimes
been a disadvantage, on the other hand
vegetative reproduction is easily obtained from coppice or rooted
branches. As a nitrogen ftxer, casuarina
may need to be inoculated with specific
strains of microbes.
Casuarina timber is very hard,
reddish brown, and easily split. It is
extensively used as fuelwood, and it is
well suited for this purpose, since it
even burns when green. Charcoal,
poles, and rafters aie among the
casuarina products. The wood is resistant to white ants.
Casuarinas have been planted extensively, for instance, in Bermuda to
replace damaged Juniperus bermudensis. Large-scale plantings have been
carried out in Ceylon, lndia, Mauritius,
igeria, Malawi and Tanzania, but they
have failed in Ghana and Zambia.

128
WEEKEND RESCUE OPERATION AT THE TAMMISTO ARBORETUM IN SOUTH FINLAND,
by Jouni Mikola (pp. 109-11 0). Last
year's trip to one of the "forgotten"
arboreta in Finland was repeated this
year in early June . Much was done to
improve tbe conditions in tree and
perennial plantations. It was suggested
during the tour that similar improvement work be extended to other
endangered dendrological objects.

THE TOUR OF THE GERMAN
SOCIETY OF DENDROLOGY IN
FINLAND JUL Y 28 TO AUGUST 4,
1973 by Olavi Luukkanen (pp. 111114 ). Deutsche Dendrologische Gesellschaft arranged a tour, led by the
Chairman of the Society, Professor
Franz Meyer, to Finland last summer.
Many Finnish dendrologists had the
pleasure to contribute to the arrangement of the program as well as to
participate in the excursion which included about 80 guests. The German
Society made similar tour in Finland
already 47 years ago. This time the
highlights included the Garden City
of Tapiola, recreation forests of the
of Helsinki, the Mustila Arboretum ,
the Suonenjoki experimental nursery
of the Finnish Forest Research Institute, plywood industry and private
timber management. After the tour in
South and Central Finaland , tlre excursion was concluded near the Arctic
Circle, where the alpine timberline at
Mount Ruka and the Oulanka BiologicaJ Station of the University of Oulu
were visited.

THE VISIT TO SWEDEN AND
DENMARK JUNE 25 -JULY 1, 1973.
The tour reports, the ftrst of which
were published in the preceeding issue
are continued in ftve articles.

7. THE ISLAND OF VÄDERÖ
by Tuulikki Simojoki (pp. 115-117).
This island is unique among the many
islands lying along the Swedish West
Coast because of its history, geology
and biology. The Finnish dendrologists
had an opportunity to become acquainted with this protected area of
310 hectares on June 28. Old hardwoods, especially oak and beech trees,
dominate the landscape. Geological
variety and grazing hava both contributed to produce an abundance of plant
species: about 600 herbaceous species
altogether. The bird fauna is also rich
and under protection. The largest
specimen in Sweden of Quercus petrae
(with a girth of live metres) grows on
the island. During the tour, guided by
Mr. Ernfors and Dr. Vallin, particular
attention was given to the abundant
shrub flora. The genus Rubus alone,
for instance, was represented by a
total of eight species.

&. THE TRIP TO DE MARK:
FORSTBOTANISK HA VE AND THE
HÖRSHOLM ARBORETUM by Pentti Alanko t(pp. 117-119). The day
spent in Denmark (June 29) offered
perhaps the most intensive daily program during the whole tour. Thegroup
was guided by distinguished representatives of the Danish dendrological
community: the Head of Forstbotanisk
Have Dr. Carl Syrach Larsen, the
Chairrnan of the Danish Society of
Dendrology Dr. Emil Hartmann, the
Secretary Mr. S. Ödum and Mr. Bengt
Söegaard. Forstbotanisk Have in Char-
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lottenlund near Copenhagen is an old
arboretum, established in 1838. Old
specimens that were planted in that
year include, for example, honey
locusts (Gleditsia triacanthos). Of the
exotic conifers hardy in Denmark
Calocedrus, Pseudolarix, Metasequoia,
Sequoiadendron and Sequoia may be
mentioned. Low shrubs that probably
could be introduced to Finland included Prunus pumila var. depressa
and Gaultheria shallon. The breeding
work on forest tree species, conducted
by Dr. Syrach Larsen, has resulted in
promising new hybrids. Among them ,
such crosses were seen as Populus
tremula x tremuloides, Abies nordmanniana x alba, A. lowiana x grandis,
Picea sitchensis x glauca and Larix
leptolepis x decidua. The Hörsholm
Arboreturn, with an area of 15 hectares, comprises an extension of Forstbotanisk Have. On this area a nearly
complete collection of woody plants
hardy in Denmark has been planted .
For instance, many North American
pine species which are not hardy in
Finland occur here. Particular attention has been given to the accuracy of
the seed source data. It is regrettable
that no similar central arboreturn
which would continuously introduce
and test new species and provenances
and produce new varieties of woody
plants exists in Finland .

9. VASATORP by Robert Rainio
(pp. 120-121 ), in Swedish). Saturday
moming, June 30, the group of Finnish
dendrologists returned to Sweden
where the next object in the tour was
the mansion of Vasatorp near Hälsingborg. The hosts, baron and baroness
Bennet, kindly showed the guests
around an interesting garden and some
of the timber-producing woodlands, as

well as invited the group to their home
for refreshments. The enjoyable beverage proved to have dendrological
aspects, too. Not one of the visitors
had earlier been acquainted with elderflower punch! The showpiece of the
garden was a huge group of Rhododendron catawbiense, 50 years old and
seven metres high. As for forest trees,
beech is not profitable in the province
of Skåne. However, the government
has imposed a ban on the destruction
of beech forests with the aim of saving
this original characteristic of the
Southern Swedish lanscape. Spruce is
considered to be the most profitable
tim ber species. Among hardwoods, oak
is also valuable, but needs much care
and a Iong rotation cycle. Hybrid
larches ( L. x eurolepis) seem to be
competitive even with spruce as far as
the economical aspects are concerned.
The reappearance of ash as a timber
tree was the last point of discussion
during the demonstration of different
forest tree species. In addition, the
damage caused by animals was discussed. Rabbits and root deer cause
such a threat to forest plantations that
fencing is commonly used in all young
stands, except those of Norway spruce
and black alder. Even Sitka spruce is
is damaged by deer.

10. BRA TIEBORG by Robert
Rainio (p . 122, in Swedish). The tour
around the mansion of Bratteborg
was led by the owner, count Torgil
von Seth. The location of the arboretum here might allow the introduction to Finland of some of the species.
Abies alba, A . nordmanniana and
Chamaecy paris lawsoniana seem to be
especially interesting. The author has
already obtained seeds of the Lawson
cypresses.
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11. THE ISLAND OF VISINGSÖN IN LAKE VÄTTERN by Robert
Rainio (pp. 123-124, in Swedish). The
1ast day of the excursion, Jul y 1,
offered a ferry trip to this island,
where "horse-powered" sightseeing
tour was led by Mr. and Mrs. H. Dankwardt-Lillieström and Mrs. M. Cornell.
The history of Visingsön is connected
with the history of the Swedish Royal
family and count Per Brahe, the
Governor General of Finland in the
17th century. ln the 19th century,
1arge areas were planted with oak to
supp1y timber for naval construction.
The growth of oak, however, has been
poor compared with other species, and
therefore spruce has been introduced
into the oakwoods. Beech has been
planted instead of spruce in these oak
stands recently, primarily with regard
to landscape management. Among the
introduced species, Abies a/ba, larches
( L. decidua, L. /eptolepis) and Chamaecyparis /awsoniana should be mentioned. A group of mulberries (Morus
nigra, M. alba) had originated from experiments conducted on silkworm raising. - The places visited in Sweden
shortly before the return to Finland
included the suburb of Lindö near
Norrköping as well as the Tullgarn

garden, where a beautiful specimen of
Sciadopitys verticillata was given much
attention.

THE AUTUMN MEETING OF
THE SOCIETY by P. Alanko (p.
125). Dr. Robert Rainio M.D. was
elected the new Chairman of the society to succeed Pro fesso r P.M.A.
Tigerstedt, who has led the society
since its establishment in 1969. Other
members of the Board are: Mr...Dlavi
Luukkanen (Vice Chairman), Professor
Max. Hagman, Dr. Leena Hämet-Ahti,
Mr. Tapio K. Kallio, Mr. Kimmo Kolkka, Mr. Jouni Mikola, Mr. Eino Pakarinen, Mr. Pentti Ritoniemi and Mr. Reino Saarnio. Mr. Mikola, who has been
the Secretary, was appointed the
Treasurer and Mr. Pentti Alanko the
new Secretary. - After the meeting,
Mr. Pekka Jyränkö from the Garden
Department of the City of Helsinki
talked about his work and showed
color slides taken in city parks . A
second talk, given by Pro fessor P.M.A.
Tigerstedt, had the topic "Cultivated
rhododendrons in Finland" and was
beautifully illustrated by color slides
taken and shown by Mr. Mauri Korhonen and a few other members.
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DENDROLOGEILLE TIEDOKSI
Viime kesänä tapahtuneen Saksan Dendrologisen Seuran Suomen retkeilyn yhteydessä tarjoutui meikäläisille dendrologeille mahdollisuus liittyä saksalaiseen
veljesseuraan. Jäsenetuihin kuuluu seuran vuosikllja "Mitteilungen der Deutschen
Dendrologischen Gesellschaft" ja useampana numerona vuodessa ilmestyvä
"Kurzmitteilungen" sekä ennenkaikkea Waisuus osallistua s~uran järjestämiin
retkeilyihin. Seura tekee tavallisesti yhden pitemmän ulkomaanretken vuosittain.
Ensi vuoden retki suuntautuu Jugoslaviaan. Seuran jäsenmaksu on vuonna 1974
30 Dmk.
Jäsenyydestä kilnnostuneet saavat lisätietoja sekä ilmoittautumiskaavakkeita
tämän lehden toimituksesta (Jouni Mikola, puh. 661401 /286).

Dendrologian Seura on alkanut julkaista tieteellistä julkaisusarjaa (Pub!. Fin.
Dendr. Soc.), johon seuran jäsenet voivat laatia lyhyitä tutkielmia dendrologian
alalta. Sarjan ensimmäisenä numerona on ilmestynyt Leena Hämet-Ahdin "Die
bioklimatischen Zonen und die Baumarten im Kuusamo-Gebiet, Nordfmnland".
Tätä alunperin viime kesänä maassamme vierailleille saksalaisille dendrologeille
tarkoitettua julkaisua saa tilata maksamalla 2 :- seuran postisilrtotilille 419 92-1.
Sarjan toin1ittaja on prof. P.M.A. Tigerstedt ja häneen voi ottaa yhteyttä sarjaa
koskevissa kysymyksissä (osoite Helsingin Yliopisto, Kasvinjalostustieteen laitps,
V Ukki, 00710 HELSINKI 71 , puh. 90-378011 ).

Helsingin Yliopiston
Metsäkirjasto

JOKA VIIKKO UUSI NUMERO

täynnä tuoretta as iaa : ajankohtaisia ammatti·
artikkeleita, päteviä neuvoja ja ohjeita, hin·
tatietoja, puutarha-alan uutisia niin koti·
kuin ulkomailtakin jne.
TEHOKAS ILMOITUSVÄLINE
halutessanne myydä, ostaa, saada työvoimaa,
vuokrata ta i vaihtaa paikkaa.
PUUTARHA·ALAN
UUTIS· JA AMMATIILEHTI
25. VUOSIKERTA
Holslnkl10, Tomppollkotu 3-5 A
Puh. 4-40 766 (vaihda)

Puutarha-Uutiset voi tilata kaikkialta mistä
muitakin lehtiä tai suoraan toimistostamme.
- Joko olet tilannut Puutarha-Uutiset vuodelle 1974? Hinta 39 mk vuosikerta.
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1Holslng1n Yliopisto

Untontnkatu 40 B
00170

HKI ~bies veitchii kotimaista kantaa
1

1

saatavana kokoina 160- 180-200 cm
vielä ensi keväänä.
Myös muita havupuital
komeaa isoa visakoivua (juurista hoidettu)
sekä Betula maximowiczianaa,
joka on kaunista 250-300 cm korkeata.

1

SAARIOISTEN TAIMISTOT
Tampere 75
p. 931-vaihde 34555

AJANKOHTAISTA PUUTARHATIETOA
PUUTARHA
monipuolinen puutarha-alan lehti ammattiväelle ja harrastajille. Vuosikerta 12
numeroa, 32 mk.
KOTIPUUTARHA

pihapuutarhan ja kotikukkien hoitajan ammatt ilehti. Vuodessa 12 runsaasti
kuvitettua numeroa. Hinta 22 mk.
PUUTARHAKALENTERI

sisältää kalenteriosaston 1isäksi erikoisart ikkeleita ja yleistietoa puutarha-alalta
sekä laajan puutarha-alan osoitemuistion. Hinta 18 mk.
PUUTARHALIITTO-TRÄDGÄRDSFÖRBUNDET ry.
Lönnrotinkatu 22,00120 Helsinki 12
puh. 90-643 225 , Ps 6049-3
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