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PUHEENJOHTAJAN VAIHTUESSA 

Dendrologian Seuran viidennen toimivuoden alkaessa tähänas
tinen puheenjohtajamme professori Peter M. A. Tigerstedt on ha
lunnut luovuttaa paikkansa uusille voimille. Hän ei eronnut sik
si, että olisi kyllästynyt joukkoomme, vaan "demokratian takia", 
jotta välttyisimme ainaisjäseniltä seuran johtokunnassa. Kulunei
den neljän vuoden aikana seuramme on hänen johdollaan kasvanut 
pienestä alusta jo melkoiseksi joukoksi. Varsinkin alkuvuosina, 
kun useimmat "langat" olivat hänen käsissään, seuramme toiminnan 
käyntiin saattaminen varmasti aiheutti lukuisia ylityötunteja. 
Peterin suuresta tähänastisesta panoksesta haluamme kaikki var
masti lausua hänelle lämpimimmät kiitoksemme. Vaikka hän nyt 
siirtyy t avalliseksi rivimieheksi, on hän jatkossakin aktiivises
ti mukanamme laajoine dendrologisine tietoineen ja taitoineen. 

Tulevaa toimintaa kaavailtaasaa lienee hyödyllistä yrittää 
eritellä niitä odotuksia, joita jäsenistö Dendrologian Seuralle 
asettaa. Käytäntö on osoittanut - sama pätee myös muissa maissa -
että toiminta jakaantuu kolmeen osaan. Kokoukset ovat jo säännöis
sä määrätty osa yhdistystoimintaa. Ekskursiot muodostavat toisen 
toimintamuodon. Tavoitteena on järjestää vuosittain kolme retkeä. 
Näyttävin tapahtuma on tietenkin viikon kestävä ulkomaanmatka, 
jonka pitäisi suuntautua jollekin ilmastoltaan ainakin hiukan Suo
mea muistuttavalle alueelle. Näiden pakosta kalliiksi tulevien 
matkojen vastapainoksi on allekirjoittaneen mielestä tärkeätä 
järjestää myös halpa viikonloppuretki kotimaassa. Monelle se on 
lisäksi ainoa mahdollisuus löytää kotimaan dendrologiset nähtä
vyydet. Viimeinen retkistä olkoon tilaisuus, jossa seura pyrkii 
tekemään käytännön hyötyä dendrologian saralla, ta. Tammiston sa
votta. 

Seuran kolmanneksi ja ehkä olenn~isimmaksi toimintamuodoksi 
muodostuu jäsenlehden julkaiseminen. Käytännössähän on sittenkin 
niin, että suurin osa jäsenistöstä on kiinnostunut nimenomaan 
lehdestämme eikä koskaan - valitettavaa kyllä - näyttäydy seu
ran toiminnassa. Jäsenlehden toimittaja on seurasaamme tärkeä 
henkilö. Artikkeleita on tähän mennessä tullut ilahduttavan mo
nelta taholta. Matkakertomukset ekskursioilta olisi hyvä saada 
lehteen säännöllisesti - muistoksi menneestä toiminnasta ja mat
kavihjeiksi niille, jotka sillä kerralla eivät voineet tulla mu
kaan. 

Toivon täksi vuodeksi entistä aktiivisempaa osanottoa. Mu
kaantuloa ei kenenkään pidä kaihtaa, se on tehokas tapa lisätä 
ja avartaa dendrologisia tietojaan. 

Robert J. Rainio 



Olavi Luukkanen 

PUUT JA ILMA. L 

L Puiden vaikutus happi- ja hiilidioksiditasapainoon 

Ekologisessa keskustelussa tulee toisinaan esiin ilmakehän happi- ja hiili
dioksiditasapaino sekä puiden ja muun kasvillisuuden osuus " ilman puhdis
tajina" . Tämä kirjoitus py r kii esittämään sen, miten tällainen keskustelu 
usein on joko väärillä jäljillä tai vähintään harhaanjohtavaa; puiden todelli
nen viihtyvyyttä lisäävä vaikutus nimittäin pyrkii jäämään toisarvoisen väit
telyn varjoon. Esimerkkejä esiintyneistä keskustelunaiheista ovat puiden 
istuttamisen puolustaminen taikka metsän hävityksen tuomitseminen hapen
tuotoksen muuttumiseen vedoten . Samoin lannoitetehdas tai metsäasiantun
tija saattaa suositella lannoittamista tai muuta biomassaa lisää vä ä toimen
pidettä myös hapentuotoksen lisääntymisen perusteella . Yleistä saastekes
kustelussa on fossiilipolttoaineiden lisääntyvän käytön esiintuominen ja tässä 
yhteydessä pelko hapen loppumisesta sekä hiilidioksidin määrä n pelottavasta 
lisääntymisestä . Tämä viimeksi mainittu kysymys kuuluu jo niihin, joissa 
selvästi ollaan oikeilla jäljillä, mutta joissa pääasia sittenkin jä ä hämäräksi. 
Puiden istutuksen yhteydessä happeen ja hiilidioksiidiin vetoaminen sitä vas
toin perustuu lähes kokonaan virheajatteluun. 

Happi on eläimille välttämätöntä, 
mutta kasveille myrkkyä 

Happi on maapallon yleisin alkuaine. Ilmakehässä sitä on 21 o/o vapaana kaa
suna, vedessä sitä on vetyyn sitoutuneena 90 "/o veden painosta sekä sen li 
säksi liuenneena kaasuna vesistöjen pintakerroksissa. Suunnattomia määriä 
happea on sitoutunut kallioperään, mm. siinä vaiheessa, jolloin ilmakehä 
muuttui maapallon kehityshistorian kuluessa happea sisältävä ksi. 

Vapaa happi on maapallolla vihreiden kasvien yhteytyksessä tuottamaa . Toi
senvaraiset eliöt, niiden mukana ihminen, ovat aikojen kuluessa kehittyneet 
hapesta riippuvik s i, happi merkitsee niille elämää. Vedessä vapaata happea 
on suhteellisesti paljon vähemmän kuin ilmakehässä. Liuenneen hapen mak
simimäärä 20 asteen lämpötilassa on suuruusluokkaa 40 mg eli 30 ml vesi
litraa kohti. Vesien eliöstö on tunnetusti erittäin riippuvaista tästä pienestä 
happimäärästä, mikä havainnollisesti ilmenee viimeistään silloin, kun happi 
loppuu vedestä saastumisen aiheuttaman kiihtyneen hapettumisen (hengityksen) 
vuoksi. Kaikki nämä seikat ovat ehkä olleet vaikuttamasPa siihen, että happi 
oletetaan maaekosysteemeissäkin herkästi järkkyväksi tekijä ksi. 

Hengittämämme happi on kaikki kasvien tuottamaa, mutta se ei hevin lopu. 
Selvästi tämä ilmenee siinä, että happea on ilmassa riittä vä sti niissä ilmas
tovyöhykkeissä, joissa kulloinkin talven vuoksi yhteytystoiminta on lä hes 
pysähtynyt. Toinen esimerkki valaisee myös hapen oletettua pienempää mer
kitystä . Ei edes umpinaisessa huoneessa ihmiseltä lopu happi ennenkuin 
muut muutokset (esim. hiilidioksidipitoisuuden nousu) a lka va t tehdä olon epä 
mukavaksi. 
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Kasveille olo normaalissa ja etenkin normaal ia korkeammassa happipi toi 
suudessa on jo epämukavaa . Nopein yhteytys saavutetaan n. 2 o/o happipitoi
suudessa, jos ilman muut komponentit pysyvät muuttumattomina (kuva 1}. 
Tämä havainto (ns. Warburg-efekti} on jo vanhaa perua, mutta sen selityk 
set ovat vielä epävarmoja ja itse asiassa tämänhetkisen fotosynteesitutki
muksen jännittävimpiä ja ajankohtaisimpia kysymyksiä (vrt. BJÖRKMAN 
1973, p. 31; ZELITCH 197 1 , p. 253; LUUKKANEN 1972). Eräs luonteval 
ta tuntuva mahdollisuus on, että fotosynteesi biokemiallisena mekanismina 
on peräisin ajalta, jolloin hiilidioksidin ja hapen suhde on ollut maapallolla 
toisenlainen. 

Hiilidioksidi vaikuttaa päinvastaisella tavalla fotosynteesiin kuin happi. Hii
lidioksidin lisäys aikaansaa voimakkaassa valossa yhteytyksen nopeutumisen 
ehkä n. nelinkertaiseen pitoisuuteen asti {kuva 2}. Tätä tosiasiaa käytetään 
hyväksi hiilidioksidilannoituksessa, jossa lahottamisprosessin avulla, neste 
kaasua polttamalla, kaasusäiliöstä tai hiilihappojään avulla aikaansaadaan 
hiilidioksidipitoisuuden lisäys. Toimenpide on, kuten tunnettua, kannattava 
esimerkiksi puutarhaviljelyssä. Sama lannoitusvaikutus saataisiin teoriassa 
aikaan myös happipitoisuutta vähentämällä. 

Hiilidioksidi oleellisempi kuin happi 
ekologien huolen aiheena 

Edellä on käynyt ilmi, miten nykyinen maapallon ilmakehän hiilidioksidipi 
toisuus (0. 032 o/o) on alhainen kasvien yhteytysmekanismia sekä maapallon 
kehityshistoriaa ajatellen. Pitoisuus ei enää alene, koska kasvien yhteytys 
toiminta on tässä konsentraatiossa huomattavasti hidastunut verrattuna kor 
keampaan ja fotosynteesin kehityshistorian aikana ilmeisesti esiintyneisiin 
hiilidioksidimääriin. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua puolestaan 
rajoittaa vastaavasti nopeutuva fotosynteesi ja biomassan kasvu seurausvai 
kutuksineen. Hapen suhteellisesti pienempi osuus näissä vaihteluissa käy 
ilmi, jos lasketaan paljonko happipitoisuus voi muuttua hiilidioksidipitoisuu 
den vaihdellessa: hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuminen vähentäisi 
happipitoisuutta teoriassa prosentin murto-osalla. 

Miksi sitten hiilidioksidipitoisuuden muutoksista puhutaan niin paljon? On 
totta, että maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on lisääntymässä, ja 
syynä ilmeisesti on fossiilisten polttoaineiden enenevä käyttö. Hiilidioksi 
dipitoisuuden kasvun seurauksena (lisääntyvän yhteytyksen ohella} ovat il 
mastolliset muutokset mahdollisia, siksi tämä ilmiö ansaitsee huomiota. 
Ei voi kuitenkaan välttyä siltä ajatukselta, että hiilidioksidipitoisuuden muu 
toksiin kiinnitetään aivan liikaa huomiota ja samalla unohdetaan tai jätetään 
vähemmälle huomiolle läheisemmät ja vaarallisimmat elinympäristömme 
tasapainoa järkyttävät ilmiöt. 

Maapallon kehityshistoriaa 

Elämä maapallolla syntyi happipakoisena. Ilmakehä koostui vesihöyryn 
tiivistymisen jälkeen pääosiltaan ehkä typestä, metaanista, ammoniakista 
ja hiilidioksidista . Veden hajoamisesta (fotolyysistä} aluksi muodostuneen 
hapen pieni määrä aikaansai edellytykset hapesta riippnvaisen elämän syn
tymiselle. Vihreät kasvit vihdoin alkoivat kuluttaa ilmakehän ja veden hii
lidioksidia ja tuottaa vedestä yhä suurempia määriä ha ppca . Happea kului 

ets ngtn Y lluplston 
Met.säkl.rJasto 
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kallioperän hapettumi seen, mutta silti sitä kerääntyi ilmakehään yhä enem 
män . Hiilestä pääosa saostui b iologisissa ja e i-biologisissa prosesseissa 
ka r bonaatteina kallioperään ja poistui luonnon kiertokulusta. 

Kaavio hiilen nykyi ses t ä jakautumisesta maapallolla (kuva 3) valaisee sitä, 
miten helposti ta i vaikeasti i l makehän nykyinen koostumus on järkytettävis
sä ja sitä mitkä h i ilen lähteet mahdollisesti voisivat nuo muutokset aiheuttaa. 
Seuraavat ja kuvassa 3 olev~;tuvut on saatu BOL!Nin (1970) artikkelista 
(yks i kkö vastaa karkeasti 10 tonnia hiiltä): 

Hiilen varasto Määrä Hiilen päämuodot 

Ilmakehä 0. 7 CO 
Kasvi t, eläimet 0.5 -HCCH -
Humus, turve 4 -HCOH-
Kivihiili , ö l jy 10 C, -CH -
Valtameret 35 co2 • Hto3. COJ 
Kallioperä 20 000 co3 

200 

21 100 

x o, :X C02 

Kuva 1 (vas.) . Happipitoisuuden vaikutus kuusen (Picea glauca) nettoyhtey 
tykseen kahdessa eri valon,roimakkuu,ressa PO~~U~lfn (1968·) muk~an . v_a - .. 
lonvoima~udet : _'} 12 · 1 0 , b 3 · 10 erg · cm · s ; fotosynteesm yksikko 
p.g co2 . g . min 

Kuva 2 (oik. ). Hiili dioksidipitoisuuden vaikutus sokerijuurikkaan nettoyhtey
tykseen kolmessa eri valo'4voimakkuude~sa GAASTRAn

4
(1959) m!!kaa_'J.· Va

lonvoimakkuudet : a 3<3 •1 0 , b 1_~· 4 ·_\0 ja c 3.4 ·10 erg · cm • s ; {ota
synteesin yksikkö mm co2. cm . h . 

Figure 1 (left). Effect of oxygen concent4ation on n,rt photosY:P'es_~ of ~hite 
spruce at two light intensi!\es ( ': 12 · 10 , b 3 · 10 erg_ ·_cm • s ; un1t of 
photosynthesis: 1-1g co

2 
• g · min1POSKUTA 1968, modtfted). . 

Figure 2 (right). Effect of carbon dioxide concen~ration on net .photosynthests 
of suga4 beet at ~re~ 11ight intensities (a 30 •10 , f 12.4 ·1~ 2• a':1 c 
3. 4 · 10 erg . cm • s ; unit of photosynthesis: mm co2 · cm • h (GAASTRA 
1959, modified). 
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Asetelmassa ovat määränsä puolesta huomionarvoisia lukuja ainakin kaksi 
ensimmäistä sekä viimeinen. Maapallon elävään osaan kohdistuvat ihmisen 

toimenpiteet, kuten metsän hävitys tai metsän istutus, eivät sinänsä voi ai 

heuttaa mullistuksia ilmakehän koostumuksessa eivätkä edes paikallisia muu

toksia ilman hiilidioksidi- tai happipitoisuudessa. Muut, esimerkiksi eroo

sioon kohdistuvat seurausvaikutukset ovat tietenkin asia erikseen. 

Kallioperän karbonaattihiili riittäisi epäilemättä tuntuvasti muuttamaan ilma

kehän koos tumuksen. Ehkäpä onneksi ainakaan nykyhetkellä ihmisen energia
resurssit eivät riitä kallioperän hiilen vapauttamiseen luonnon kiertokulkuun. 

Suuret tulivuorenpurkaukset voivat kuitenkin ilmeisesti lisätä ilmakehän hiili 

dioksidipitoisuutta määrällä, joka on verrattavissa ihmisen nykyisiin aikaan

saannoksiin. Karbonaattihiili saattaisi muodostaa raaka-ainelähteen ravinnon 

tuottamista va rte n tule vaisuuden ihmiselle. Tämän hiilen käyttö voitaisiin 

ajatella tapahtuvaksi joko tehokkaan kasvinviljelyn ja siis auringon energian 

avulla hiilidioksidilannoituksen muodossa tai pelkistämällä karbonaatti suo

raan hiilihydraatiksi (esimerkiksi sokeriksi), mihin luonnollisesti tarvittai 

siin huomattavia energiamääriä, jos suuri osa rehusta tai ihmisravinnosta 
tuotettaisiin tällä tavalla. Karbonaatin vapauttaminen lisäisi kasvien yhtey

tyksen kautta samalla myös ilmakehässä olevan hapen määrää mutta tuskin 
sen pitoisuutta. 

Fos s iilis et polttoaineet 

Mikä on sitten fossiilisten polttoaineiden ja ihmisen osuus ilmakehän viime 

vuosina ja vuosikymmeninä todetuissa muutoksissa? Vaikka tulivuorenpur 

kaus ten ja muiden ihmisestä riippumattomien tekijöiden vaikutus otetaan huo 

mioon, todennäköistä on, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu (vuo

desta 1880 n. 14 o/o) johtuu kivihiilen ja öljyn lisääntyneestä käytöstä. Tutki

mus on osoittanut, että muutos on ollut odotettua pienempi, mihin voi olla 

syynä hiilidioksidin lisääntyvä liukeneminen meriin ja edelleen saastuminen 

sekä lisääntynyt yhteytys ja biomassan ja turpeen määrän kasvu . Mikäli kaik

ki poltettu ja poltettava fossiilinen hiili jäisi ilmakehään, hiilidioksidipitoisuus 

lisääntyisi nelin- tai kymmenkertaiseksi eli 0. 12 tai 0. 3 prosenttiin, riippuen 
kivihiilen ja öljyn määrästä maapallolla. Todennäköisellä lisäyksellä ei si

nänsä ilmeisesti olisi haitallisia vaikutuksia eliökunnalle eikä ihmiselle (sa

dot p ä invastoin lisääntyisivät ehkä moninkertaisiksi), mutta ilmastolliset seu
raukset pie nemmästäkin muutoksesta saattavat olla arvaamattomia . Esitetyt 
olettamukset mahdollisen ilmastonmuutoksen suunna sta ja suuruudesta ovat 

er ilaisia ja ristiriitaisiakin; hiilidioksidipitoisuuden lisäyksellä on sekä maa 

pallon lämpötilaa kohottavia että alentavia va ikutuksia. Joka tapauksessa voi 

daan todeta, että ihmiskunnan olemassaolo ei ole tämän takia uhattuna , mutta 

hitaita paikallisia seurauksia joillakin maapallon alueilla vo i ilmetä. 

Metsä voi tuottaa happea 5 t/ha 
vuodessa 

Happea tuotetaan runsas ylimäärä vain nopeasti kehittyvässä kasviyhdyskun

nassa, esime rkiksi nuoressa metsässä tai viljapellossa, jossa elävän kasvi

aineksen tai humuksen määrä lisääntyy. Täsmälleen sama happimäärä kuluu 

kuitenkin puun myöhemmin lahotessa tai palaessa tai s a don hapettuessa ihmi-
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sen tai lehmän elimis tössä. Toisenvaraiset eliöt ovat kasveista rnppuvai 

sia, mutta toisaalta kasvit tarvitsevat sadonkorjaajan {eläimiä, mikrobeja, 

ihmisen , tulta} voidakseen määrällisesti kasvaa. 

Esimerkiksi nopeasti kasvavassa nuoressa metsässä näennäisesti melko voi

makkaana esiintyvän hapen tuotoksen korostaminen ihmisen viihtyisyyttä li

säävänä tekijänä on kuitenkin perusteetonta. Tämä ilmenee, jos lasketaan 

tuotetun hapen määrä. Suomalaisessa hy':.ip ka~Iavassa metsässä sekä uutta 
kuiva-ainetta että happea syntyyn. 5 t ha . v . J<asvukauden aikana ha 
pentuotto on parhaimmillaan suuruusluokkaa 100m· hehtaaria ja vuorokaut

ta kohti, mikä lisäis i metsän sisältämän liikkumattoman ilmatilan happipi

toisuutta vuorokaudessa noin puolella prosentilla. 

4 000 

HIILI , ÖLJY 

C, - CH2 -

10000 

{Jatkuu seur. numerossa) 

IL M AKEHÄ 

he ngity s 10 
20 hengitys 

eläinten 
co2-sidonta 

e läinte n ELÄ IMET 

~---IIIJI!~ - HCOH -,- c H2 -
ra;~nto < S 

he ngitys hengitys 

V ESI pintavesi 500 

syv emmöt 

eläinte n 
co2-sidonta 

C02 , HC03, CO:) 
kerro kset 34 500 

kar bonaat in 

liufceneminen 

karbonaat i n 
saastuminen 

KALLIO PERÄ 

COj ,HCOj 20000000 

3 
a 
< 

.., ;. 
0 . 

" 2 0 

a .., 
a 
:;-
0 

Kuva 3. Hiilen kiertokulku BOL!Nin {1970} mukaan. Luvut ~aisevat hiilen 

määrän ja vuotuisen kulutuksen tai tuotoksen, yksikkönä 10 t hiiltä. Mustat 

nuolet osoittavat pääosiltaan biologista ja viivoitetut ei-biologista hiilen kier

toa . 

Figure 3 . The carbon cycle {adapted from BOLIN 1970} . 
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Pentti Tyystjärvi 

LEHTIPUIDEN SIEMENTEN KÄSITTELY JA KYLVÖ 

Metsänjalostussäätiössä on vuosittain seurattu kotimaisten lehtipuiden 

siementen valmistumista. Siementä on kerätty, puhdistettu, varastoitu ja 

kylvetty. Toisinaan on onnistuttu ja saatu syntymään taimia, mutta myös 

epäonnistumisia on sattunut. Koivun ja hybridihaavan taimilla on jo vakiin

tunut menekki ja tarve on lisääntymään päin. Myö s muiden lehtipuiden taimien 

kysyntä on osoittanut lisääntyvää suuntausta. Lehtipuiden taimikasvatus eroaa 

me rkittävästi taimitarhoilla yleisesti tunnetueta havupuiden kasvatueteknii

kasta. Ero on merkittävin siemenen käsittelyssä ja kylvössä. Seuraavassa esi

tetään pääpiirteittäin niitä kokemuksia, joita Metsänjalostussäätiössä on leh

tipuiden siementen käsittelyssä saatu. 

I ryhmä : 

Siementen käsittelyvaatimusten perusteella suomalaiset 

l ehtipuut voidaan jakaa neljään ryhmään. 

Koivut ja lepät 

- Rauduskoivu Betula verrucoea 

- Hieekoivu Betula pubescens 

- Vaivaiskoivu Betula nana 

- Harmaaleppä Alnus incana 

- Tervaleppä Alnus glutinosa 

II ryhmä : Haavat, poppelit ja pajut 

- Haapa 

- Hybridihaapa 

- Poppelit 

- Pajut 

Populue tremula 

Populus tremula x Populus tremuloides 

Populus baleamifera 

Populus Rasumowekiana 

Populue berolineneis ym . 

Salix caprea 

Salix alba 

Salix fragilis ym . 



III ryhmä: Jalat lehtipuut 

- Vuorijalava 

Kynäjalava 

- Vaahtera 

- Tammi 

Saarni 

Lehmus 

- Pähkinäpensas 
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Ulmus glabra 

Ulmus laevis 

Acer platanoides 

Quercua rebur 

Fraxinus excelsior 

Tilia cordata 

Corylue avellana 

IV ryhmä: Marjovat puut ja pensaat 

- Pihlaja 

Tuomi 

- Kuusama 

- Koiranhaisi 

Paatsama 

y.m. 

Sorbus aucuparia 

Sorbus fennica 

Sorbus intermedia 

Prunus padus 

Lonicera xylosteum 

Viburnum apulue 

Rhamnus frangula 

Siemenen valmistuminen, keräys, puhdistus, pakkaus, varastointi ja kylvö. 

I ryhmä 

Koivujen siemen valmistuu keskikesällä heinä-elokuun vaihteessa. 

Leppien siemen valmistuu syyskuulla. Rauduskoivun ja harmaalepän siemen vari

see heti valmistuttuaan. Hieskoivun, vaivaiskoivun ja tervalepän siemen säilyy 

puissa osittain talveen, jopa seuraavaan kevääseen asti. 

Puista kerätyt siemennorkot kuivataan huoneenlämmössä, murskataan, seulotaan 

ja varastoidaan siemenastioihin tai muovipusseihin sekä säilytetään kuivana 

varastossa 2 - 5 ° :een lämmössä. Hyväkuntoinen siemen säilyttää itävyytensä 

useita vuosia. Kylvö tehdään kasvihuoneeseen keväällä tai kesällä ilman peittoa. 

II ryhmä 

Haavan ja poppelin siemen valmistuu keväällä ennen juhannusta. Se karkaa heti 

valmistuttuaan. Pajut kukkivat keväällä ja alkukesäll~. Siemen valmistuu yleen

sä ennen juhannusta. Halava kuitenkin kukkii siksi myöhään kesäkuussa, että 

siemen valmistuu vasta syyskuussa. Haavan, poppelin ja pajun siemennorkot ke-

rätään puista silloin, kun villa alkaa pursua ulos avautuvista siemenkodista. 

Norkot kuivataan huoneenlämmössä. Siemen puidaan irti villoista ja seulotaan 

erilleen. Siemen pakataan muovipusseihin ja varastoidaan kylmään siemenvaras

toon tai mikä vielä parempi, pakkaavarastoon -20° :een, missä itävyys säilyy 

muutamia vuosia. Siemen kylvetään kasvihuoneeseen keväällä tai kesällä ilman 

peittämistä. 
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III ryhmä 

Jaloista lehtipuista jalavien siemen valmistuu ensimmäisenä juuri juhannuk

sen alla. Siemen on usein tuholaisten vikuuttamaa ja varisee välittömästi 

valmistuttuaan. Muiden jalojen lehtipuiden siemen valmistuu syksyllä ja 

kestää puissa jonkin aikaa lukuunottamatta tammea, jonka terhot varisevat 

nopeasti tai joutuvat jo sitä ennen oravien ruoaksi. 

Jalojen lehtipuiden kylvö on paras tehdä välittömästi siemenen keräyksen 

jälkeen. Mikäli se ei käy päinsä, voidaan siementä säilyttää sekoitettuna 

hiekkaan viileässä ja kosteassa varastossa. Kuivattu siemen itää erittäin 

hitaasti ja voi menettää kokonaan itävyytensä. Kylvö voidaan tehdä joko 

kasvihuoneeseen tai avomaalle ja kylvökset peitetään hienennetulla kasvu

turpeella tai hiekalla. 

IV ryhmä 

Pihlajan ym. puiden ja pensaiden marjat kypsyvät syksyllä ja säilyvät puissa 

kunnes linnut ne korjaavat. Kypsät marjat kerätään ja kylvetään sellaisenaan 

tai marjat murskataan, mehu pestään pois ja vain pelkät siemenet kylvetään. 

Marjamehulla on usein itämistä ehkäisevä vaikutus ja pestyt siemenet itävät 

nopeammin kuin marjoineen kylvetyt. Jos marjoja joudutaan varastoimaan yli 

talven, käy se päinsä viileässä ja kosteassa kellarissa hiekkaan sekoitettuna. 

Marjojen tai pestyjen siementen pitkäaikaisesta säilyttämisestä ei ole koke

muksia. Marjat kylvetään kasvihuoneeseen tai avomaalle ja peitetään turpeella 

tai hiekalla. 

Lehtipuiden siemenen itävyyden määrittämisessä on Metsänjalostussäätiössä 

otettu käyttöön luku, joka ilmoittaa montako itävää siementä on yhdessä gram

massa kyseistä siemenerää. Se helpottaa myös siemenen tilaajaa, koska ei tar

vitse muuta kuin ilmoittaa , kuinka monta tainta pitäisi tilatusta siemenmää

rästä saada syntymään. 
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Kuva 1. Haapastensyrjän metsänjalostuskeskus syyskesällä 1973. 
Etualalla rotupuisto ja talouskeskus, taustalla jalostustarha. 

Fi~re 1. The Tree Breeding Centre of Haapastensyrjä in late summer 

1973. In the foreground the cultivar collections and the adminiat

ration building, in the background the breeding grounds. 

Kuva 2. (Kansikuva) Vaivaiskgivu on alussa melko nopeakasvuinan. 
Taimet ovat Haapastensyrjässä saavuttaneet kahdessa vuodessa jo 

0,5 metrin pituuden. 

Figure 2. (Cover photograph) Seedlings of Betula~ grow rapidly 

in the beginning: in Haapastensyrjä they are about 0,5 m tall 
after two years in the nursery~ 
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Robert J . Rainio 

OW~O KAIKKI DEtillROLOGIA ASUTUSKESKUSTEN ULKOPUOLELLA TUHOONTUOMITTU? 

Olipa kerran eräs douglaskuusen provenienssi, joka oli erinomaisen 
sopiva Etelä- Suomessa kasvatettavaksi . Pienet taimet syntyivät tar
hassa ja varttuivat nopeasti hyvässä hoidossa . Kolmivuotiaina ne 
istutettiin rehevään hylättyyn peltomaahan . liitten istuttaja huo
lehti niistä jatkuvasti , polki heinät ja lannoitti niitä joka vuosi . 
Taimet lru1tivät ensin pari vuotta jurottuaan hyvin kasvamaan ja ta
voittivat jo miehen mitan . - Ja kuinka saduissa sitten jatkuukaan : 
niin taimet kasvoivat , varttuivat ja elivät onnellisina vuosisatoja 
aina kuolemaansa saakka . Nutta tuo oli vain satua . Todellisuuden 
maailmassa kertomus päättyy lauseeseen : sitten tulivat hirvet ja 
rai skasivat kaiken . 

Tarina olisi voinut koskea lähes mitä tahansa vähänkää~ erikoisem
paa puulajia vähänkään kauempana ihmisasutuksesta . Esimerkki lcos
kee douglaskuusta vain siksi , että jopa sekin joutuu hirven hävi
tysvimman kohteeksi vaikkei puu ilmeisesti kelpaakaan eläimen ra
vinnoksi . Asian käsittelyyn liittyvistä - sanoisika tabuista 
huolimatta , tai ehkäpä juuri niitten takia on aiheellista ottaa 

esille ne vaikeudet ja se lähes toivoton tilanne , joka uhkaa teh
dä kaiken dendrologisen harrastuksen mahdottomaksi kaikkialla , mis 
sä hirvet saavat vapaasti mellastaa . 

Monet haluavat ummistaa silmänsä hirvituhoilta ja väittävät , ettei 
sellaisia olekaan . Kasvaahan maalaistalojen pihoilla jaloja lehti 

puita eikä hirvituhoja erityisemmin näe auton ikkunasta metsänaise
maa tarkasteltaessa. Se on totta, hirvi ei yleensä pysähdy ruekai 
lemaan ihmisen vakituisten kulkureittien varrelle , vaikka jälkiä 
näkyisikin . Ei hirvikanta oyöskään liene kovin hälyttävä Keski

eikä Pohjois- Suomessa, mutta Etelä- Suomessa tilanne paikoin on 
aivan ratkaisevasti toinen . Esitykseni onkin nähtävä nimenomaan 

taustanaan lounaisen Etelä- Suomen tilanne ja valitettavasti siis 
juuri maamme ne alueet , jotka ovat dendrologisesti Merkittävimpiä . 
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Hirvituhot tavallisilla metsäpuillamme 

Analysoikaamme aluksi niitä syitä, joidenka vuoksi hirvituhoja 

maamme metsänhoidossa on tähän saakka ollut mahdollista väheksyä 

ja minkä vuoksi niin monet "luonnonystävät" pystyvät yhäkin pistä

mään päänsä pensaaseen heti kw1 metsäluontomme hirvisurkeudesta 

tulee puhe . 

Kuuseen ei hirvi käytännöll isesti katsoen lainkaan koske ja kuusen 

taimet ovat myös ainoita , jotka saavat rauhassa varttua hirvirik

kailla seuduilla . Tämä tosiasia on kuusen ekologian kannalta var

sin merkityksell inen ja tähän on kuusen biologista voimakkuutta 

selitettäessä aivan liian vähän kiinnitetty huomiota ; kuusen vahva 

kilpailuasema perustuu muka vain sen varjonkestävyyteen. Myös 

yleiseurooppalaiselta kannalta katsoen on villieläintuhokestävyys 

ollut varsin olennainen kuusenviljelyn räjähdysmäisen lisääntymi

sen syy (vrt . viime kesän matkaselvitys : DST 4/1973, Vasat orp) . 

Hirvi tuhoalueilla määräävät l'uusentaimet taimiken yleissävyn , jo

ten aluetta hätäisesti vilkaisemalla saa hirvituhojen asteesta ai

van väärän kuvan. Maamme metsänhoidon kannalta tämä tosiasia on 

ollut aivan ratkaiseva ; ehcottomasti tärkein viljelyobjektimme on 

ollut hirvi vaiT.Ja - vai olisi~:o asia ehkä päinvastoin? 

Männyn hirvituhoista on jonkunverran hälytty , mutta monet pitävät 

puheita vahvasti liioiteltuina . Vastakkaiset mielipiteet ymmärtää 

kun tietää , ettei hirvi r:1ielellään laidunna laajoilla paljaaksihalc

kuualueilla , joilla männyntaimistot yleensä sijaitsevat, eikä tyydy 

yksinomaiseen mäntydieettiin . Karulla seudulla , missä mäntyä on 

hyvin runsru•sti , ei hirvituhoja merkittävästi pääse syntymään . 

Pienemmillä metsäawcioilla ja Jcallioilla metsän sisällä voi tilan

ne olla aivan päinvastainen, niin ettei taimiston sa~~~ista ole min

käänlaisia toivei ta, vaan kanervakankaatkin on l:asvatettava ki tu

kuusikoina . 

Koivu kuuluu hirven vähiten rakastamiin lehtipuihin ja lisäksi es

tää hirvituhoja näkymästä sama seikka kuin m~~yllä : koivua on 

yleensä erittäin runsaasti . Viljelmill ä tilanne kuitenkin käy 
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Kuva 1. Metsäalan oppikirjoissa 

metsämaat jaetaan viljavuuden pe

rusteella kuusi- ja mäntymaihin, 
mutta täällä on vain kuusimaita 

- ja hirvenraiekioita. 
Valokuvat kirjoittajan. 

Kuva 2. Lehtipuista hirvi vainoaa lepän ohella vähiten koivua. 

Silti eivät edes kolmimetriset taimet ole vielä turvassa, jos ne 

sattuvat kasvamaan hirveä miellyttävällä paikalla; koskee erityi

sesti viljelmiä hylätyillä pelloilla. tiet:s ngtn Yll()plston 
MeLSäk.trJasto 
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toiseksi; mukavuudenhaluinen hirvi kull<ee ja syö mielellään tasai

selta pellolta koivunlatvat riveittäin. Joka kesä revittyjä ja 
joka talvi taitettuja koivuntaimia katsoessa tuntuvat metsäoppikir

jojen ehdottomat koivikkojen laiduntamiskiellot kovin kyynisiltä: 

navettojen lehmät pidetään nykyään poissa taimistoista, mutta met

sän pyhä lehmä saa mällätä mielin määrin - mitä siis on voitettu? 

Tilanne tuntuu olleen sama Kaakkois- Suomessa tänä talvena : kaikki 

koivuviljelmät on raiskattu ja hirviä on todettu olevan enemmän 
kuin villeimmissäkään arvioissa on ennustettu . Kuinka äärettömän 
naiveilta eräiden "luonnonsuojelijoiden" parin vuoden takaiset hä

tähuudot nyt kuulostavatkaan; hirvi oli muka metsästetty SQ~upuuton 

partaalle , pahat metsästäjät muka laskivat ki>et hirviksi kaatolu
pia saadakseen, jne . 

Tervaleppä lienee hirven eniten inhoama puulaji kuusen jälkeen . 

Viljelystaimen mehevimmät latvaosat silti kyllä revitään joka kesä 
piloille vaikka villivesat yleensä säästyvätkin . 

Suurista metsäpuistamme on haapa tunnetusti hirvivahingoille kaik

kein alttein ja tämä koskee vielä enemmän hybriidihaapaa ja Populus

lajeja yleensäkin . Näiden ~inänsä arvokkaiden puiden kasvattaminen 

viljelminä onkin täysi mahdot tomuus eikä toimenpide lainkaan kuulu 
metsänhoidon aihepiiriin (ks . muualta otsikolla riistanruokinta) . 
Luonnossa haapa aukeilla aloilla yleensä onnistuu saamaan nopean 

kasvunsa ansiosta tihcistä juurivesarykelmistä jonkun rungon lopul
ta yl i hirven korkeuden ja pystyy siten lajina säilymään . 

Hirven varsinaista mieliruokaa suomalaisessa maiseoassa ovat haavan 
lisäksi eri pajulajit, pihlajrt , paatsamat ja katajat . Pureskelemat 
tomia yksilöitä ei hevin löydä ja nämä lajit säilyvät hengissä vain 

sitkeän vesomiskykynsä turvin - koskee myös katajan pikkuoksia . 

Runkomaisia pihla jia ja pajuja näkee hirviseudulla vain muiden pui

den kätkössä , mistä hirvi ei ole niitä löytänyt . 

Tavanomaisen metsänhoitomme kannalta katsoen ovat siis hirven maku
tottumukset sattumoisin melko onnekkaat : hirvi syö enimmäkseen vain 

ns . roskapuuta . Tämä selittää kuitenkin myös sen , miksi niin monet 

rutiinimetsänhoitoa harrastavat voivat vakavissaan väittää, ettei 

hirviprobleemaa ole olemassakaan . 
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Vielä kun s11rrymme kotimaisesta metsänhoidosta sellaiseen puuhun 

kuin lehtikuuseen on tilanne tyydyttävä . Vertailun vuoksi mainit

takoon , että suomalaisilmastoisilla alueilla Keski-Euroopan vuo

riatoissa on käytännössä vain kaksi puuta jäljellä vuosisatoja 

jatkuneen laiduntamisen kestäneinä : kuusi ja lehtikuusi . Jää siis 

vain kysymään, missä määrin hyvät viljelytuloksemme ovat juuri 

hirvenkestävyyden seurausta . 

Tuhotilanne dendrologisilla viljelyksillä 

Kun siirrymme tarkastelemaan kotimaisia jaloja lehtipuitamme tulee 

hirvipiina koko karmeudessaan esille . Vai kuinka monta viljelmää 

on arvoisa lukija ylipäätään nähnyt pihapiirien ulkopuolella? 

Eräitä kyllä , mutta tarkemmin ajateltaessa ne kaikki ovat sotiamme 

edeltäneiltä ajoilta ja juuri silloin oli hirvikantamme minimaali 

nen - kiitos luotettavien salametsästäjien! Tammen luontaisilla 

esiintymillä metsien kätköissä näkyy sama seikka myös hyvin räi 

keänä : jos ~uorennosta esiintyy, on se sotia edeltäneeltä ajalta , 

nuorempia taimia ei ole lainkaan , jonkun hirvittävästi pureskellun 

pensaan voi löytää . Tammen sukupuuttoon kuoleminen niin monella 

vanhalla kasvupai kalla on suora seuraus nimenomaan villieläintuhois

·ta, joiden seurauksena tammen nuorennos jää jälkeen ja armotta sor

tuu muitten puitten varjoon . Ja kuten edellä on todettu , viljel

millä hirvi mellastaa kahta kauhe~n ; kaikki istutukset metänhoi

dollisessa mielessä ovat asutuksen piirin ulkopuolella ilman kal

liita ja työläitä erikoistoimenpiteitä ilman muuta tuhoon tuomitut . 

Tilannetta varsirucin tammenviljelyn kohdalla on edellä käsitelty 

liian valoisaati . r.Ietsässä on myös sarvettornia paholaisia; jänik

set, kaikenkarvaisista myyristä pu.!mmattakaan . Viimemainittuja 

vastaan voi sentään jotenkuten taistella , mutta jäniksiä ei millään 

saa nikkelimyrkyillä kylliksi kuriin . Ne huolehtivat yleensä tammi

viljelmillä ajoissa siitä, ettei myöhemmin tarvitse tuskailla hirvi

tuhoja . 

Lehtipuudendrologian sysimustasaa yössä on sentään yksi valonpilkah

dus : on olemassa yksi puu , johon jänis ei koske ja jota hirvikin 

vain harvoin riipii : niinipuu . Se on ainoa erikoisuus , jota voi 
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ajatella istutettavaksi reheviin r.inteisiin metsien siimeksessä. 
Kirjallisuus ei ilmiötä lainkaan tunne, yhtä vähän on esitetty 
arveluja sen syistä. Todenn~cöiseltä vaikuttaisi selitys, että 
niinipuuvalmistaa niintä juuri tätä tarkoitusta varten: sitkeä 
niini tarttunee hampaisiin ja kurkkuunpitkinä suikaleina , joi ta 
eläimen on vaikea niellä. Myöskään saarnen vesoihin ei jänis 
koske, hirvi tosin pitää huolen taimista, jotka näin ovat sääs

tyneet. Vaahtera on vielä allttiimpi tuhoille kuin tammi, jala
va sijoittuu jonnekin tammen ja saamen välille. 

Mitä useimpiin ulkolaisiin puulajeihin tulee, ei tilanne ole juu
ri jaloja lehtipuita valoisampi . On huomattava, että oikeastaan 
kaikki Suomessa metsikköskaalassa kyseeseen tulevat ulkomaiset 
puulajit ovat havupuita. Eräs syy tähän on se, ettei jänis yleensä 

ahdista havupuita ja siten vain havupuukokeilut ovat tähän mennessä 
onnistuneet. Hirvi sensijaan on kiinnostunut kaikista oudonnäköi 
sistä taimista, kaikkia eksootteja se näykkii, maistelee, kuorii, 

riipii tai puskee . Jopa Thuja- ja Chamaecyparis- lajit, jotka si 
nänsä ovat toksisia , joutuvat hirven hävitysvimman uhreiksi; 
hirvi maistaa joka talvi taimesta ainakin latvan, tämä taimen ke

hitykselle tärkeä osa löytyy maasta taitettuna ja poissylkäistynä . 
Tilanne olisi ehlcä jonkinverran parempi , jos taimia olisi samalla 
alueella erittäin runsaasti, mutta se taas on useimmille harrasta
jille käytännön mahdottomuus . Suomen nykyi~istä eksoottiviljelmis

tä on huomattava, että valtaosa niistä on perustettu ennen sotaa 
ja siis hirvitiheyden suhteen · aivan toisissa oloissa . Edustavin 
arboretumimme Musti la sijaitsee lisäksi laajojen aauttujen pelto
aukei tten keskellä, jonne hirvi harvoin eksyy. l!.ustilan viljelyk

set antavat siksi hirvituhotilanteestamme aivan väärän kuvan. 

Onko mitään tehtävissä? 

Onko meidän dendrologien tässä masentavassa tilanteessa vain nos

tettava kätemme ,antauduttava hi rviterrorin edessä ja rajoitettava 
koko dendroloe;ia kaupunkeihin ja asumusten pihoille , jossa voi=e 
suojata jokaisen puun erikseen? un:;:o eteläran.11ilcon luoP..nonsuoj elu 
vain hirven- ja ~musensuojelua r:!etsäluontomr:~e yleisen köyhtycisen 

kustannuksella? Jotru~in on sentälin tehtävissä ja haluankin seuraa
vassa julkituoda kokemuksia vuosien varrelta siinä toivossa , että 

myös jollakin muulla tulisi oler:man niistä ~yötyä . 



19 

Tässä yhteydessä ei kovin paljoa kannata puhua hirvensarviöljystä 
ym. hajusteista . Kauempana asutuksesta ei niitä voi vuosikaupalla 
käydä uusimassa 2- 3 kuukauden välein . Hirvet sitäpaitsi tottuvat 

hajuun vähitellen, eikä haju tehoa jänikseen . Tiety~ssä kaikkein 
arimmssa taimistovaiheissa niitä voinee suositella . Sensijaan on 
ensisijaisesti painotettava lannoituksen merkitystä : taimet on 
saatava suuriksi niin pian kuin suinkin mahdollista . Jokavuotinen 
lannoitus on aivan olennaista tuhoarkoja puita kasvatettaessa . 
Asianmukaisuus lannoituksessa on tietenkin myös tärkeätä, tässä 
yhteydessä ei siihen voida lähemmin puuttua . Lisäksi on hyvä tie
tää, että ainakin urea-lannoitus antaa tienoolle hajun, jota hirvi 
tuntuu jonkun kuukauden karttavan, vaikkei ihminen sitä huomaisikaan . 

Jotenkin varma keino sekä hirviä että jäniksiä vastaan on latvaver
son kääriminen sanomalehtipaperiin talveksi. Keinosta ei tieten
kään ole apua hirven kesätuhoisaa eikä sitä voida käyttää havupuil
le eikä ilman tukikeppiä hennoille latvaversoille (lumenmurtumat) . 
Työläytensä takia ei menetelmää juuri voi käyttää muualla kuin ke
sähuviloiden yms . pihapiireissä. 

Aitaaminen on ollakseen tehokasta sekä työlästä että kallista . 
Eteläisemmillä leveysasteilla se on rutiinitoimenpide ja viljelmän 
onnistumisen ehdoton edellytys (vrt . DST 4/1973 , Vasatorp) . Pidätel
läkseen hirveä täytyy aidan näkyä , sen on ·siis kuljettava avoimessa 
maastossa ja se on varustettava värikkäillä suikaleilla. Miehen
korkuisesta piikkilanka-aidasta ei hirvi enää hyppää yli rauhassa 

laiduntaessaan, mutta saattaa kaataa sen tai keplotella itsensä 
ali tai läpi. Aitaa on siksi "partioitava" ja heti korjattava 
mahdolliset aukot . Mutta jos näin paljon vaivaa kerran näkee , on 

aidasta järkevintä saman tien tehdä jänisvarma; 1,8 m korkea kana

verkko maksoi viime kesänä 80- 90 mk/50 m. 

Ovatko hyvät neuvot aina kalliit? Eivät sentään kaikki , on olemas
sa eräs halpa tapa, joka ei myöskään rasita maamme maksutasetta 
millään lailla. Valitettavasti vain keino eräitten mielestä saat
taa olla hiukan proosallinen: Otetaan kerran käytettyjä ruokatarvik

keita , jotka sotketaan kerran icäytettyihin juomiin. Näin saatua 
goggemoijaa roiskitaan suojattavien taimien päälle tai sivellään 
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talvella latvaversoille ja rungoille. Suojan kestävyydestä ei ole 
varmoja havaintoja ; lienee uusittava kolmasti vuodessa . Seos ai 
heuttaa kyllä vastasyntyneillä lehdillä nekroosia ja siksi on 
alkukesästä ja myös havupuille annosteltava pieninä pisaroina. 
Kertaalleenkäytettyjen ruokien sotkeminen pelkkään veteen lienee 
tällöin turvallisempaa. Menetelmää voidaan käyttää myös aidan 
"tiivistämiseen kangasrättejä sivelemällä. Ainesten teho ei pe
rustune pelkästään pahaan hajuun sinänsä; merkitseväthän koirat, 
ketut ja sudet luonnossa "omansa" juuri vastaavilla merkeillä. 
Ehkä hirvi käsittää hajun paremminkin toisen lajin reviirimerkiksi, 
jonne ei ole hyvä mennä tungettelemaan. Hirvensarviöljyn teho pe
rustunee samanlaiseen mekanismiin: eikö se ole kilpailevan hirvi
eläimen ( säksanhirven) urosten reviirin merJr..kihaju? 

Viimeisenä esitettäköön tässä keino, joka lienee kaikista parhain 
ja lisäksi ainoa mahdollinen hiukan laajemmilla viljelmillä kauem
pana metsien keskellä. Koska hirvenraiskioilla ovat ehjiä vain 
kuuset, niin on ainoa reaalinen lähtökohta siinä, että haluttu tai
misto kasvatetaan kuusentaimien sisällä, vaikka tämä tietenkin 
nostaa kustannuksia ja vaatii jatkuvaa jokavuotista huolen-
pitoa. Paras menettelytapa on seuraava: alue istutetaan ensin 
normaaliin tapaan kuuselle . Vasta taimien lähdettyä hyvin kasvun 
alkuun suoritetaan varsinainen istutus ~uulen piiskaamien välttä
miseks~ aivan lähelle kuusen runkoa (4-5 co) . Latvaverson kohdal
le leikataan puutarhasaksilla kuusen oksistoon kapea aukko, lähei
sistä kuusenoksista riivitääri sivuversot suojattavan taimen puo
lelta, mutta ei tuhota niitten kärki~ . Toimenpide on uusittava 
joka kevät lannoituksen yhteydessä taimi taimelta . Latvaverson 
ylitettyä kuusen sisällä miehen korkeuden katkaistaan kuusi niin 
korkealta kuin vaivatta yletytään, annetaan kuusen kasvaa leveyt
täja poistetaanaikaisintaan varsinaisen holhokin saavutettua 4-5 
m korkeuden. Laajemmilla aloilla on ehkä pakko mennä melko suu
riinkin taimiväleihin ja istuttaa vain joka toisen kuusen alle, 
ts 2 x 4 m väleihin . Siksi on erityisen tärkeää kasvattaa taimi
aines rodullisesti ensiluokkaisista vanhemmista ja tarvittaessa 
karsia sivuoksat ja haararun~ot. Etujakin menetelmässä on , ei 
tarvitse polkea heiniä taimen ympäriltä, kuusi tarjoaa jo tietyn 
hallansuojan ja myyrävaaran vuodetkin jäävät lukumäärältään taval
lista vähemmiksi . Huomattakoon lisäksi, että t~ssä tarjoutuu ti-
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laisuus vielä muuttaa suunnitelmia niille , jotka ehkä ovat alka

neet katua huvilansa läheisen pellon metsittämistä ko l konsynkäk

si kuusikoksi . 

Hirvituhotilannetta kauan seuranneena uskallan väittää, ettei 

yllä esitettyjeD toimenpiteiden lisäksi muuta ole tehtävissä , 

mikäli ei nykyistä luonnottoman korkeata hirvikantaa ainakin 

pai koitellen ymmärretä vähentää. Toivottavasti tämä ki rjoituk

seni kaikesta pessimismistään huolimatta antaa joillekin rohkeut 

ta kokeilla dendrologiaa myö s metsikkönä . Tarvittaessa autan mie

lelläni neuvoin henkilökohtaisestikin , jos siihen on mahdollisuQ~

sia . Ainakin kirjoitukseni varoittaa ketään kuvittelemaata dendro

logisen harrastuksen innoittaman istutukeen olevan kertatoimenpide , 

josta unelmasta tyly todellisuus sittenli i an drastisesti hei t tää 

aloittelevan dendrologin syvimpään epätoivoon . 

Kuva 3. (vas.) In memoriam: Pseudotsuga menziesii. Syntyi hyvistä 

vanhemmista, istutettiin keväällä 1966, sai elinaikanaan osakseen 

hellän ho i don, kuoli hirven j ulmasti teurastamana talvella 1973-74. 

Kuva 4. (oik.) Tämä puoli toistametrinen n. 50-vuotias luontainen 

tammentaimi on j otenkuten hengissä va in siks i, että se on sattunut 

itämään kallionha lkeamassa, missä valoa on ri i ttänyt yllin kyllin. 

Ka ikki muu tammennuorennos alue el l a on ru j oksi pureskeltuna j o ajat 

sitten sortunut muiden puiden var joon. 
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DENDROLOGIAN SEURAN KEVÄTKOKOUS JA KOTIMAAN RETKI 1974 

Kevätkokous "hajasijoitetaan 11 tänä vuonna Turkuun. Sen yhtey
dessä tarjoutuu mainio tilaisuus tutustua perusteellisesti maamme 
tavanomaisesta metsäluonnosta jyrkästi poikkeavan tammi-lehmusbio
teopin ekologiaan Ruissalossa . Seuran aikaisempi kontakti Ruissa
lon luontoon , kesäretkellä 1971 , jäi muutamien hätäisten vilkaisu
jen varaan. Kokouspäivää seuraavana aamuna lähdetään Turusta 11!
konloppuekskursiolle lounaissaaristoon ; varmasti ainutlaatuinen 
tilaisuus tutustua ylimetsänhoitaja Torsten Ranckenin kuuluielin 
istutuksiin 1920- ja - 30 - luvuilta ja muutenkin I - vyöhykkeen dend
rologiaan. Mitään aikaisemmilla seuran retkillä nähtyä ei sisälly 
ohjelmaan . Kustannukset pyritään saamaan niin vähäisiksi kuin mah
dollista . 

Kokous- ja retkiviikonlopun ohjelma on kaavailtu seuraavaksi: 

Perjantai 31 . 5 . 
8 . 00 Lähtö Helsingistä bussilla Metsätalon pihasta 

(Unioninkatu 40) . 
10 . 30 Kokoontuminen Choraeuksen lähteellä Ruissalossa . 

Kävely läpi luonnonsuojelualueen edustaviropien osien . 
Keskustellaan jalopuiden ekologiasta , mm . taimimis
biologiasta ja tammimetsien historiasta . hyös joita
kin eksootti- istutuksia. 

12 . 30 Virvoketauko Honkapirtillä . 
13 . 30 Kävelymatka jatkuu. Epäonnistuneita tammiviljelmiä , 

pähkinäpensaslehto , linnunkirsikkaa , omorikakuusta, 
palsamijalokuusta . Tammi- ja havupuualueen vaihettu
misvyöhyke. 

15 . 00 Tulo Birkan huvilalle . Vanhaa huvila- arkkitehtuuria 
ja - dendrologiaa . 

16 . 00-18.00 Hallituksen kokous Birkan huvilalla . Ennen ja 
jälkeen halukkaille kuljetus Hotelli Ruissaloon . 

19 . 00 Kevätkokous Hotelli Ruissalossa. Käsitellään lähin
nä seuran sääntöjen 7 §:n määräämät kevätkokousasiat . 
Myös muuta ohjelmaa , diaesitys t ms . (toistaiseksi 
avoin) . 

Yksinkertainen majoitus voidaan järjestää edeltäkäsin il
moittautuneille Birkan huvilarakennuksessa . Omalla makuu
pussilla varustetut maksutta . Hotel11majoitusta haluavien 
on varminta tilata se heti ( ! ) , Ho telli Ruissalo puh . 921/ 
306 222 . Ruissalon päiväretkelle ennakkoilmoittautminen ei 
ole välttämätöntä , kevätkokoukseen aikovia pyydetään il
moi ttautumaan viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää . 

Lauantai 1.6 . 
8 . 00 Viikonloppuretki alkaa , buss i lähtee Ruissalosta. 
8. 20 Buss i pysähtyy Turun Tuomiok1rff8t ~~fll yqEt D 

~eLSåk.lrJa&to 
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patsaan edessä. 
10.00 Särkisalo, Förby. Ylimetsänhoit. Torsten Rancken 

esittelee mielenkiintoisimmat eksoottinsa (Jungfru
bergakullell). 

11.00 Särkisalo, Östiaholmen. Monia 1920 -luvulla istutet
tuja ekaootteja, mm. Suomen suurimmat pyökit. 

14.00 Särkisalo, Pettu. Kenttälounaa. 
15.00 Kävelyretki Petun saaren halki. Ylimh. Ranckenin 

istutuksia 1920-luvulta, mm. Suomen ainoa todelli
nen Abies alba -metsikkö, puumaisia jättiläiatuijia, 
Carpinusta, Pseudotaugaa, Larix -lajeja, Ranckenin 
parhaat saarni-iatutukset. 

18.00 Laivaus Solböleen. Majoittuminen Metsäntutkimuslai
toksen tiloihin, saunominen ja kenttäateria . 

Sunnuntai 2.6. 
8.30 Bussimatka Kägraan, veneellä Knopön saareen. Järeitä 

luontaisia tammia, tammi- ja saarniviljelmiä, ulko
laisten havupuiden metsiköitä . 

10.00 Venekuljetus Framnäsiin. Suomen toiseksi suurimmat 
tammi-lehmusmetsät. 

12.00 Bussilla Bromarvin kirkonkylään, missä lounas (Back
ens kaffestuga). 

13.30 Riilahden kartanon woodland garden, maamme edustavim
pia kartanonpuistoja, runsaimmat pyökki-istutukset, 
järeää ikikuusikkoa. 

16.00 Paluumatka alkaa, bussilla Tenhola - Tammisaari -
Karjaa - Jorvas - Helsinki. 

Saaristoretken osanottoa varten etukäteisiln:oittautuminen 
välttämätön, viimeistään viikkoa ennen lähtöä, mielellään 
kuitenkin aikaisemmin. 
Eväät mukaan lauantaipäiväksi 1 . 6 , makuupussi myös suotava. 
Lakanamajoituksen järjestäminen suurelle joukolle voi Sol
bölessä olla vaikeata. Joitakin majoituksia voidaan jär
jestää myös täysihoitolassa Bromarvissa, mutta tätä halua
vien on ilmoittauduttava ensi tilassa. 

Helluntaiviikonlopun ohjelma saattaa vielä joiltakin yksityiskoh
diltaan muuttua . Lisäiniormaatiota yritetään saada lehden seuraa
vaan numeroon, joka ilmestynee vasta toukokuun lopulla . Toivomme 
asiasta kiinnostuneiden ilmoittautuvan jo tämän tietotuksen perus
teella eikä siis jäävän odottamaan lisäiniormaatiota. 

Ennakkoilmoittautumisia saaristoretkeilylle ja 1 tai kevätkokouk
seen ottavat vastaan seuran sihteeri (Pentti Alanko, puh 90-378 011 
tai90-557 263 sekä puheenjohtaja (Robert Rainio, puh . 911 - 13 760) . 
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RUOTSIN VELJESSEURAN EKSKURSIOT VUONNA 1974 

Seurojemme kesken on sovittu että jäsenet, joita jokin eks
kursiokohde erityisesti kiinnostaa, voivat osallistua myös naa
purimaan retkiin. Föreningen för Dendrologi och Parkvård on suun
nitellut täksi vuodeksi alla luetellut ekskursiot. Ken on halu
kas osallistumaan johonkin niistä, ilmoittautukoon välittömästi 
Robert Rainiolle, puh. 911-13760. 

15.6. Ängsön kansallispuisto eteläisessä Roslagenin saaris
tossa. Hinta n. 90 Kr. 

24.-25.8. Öland ja Kalmar. Skogby - Mörbylånga - Ottenby -
Långa Jan - Eketorp - Möcklemossen. Illalla yhteinen päiväl
linen. Strömserum - Stensjöby (Oskarshamn) - Skälby (Kungs
gård, Kalmar ) . Hinta n. 140 Kr, sis. ruuat ja majoituksen 
yhdeltä yöltä. 

8.9. Uppsalan kasvitiet. puutarha ja Ultunan bot.-geneetti
set istutukset (pääasiassa ruotsal. puulajien lukuisia eri 
proveniensseja). 

Dendrologian Seura pyrkii toimimaan yhdyssiteenä kaikkien 
puuvartisten kasvilajien ja niiden eri muotojen tuntemuk
sesta ja kasvattamisesta kiinnostuneiden välillä . Jäsenek
si 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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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Bulletin of the Finnish Society of Dendrology 

Sill.IMARIES OF TKE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol. 5, Ko . 1) 

NEW CHAIRI.tA..H ' S THOUGHTS by Robert Rainio (p . 3) . Pro

fessor Peter M. A. T i g e r s t e d t has deliberately 
wanted to step aside from his post as the Cheirman of the 

Finnish Society of Dendrology . He has ceen largely respon

sible for the successful development of the activities of 

the new society after he was elected the first chairoan in 

October 1969. Three different fields of activity ~ere es

tablished under the leadership of Peter Tigerstedt , includ

ing the meetings , tours in Finland and abroad , and the pub

lications . We as mel!lbers also have to further develop our 

society alone these lines , Ve thank our first chaircan for 

hi s frui tful efforts and hope that he v:ill acti vely continue 

to inspire us to perform new achievements . 

TREES AND THE ATr.:OSPru:RE . I. Tl!I: EFFEC·::? OF TRTIS 0: 

THE OXYGEN AND CARBON DIOXIDE BALAt:CE by Olavi :.uukkanen 
(pp . 4 - 8) . Plantin~ of trees is sometimes recocmended 

as a means for introducing more oxyeen into our immediate 

environment . Althou~h this reasoninP, is understandable on 

the basis of the si~ificance of plants in general to the 

biosphere , tree t;rowers should realize tha chan~es in over

all photosynthesis caused by common plant cana~enent prac

tices are too small to have any impact on the atr.osphere 

and thereby on hUI1an well- beinP, . Insteaå othcr an1 clearly 

beneficial effects of trees anå otler plants in man's ur

banized envirorunent should be er.mhasize<i . 



29 

Photosynthesis is the most fundamental biological pro

cess which in addition produces all of the oxygen available 

for and needed by most organisms . The present concentration 

of oxygen in the atmosphere, however , seems to inhibit photo

synthesis as compared to that occurring in 2 % oxygen, at 

which concentration net photosynthesis reaches its maximum. 

Carbon dioxide, on the other hand , has been reduced in the 

atmosphere to such a low level that an increase of up to 

four times the present concentration may enhance the photo

synthetic rate . 

The increase in carbon dioxide concentration of the 

atmosphere, caused by the combustion of fossil fuels , will 

probably not have any serious effects on man's survival, 

although such a change is distinct and still continuing . 

This fact has been concluded on the basis of the available 

fuel reserves, on the control mechanisms of photosynthesis 

in plants , and on the non- biological balance between carbon 

dioxide concentrations in the atmosphere and the oceans . The 

huge sink of carbonate in rocks would have a considerably 

greater and more serious effect if sufficient energy were 

available for man to release this bound carbon . 

Net increases in biomass, as found in forests or growing 

crops, do yield a net production of oxygen . A calculation 

shows that even during periods of most rapid growth the ex

pectable changes in atmospheric composition are very small . 

In addition, equivalent amounts of oxygen are utilized when 

the plant material returns to the atmosphere . An increase 

in bicmass production causes increases in decomposition and 

combustion, and , on an average, photosynthesis and respira

tion are balanced . Thus it is hardly logical to promote the 

planting of trees merely by referring to oxygen or carbon 

dioxide levels . (Continues in the next issue . ) 

TREAT!~ AND SOWITG OF POREST TasE S3ED by Pentti 

Tyystjärvi (pp . 9 - 12) . The Foundation for ?orest Tree 
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Breeding has collected seeds and conducted experiments on 
seed storage and sowing . In this study a large number of 
species previously not grown in forest nurseries have been 
used . The increasing demand for birch in forest planta
tions and other hardwoods for use in landscaping and as 
ornamentals seems to require a better understanding of the 
processes involved in seed treatment of the various species . 

Four distinct groups of hardwood species have been de
tected , according to the treatment of seed. Seeds of the 
first group , which includes e.g . birch and alder, can be 
stored for a few years after collection and enraction. 
No covering (using sand or peat) is necessary at the time 
of sowing of these species . The second group comprises 
those species (aspens , poplars and willows) whose seeds 
mature early in the summer . After collection and cleanin 
the seeds can be stored for a few years , preferably at 
about - 20°C . These seeds also do not need any covering 
at sowing . 

The third group includes species w~ch are difficult 
to store or whose seeds may lose their viability durin" 
storage . Species such as elms, oa}:s and as!les should be 
mentioned here . These seeds should be sorm as soon as possi
ble after collection or (as in the case of acorns) , stored 
with moist sand in a cool place until sowin~ . Covering 
them with milled peat or sand is reco=ended at sowing . 
The last group includes species wi th berr_:- li!:e frui ts , 
such as the rowan (Sorbus) . Cleaned seeds of such species 
germinate more rapidly than seeds so\'m wi th the frui t flesh 
intact . Sowing of these seeds requires covering as in the 
case of the previous group . 

CAN ?iCOSE DAJ~AJ.E TO DE!IDROLOGICAL PIJ l:'ATICi:S BE 
AVOIDED? by Robert Rainio (pp . 13- 21) . ~uch too little 
attention has been directed to the serious dacare caused 
by moose (Alces alces L. ) to young trees . ~his neclect 
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has probably resulted from the relatively small number of 

moose in Finland until recently and the predominance of 

conifers in forest plantations . Now that birch is widely 

used in foestry practice and many other species are planted 

in larger numbers than before the damage is becoming more 

serious . Hybrid aspen cultures , once highly recommended 

for fertile soils , are sometimes completely destroyed , 

largely by moose and smaller animals . Even exotic conifers , 

such as Douglas- fir , are in danger . Norway spruce and 

alders are among the only species which regularly survive 

moose attacks . Damage in Scots pine has become serious 

concomitantly with the increase in size of moose herds in 

Finland . The most serious damage can be seen , however , in 

plantations of exotics and some of the native hardwoods 

(oak, maple , elm , ash) rather t han in areas where conven

tional timber management is carried out . 

Plantations can be protected against animal damage by 

different means , which , however, are often too expensive 

or ineffective . Fencing is considered to be too expensive 

in Finland , except for the most valuable cultures . Individ

ual wrapping is possible for ornamentals , if there are not 

too many of them. Substances which work as olfactory re

pellents may sometimes be applied . One of the best methods 

seems to be to 6 r ow susceptible trees amongst dense spruce 

shelter - the spruces are gradually removed or pruned when 

the protected trees gain more height . Acceleration of 

growth e . g . by fertilizers may also help in allowing them 

to quickly reach a safe size . Hunting the moose to extinc

tion is a solutien which even the dendrologist \OUld hardly 

recommend. 



ITÄVALLAN RETKI 29.6. - 6 . 7 .1 974 

Retki tehdään tämänhetkisten näkymien mukaan suurinpiirtein 

lehtemme numerossa 4/1973 ilmoitetun ohjelman puitteissa. Osan

ottoilmoittautumisia on tullut jokseenkin täysi määrä (40 henkeä). 

Peruutukset ovat aina mahdollisia ja 11 varamiespaikkoja" voi tie

dustella Seuran sihteeriltä (Pentti Alanko , puh. 90-378 011 työhön 

ja 90-557 263 kotiin). 

Matkakustannukset ovat energiakriisin seurauksena nousseet 

hieman, kuten varmasti on osattu odottaakin. Retkimaksu on nyt 

Smk 900,- ja tässä se ilmeisesti tulee pysymään . 

Retkemme järjestäjä Leo Pilz on juuri käynyt Itävallassa . Hä

nen terveisiensä mukaan niillä alueilla, jonne retkemme suuntau

tuu, on vuorilla 3 - 4 metriä lunta ja laaksoissa kirsikat aloit

televat kukintaansa. 

Lisätietoja retkijärjestelyistä annetaan lehtemme seuraavassa 

numerossa. Lopullinen yhteydenpito osanottajiin hoidetaan kirjeit

se, samoin maksujen periminen. 

OSANOTTAJAT HUOMIO ! 

Alppiretkiä ajatellen ruumiillisen kunnon kohottaminen ei 

varmaan olisi pahitteeksi, mutta ennen sitäkin, järjestäkää 

passinne kuntoon hyvissä ajoin! 

HELSINKI 1974 PAINOVALMISTE 



DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER No 2 /1974 (Vol. 5) 

Tässä numerossa 

Dendrologian tehtävät käytännön yhteiskunnassa (Torsten Rancken ja Robert 1. 
Rainio) 

Puut ja ilma. II. Puut ja ilman saasteet (Olavi Luukkanen) 

Tertturuusulajikkeiden valintaan vaikuttavista tekijöistä (Tapio K. Kallio) 

Erfarenheter av bokens existensmöjligheter i Finland (Mikael Aminoff) 

Suomen korkein lehtipuu Tammisaaressa? ( Robert J. Rainio) 

Dendrologian Seuran tuleva kevätkokous ja kotimaan retki 

Tammisten tempaus 31.8.- 1.9. 1974 

Terveisiä Itävallasta - kesäretkikohteestamme (Leo Pilz) 

SummaTies of the Main Articles in This lssne 

Tt'rtturuu,un 1-ukkarun"lulla. Lajike on vadehnJnpunaint'n 'Pmk lam'. 
Kuva lillt)Y Tapio K. Kallion kirjoitu ~n. 



DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 
DENDRO LOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Julkaisija: 

Toimituksen osoite: 

Päätoimittaja : 

Toimitussihteeri: 

Toimituskunta: 

Ilmoitukset: 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Dendrologian Seura - Dendrologiska SäU
skapet r.y. 

Metsäntutkimuslaitos, Iso Roobertinkatu 10 B 
00 120 Helsinki 12 puh. 90-661 40 1 / 286 

Maat.mets.lis. Olavi Luukkanen 
Metsänhoitotieteen laitos, Helsingin yliopisto 
Unioninkatu 40 B, 00170 Helsinki 17 

Maat.mets.kand. Jouni Mikola 
Metsäntutkimuslaitos Jalostusosasto 
Iso Roobertinkatu 10 B, 00120 Helsinki 12 

Agronomi Samp a Aaltio 
Pro f. Max. Hagman 
Apulaisprof. Leena Hämet - Ahti 
Toim.joht. Pentti Lokonen 

Tilanomist. Axel Tigerstedt 
Mustila, 47200 Elimäki 

Vanhoja vuosikertoja ja irtonumeroita on vielä saatavissa numeroa 1/ 1971 (Vol.2) 
lukuunottamatta. Niitä voi tilata maksamalla seman postisiirtotilille 419 92-1 
1 0 ,-/vuosikerta tai 2,50/numero. Tilillepanokorttiin merkintä halutuista numeroista. 

DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y. 

Puheenjohtaja: 

Varapuheenjohtaja: 

Muut hallituksen jäsenet: 

Sihteeri: 

Varainhoitaja: 

Lääket.lis. Robert J. Rainio 
Björknäsgatan 27, 10600 Tammisaari 

Maat.mets.lis. Olavi Luukkanen 

Prof. Max. Hagman 
pulaisprof. Leena Hämet- hti 

Maat.mets.kand. Tapio K. Kallio 
Hortonomi Kimmo Kolkka 
Maat .mets.kand. Jouni Mikola 
Lehtori Eino Pakarinen 
Ylimets.hoit. Pentti Ritoniemi 
Metsänhoit. Reino Saarnio 

Hortonomi Pentti lanko 
Korsutie 34, 00370 Helsinki 37 
puh. 90-557 263 

Maat.mets.kand. Jouni ikola 



35 

DENDROLOGIAN TEHTÄVÄT KÄYTÄNNÖN YHTEISKUNNASSA 

Suomessa vallitsee monella asioita tuntevallakin taholla varsin 

sitkeässä väärä tai rajoittunut käsitys dendrologian merkityk

sestä käytännön elämälle . Yleisesti kuvitellaan , että dendro

logia on vain mukava ja hieno harrastus vailla käytännön yhtymä

kohtia . Monet pitävät dendrologiaa vain merkillisten lajien ja 

muotojen keräilymaniana ja arboretumin omistajaa vain elävän her

barion herrana kuten mitä tahansa postimerkkien keräilijää . 

Seura.mme ehkä primäärisimpänä tavoitteena on nähtävä tällaisten 

yksipuolisten käsitysten vastustaminen ja dendrologian käytän

nön sovellutusten painokas julkituominen . Vaikkeivät puulajiko

koelmat edustakaan dendrologian koko kenttää , niin unohtaa ei 

silti saa , että menestyvän arboretumin perustaminen vaatii ni

menomaan eri puulajien biologian tarkkaa tuntemista . Tietämys 

eri puulajien vaatimuksista esim . valon , maaperän ja kosteuden 

suhteen onkin maassamme usein uskomattoman heikolla pohjalla . 

Kun on nähnyt kalliin ja itsetietoisen puutarha-arkkitehdin si

joittaneen puolensataa marjakuusta (a 30 mk) kuivaan ja aurin

gonpaahteiseen törmään ja vuorimännyt alas kosteaan varjoon , 

viimeistään silloin vakuuttautuu siitä, että paljon lisää enrl 

rologista tietoa olisi tarpeen tässä maassa . 

;:aisemasuunni ttelu ja maisemanhoito ovat Ji!~'Jltu~~l sR'- ton 
torit , joissa ei voida onnistua ilman dendrol ~~'~ 
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lyttävää ja vaihtelevaa maisemaa ei pystytä luomaan kuusi- ja 
mäntymonakulttuurien varaan, vaan maisemansuunnittelu vaatii 
onnistuakseen monien eri puulajien tarkkaa tuntemista . Maise
mansuunnittelijan on tunnettava eri puulajien kasvupaikkavaa
timukset, kasvutapa, alltius hirvi- ja jänistuhoille, syysvä
rit, kukinta , jne . On osattava tarttua kehityksen kulkuun oi
keana ajankohtana , harvennettava oikein ja ajoissa vapautetta-
va i s tu"!;us suojapucts ton a lta. On ymmärrettävä , että myös puisto
maisessa metsässä kaikki kasvaa ja kehittyy , että kaikki elää 
eikä mikään ole paikalleen jähmettynyttä, vaikka monet ehkä niin 
kuvittelevatkin , kun näkevät vain kunkinhetkisen kiintokuvan ke
hityksen filminauhalla. -Vastaisuudessa on maisemanhoidolliset 
näkökohdat ilmeisesti otettava huomioon yhä laajemmilla alueil
la ja tällöin myös taloudelliset näkökohdat tulevat puistomaisis
sakin metsissä voimakkaammin esille . Dendrologian tarjoamien 
kauneusarvojen onnistunut niveltäminen edes jonkinlaiseen talou
dellisuuteen on siksi selvästi tiedostettava dendrologien pii
rissä. Eri puulajeja vertailtaessa ei pidä tuijottaa vain niit
ten markkamääräiseen tuottoon, vaan vertailussa olisi laskettava 
tietty arvo myös eri puulajien "kauneudentuotannolle" . Silloin 
pääsisivät esi m. jalat lehtipuumme siitä pannasta , j ohon epäta
loudellisuus ja perustamisvaikeudet ni1tä ovat pa inane e t . 
Näissä näkökohdissa me allekirjoittaneet näemme dendrologian tu
levan merkityksen käytännön kehitykselle. 

Torsten Rancken Robert J. Rainio 
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Olavi Luukkanen 

PUUT JA ILMA 

II. Puut ja ilman saasteet 

(Jatkoa ed. numerosta) 

Ihmisen biotoopin vihreydestä ja viihtyisyydestä huolehtivien olisi entistä 
selvemmin korostettava kasvillisuuden todellisia välittömiä ympäristövai
kutuksia sensijaan, että jatkuvasti toistettaisiin tarinaa kasveista auringon
valolla pyörivinä happitehtaina . Näitä dendrologejakin kiinnostavia todella 
tärkeitä puiden ja metsän vaikutuksia on ennen kaikkea varsinaisten ilman 
saasteiden tehokas poisto . 

Puut poistavat 
pölyä ilmasta 

Puiden kasvuun vaikuttavat haitallisesti pöly, rikkidioksidi ja viimeksi
mainitun johdosta lisääntyvä maan happamuus . Pöly estää valon pääsyn 
yhteyttäviin kasvinosiin ja tukkii ilrnaraot. Rikkidioksidi voi vähitellen 
tappaa etenkin havupuita kaupunki- ja teollisuusalueilla joko yksinään tai 
yhdessä muiden tekijöiden vaikutuksen kanssa. 

Usein kuitenkin unohdetaan, miten suuri vaikutus puilla ja kasvillisuudella 
yleensä on ilman saasteiden poistajana. Ennen kaikkea kiinteitä jätehiuk
kasia puut siivilöivät ilmasta tehokkaasti. Helsingissä on jo mitattu (LAA 
MANEN 1969) pölylaskeuman maksimiarvoksi yli 6000 g pölyä sataa neliö
metriä kohti kuukaudessa , mikä vastaa pahoin saastuneilla amerikkalaisil
la teollisuusalueilla esiintyviä määriä . Keskiarvoksi on Helsingissä saatu 
jopa 700 g pölyä samaa aika- ja pinta-alayksikköä kohti. 

On todettu 30 metriä leveän metsävyön '.'Oivan tehokkaasti poistaa ilmasta 
pölymäisiä epäpuhtauksia. Sateen mukana nämä ainakin osittain huuhtoutu
vat maahan, jolloin puustolle aiheutuva haitta vähenee. Kaupunki-ilman 
sisältämä nokipöly ei kuitenkaan kovin helposti huuhtoudu vaan jää lehdille, 
mikä yhteyttävän osan hitaasti vaihtaville havupuille voi muodostua kohta
lokkaaksi. Lehtensä vuosittain uusiville puille pöly tuskin missään yksin 
on puille tuhoisa haitta. Täten on puulajisuhteiden järjestely ja oikea puu - J\ 
lajin valinta kaupunki- ja teollisuusalueiden puistoissa ja puistometsissä 
huomionarvoinen asia . Puulajien saasteidenkestävyyteen joudutaan kiinnit- ' ' 
tämään huomiota mahdollisesti myös puun tuottamiseen osaksi tai kokonaan 
varatuissa metsissä . Selvää on, että metsänhoidolliset toimenpiteet eivät 
vähennä ilmaan päästetyn saasteen kokonaismäärää, mutta silti ei pitäisi 
viihtyvyyttä ja saasteen poistoa lisääviä metsänhoitotoimenpiteitä väheksyä 
kaupunkien puistoissa esimerkiksi toivottuun luonnontilaisuuteen vedoten tai 
sillä perusteella, että haitamaton metsä (joka kaupunkialueella ei yleensä 
ole sama kuin luonnontilainen metsä} hoidettua metsää nopeammin ilmaisee 
saasteiden lisääntymisen. Saastemittaus voidaan tehokkaammin järjestää 
muulla tavoin. Esimerkiksi Helsingin Keskuspuiston havupuuvaltaisuuden 
säilyttämisen tarkoituksenmukaisuutta olisi syytä perusteellisesti pohdis
kella. 



Kaasumaisetkin saasteet vähenevät 
istutusten avulla 
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Myös kaasumaisten epäpuhtauksien suhde metsään ja kasvillisuuteen on 
yleensä nähty yksipuolisesti siten, että nämä saasteet haittaavat kasvilli
suutta. Puuntuottajan kannalta on ymmärrettävä näkemys, jonka mukaan 
rikkidioksidi todella vähentää puiden kasvua. Kuitenkin jokaisen ympäris 
tön laatuun vaikuttavan asiantuntijan olisi rakennetussa ympäristössä otet
tava huomioon se, miten metsä tehokkaasti poistaa myös kaasumaisia saas
teita. 

Ainakin kahdella tavalla voidaan ajatella saasteiksi luettavien kaasujen pois
tuvan kasvillisuuden kautta. Vesi liuottaa kaasumaisia saasteita ja tuo näi
tä sateen muodossa paitsi maahan myös puiden lehdille. Yleisimmän ilman 
pilaajan, rikkidioksidin, on todettu veteen liuenneena lehden solukoissa ha
pettuvan aineenvaihdunnassa yleiseksi sulfaatti-ioniksi. Männyn neulasten 
sisältämän sulfaattimäärän avulla on Suomessakin voitu mitata rikkidioksidi
saasteen leviämistä. Kasvi siis poistaa rikkidioksidia edellyttäen, että kaa
sun konsentraatio ei ole suorastaan tappava ja että kasvin elinvoimaisuus 
muista s yistä, esimerkiksi nokipölyn vuoksi, ei ole liiaksi alentunut. 

Myrkkykaasut voivat myös joutua suoraan ilmarakojen kautta lehtiin. Leh
dissä kaasut liukenevat veteen ja poistuvat samalla tavalla kuin veden mu
kana niihin joutuvat liuenneet kaasut, siis joko kerääntymällä kasveille yhä 
haitallisemmassa määrin ja poistumaHa karikkeiden mukana tai rikin ta
voin siirtymällä kasvin aineenvaihduntaan. Kaikkia myrkkyjä kasvit eivät 
pysty solukoistaan poistamaan. Esimerkiksi fluoridi akkumuloituu, kunnes 
sen määrä riittää tappamaan solukkoja, ja hyvinkin pienet konsentraatiot 
ovat t.ällöin vahingollisia. Ainakin typpipitoiset saasteet (esimerkiksi am
moniakki) voivat tarpeeksi laimeina pitoisuuksina vaikuttaa myös samalla 
tavoin kuin lannoitus, s;i.is kasvin elinvoimaa parantavasti. 

Puita istuttamaan! 

Rakentaminen ja liikenteen kasvu luo ympäristöämme yhä enenevässä mää
rin joutomaita, joiden suunnitelmallinen istutus ja hoito ratkaisevasti vä
hentäisi melua, vähentäisi muun saasteen määrää ja lisäisi viihtyvyyttä . 
Uusien teiden ja asuntoalueiden suunnitteluun pitäisi entistä tiiviimmin liit
tää täydellinen maisemanhoitosuunnitelma. Hyvin koulutetun työvoi'man 
puute on tässä ilmeisesti r ajoittavana tekijänä samoin kuin yleisen ympä
ristöä koskevan vaatimustason alhaisuus . Toisaalta on myös ilmeistä, 
että vielä ei kunnolla hallita niitä menetelmiä, joilla saasteentorjunta- ja 
maisemametsiä voitaisiin perustaa ja hoitaa. 

Konkreettisimpia ongelmia on sopivan istutusmateriaalin puute. Perinteel
lisesti meillä tuotetaan halpoja mutta pieniä ja vain muutamasta puulajista 
saatavissa olevia metsänviljelytaimia taikka toisaalta hyviä mutta massais
tutukseen liian kalliita koristetaimia. Metsätaimien kasvatusmenetelmien 
soveltaminen maisemataimien tuottamiseen sekä uusien sopi vien puu-, pen
sas-, varpu- ja ruohokasvilajien ja -lajikkeiden etsiminen luonnosta ja ehkä 
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edelleen valikoiminen ja jalostaminen ovat eräitä esimerkkejä tehtäväken
tästä, joka viime aikoina on meilläkin tiedostettu. Liian kauan on meillä 

saatu kärsiä tilanteesta, jossa ulkomailta tuotetaan omien kasvilajiemme 
vierasta alkuperää olevia, ilmastollisesti kestämättömiä taimia. Pitkä

ikäisten kasvien, etenkin puiden , kohdalla aikaisemmin näin aikaansaatu 

vahinko on voinut olla huomattava ja ehkä vasta pitkän ajan kuluttua ilmitu
leva . Viitteitä asiantilan paranemisesta esimerkiksi taimien lajivalikoi
man ja taimien laadun suhteen on kuitenkin ollut jo nähtävissä. 

Eräs keino, jolla ihmisen biotoopin laatua voidaan ratkaisevasti parantaa, 
on eri alojen asiantuntijoiden, siis biologien, käytännön biologien ja ympä

ristönsuojelijoiden, kaupallisten taimituottajien sekä omassa kotiympäris
tössään harrastuksena vihreytystä ja kasvien tuntemusta harrastavien vä
linen yhteistyö, joka juuri on Dendrologian Seuran toiminnan yhtenä tavoit
teena. Suuri merkitys on myös kouluopetuksella ja nuorison ekologisen 
tiedon tasolla: pelkän ornitologian intohimoiset harrastajat ovat joskus hie
man yksipuolisia ekologisissa näkemyksissään. Suoranaista vahinkoa olisi 
sillä, jos myös ympäristömme tilasta ammatikseen vastaavat olisivat näke
myksissään yksipuolisia silloin kun on kysymys vaikkapa puista ja niiden 
ekologisesta merkityksestä ihmisen jokapäiväisessä ympäristössä. 
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Tapi o K. Kallio 

TERTTURUUSULAJIKKEIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 

Koristekasveista ovat ruusut jatkuvasti säilyttäneet valta
asemansa sekä leikkokwckina että puistojen ja puutarhojen 
ruusuryhmissä . Viljeltyjen ruusujen historia ulottuu kauas 
ajanlaskumme alun toiselle puolen . Tämä historia on kuiten
kin ni i n pitkä ja monisäikeinen , että siitä kertominen jää
köön toiseen kertaan . 

Tämän hetken ruusuista suosituimpia ovat ryhmäruusut 
ruusut , joita nimensäkin mukaan käytetään pääasiassa varsi
naisissa ruusuryhmissä. Ryhmäruusut jaetaan isokukkaisiin 
teehybridiruusuihin , joiden tunnetuin edustaj a on ke l tai nen 
hieman oranssiin vivahtava ' Peace ', ja tertturuusuihin , joi
ta kansan suussa polyantha- ruusuiksi ~yös kutsutaan nii
den jalostamisessa on käytetty Rosa polyantha nimistä ruu
sulajia . Isol:ukkaiset ruusut eivät meillä ole päässeet ko
vinlcaan suureen suosioon , koska useimmat niistä ovat hyvin 
talvenarkoja ja lisäksi länpimän ja pitkän kesän vaativia 
kWdciakseen hyvin . Sen sijaan tertturuusut hallitsevat su
vereenisti ruusuryhmiä niiden osuus kaikista maahantuo
duista avomaanruusuista on ollut 85- 90 %. 

Kuva 1. 'Feuerwerk ' - kestävimpiä ruusu1ajikkeita. 
Fig. 1. 'Feuerwerk' - one of the most resistant varieties. 
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Tertturuusujen suuri suosia niitä on istutettu parhaina 
vuosina toista miljoonaa tainta perustuu lähinnä niiden 
väsymättömään kukintaan , joka alkaa heinäkuussa ja päättyy 
vasta lokakuussa. Edullisina syksyinä ne voivat kukkia vie
l ä marraskuussa. Vaikka niiden yksittäiset kukat eivät ve
däkään vertoja teehybridien kukille, on niiden kukkaloisto 

. meillä kuitenkin paljon suurempi, koska tertturuusujen ku
kat ovat suurissa terttumaisissa kukinnoissa . 

Kestävyys on t ä rkeimpi ä 
ominaisuuksia 

Tertturuusuja on "lukemattomia" eri lajikkeita, joita jatku
vasti kehitetään uusia . Useat keskieurooppalaiset ruusutai
mistot ovat myös ruusujen jalostajia. Suomessahan ei ruusu
ja lisätä, vaan käytännöllisesti katsoen kaikki ruusut ovat 
tuontitavaraa , enin osa Tanskasta, Länsi- Saksasta ja Hollan
nista . 

Tertturuusuja puutarhaan valittaessa joudutaan kaikkein en
siksi runsaudenpulan eteen. Suomeeen tuodut ruusuntaimet 
edustavat yli sataa eri lajiketta. Valitsepa sitten niiden 
joukosta parhaimmat omaan ruusuryhmääsi! Sopivan värinen la
jike ehkä löytyy helposti , mutta sitten meneekin sormi suuhun. 
Mihin kaikkiin seikkoihin pitäisi sitten ruusulajikkeita va
littaessa ki innittää huomiota? 

Meidän oloissamme on talvenkestävyys erittäin merkittävä te
kijä ruusulajikkeita arvosteltaessa. Tertturuusut kuuluvat 
niihin kasveihin , joiden karaistumismekanismi ei ehdi toimia ; 
niillä ei meillä tapahdu syksyllä tuleentumista , jonka eräitä 
merkkejä ovat mm. syysväri ja lehtisato . Ruusuthan jatkavat 
kasvuaan ja kukintaansa siksi kunnes syyspakkaset ne väkival
loin lopettavat . Tästä syystä kaikki tertturuusut kestävät 
heikosti Pohjolan talvia . Ne onkin suojattava syksyllä la
jikkeesta riippumatta. Lajikkeen osuus talvehtimiseen on 
kuitenkin erittäin suuri . 
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Huomautettakoon tässä yhteydessä , että ruusujen talvenkes

tävyyteen vaikuttaa pakkasenkestävyyden lisäksi huomattavas

ti myös muut tekijät : ruusut saattavat tuhoutua helpommin 

suhteellisen lauhoina kuin ankarina talvina . Esimerkiksi 

talvituhosienet voivat vaikuttaa hyvin suojattujen ruusujen 

lopulliseen tuhoutumiseen . 

Toinen tärkeä viljelyarvoon vaikuttava tekijä on juuri tau

dinkestävyys . Pahimpana tertturuusujen tautina on pidetty 

aikaisemmin nuorten lehtien yläpinnalle, versojen kärkiin 

ja nuppuihin vaalean nukkapeitteen aiheuttavaa ruusunhärmää . 

Nykyiset uudet lajikkeet ovat kuitenkin melko kestäviä här

mää vastaan . Härmän esiintyminen on usein myös kasvupaikasta 

johtuvaa : hyvin suojaisilla varjoisilla paikoilla , joissa 

aamukaste säilyy kauan ruusujen lehdillä, esiintyy härmää 

tavallista enemmän. rtiustalaikkutauti on toinen ruusujen ul

konäköä huomattavasti heikentävä kasvitauti . Tämä ilmenee 

etenkin vanhemmissa lehdissä hyvin tummanharmaina tai miltei 

mustina laikkkuina. Runsaasti esiintyessään tämä kasvitauti 

aiheuttaa lehtien ennenaikaisen varisemisen . Lähes kailcki 

lajikkeet saastuvat ainakin jonkin verran tähän tautiin , 

mutta taudinkestävyyserot ovat lajikkeiden välillä varsin 

huomattavat . Kolmas paha tauti on ruusunruoste , joka ilme

nee ruostetäplinä vanhojen lehtien alapinnoilla . Tämä tauti 

esiintyy yleensä vasta myöhään syksyllä l~uuottamatta eri

tyisen arkoja lajikkeita , jotka saastuvat ulkonäköä häirit

sevästi jo keskikesällä. ?.Iuista kasvi taudeista ei yleensä 

ole haittaa ruusuryhmissä. 

Kukinta vaihtelee 

Ruusujen kukinta on tietenkin se ominaisuus , johon kiinnite

tään eniten huomiota . Kukintaa arvosteltaessa on otettava 

huomioon useita eri tekijöitä. Kukinnan runsaus on osateki

jöistä tärkeimpiä. Sekin vaihtelee eri lajikkeilla. :eillä 

parhaat lajikkeet ovat päässeet noin 250 kukkaan kesässsä 

pensasta kohden . Pelkästään kQ~innan runsaus ei kuitenkaan 
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ratkaise sen arvoa . Kukkarunsauden ohella on kiinnitettävä 
huomiota myös yksityisten kukkien säilyvyyteen ja kukkien 

kokoon . Nopeasti lakastuvien lajikkeiden kukinta pitäisi ol
la huomattavasti suurempi kuin lajikkeiden, joiden kukat kes
tävät pitemmän aikaa , ollakseen kukinnaltaan samanarvoisia . 

Tässä suhteessa ovat heikoimpia lceltakukkaiset lajikkeet , 
joiden kukat lakastuvat 4- 5 päivässä , kun taas parhaimpien 
lajikkeiden kuki nnan kestoaika on kolminkertainen . Hyvän la
jikkeen pitäis i edelleen olla sellainen , jonka kuihtuneet 
terälehdet vari sevat ajoissa itsestään, jotta ruusuryhmän 
"siivoamiseen" ei tar vitse nähdä paljoa vaivaa. 

Joidenkin tertturuusulajikkeiden bL~inta-aika kestää vain 
lyhyen aikaa ja sen jälkeen alkaa niukkakukkainen lepovaihe . 
r.:yöhään syksyllä saattaa sitten vielä olla kukinnassa toinen 

huippu. Toiset laj i kkeet taas kukkivat enemmän tai vähemmän 
tasaisesti kerr an alkuun päästyään. Kukinnan huippukohta 
riippuu l uonnollises ti myös säätilasta, ennen kaikkea lämpö
tilasta: l ämpi mät säät kiihdyttävät kukintaa. Kalenterin mu
kaan sattuu ter tturuusujen keskimääräinen huippukukinta elo
kuun puol iväli n t i enoille . 

Kukkien arvostelu voi daan helposti väittää tapahtuvan sub
jektiivis esti. Näin t i etenkin s aattaa ol la esimerkiksi sil
loin , jos ruusun "kauneus " otetaan arvostelun kohteeksi . 
Väri on eräs tähän liittyvä tekijä. Kuitenkin hyvältä ruu
sul ta on vaadi ttava, että sen kukkien väri säilyy muuttumat
tomana kukkien vanhetessa . Terälehtien lukumäärä eli kukki
en kerrannaisuus on myös suurel ta osqlta makuasia : toiset pi
tävät ker rannaisista , toiset taas yksinkertaisista ruusuista , 

joiden viehätysvoima pi i llee ruusun "silmässä" kirkaan kel
taisine tai tummine heteineen (tulikohan subjektiivista! ) . 
Erittäin tiheään ker rannaisilla ruusuilla on kuitenkin huo
nona puolena se , etteivät niiden kukat tahdo avautua kunnol
la ja ne ovat herkkiä saastumaan harmaahomeeseen varsinkin 
kosteina kesinä. Säänkestävyys , varsinkin sateenkestä
vyys , on muuten varsin oivallinen ominaisuus hyvällä ruusu
lajikkeella . 
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Tuoksu on ruusuilla toivottu ominaisuus , mutta valitetta

vasti useimmat nykyisistä tertturuusulajikkeista ovat täysin 

tuoksuttornia tai tuoksuvat hyvin heikosti. Aidosti ruusulle 

tuoksuva tertturuusu on harvinaisuus . 

Kukkien lisäksi kannattaa ruusulajiketta valittaessa ottaa 
huomioon myös versosto. Tumma- ja kiiltävälehtiset sekä run

saasti haarovat ja hyvin "peittävät" lajikkeet ovat tässä 

suhteessa parhaimpia . 

Luonnollisesti vaikuttaa ruusulajikkeen valintaan myös paik

ka, missä ruusut tulevat kasvamaan. Tällöin kiinnitetään 

huomiota ennen kaikkea lajikkeen korkeuteen ja kukkien vä

riin . Siihen on kuitenkin tämän kirjoituksen puitteissa pa

rasta olla antamatta yksityiskohtaisia ohjeita. Sen sijaan 

voinemme palata myöhemmin Dendrologian Seuran Tiedotuksissa 

varsinaisiin lajikekysymyksiin ja suositella meillä parhaik

si todettuja lajikkeita . Nyt , lehden tämän numeron ilmesty

essä alkaa jo olla paras istutusaika ohi ja kauppiaiden jäl

jellä olevissa ruusuvarastoissa ei liene enää paljon valin

nan varaa . 

Kuva 2. Yksinkertaisen ruusun eleganssia. L a j ike ' Sa r a bande ' . 

F i g. 2. Elegance of a simple ros e : 'SarabandeRelslngln Yli plston 
Metsäkirjasto 
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Mikael Aminoff 

ERFARENHETER AV BOKENS EXISTENSMÖJLIGHETER I FINLAND 

Emedan bokens ~ sylvatica L.) naturliga utbredningsomr å de i 
Fennoskandien begränsas till Danmark, sydvästra Sverige och smärre 
områden i södra och västra Norge, har dess existensmöjligheter i Finland 
ansetts högst ifrågasatta. Man m å ste dock i allmä nhet kunna betrakta 
den sydvästra delen av vårt land, tack vare dess geografiska läge och 
de där rådande klimatologiska förhållandena, som s ä rskilt vä l lä mpad 
för experiment med sydliga trädslag, s å som boken. Utgå ende ifrån 

detta är de planteringar, som skett i R~lax park i Bromarf, beläget strax 
norr om Hangöudd, rätt intressanta. Dessa visar nämligen, att boken 
i vårt land kan växa ut till fulla dimensioner och till och med föryngra sig. 

84-årig bok 

Den första boken hämtades till Rilax från Ronneby i Blekinge i södra 
Sverige och planterades år 1890. Först i slutet på 1920-talet inleddes 
dock bokplanteringar i större skala, men tyvärr finns varken orn tid
punkten eller bokarnas ursprung några exakta uppgifter. 
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Enligt en anteckning vet man dock, att 1926 p1anterades en bok, som 

härstammade från Mek1enburg i Tysk1and, men att den efter några år 

gick ut. Gam1a räkningar rörande parkträdsplantor tyder på att största 

de1en av de bokar, som växer på Rilax idag, p1anterades under de 

härpåfö1jande åren. Beträffande dessa bokars ursprung, kan man anse 

det sanno1ikt, att de härstammar från södra Sverige eller Danrnark. 

Bokarna har vid p1anteringen spritts över ett större område d ä r skogs

typer varierar mellan Oxalis-Myrtillus-typ (OMT) och o1ika typer av lund. 

Träden har p1anterats i större eller mindre grupper, och den största 

dungen, omfattande ursprungligen ett hundrata1 träd, står på gamma1 

odlingsmark, d ä r man ännu kan skönja en ansats till de igenvuxna 

dikena . 

Den å r 1890 p1anterade so1itärboken, som under flere årtionden fört 

en tynande tilivaro och knappast vuxit större än en någon meter hög 

buske, stammades upp i samband med de omfattande p1anteringarna 

i slutet på 1920 - talet . Efter denna åtgä rd tog trädet fart och började 

utveck1a en fullt norma1 stam och trädkrona. Tillväxten har fortgått 

till våra dagar, och solitärboken har nu nått de för våra förhållanden 

rätt imponerande dimensionerna av en höjd på c. 15m och en bröst

höjdsdiameter på 61 cm. 

Det exakta anta1et av de på Ri1ax ursprungligen p1anterade bokarna är 

inte känt, men säkert är, att de har varit långt över tvåhundra. Knappast 

någon av bokarna har gått ut på grund av kö1dskador, men som en följd 

av gallringar och i något fall brustna toppar eller andra olyckor har deras 

antal minskat så, att vid en räkning utförd v!ren 1974 befanns de ! ter

st åendes anta1 vara 187 Av dessa st! r 78 bokar i den stora dungen, 

den näst största gruppen best!r av 45 träd. Om bokarnas utveckling kan 

man konstatera, att den i stort sett varit fullt norma1, dock s ! att till

växten varit kraftigare under de tv! senaste decennierna. I den stora 

dungen har träden vuxit tillräckligt tätt för att utväck1a en rak, oförgrenad 

och relativt kvistfri stam, trots att gallringar utförts i ett par repriser. 

Bokarna har här vid en !lder av ca . 45 !r nått dimensioner mätta p! 

de kraftigaste exemplaren p! upp till 40 cm diameter vid brösthöjd och 

23 m höjd. 

Fig. 1 (t.v.) . Solitärboken. Foto: M. Aminoff. 
Fig. 1 (1eft) . The 84-year-o1d solitary beech. 
Photographs by the author. 

Fig. 2 (t . h. ). Stora bokdungen. 

Fig. 2 (right). The 1arge beech grove. 
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Som ett intressant inslag i bokplanteringarna förekommer ett tiotal blod

bokar (Fagus sylvatica L. var. atropunicea West.~ vars blodröda blad 

på våren ger en trevlig omväxling i mångfaldet av olika gröna nyanser. 

Beträffande utvecklingen har dessa inte nämnvärt skilt sig från de 

vanliga bokarna och så har även en av de kraftigaste n å tt en höjd av 16 m. 

Riklig blommning och naturlig 
föryngring 

Någon gång i medlet på 1940-talet konstaterades för första gången solitä r

boken blomma och i stor utsträckning bilda ollon. Dessa innehöll dock 

inga nötter utan var konsekvent toma. Efter detta blommade den varje 

år i större eller mindre utsträckning, men med lika klent resultat. Inga 

plantor uppstod och ollon kunde inte heller upptä ckas i n å gon annan bok . 

På hösten år 1968 upptäcktes plötsligt små ca. ett par å r gamla bok

plantor i den stora bokdungen, som ligger p å ett par hundra meters avstånd 

fågelvägen från solitärboken. Vid närmare efterforskningar visade det 

sig, att ett flertal av bokarna i dungen vid en ålder av knappt 40 å r bar 

ollon i riklig mängd. D å ollonen undersöktes befanns dessa i relativt 

hög grad innehålla små, trekantiga nötter. 

Plantorna var redan från början rätt många till antalet och de har sedan 

dess årligen ökat stadigt . Också utanför bokdungen, i närheten av enskilt 

stående träd, har plantor dykt upp. I synnerhet är fallet så med en fritt 

stående blodbok, som gett upphov till flera små plator med granna mörk

röda löv . I den stora bokdungen står en reslig blodbok bland 77 vanliga 

bokar och den är uppenbarligen orsaken till ett intressant fenomen . Bland 

plantorna i dungen finner man nämligen exemplar med en sådan färg på 

sina löv, att var och en representerar olika nyanser i en färgskala 

med alla variationer av rött och grönt. Som en intressant detalj kan nämnas. 

att bokplantor tydligen utgör älsklingsföda för haren och detta har ä ven 

föranlett att man blivit tvungen att inhägna plantorna. 

Denna naturliga föryngring som skett l å ter en naturligtvis hoppas, 

att de plator som uppstått -besitter egenskaper, som gör dem bä ttre 

rustade för en existens på våra breddgrader än de ursprungligen 

söderifrån hämtade bokarna . Därför ä r det intressant att med detta 

material fortsätta experimenten. Vå ren 1974 kommer en ny utplantering 

att ske med egna, omskolade plantor. 

Hotande sjukdom 

Som en ytterst beklaglig sak kan nämnas att sedan n å gra å r tillbaka en 

mystisk svampsjukdom angripit ett flertal av de fullvuxna bokarna och 

att den här sjukdomen ser ut att sprida sig fort. Om denna svampsjukdom 

föranleds av de rådande för boken extrema klimatologiska förhållandena 

och om denna direkt inverkar på bokens plötsliga och häftiga föryngring, 

är svårt att säga . 

====================== 
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Robe r t J . Rai n io 

SUOMEN KORKEIN LEHTIPUU TAMMI SAARESSA? 

Tiedot eri puulajiemme maksimikorlceuksista ovat epämääräisiä ja osi t 
tain hyvinkin ristiriitaisia. Korkeimmat lukemat , mihin kuusernme ja 
mäntymme ovat yltäneet lienee tarkoin rekisteröity , mutta kun tule3 
kyse varsinkin jaloista lehtipuistamme , ei mistään löydä mitään tark
koja lukuja . Useimmissa alan kirjoissa mainitaan vain epämääräisesti 
jalat lehtipuut yhtenä ryhmänä; kuitenkin on viidellä jalopuullarnme 
eriävät piirteensä myös maksimikorkeuksia vertailtaessa. Vaahtera jää 
täysikasvuisena varreltaan selvästi lyhimmäksi , tammi on seuraava ja 
loput kolme kasvavat näitä pidemmiksi. r.:ikä on saamen , lehmuksen ja 
jalavan keskinäinen "paremmuus" , sitä on vaikeata varmuudella sanoa , 
mutta asettaisin ne ylläolevaan järjestykseen. Jalavan sijoittaminen 
listan kärkeen lienee oikeutettua havainnon perusteella, jolla katson 
olevan yleistä mielenkiintoa tässä julkaistavaksi . 

Kuva 1 . Ram s h o1menin vuorija1avia . 

Fig. 1 . Wych e1ms in Ramsholmen. 
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Tammisaaren Ramsholmen on useimmille dendrologeille tuttu . Ku jantees 

sa sillalta juhlapaikalle on jo useita 31 - 32 m korkei ta jalavia, mutta 

laululavan t ·akaa nousee ryhmä, joka selvästi kurottuu vielä ympäristö

äänkin ylemmäs . Olemme ylim. hoit . Torsten RANCKENin kanssa mitanneet 

ryhmän korkeimman puun ja uskomme, ettei Suomesta kilpailijaa ole löy

tyvä: korkeus maan tasalta mitaten 37 metriä! Silti tämä ryhmä kasvaa 

vielä selvästi korkeutta n . 20 cm vuosittain ; i kää on melko tasan sata 

vuotta. Laji on vuorijalava (Ulmus glabra). Tuskinpa kukaan on tietoi

nen muista tätä korkeusluokkaa olevista jalopuista , mutta jos yhtä kor

keita lehtipuita sittenkin olisi muualla , olisi tiedon julkaisemisella 

varmasti yleistäkin mielenkiintoa . 

Havainnon valossa on kiinnostavaa verrata eri kirjallisuustietoja. KA

LELA väittää kirjassaan "1Jetsät ja metsien hoito" sivulla 181 : "Ne voi

vat saavuttaa 16-18 m:n pituuden" . ERKAMO kirjoittaa VllOrijalavasta 

Suuressa Kasvikirjassa (II s . 108) : "· · metsäpuuna saatta meilläkin 

kasvaa lähes 20 m korkeaksi ja viljeltynä jopa yli 25 m:n jättiläi

sel:si." Tor Ni tzelius osuu sentään vähän lähemmäksi: "! Europa har om

kring 40 m höga träd blivit uppmätta . I Skandinavien når den dock 

sällan över 30 m" (Boken om träd s. 166). Saksalainen RoRoRo- Pflanzen

lexikon ilmoittaa vuorijalavan maksimikorkeuden Keski - Euroopan oloissa 

35 metriksi . 

Mainittakoon myös jättijalavien takana kasvavasta superleppien metsäs

tä. KALELAn kirja kertoo s . 169 : "Tervalepikkö saavuttanee neillä n . 

20 m: n pituuden ja pisimmät tunnetut yksilöt ovat olleet 26 m:n pitui

sia" . Tässä luonnonnormaalissa tervalepikössä ylittää valtapituus 50 

%:lla ja korkein puu vaatimattomasti 6 m: llä mainitut Suomen "maksiru

arvot". 

,, t f ,, , , '' ' ' , , tt " " " " ' ' 
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P. M. A. Tigerstedt 

MICROBIOTA DECUSSATA - HARVINAINEN HAVUPUU 

Kun Dendrologian Seura vuonna 1972 teki Eestin ja Leningradin mat
kansa, näytti meille Tallinnan kasvitieteellisen puutarhan tutkija toh
tori A. PAlVELI muutamia yksilöitä tätä harvinaista puulajia . Retkei
lijöiden joukossa ei tainnut olla yhtään henkilöä, joka olisi tämän lajin 
esittelemättä tunnistanut. Luulisin, että lajin nimi oli täysin uusi 
meille kaikille retkeilijöille. Voidaankin sanoa, että laji on aivan viime 
vuosiin saakka ollut jokseenkin tuntematon Euroopassa. Tämä on eri 
koisen hämmästyttävää, kun otetaan huomioon, että se on kuvattu kas 
vitieteellisessä kirjallisuudessa kuuluisan venäläisen V. L. KOMAROVin 
ansiosta jo vuonna 1923. Mahdollisesti sen jääminen unohduksiin näin 
pitkäksi ajaksi on voinut johtua PILGERin mielipiteestä, että se on 
vain Juniperus-laji, mahdollisesti Juniperus pseudosabinan lähisuku
lainen. Melkein yhtä tyly oli REHDERin mielipide, että kysymyksessä 
todennäköisesti on Thuja orientalisi.n pysyvä juvenaalimuoto . Kaikesta 
huolimatta näyttää kuitenkin siltä että kysymyksessä todellakin on 
monogeneerinen laji, joka on varsin lähisukulainen katajalle (ZAMJATIN 
1963) . Allaoleva kuva 1 on ZAMJATINin kirjoituksesta, jonka perus
teella kumotaan väite, että kysymyksessä voisi olla pysyvä juvenaali
aste. Kuva 2 taa s o s oittaa, että Microbiota decussatan käpy itse 
asiassa on marjamainen s ekä että se poikkeaa huomattavasti Thujan 
kävystä. 

Kuva 1. M· decussatan aikuismuoto (vas . ) ja juvenaalimuoto {oik.) 
ZAMJATiNin (1963) mukaan. 

Fig. 1 . Mature (left) and juvenile (right) forms of M . decussata 

(ZAMYATIN 1963). 
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Kuva 2. Thuja orientalisin (vas.) ja M· decussatan (oik . ) kävyt 
(ZAMJATIN 1963) . 

Fig. 2. Cones of Thuja orientalis (left) and M· decussata (right) . 
From ZAMYATIN (1963) . 

Microbiota decussata -löydettiin Kaakkois-Siperiasta venäläisen SISKINin 
ansiosta vuonna 1921. Löytöpaikat sijaitsevat Primorjen piirikunnassa 
Sihote-Alin -vuoristossa Vladivostokin ja Habarovskin välillä Olga- joen 
alueella, Sutsana-joen laaksossa lähellä Tsernigovkaa sekä Anjuja- ja 
Hora-jokien yläjuoksuilla. Lajia on myös löydetty Hualaza-vuorelta Vla
divostokin läheisyydestä noin 800 metrin korkeudelta, jossa se Pinus 
pumilan kanssa muodostaa lakimetsiä. 

Microbiota decussata on todennäköisesti kaksikotinen. Näyttää siltä, että 
kaikki Euroopassa kasvatetut yksilöt kuuluvat samaan emiklooniin, joka 
on kulkeutunut löytöpaikasta (F.N . RUSANOV lähetti 1949 kaksi tainta 
Siperiasta) Taskentin kasvitieteelliseen puuta rhaan, sieltä edelleen 
Tsekkoslovakiaan Novy Dvur -Arboretumiin ja edelleen, vuonna 1968, 
Hannovers Mundenin metsätieteelliseen puutarhaan. Viimeksimainitusta 
paikasta Microbiota decussataa on ruvettu l ä hettä m ään eri puolille Eu
rooppaa. Täältä ovat myöskin perä isin kaksi Suomessa kasvavaa yksilöä : 
Saksan Dendrologinen Seura lahjoitti vuonna 197 3 retkensä aikana yhden 
yksilön Mustilan Kotikunnaalle ja samana vuonna kirjoittaja k ä ydessään 
Göttingenissä sai toisen yksilön, joka nyt kasvaa Espoossa. Ainakin en
simmäisen talven jälkeen nä yttää siltä , että laji on kestävä , ja että 
siitä tulee kaunis koristepuu . Kuva 3 on otettu Tallinnan kasvitieteelli
sessä puutarhassa . Kuten kuvasta nä kyy on kasvi hyvin matala, lä hes 
maata myötäilevä ja se soveltuu varmasti l ä hinnä kivikkoryhmiin tai 
maanpeitekasviksi. Kirjallisuudessa kerrotaan kasvin ol evan va in 10-20 cm 
korkea, mutta usein halkaisijaltaan toista metriä (VAN HOEY -SM ITH 
1972). Kasvi viihtyy todennä köisesti puoliva rjossa, m utta sitä on myös 
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kasvatettu täydessä auringossa. Ainakin sellaiset luontaiset kasvupaikat, 
jossa se muodostaa lakimetsiä Pinus pumilan kanssa puoltavat sen kas 
vattamista melko aurinkoisessa paikassa ja karuhkossa maassa. 

Microbiota decussataa voidaan helposti monistaa pistokkaista, ja kunhan 
nämä pienet Suomeen tuodut taimet vähän pulskistuvat niin tähän työhön 

ryhdytään. Olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että tälle emikloonille 
saataisiin kunnon mies hankituksi, mutta tämä näyttää olevan niin 
kiven takana, että olisi sitä varten matkustettava ihan alkulähteille 
saakka. Todettakoon tässä sivumennen, että juuri tuo vuoristoalue 
Vladivostokin ja Habarovskin välillä muutenkin olisi koristekasvejam
me ja metsäpuitamme ajatellen mitä kiinnostavin. 

Kirjallisuutta 

VAN HOEY-SMITH, J.R.P. 1972. Two very rare conifers Microbiota 
decussata and Cathaya argyrophylla . - Yearbook of the 1. D. S . 

ZAMJATIN, B. 1963 . Observationes nonnullae de Microbiota decussata 
Kom. - Notul. Syst. Herb. lnst. Komarov, Leningrad, 22: 43-50. 

Kuva 3. Microbiota decussata Tallinan kasvitieteellisessä puutarhassa. 
Valok. P. Alanko 1972. 
Fig. 3 . Microbiota decussata in the Botanica1 Garden of Tallin, Estonia, 
U. s . S. R. Photographed by P. Alanko in 1972. 

+ + + + + + + + + + 
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DENDROLOGIAN SEURAN KEVÄTKOKOUS JA KOTIMAAN RETKI 1974 

Helluntain ekskursi ot ja kevätkokous toteutetaan edellisessä 

numerossa kaavailtujen suuntaviivojen mukaisesti . Muistin virkis

tämiseksi seuraava kertaus : 

Perjantai 
8 . 00 

31 . 5.1 974 
Lähtö linja-autolla Helsingistä Metsätalon pihalta 
(Unioninkatu 40) kohti Turkua . 

en 
<II 
eli 
<II 
<II 
eli 
<II 
<II 
eli 

10.30 

12.30 

13.30 

15. 00 

Kokoontuminen Ruissalossa Choraeuksen lähteellä . 
Rui ssalon tammimetsien historia ja säilymisen syyt . 
Metsien laiduntamisen merkit . Tammen rodulliset 
ominaisuudet . Tammen ja lehmuksen kilpailu ; hy
vien maiden puulajiekologia . Varjorinteitten ja 
karuhkojen maiden puulajiekologia . Jalopuumetsi
en vaikutus maaperän viljavuuteen . Ruissalon kor
kein tammi, Tammistan kuusettumisen edellytykset, 
tammen taimimisbiologia . Hyljätyn pellon metsit
tyminen ja syyt tammen ja lehmuksen nuorennoksen 
puuttumiseen . Puhdas lehmusbiotooppi . Pyökkiä ja 
valkopyökkiä. Hoidettu kontra haitamaton jalopuu
metsä . Mustapoppelia ja sembramän tyj ä. Kostei t
ten maitten puulajiekologia. Saarni- istutus . 

Virvoketauko Honkapirtillä , myös mahdollisuus ruo
kailuun . 

Kävelymatka jatkuu: linnunkirsikkaa . Ruissalon ai
noa yritys tammen istuttamiseksi ja syyt katastro
fiin . Puhdas pähkinäpensasbiotooppi ja sen ekolo
gia. Laiduntamisen muovaawa maisemakuva tammistos
sa ja sen hyväksikäyttö maisemanhoidossa . Picea 
omorika-metsikkö . Abies balsamea ja sen luonta1nen 
nuorennos . Villihumala . Vanhaa tasaikäistä tammi
kuusi- sekametsää . Tammi- jalava- alueen vaihettumis
vyöhyke . Karukkojen tammentaimet . 

Tulo Birkan huvilalle . Vanhaa huvila- arkkitehtuu
ria (v. 1847) ja vanhaa huviladendrologiaa, mm . Tu
run seudun vanhimmat sembram3nnyt. 

16.00- 18 . 00 Hallituksen kokous Birkan huvilalla . Ennen 
ja jälkeen halUkkaille kUljetus hotelli Ruissaloon . 

18 . 30 Kevätkokous hotelli Ruissalossa (huom . muutettu ai
ka !) Kas1 te1laan läh1nna seuran sääntöjen 7 § :n 
määräämät kevätkokousasiat . r.:uuta ohjelmaa : kuvapa
kina jalopuumetsiköistä ja niitten hoidosta 
(T.Rancken), metsäkuva Ualt Disneyn satufantasiois
sa (R. Rainio) . Nahdollisesti vielä kuvavälähdyksiä 
viimekesäiseltä Ruotsin ja Tanskan matkalta . 

Yksinkertainen majoitus voidaan järjestää makuupussilla 
varustautuneille maksutta Birkan huvilarakennQ~sessa ja 
rajoitetulle määrälle lakanoiden välissä omakustannushin
taan . Ilmoittautuminen päiväretkelle ei välttämätön , ma
joitusta tarvitsevien ja kevätkokoukseen osallistuvien il
moittauduttava ensi tilassa, viimeistään 26 . 5 . 
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Lauantai 1.6. 

8 .00 

8 . 20 

8 . 50 

10 . 20 

11.20 

13 . 00 

14 . 00 

Viikonloppuretki alkaa, linja-auto lähtee Ruissa
losta . 

Linja- auto pysähtyy Turun Tuomiokirkkopuistossa 
Porthanin patsaan edessä . 

Jos matkalaiset niin haluavat , poiketaan Piilckiön 
Lyytikkylässä katsomassa Suomen järeintä tammea . 

Särkisalo, Förby . Ylimetsänhoitaja Torsten Rancken 
esittelee mielenkiintoisimmat eksoottinsa (Jungfru
bergskullen ) . 

Särkisalo , Östisholmen . Monia 1920- luvulla istutet
tuja eksootteja , mm . Suomen suurimmat pyökit . 

Lähtö kohti Pettua vanhalla kunniakkaalla "Pettu
båtenilla", virvokkeita tarjolla laivalla . 

Särkisalo , Pettu . Yksinkertainen kenttälounas . 

15 . 00 Kävelymatka Petun saaren halki ylimh . T. Ranckenin 
johdolla . 1f..m . Suomen ainoa todellinen Abies alba
metsikkö . Thuja plicata- puita , Carpinus~seuaet
sugaa , Tsu~a canadens1sta , Larix-laJeJa , Rancken1n 
parhaat saarni- istutUkset. -----

18 . 00 Laivaus Solböleen . 1'.1ajoittuminen Lietsäntutkimus lai
toksen tiloihin, saunominen ja kenttäateria . 

Sunnuntai 2 . 6 . 

8 . 30 

10 . 00 

12.00 

13 . 30 

16 . 00 

Bussimatka Kägraan , veneellä Knopön saareen. Järei
tä luontaisia tammia , tammi- ja saarniviljelmiä , 
ulkolaisten havupuiden metsiköitä . 

Venekuljetus Framnäsiin . Suomen toiseksi suurim
mat tamrni - lehmusmetsät . 

Bussilla Bromarvin kir konkylään , missä lounas (Back
ens kaffestuga) . 

Riilahden kartanon woodland garden , maamme edusta
vimpia kartanonpuistoja, runsaimmat pyöL~i-istutuk
set , järeää ikikuusik~oa . 

Paluumatka alkaa, bussilla Tenhola - Tammisaari -
Karjaa - Jorvas - Helsinki . 

Osanotosta saaristoretkeen ilmoitettava välittömästi, viimeistään 
26.5, samalla ilmoitettava mahdollinen toivomus lakanamajoituksesta. 
Makuupussi suotava. Eväät mukaan lauantaipäiväksi. Ilmoittautumisia 
vastaanottavat seuran puheenj·ohtaja, sihteeri tai tämän lehden toi
mitus. Puhelinnumerot löytyvät lehden toiselta sivulta. 

Retkeilyn hintaa on mahdotonta laskea tässä vaiheessa, linja-auto 
ja laivakuljetukset muodostavat suurimmat menoerät. Henkilöhinta 
riippuu siitä montako meitä on summaa jakamassa, missään nimessä se 
ei nouse yli 100 mk :n. Maksut peritään matkan aikana. Ruissalon 
retkellä ei ole osanottomaksua. 
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TAMMISTON TEL~AUS 31 . 8.- 1.9.1974 

Jo kahtena kesänä on Dendrologian Seura järjestänyt talkooretken Tammis

ten arboretumiin Karjalohjalle. Viime vuotinen retki oli kesäkuun alus
sa, jolloin vain muutamalla oli mahdollisuus erilaisten kevätkiireiden 
takia olla mukana molempina retkipäivinä. Toivottavasti osanottajien 
"syyskiireet" eivät ole vielä elo-syyskuun vaihteessa alkaneet , että 
voisimme viipyä sunnuntaihin. 

Majoituksen ja ateriat tarjoaa tälläkin kertaa arboretumin nykyinen omis
taja , diakonissalaitos. Helpottaaksemme heidän järjestelyjään, pyydäm
me osanottajia ilmoittautumaan viikkoa aikaisemmin (viimeistään) joko 
sihteerille, rahastonhoitajalle tai puheenjohtajalle , kenet nyt sattuu 
kesällä saamaan kiinni . Puhelinnumerot ja osoitteet ovat tämän lehden 
toisella sivulla. Samalla voi sopia kuljetuksista ym. seikoista . 

Aloittaisimme jo klo 10.00 lauantaina 31.8. Saappaat , kintaat ja työka
luja (vesureita , kirveitä ja sahoja) on syytä ottaa mukaan . Arboretumin 
lajiluettelon ajanmukaistaminen on vielä kesken ja on epävarmaa , saadaan
ko se valmiiksi talkoisiin mennessä. Osanottajien mahdolliset aikaisem
mat luettelot on syytä ottaa mukaan ja miksei jokin dendrologinen teos , 
jos sattuu tulemaan erimielisyyksiä jonkin puun tai pensaan nimestä. 

Tammisten arboretum on eräs maamme monilajisimmista puistoista , joten 
siellä on paljon opittavaa. Toivomme runsasta osanottoa ja suosiollis
ta syyssäätä. 

Sihteeri 

Dendrologian 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 - l. Vuosijäsenmaksu on 
l 0 mk, opiskelijoilta 5 mk, ja ainaisjäsenmaksu. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Bulletin of the Finnish Society of Dendrology 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol. 5, N o. 2) 

CURRENT TASKS OF DENDROLOGY Editor ial by Torsten Rancken 
and Robert Rainio (pp. 35-36) . The basic ecological requirement s of 
our woody plants are far from sufficiently understood, except for the 
few species used in timber production. Thus the application of dendr o 
logical knowled ge to p r actical forestry and landscape management i s 
a major t a sk of our Society. Land use planning will need fu r the r know 
ledge about the value of the various tree species . Not only the purely 
economical value should be considered but also the "beauty potential". 
Until r ecently, failures in r egene r ation and low pr ofits r ender ed t he 
use of our rare native hardwoods difficult , although suitable site s for 
these species were available . The present new evaluation of woody 
plants will p r obably change this attitude . 

TREES AND THE ATMOSPHERE . II . TREES AND AIR P O LLUTANTS 
by Olavi Luukkanen (pp . 37-40, continued f rom preceding issue) . The 
immediate c r ucial impact of trees in our environment, such as the 
effective removal of various ai r polluta nts, should be actively emphasized 
by dendrologists . In u r ban areas air pollutants, whether gaseous o r 
particulate, may cause considerable losse s in timbe r production. Little 
a t tention i s paid to the r ole of trees and forest s as immense filte r s and 
cleaner s of urban ai r, when relations between trees and air polluti on 
a r e discussed . The effectiviness of trees in cleaning the ai r varie s 
with tree specie s and s tand structure . Foresters and arbori s ts c an thu s 
enhance this proces s by management p r actices. Fo r est and park 
management does not, of course. deerease the amount of air pollutants 
emitted into the air, but it may diminish the damage caused to p r ope r ty 
and to the fore s t environment by pollutants. Unmanaged city forests, 
s ometimes dema n d e d by people with poor e cological knowledge, would 
become ecos ystems which perhaps would be good pollution indicator s 
because of incr eased sus ceptibility to d a mage but poor recreational areas . 

Trees remove pollutants from the air by various processes . Dust 
accumulates on the leaves and impairs photosynthesis by blocking the 
stomata and decreasing li ght absorption. However, i t is removed when 
the leaves ar e shed . Gaseous polluta nts enter the leav es by diffusion 
through the stomata or dissolved in water . Within t he leaf , some pollutants 
such as sulphur dioxide (after oxida tion to sulphate ) or ammonia may 
ente r the nutrient cycle of the plant . Others , li~ fluoride, accumulate 
and fi nally ki ll the surrounding tissues. H elsingin Y llttplston 

MetsäkirJasto 



58 

Urbanization creates increasing areas af non-productive land, for 
instance along roadsides and near industry. On these areas intensive 
tree planting would help ta fight air pollution and noise. The lack af 
qualified personnel as well as the low environmental standards required 
by the public are the main difficulties in such large -scale improvent 
work. Methods for producing planting material and growing it also 
need further development. Effective but cheap forest nursery procedures 
(including plastic greenhouses and potted seedlings) rather than 
traditional ornamental-producing expensive methods should be applied 
ta the production af the plant material needed in landscape management. 
Selection and breeding af new, preferably native species also require 
increased effort. Finally, cooperahon and discussion among specialists 
and amateurs from different fields, such as that already created within 
the Society af Dendrology, is ta be recommended. 

HOW TO CHOOSE YOUR POLYANTHA ROSE VARIETIES by Tapio K. 
Kallio (pp. 41-45). Mo.re than one hundred polyantha cultivars are 
grown in Finland. Practically all af them are imported. Winter 
hardiness is one af the most critical factors deterrnining the value af 
the variety. Since no hardening processes develop in cultivated roses 
under our conditions, the plants are very susceptible ta winter damage 
and always require covering during the winter. However, considerable 
variation in hardiness exists among the cultivars. Fungal attack rather 
than frost seems ta be the final cause af death when winter damage occurs. 

Evaluation af roses is in part a subjective question, but some general 
criteria can he mentioned. Flowering abundancy varies among cultivars: 
a maximum af 250 flowers per individual and season may be reached 
in Finl.i;md. Besides the number, flower size and persistence should also 
he considered. The flowers af some yellow varieties may wilt after 
four or five days, whereas the flowers a f the best varieties last three 
times longer. The maintenance af large rose gardens is facilitated if 
the petals af old flowers drop easily. In a good variety, the hue af the 
flower colour should not change with flower age. Unfortl,J.nately, many 
present varieties do not have any real rose-scented flowers - most af them 
are nearly scenteless. 

Some varieties have two distinct peaks in flowering abundance, whereas 
others may flower uniterruptedly throughout the whole season. Warm 
-weather enhances flower development, and, on an average, ma.ximum 
flowering is reached in the rniddle af August. Old, especially densely 
compound flowers may be attacked by mould or other fungal diseases 
during rainy periods. The location af a rose group may also deterrnine 
the choice af variety. Shoot height and structure as well as flower 
colour, however, seem ta be the most decisive factors. 

THE TALLEST HARDWOOD SPECIMEN IN FINLAND GROWS IN 
EKENÄS? by Robert Rainio (pp. 49-50). A wych elm (Ul.mus glabra Huds . ), 
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"'hich Mr. Torsten RANCKEN and I found to be 37 metres tall, grows 
in the Ramsholmen Park of the city of Ekenäs (Tammi saari, l 00 km 
west of Helsinki) . Several trees of the same species have reached a 
height of 31 or 32m in this park. These heights are considerable more 
than those usually reported for elms in Finland. According to Swedish 
(NITZELIUS) and Gerrnan (RoRoRo Pflanzlexikon) sources, elms in 
Scandinavia and Central Europe also generally remain shorter than the 
100 - year old giant now found in Finalnd. - In the same park, there are 
also some black alders (Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ), which deserve 
mentioning . A dominant height of 30 m and a maximum height of 32 m 
are distinctly more than the heights earlier reported for this species 
in our country. 

MICROBIOTA DECUSSATA - A RARE CONIFER by P . M . A . Tigerstedt 
(pp . 51-53) . It is astonishing that this conifer has been almost unknown 
in Europe since it was first described by V. L. KOMAROV in 1923. The 
reason may be partly due to the fact that PILGER thought it was just 
another juniper, probably related to Juniperus pseudosabina. REHDER, 
on the contrary, considered it to be only a variation of Thuja orientalis 
which retains juvenile foliage up to the fruiting stage . However, ZAMYA
TIN in 1963 has clearly shown that Microbiota decussata has a juvenile 
and a mature stage {Fig. l) and also that its cones differ both from Thuja 
and Juniperus {Fig. 2). This dioecious, prostrate little conifer rarely 
grow s more than 20 cm high but may have a crown diameter of more than one 
metre . It s hould be an excellent introduction to rock gardens . This 
s pecies has now been introduced to Finland, where there are two small 
specimens. They both belong to the same female clone . It is deplorable 
that probably all European introductions of this conifer can be traced back 
to the two seedlings sent from the Vladivostok area in 1949. It appears 
that all European introductions belong to these two, or only one, female 
clone . A new introduction of ample material from its natural distribution 
area should be undertaken. 

THE POSSIBILITIES OF BEECH SURVIVING IN FINLAND by Mikael 
Aminoff (pp. 46 - 48, i.n Swedish) . Cornrnon beech does not grow natural-
ly in Finland, although the South- Western parts of coastal areas seem 
to be suitable for the cultivation of this species . The Rilax Parkin 
Bromarf, near the town of Ekenäs, has been the site of s m all experiments 
with beech. The oldest tree there has reached the age of 84 years; however, 
the rnain part of the beech plantations was established in the 1920 ' s 
using seed imported probably from Sweden and Denmark. 

A total of 187 beech trees are now growing rnainly on the rich soil, 
which was previously used for agriculture. At an age of 45 years the 
largest trees have reached a height of 23 m and a diameter of 40 cm. 
The largest individual ,is 84 years old, 15 m tali and 61 cm in diameter. 
Purple-leaved specimens are cornrnon among the old trees and especially 
among young progeny which have resulted from natura1 regeneration. 
Among the seedlings, different shades of purple are visible in different 
i.ndividuals . The colour distribution is probably not an accident but rather 
reflects the better survival ability of the coloured seedlings. 
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TERVEISIÄ ITÄVALLASTA - KESÄRETKIKOHTEESTAMME 

Olemme lähdössä POHJOISTEN KALKKIALFPIEN maastoon, jossa laak

son pohja on 500 metrin ja vuoriston korkein huippu 3000 metrin kor

keudessa. Maaperä on karstiutuvaa laatua, moreenia, juoksevan veden 

muovaamaa ja voimallista multaa. Maastonmuodot ovat erittäin vaihte

levat. Pohjois-, etelä-, l änsi- ja itärinteet esiintyvät sekä pystysuorina 

että loivempina, korkeudesta riippuen sekä kasvullisina että myös pal

jaina. 

Ny.rkkisäännön mukaan, jossa sanotaan 100 metrin korkeudessa vaikut

tavan kuin 100 km etelä- pohjoissuunnassa mitä tulee ilmaston muuttu

tumiseen kylmemmäksi, kuljemme kesäretkemme aikana muutamassa 
tunnissa lähes 2000 km:n lämpömuutosalueen läpi. Tosiaan l'etkemme 

ulottuu aktiivisen ikijäätikön partaalle asti. 

Kun yleiset läntiset tuulet törmäävät Atlantilta tuomansa kosteuden kans 

sa jyrkkiin rinteisiin ja pakottautuvat kylmiin korkeuksiin asti, esiintyy 

reippaanlaisesti sadetta, laaksoissa vetenä, korkealla usein keskikesäl 

läkin lumisohjona tai lumena. 

Kasvista on mitä moninaisin sekä lajistonsa että habituksensa puolesta. 

Kävin paikalla 21.-28. 4 . 74, ja alavilla Aurinkorinteillä puhkesivat täl

löin lehtiin lehtikuuset (Larix decidua), Erica ~ oli kukinnassa, 

Primula auricula ja Gentiana clusii löytyivät kukkivana, Helleborus niger 

oli jo kukintonsa päättämässä laaksossa. 

Ylängöllä oli vielä runsaasti meenneen talven lumia, joten päättelen 

keväänkin viipyvän varjoisissa ylänkölaaksoissa heinäkuun puolelle asti. 

Suosittelen tutustumista saksankielisiin hakuteoksiin: 

Alpenflora - Hege - Hanser Verlag 
Alpenblumen - Schubert - J Neumann- Verlag 

Helsinki 2 . 5 . 1974 
L. Pilz 

Peruutuksista johtuen Itävallan retkelle sopu vielä muutama uusi osan

ottaja. Lisätietoja antavat ja ilmoittautumisia vastaanottavat seuran 

sihteeri tai lehden toimitussi hteeri, kumpi vain sattuu olemaan tavoi

tettavissa . Osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät tämän lehden toiselta 

sivulta. Aikaisemmin ilmoitetut ohjelma-, hinta- ym. tiedot (Dendr. 

Seuran tied N:o l /1974 , s. 32) pitävät edelleen pääpiirtein paikkansa . 

Jatkossa yhteydenpito osanottajiin hoidetaan kirjeitse. 

HELSINKI 1974 PAINOVALMISTE 
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Pentti Alanko 

PUIDEN JA PENSAIDEN PROVENIENSSIN 'li'IERKITYS 

Puuvartisten kasvien provenienssin eli alkuperän merkitys tunnuste

taan meillä yleensä tärkeäksi ainakin teoriassa. Käytännössä ei kui

tenkaan provenienssikysymykseen kiinnitetä läheskään niin paljon huo

miota kuin se osakseen vaatisi. Maamme pohjoinen sijainti ja siitä 

johtuvat ilmasto- olosuhteet niin valo- kuin läpöilmastonkin osalta 

aiheuttavat , että meillä on näillä kysymyksillä tärkeämpi merkitys 

kuin etelämpänä. hletsäpuilla suoritetuissa kokeissa on provenienssin 

merkitys huomattu jo ajat sitten , vaikka silti on toimittu vastoin 

parempaa tietoa , mikä on nähty esim. jatkuvasti epäonnistuneissa yri

tyksissä metsittää Lapin laajoja paljaaksi hakattuja metsäalueita 

liian eteläistä alkuperää olevalla siemenmateriaalilla. 

Monet koristekasveinakin tärkeät puut ovat olleet mukana meillä met

säpuitten provenienssikokeissa , joissa meillä yleensä on keskitytty 

havupuihin . Jo A. F . TIGERSTEDTin Elimäen Mustilassa tämän vuosisa

dan alussa alullepanemat kokeet ovat antaneet paljon arvokasta tie

toa puitten eri provenienssien soveltuvuudesta oloihimme . Hän piti 

alun perin tärkeänä mahdollisimman sopivan provenienssin hankkimis

ta kokeilemistaan puulajeista, mikä usein kuitenkin oli siihen ai

kaan äärimmäisen vaikeata , usein jopa mahdotontakin . Vaikka yhtey

det ovat nykyään parantuneet , maapallolla on vieläkin seutuja , jois

ta on melkein mahdotonta saada kasvimateriaalia hankittua . wetsän

tutki muslaitoksen eri koealueilla on suoritettu laajoja koeviljelmiä 

eri puulajeilla , joista tiedot on 0 . HEIKINHEI!.:O koonnut (1956) . 

Provenienssierot - osa kasvilajien perinnöllistä vaihtelua 

Ilii tä si-tten käsi te provenienssi tarkoittaa . Luonnossa jokin tietty 

kasvilaji saattaa esiintyä hyvinkin laajalla alueella , jonka eri 

osissa voi olla huomattavia ero ja valo- ja l~1pöilmastossa, kasvu

alustan laadussa , sademäärissä, korkeudessa merenpinnasta sekä il

maston yleisissä merellisyys- mantereisuussuhteissa. Tästä johtuen 

saman lajin eri alkuperillä , proveniensseilla , on huomattavia eroja 

esim. talvenkestävyydessä , kasvunopeudessa , kasvutavassa , lehteen 

puhkeamisen ja lehtien varisemisen ajankohdissa, kuJ·inta- ajoissa ja 

k~karunsaudessakin . Ei ole harvinaista, että erojen ollessa selviä 
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puhutaan eri maantieteellisistä roduista , muunnoksista tai jopa eri 

lajeistakin, mutta näissä kysymyksissä eri tutkijoitten käsitykset 

menevät kuitenkin pahasti ristiin . 

Kasvin alkuperä on monessa suhteessa tärkeämpi tai ainakin yhtä tär

keä kuin kasvin nimi. On muistettava, että luonnossa kasveilla ei 

ole "nimiä", vaan nimet ovat enemmän tai vähemmän abstrakteja käsit

teitä, mitä kasveille on annettu niitä luokiteltaessa. Lajiksi kut

sutaan niitä enemmän ja vähemmän toistensa kaltaisten yksilöitten 

muodostamia ryhmiä eli populaatioita, joihin kuuluvat yksilöt ris

teytyvät esteettömästi keskenään, mutta joihin kuuluvien yksilöit

ten risteytyminen muihin populaatioihin kuuluvien yksilöitten kanssa 
on satunnaista taikka sitä ei tapahdu. 

Kaikki samaan lajiin kuuluvat yksilöt eivät siis ole ominaisuuksil

taan samankaltaisia. Erot johtuvat pohjimmiltaan siitä , että kasvit 

eivät ole perinnölliseltä ainekseltaan yhtenäisiä , vaan niissä on 

havaittavissa huomattavaakin muuntelua. Edellämainitut ominaisuudet 

ja erot talvenkestävyydessä , kasvunopeudessa , kukinta- ajoissa ym. ovat 

nk . kvantitatiivisia "enemmän tai vähemmän" ominaisuuksia , koska ne 

johtuvat monen eri perintötekijän eli geenin yhteisvaikutuksesta. 

Koristekasviemme sopeutuneisuudesta 

Vaikka maahamme eri aikoina hankitut puuvartisten kasvien proveniens

sit eivät ole olleet useimmissa tapauksissa parhaiten meille soveltu

via , ovat ne kuitenkin pystyneet mukautumaan oloihimme . 10-15 vuoden 

välein sattuvat ankarat pakkaatalvet ovat suorittaneet harvennusta 

lajistossa ja eri proveniensseissa, joten on katsottava , että tällä 

hetkellä meillä on viljelyksessä varsin hyvä valikoima kes~äviä ko

ristekasveja. Aremmistakin lajeista löytyy yksilöitä, jotka ovat 

kestäneet ilmastoamme, mm . nämä ankarat pakkaatalvet muita paremmin. 

Monista lajeista on kuitenkin löydettävissä esim. talvenkestävyydel

tään meille paremmin soveltuvia provenienssejä. Aikaisemmin meille 

kasveja tuotaessa on tuskin kasveja haettu kaikkein ekstreemeimmiltä 

kasvupaikoilta, kuten vaikeapääsyisistä vuoriatoista ja levinneisyy

tensä reuna- alueilta, esim. pohjoisimmista esiintymis~ikoista , vaan 
Helsingin Y lluptston 

MeLSåk.trJasto 
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kasvi on tavallisesti peräisin rannikkoseudun merellisen ilmaston 
alueelta tai puutarhasta. Puuvartiset kasvimme olemme saaneet muit

ten maitten , etenkin Länsi- Euroopan kautta, mutta jonkin verran myös 
Venäjän taimitarhoista 1800-luvulla. Vaikka kasvit olivat alkuperäl
tään näihin maihin sopivia , eivät ne monissa tapauksissa olleet meil
le läheskään parhai ta mahdollisia. Tästä syystä esim. Japanista pe
räisin olevista puuvartisista koristekasveista saatetaan löytää meil
le tähän astisia proveni ensseja parempia , kunhan vain niitä kerättäi
siin esim. Pohjois- Japanin vuoristoista. 

On siis selvää, että meillä täytyisi jatkuvasti kiinnittää erityistä 
huomiota puuvartisten kasvien alkuperään . Keski- Euroopassa viljel
lyt provenienssit soveltuvat huonosti maamme oloihin, vaikka nykyään 
on melko tavallista , että sieltä tuotetaan lisäys- ja täysikasvuis
takin taimimateriaalia. Taimitarhojen lisäksi tätä tuontia harjoit
tavat nykyään jopa yksityiset suurostajat ja kotipuutarhuritkin hol
lantilaisista postimyynti liikkeistä. Tätä kautta saatuja huonoja, 
meille soveltumattomi a pr oveniensseja on näin sekaantunut kotimaiseen 
taimiainekseen . On merkkejä siitä, että kotimaisten kasvien käytössä 
tulee tapahtumaan lisääntymistä , mutta on nurinkurista, jos niitäkin 
täytyy tuottaa ulkoa , kuten on tapahtunut . 

Provenienssien hankintaan sopivat alueet 

Parhaiten meillä menestyvät siis sellaiset provenienssit, jotka ovat 
peräisin seuduilta , joitten lämpötilavaihtelut parhaiten vastaavat 
maamme olosuhteita ja missä ilmaston merellisyys - mantereellisuus on 
mahdollisimman tarkoin meikäläisten olosuhteiden kaltainen . Lisäksi 
ei ilman kosteudessa, sademäärissä, valon määrässä ja koostumuksessa 
ja maaperässä saisi olla kovin suuria eroja. Tarkkaan ottaen ei t~ 
sin vastaavia ilmastoalueita juuri mistään ole löydettävissäkään, 
vaan on aina tineittävä jossakin suhteessa (HÄUET-AHTI 1970) . Koska 
maamme kuuluu suurimmalta osaltaan pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen 
eli boreaaliseen vyöhykkeeseen ja sen lievästi merelliseen ja mante
reelliseen alueeseen, on t ällaisilta alueilta muualta maapallolta 
saatu materiaali meille soveliainta. .'aamme ulottuu kuitenkin pi
tuussuunnassa neljään eri vyöhykkeeseen (hemiboreaalinen eli nk . 
tammivyöhyke, etelä-, keski- ja pohjoisboreaaliset vyöhykkeet) ja 
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tämä on pidettävä mielessä vastaavuuksia haettaessa. Lisäksi maamme 

sijaitsee huomattavasti pohjoisempana kuin vastaavat ilmasto- ja 

kasvillisuusalueet muualla maapallolla , mistä johtuen valon määrä 

ja koostumus poikkeavat huomattavasti muualla vallitsevista. 

Viitteitä siitä, mistä päin maapalloa on saatavissa meille sopivia 

proveniensseja , saa tarkasteltaessa mistä esim. meillä nyt jo vil

jelyksessä olevat koristepuut ja pensaat ovat kotoisin . Esim. Ou

lun ja Lapin lääneissä (koristekasvien menestymisalueet VI - VII) , 

missä ilmasto on jo huomattavasti mantereisempaa ja ankarampaa kuin 

Etelä- Suomessa , menestyy 76 puuvartista koristekasvilajia. Niistä 

on 62% kotimaisia , 18% siperialaista ja 15 % pohjois- amerikkalais

ta alkuperää sekä 5 %muualta Euroopasta. 

Alkuperätiedot talteen 

Mitä sitten on tehtävissä, jotta puutarhoissa ja puistoissa käytet 

tyjen puitten ja pensaitten alkuperään kiinnitettäisiin tarpeeksi 

huomiota . liietsäalallahan ollaan jo varsin pitkällä tässä suhteessa. 

rJm . Lapin männyn siemenviljelmiä on perustettu etelämmäksi ja täten 

pyritään turvaamaan Lappiin soveltuvan siemenen tuotanto . Taimia 

hankittaessa on syytä pyytää selvitystä myös niitten alkuperästä. 

l::onilla alan ammattimiehillä on arvokasta tietoa kasvien proveniens

seista , mutta se tieto ei saisi jäädä muistinvaraiseksi , vaan olisi 

pidettävä kortistoa esim . puutarhassa ja puistoissa kasvatettujen 

kasvien alkuperistä. Olisi löydettävä parhaimmat provenienssit niin 

viljellyistä kuin luonnonvaraisistakin kasveista. Valitettavasti 

meillä ei ole mitään lceskusarboretumia , !l!issä olisi yhdessä paikassa 

maassamme jo viljelylcsessä olevia kasvilajeja ja niiden eri proveniens

seja . Si ellä voitaisiin suorittaa verailuja parhaimpien proveniens

sien.löytämiseksi , suorittaa provenienssi- ym. jalostusta ja saada 

aikaan talvenkestävämpiä ja meille muutenkin sopivanpia kasveja. 

Kirjallisuutta : 

HEIKINHEIMO , 0.; 1956: Tuloksia ulkomaisten puulajien viljelystä 

Suomessa. - Metsäntutk. lait . julk. 46 ; 3 : 1- 129. 

HÄL~-AHTI , L.; 1970: Bioklimaattisesti Suomea vastaavista alueista. 
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Jouni hlikola 

DENDROLOGIAN SEURAN ITÄVALLAN RETKI 

Dendrologian Seuran viisivuotisen olemassaolon aikana jo perinteeksi 

muodostunut kesäretki suuntautui tänä vuonna Keski- Eurooppaan . Tutus

tumisen pääkohteena olivat Itävallan alppimaisemat, mutta ehdittiin

pä mennen tullen nähdä paljon muutakin . ~eillä oli onni saada mat 

kan järjestäjäkai todellinen matkailualan asiantuntija, erikoismat

kapalvelu Ageban johtaja L e o P i 1 z , samalla vielä seuramme 

jäsen ja metsäteknikkana jopa "ammattidendrologi" . Kun tähän lisä

tään Leon itävaltalainen syntyperä ja se, että retkemme keskittyi 

hänen kotitanhuvilleen , parempia edellytyksiä retkemme onnistumisel

le ei olisi voinut toivoa . Ja tuskin kukaan matkan 34 osanottajasta 

pettyikään odotuksissaan. Ohjelmassa oli jokaiselle jotakin , kaik

kea mitä turisti ja seuramatkalainen voi toivoa, ja myös dendrologi

an ja muun botaniikan harrastusmahdollisuuksia niin paljon kuin it

sekukin halusi tai pystyi sulattamaan. 

Alku joskus hankalaa ••• 

Lähtö tapahtui perjantai-iltana 28 . 6. suorana tilauslentona Helsin

gistä Budapestiin. Matkanjohtajamme juuttui Budapestin lentoasemal

la pariksi tunniksi byrokratian rattaisiin, ja Unkarin kesäyön pi

meydessä innokkaimmat dendrologit ehtivät jo kävynkeruuseenkin . Yö

tä myöten alkoi bussimatka kohti Itävaltaa. Linja- auton renkaan 

puhjettua jossakin pustalla puolen yön jälkeen tarjoutui seuraava 

tunnin paussi kaikenlaisen valonaran botaniikan harrastamiseen ja 

mieliala pysyi korkealla. r.:atkan jatkuessa joku yritti nukkuakin . 

Tullit rajan molemmin puolin läpäistiin kädenkäänteessä kello nel

jän tienoissa. Ennen tätä aamu jo valkeni ja ehdittiin ihmetellä 

valeakaasian (Robinia pseudoacacia) yleisyyttä kaikkialla Unkarin 

tienvarsissa. 

Itävallan puolella ajettiin ohi Wienin ja Linzin maan alavampien 

viljelysseutujen halki Tonavan laaksoa seuraillen . Bussin ikku

noista todettiin, että tuttua tyrniä oli käytetty runsaasti mootto-
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ritien luiskien pensasistutuksissa. Pian Linzin sivuuttamisen jäl

keen horisonttiin ilmestyi ensimmäinen mahtava vuori , Traunstein, 

ja tästä eteenpäin kuljettiinkin jo jylhissä vuoristomaisemissa. 

Pian saavuttiin Pohjoisiin Kalkkialppeihin kuuluvan Dachsteinin 

vuoriryhmän alueelle . Lauantaipäivän matkustus päättyi 1500 metrin 

nousuun köysiradalla Hallstatt- järven laaksosta Krippenstein- vuoren 

huipulla sijaitsevaan hotelliin, johon majoituimme kahdeksi seuraa

vaksi yöksi . 

Kasviretkiä alppimaisemissa 

Edellisen yön bussimatka ei kansalaisia pahemmin väsyttänyt , sillä 

jo tulopäivän iltana retkeiltiin joukolla Krippensteinin laella 

2100 metrin korkeudessa . Tosin arvaamaton alppi-ilmasto peitti 

meidät pilvien sisään , näkyvyyttä oli vain parikymmentä metriä. 

Hotellin retkeilypoluja seuraillen voitiin vuorella kuitenkin il

man eksymisvaaraa liikkua alpiinista kalkinsuosijakasvistoa tutkis

kelemassa. 

Sunnuntaiaamuna 30. 6 . Krippensteinia ~rmpäröi yhä kylmä sakea sumu, 

ilman kosteus oli 92% ja lämpötila +6°C . Aamupäivän ohjelmana oli 

Kuva 1. Retkeläiaiä "rasaaamassa" pilvenpeittämillä alppirinteillä, 
Rhodothamnuksen kasvupaikoilla . 
Kaikki kuvat kirjoittajan . 
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Kuva 2. Rhodothamnus chamaecis tus (L . ) Rchb . 

l askeutuminen köysir adalla 700- 800 m alemmas rinteille , pilviraja~ 

alareunaan , ja tutustuminen erääseen näiden vuorien erikoisuuksista , 

ma~taviin luolamuodos tumiin , jotka vuodet ympäriinsä ovat osittain 

jään täyttämiä , Teimme vuoren uumenissa jäätiköillä lähes kilomet

rin kierroksen . Kun jälleen päästiin päivänvaloon , ooistauduttiin 

vapaamuotoisiin luonnonharrastuksiin , valokuvaukseen , perhosten ke

räilyyn ja seuramme retkeilyillä aina kukoistavaan muovikassibota

niikkaan eli "rassaamiseen" . Jääluolien ympäristö oli maastoltaan ja 

kasvillisuudeltaan hyvin vaihtelevaa. Paikoitellen esiintyi jo 

harvakseltaan leht i kuusimetsää , joukossa kuusta ja sembramäntyä , 

enemmän kuitenkin pieniä reheviä niittylaikkuja sekä lumivyöryjen 

runtelemaa vuorimännyn ja lehtipensaiden muodostaoaa tiheikköä . 

Erikoista ihastusta herätti jyrkänteillä kellokanervan (Erica carnea) 

rinnalla runsaana esiintynyt varpumainen mutta isokukkainen alppi

ruusun sukulainen , Rhodothamnus chamaecistus . Lunta oli lehtikuusi

metsissä vielä paikoitellen runsaasti . Lumien säilymisen syynä näil

lä rinteillä ei ehkä ollut niinkään kevään myöhäisyys ja kasvukauden 
lyhyys vaan se valtava lumen määrä , joka metsiin oli talvella lumi

vyöryjen ja kinostumisen seurauksena kertynyt . 

Puoliltapäivin sunnuntaina sää selkeni täysin ja iltapäivällä tutus

tuminen Krippenstein- huipun alppiflooraan uusittiin ihanteellisissa 

olosuhteissa. ~aisemaa hallitsivat etelän puolella kohoavan Dachstein; 

vuoren 3000 metriä tavoittelevat lumiset huiput sekä rinteillä hohtava 
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ikijäätikkö . Krippensteinin rinteet olivat monin paikoin vielä lumen 

vallassa, ja aivan hotellin pihassakin oli lähes kymmenenmetrisiä 

nietoksia . Kasvillisuuden yleiskuvaan löivät vuorenrinteillä erikoi

sen leimansa laajat , usein yhden yksilön muodostamat vuorimäntykas

vustot , jotka kohosivat tuuheina vain talvisen hangenpinnan korkeu

delle . Vahiruco vain , niiden kauneus oli alppi- ilmaston muovaamaa , 

eikä vuorimänty koristepuuna Suomessa kasva samanlaiseksi ! 

Rhododendron ferrugineum oli alppivarvuston valtalajeja , kclcinta oli 

vasta alkamassa. Suojaisissa painanteissa re.h.evöi meilläkin joskus 

koristekasvina nähty pärskäjuuri , Veratrum alb~. Alppikukista riit

täisi tietenkin kertomista , mainittakoon tässä vain parhaillaan kuk

kineista lajeista pari katkeraa , Gentiana clusii ja ~ · bavarica , 

kaksi kääpiömäistä violettikukkaista esikkoa , Primula clusiana ja f . 
minima , alppileinikki , Ranunculus alpestris , sekä suoraan lumen läpi 

kuY~avarsiaan työntänyt alppikello , Soldanella alpina. Joukosta l öy

tyi kukkivina monia Lapin tuntureilta tuttuja lajeja , mm . joskus 

"maailman pienimmäksi alppiruusuksi" mainittu sielikkö , Loiceleuria 

procumbens , tiiviitä mättäitä muodostava tunturikohokki , Silene 

acaulis , lapinvuoLKo , Dryas octouetala, ja tunturiyökönlehti , 

Pinguicula alpina . 

Kuva 3 , Krippensteinin näkymiä. Taustalla Dachsteinin huippuj a ja 
ikijäätikköä , 
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Alppiiniselta tundralta pyökkimetsiin 

Maanantaiaamuna 1. 7. lähdettiin laskeutumaan jälleen kylmään sumuun 
peittyneeltä Krippensteinilta kohti alamaita. Aamupäiväksi pysähdyt 
tiin taas köysiradan puoliväliin noin 1400 metrin korkeudelle luola
retkeä ja "rassausta" varten . Tällä kertaa tutustuimiskohteena oli
vat holviensa mittasuhteista nimensä saaneet ~ammuttiluolat . Luoli
en lähellä kalliojyrkänteen halke~ kasvoi Rhamnus pumila ja lumi
vyöryrinteillä esiintyi jollakin tavoin Lapin tunturikoivikkoa muis
tuttavia Alnus viridis-pensaikkoja . Lehtikuusivaltaisissa metsissä 
näkyi näillä korkeuksilla jo sekapuuna vuorivaahteraa ja pienikokoi
sia pyökkejäkin . 

Iltapäivällä matkaa kohti laaksonpohjaa jatkettiin jalkapatikassa. 
Kiemurtelevaa vuoristopolkua pitkin laskeuduttiin kolmessa tunnissa 
noin 800 metriä. Alkumatkasta näkyi polun varressa Lonicera alpi
genaa ja Sorbus chamaemespilusta. Kallionlouhikoissa kiipeili run
saana Clematis alpina, parhaillaan kukkivana. r.;yös jouluruusu 
(Helleborus niger) kukki monin paikoin polun reunamilla. t:atkan 
edistyessä lehtikuusimetsät muuttuivat kuusivaltaisemmiksi , tiheäm
miksi ja järeämmiksi, jalokuusen ja pyökin osuus kasvoi, ja lopulta 
laakson pohjan lähestyessä tulivat vastaan tyypilliset keskieuroop-

Kuva 4. Echernlaakso, taustalla Hallstattin kylä sekä järvi . 
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palaiset pyökkimetsät . Tämän päivän aikana voitiin todella askel 
askeleelta seurata kasvillisuuskuvan vähittäistä muuttumista kor
keussuhteisiin sidotun ilmastonvaihdoksen myötä . 

Alhaalla laaksossa siirryimme Leo Pilzin kotikylään Hallstattiin, 
missä seuraavat kolme vuorokautta vietettiin kodikkaasti yksityis
taloihin majoittuneina. Vielä Krippensteinilta laskeutumispäivän 
iltana Leo johdatteli retkikuntaa Echernlaakson mahtaville vesipu
touksille , läpi rehevien metsien ja pitkin vuorenseinämien päätä
huimaavia polkuja. 

Plassensteinin valloitus 

Tiistaiaamuna 2.~ noustiin alkajaisiksi köysiradalla Hallstattin 
Salzberg- vuorelle. Tääll ä tutustuttiin kylän kuuluisiin suolakai
voksiin, joiden ansiosta Hallstattissa on kukoistanut rikas kulttuu
ri jo l ähes 3000 vuotta sitten . Suolavuorella nautitun kenttälou
naan jälkeen retkikunta jakautui kahtia , 11 vaahtopäät 11 lähtivät Leon 
johdolla kiipeämään kohti korkeuksissa häämöttävää Plassenstein
huippua 11 tervej ärkisten 11 palaillessa hiljalleen metsäpolkuja pitkin 

kylään . 

Plassensteinin retkeläisillä tämän päivän muistot pysyvät varmasti 
ikuisesti mielessä. Varsinkin nousussa henkeäsalpaavat maisemat 
sekä vuorikiipeilyn jännitys ja rasitukset saivat välillä 11 rassaami-

Kuva 5. Plassenstein . 
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Kuva 6. Plassensteinin harjanteilta . 

senkin" unohtumaan . Ehtipä joku varmaan katuakin rnukaanlähtöään . 
1950 metrin korkeudessa Plassenin terävällä huipulla levähtäessään 
ensikertalaiset alppikiipeilijät voivat todella tuntea tyydytystä! 
Paluumatka tapahtui eri reittiä kuin nousu , ja joskin laskeutuminen 
oli kevyempää , jännittäviä vz_ihei ta ei siitäkään puuttunut . Saimme 
myös ihailla parikJnWnenpäistä gemssilaumaa vuoren pohjoisrinteen 
lumikentillä . 

Paluu Hallstattiin tapahtui laajana kierroksena vuoren ympäri . 
Uusina kokemuksina alppifloorasta Krippensteinin päivien jälkeen 
jäivät mieleen erityisesti komea alppivuokko, Anemone al-
pina sek[ voimrucastuoksuinen Primula auricula. Lähimain 30-
kilometrisen patikkataipaleemme loppuosassa kuljimme läpi koceiden 
itävaltalaisten talousmetsien . Pääpuulajeina olivat kuusi ja jalo
kuusi , joukossa paljon pyökkiä , ja l:ail:enkaikl:iaan 11 puuta kuin sei
nää" . Leol ta kuulimme monia mielenkiintoisia asioita tä.l:äläisestä 
metsätaloudesta. Eräs suuri ero oetsänkäsittelytavoissa meikäläi
siin verrattuna oli harsintru1akkuiden käyttö ; täällä niiden sovel
taminen on itsestään selvää ja hyväksi havaittua , Suomessa taas 
hars intaa ei voida hyvä.l:syä juuri missään olosuhteissa. 

Keskiviikkona 3 . 7 . pysytel tiin ::allstattissa j a lepuutettiin edel
lisen päivän jäykistämiä jäseniä . Aamuvarhaisella kiertelimme hil-
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jaisilla sill1kömoottoriveneillä Hallstatt- järvellä Qaiserria ja ammat

tikalastajien toimia katselemassa. t;yöhemmin päivällä tutustuttiin 
vähän läheffiQin itse kylän elämään ja nähtävyyksiin . Tt.nä samoin

k~in muinakin Hal lstattissa vietettyinä päivinä riitti innokkaille 

bonanisteille vielä yllinkyllin aikaa ja mahdollisuuksia omatoimi
seen "rassaulcseen" . Kylästä ja sen lähiympäristöstä löytyikin mo
nenlaista mielenkiintoista. Jo hallstattilaistalojen koristeistu

tuksissa oli katsomista pitkäksi aikaa . Kylän laitamilla Echern

laalcson rinteillä oli Rhododendron ferrugineumia metrin korkuisina 
pensai~coina , juuri parhaassa kuldcaloistossaan . Laalcsonpohjan kuu

sikoissa havaittiin jo Hallstattiin saapumisiltana tapanlehden 

(Asarum) joukossa lcirjavia syklaamin lehtiä. i.!yöhei!li!lin syklaameja 
(Cyclamen europaeum) löytyi myös kuklcivina Salzbergin rinteeltä 
tieleikkauksen kallionhalkeamista. !Iallstatt~ n metsissä yleisinä 
kasvavista , meillä joskus koristekasveina nähdyistä lajeista jäi 
lisäksi mieleen mm. alppirinteillä kukkinut , täällä jo siemenensä 
kypsyttänyt Helleborus niger , puidenrungoilla kiipeilevä Hedera 
helix , sekä vaatimattoman näköinen Clematis vitalba. 

Paluumatkalla Wienissä ja Budapestissa 

Jätimme hyvästit Hallstattille torstaiaamuna 4 . 7 . ja palailirnme 
tulomatkalta tuttuja teitä kohti Wieniä , mihin sitten vuorokaudeksi 
poikettiin . Torstai- iltapä ivänä vierailtiin Belvederen linnanpuis

toon liittyvässä kasvitieteellisessä puutar hassa. Uutta ja outoa 
lajistoa siellä olisi riittänyt , tutustumisaika jäi vain lyhyeksi 

puiston sulkemisaj~~ yllättäessä . Lisäksi nurmikentille erhtynyt 

suomalaisjouldco sai huomata jout~~eensa ankaran silmälläpidon alai

seksi . Loppuilta vietettiin Grinzingin periP~eriY~:aissa yiinituvis

sa. 

Wienin ohjelmamme jatkui perjantaiaamuna maailman suurimrr.assa puu
tarhanäyttelyssä , WIG - 74 : ssä (Wiener Internationale Gartenschau) . 
Täällä vietettiin koko aamupäivä , mutta 100 hehtaarin laajuisella 

alueella oli nähtävää niin valtavat määrät , että perusteelliseen 

läpikäymiseen olisi mennyt koko viikko . lläyttelystä voisi kertoa 
niin paljon ja monelta näkökannalta , että tässä lienee parasta luo

pua sen kuvaamisesta kokonaan. 

Helsingin YlJoplston 
MetsäktJ:jasto 
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Iltapäivällä matkustettiin Wienistä viihtyisästi kantosiipialuksella 
pitkin Tonavaa Budapestiin . Ennen yölentoa Helsinkiin saimme vielä 
tutustua unkarilaisen r uokapöydän antimiin Budapestin Gell~rt-kuk
kulan Citadella- linnakkeessa mustalaismusiikin säestyksellä naut i 
tulla illallisella . Tämän matkamme iloisen päätöstilaisuuden koho
kohdaksi nousivat rouva A i n i H e i k i n h e i m o n Leo 
Pilzille runon muodossa omistamat kiitokset , joihin kaikki kesäret 
ken 1974 osanottajat voivat sydämensä pohjasta yhtyä. 

Kuva 7. Cyclamen europaeum L. 
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BUDAPEST f-4 WIEN f-4 HALLSTATT 

28/6 5/7 1974 

Leopold Pilzille : 

Kiitos olkoon Pilzin Leon 
tehtyäsi miehen teon . 
Enemmän kuin mies ja pappi teit . 
Yli öisen pustan veit 
meidät Robinia- kujaa pitkin. 
Itse Budapestin tulliin juutuit . 
Kaiketi senverran suutuit , 
että hellittivät magyaritkin . 

Sydämesi maahan meidät johdit . 
Siitä saakka Sinä poika hohdit . 
Selostat kuin satakieli , haastat . 
Vuorillesi dendrologit raastat, 
kannoillasi vaahtopäinen kärki . 
Muitapidättelee terve järki , 
ettei huoli natisevin polvin 
tulla alas kautta pyökkiholvin . 

Malja Pilzille ja Rhodo rintaan! 
Mitä sisältyikään matkan hintaan! 
Aarre aivan ainutkertainen 
on saada opas Pilzin vertainen . 
Malja siis ja Rhodo rintaan! 

Citadella , Gellerthegy 5/7 1974 

Dendrologian seuran kesäretken osanottajat . 
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Dendrologian Seuran kesäretkellä 28.6.-6.7.1974 

D a c h s t e i n i n alueella Itävallassa 

tavattuja kasvilajeja 

Luettelon koonnut Pentti Alanko 

Luettelo ei ole täydellinen, etenkin tavalliset rikkakasvit 

alhaalta Hallstatt-laaksosta puuttuvat. 

Merkinnät joidenkin lajien jäljessä viittaavat havaintopaikkoihin 

(K=Krippenstein, J=Jääluolat, M=Ma~uttiluolat, A=alasmenomatkal

ta Mammuttiluolat - Hallstatt-laakso, Obertraun, H=Hallstatt, 

S=Salzberg, P=Plassenstein). 

Nimistö ja systemaattinen järjestys noudattaa teosta Schmeil - -

Fi tschen: Flora von Deutschland. ~~ääri tystyössä käytetty lisäksi 

teoksia Landolt: Unsere Alpenflora, ZUrich 1961; Kohlhaupt, Paula : 

Alpenblumen, Farbige Wunder I-II, Stuttgart1964; Hegi: Alpenflora . 

Caltha palustris 
Trollius europaeus 
Helleborus niger (A,H) 
Actaea spicata 
Aquilegia atrata 
Aconitun lycoctonum 
Aconitum napellus 
Clematis alpina (A,J) 
Clematis vitalba (H) 
Anemone alpina(P) 
Ranunculus aconitifolius (A(P) 
Ranunculus alpestris (K,J, MJ 
Ranunculus montanus 
Thalictrum aquilerifolium (A) 
Asarum europaeum H) 
Saxifraga aizoon K) 
Saxifraga aizoides 
Saxifraga stellaris 
Saxifraga androsacea 
Saxifraga rotundifolia (A) 
Sedum alpestre 
Chrysosplenium oppositifolium 
Aruncus silvestris (S) 
Sorbus chamaemespilus (A) 
Amelanchier ovalis 
Potentilla erecta 
Potentilla aurea 
Potentilla cranzii 
Potentilla rupestris 
Potentilla nitida (P) 
Geum reptans 
Dryas octopetala 
Alchemilla conjuncta 
Alchemilla vulgaris, coll. 
Rosa pendulina 

Anthyllis vulneraria 
Lotus corniculatus 
Astragalus alpinus 
Oxytropis montana 
Hippocrepis comosa (A) 
Vicia silvatica 
Daphne mezereum 
Hutchinsia alpina 
Dentaria bulbi~era (A) 
Arabis alpina 
Helianthemum grandiflorum 
Viola biflora 
Oxalis acetosella 
Geranium silvaticum 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Polygala alpestris 
Euonymus europaeus 
Rhamnus pumila (M) 
Hedera helix 
Sanicula europaea 
Astrantia major 
Chaerophyllum hirsutum 
Anthriscus silvestris 
Pimpinella major 
Ligusticum mutellina 
Alnus viridis (J,l-1) 
Fagus silvatica 
Salix retusa 
Salix reticulata 
Rumex alpinus 
Rumex scutatus 
Polygonum bistorta (H) 
Polygonum viviparum 
Silene acaulis (K) 



Silene cucubalus alpina 
t'lelandrium rubrum 
Gypsophila repens 
Minuartia sedoides 
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Rhododendron hirsutum (K,J, M ~H,P) 
Rhodothamnus chamaecistus {JJ 
Loiseleuria procumbens (K) 
Arctostaphylos alpina 
Erica carnea 
Primula auricula (P,J) 
Primula clusiana (K,P) 
Primula minima (K) 
Soldanella alpina (K) 
Soldanella montana (J~M) 
Cyclamen europaeum (HJ 
Lysimachia nummularia 
Lysimachia nemorum (A) 
Gentiana lutea 
Gentiana clusii (K,P) 
Gentiana asclepiadea (M) 
Gentiana bavarica 
Nyosotis alpestris 
Salvia glutinosa 
Ajuga pyramidalis 
Satureja alpina 
Mentha longifolia 
Atropa belladonna 
Veronica lutea 
Veronica austriaca 
Bartsia alpina 
Digitalis grandiflora 
Melampyrum silvaticum 
Euphrasia restkuTiana 
Veronica fruticans 
Veronica bellidioides 
Orobanche sp. 
Pinguicula alpina 
Globularia nudicaulis 
Globularia cordifolia 
Asperula odorata 
Galium helveticum 
Galium silvaticum (A) 
Sambucus ebulus 
Lonicera coerulea 
Valeriana montana 
Valeriana tripteris 
Knautia silvatica 

Scabiosa lucida 
Campanula cochlearifolia 
Campanula glomerata 
Phyteuma spicatum 
Phyteuma orbiculare 
Adenostyles glabra 
Adenostyles alliariae 
Aster bellidiastrum 
Homogyne alpina (J, M) 
Achillea atrata 
Senecio fuchsii 
Senecio alpinus 
Centaurea montana 
Cirsium defloratus 
Cirsium heterophyllum 
Cirsium oleraceum 
Cirsium acaule 
Anthemis alpina 
Hieracium aurantiacum 
Hieracium pilosella~ coll. 
Aposeris foetida (PJ 
Cicerbita alpina 
Prenanthes purpurea (A) 
Tofieldia calyculata 
Tofieldia pusilla 
Veratrum album 
Allium ursinum 
Lilium martagon 
Allium schoenoprasum 
Polygonatum verticillatum 
Carex .firma 
Poa alpina 
Platanthera bi.folia 
Gymnadenia conopea 
Corallorhiza tri.fida 
Larix europaea 
Pinus silvestris 
Pinus mugo 
Pinus cembra 
Abies alba 
Picea abies 
Juniperus communis 
Selaginella selaginoides 
Equisetum maximum 
Lycopodium annotinum 
Blechnum spicant 
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Pentti Alanko 

TALKOOT T~!ISTON ARBORETUMISSA 31 . 8.-1 . 9.1974 

Mitä ihanimman kesäsään vallitessa oli tusinan verran talkoomiehiä 

ja naisia saapunut tämänvuotiseen Tammiston savottaan Karjalohjalle . 

Perattiin puiston takaosassa ja lähellä päärakennusta olevia lohko

ja, jotka olivat jääneet läpikäymättä aikaisempina vuosina . Lisä

väriä tämän vuotiselle tempaukselle toi Forssan entinen kaupungin

puutarhuri Eino Eramo , joka oli nuoruudessaan ollut arboretumissa 

puutarhurina . Hän kertoi monia mielenkiintoisia ja hauskojakin 

asioita arboretumin aikaisemmista vaiheista ja sen perustajasta , 

kansleri Kompasta . Pettämättömällä muistillaan hän osoitti meille 

monia kasveja , joita emme olleet aikaisemmin huomanneet . Tosin va

litettavan monet , joita Eramo oli ollut istuttamassa, olivat hävin

neet vuosien mittaan. 

Lauantai- illan saunomisen ja uinnin jälkeen maisteri Tapio Kallio 

näytti Dendrologian seuran .kesäretkellä Itävallasta ja Unkarista 

ottamiaan erinomaisia diakuvia niin retkellä mukanolleitten kuin 

muittenkin läsnäolijoiden iloksi . 

Tammiston arboretum on maamme runsaslajisin ja siellä riittää näke

mistä ja oppimista. Dendrologian Seura on järjestänyt nyt kolmena 

kesänä peräkkäin alueella puhdistustalkoita ja arboretumin puita ja 

pensaita pahiten uhannut pe.nsaikko on saatu poistettua. Alueella 

on silti edelleen paikkoja , joita ei ole puhdistettu ja moottorisa

hallekin riittää vielä töitä. Tulevina vuosina on käytävä läpi 

vielä puhdistamattomat lohkot, kaadettava muutamat kuivat rungot ja 

varjoatavia ylispuuraitoja ym . Käytävien raivaus, pensasryhmien 

puhdistus ja rajaaminen, perennakasvien ja varpukasvien perkaaminen , 

alueen koristekasviston inventointi ja etiketöinti sopisivat myös 

ohjelmaan. 

Alueen omistaja Diakonisaalaitos huolehti jälleen kerran suurenmoi

sella vieraanvaraisuudella majoituksesta ja kestityksetä. Innok

kaimmat "rassaajat" eivät vain aina tahtoneet ehtiä ajoissa ruokai

lemaan •••• 
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Svetislav B. Kolarovic 

HÖRTSÄNÄN ARBORETUM 

Arboretum Hörtsänä Orivedellä on mielestäni jo sinänsä paratiisi . 
Mustilan jälkeen se lienee dendrologeille kiinnostavin paikka Suo
messa . Hörtsänässä on ollut asumista jo ainakin v . 1506 . Puutar
han ja puiston perusti v . 1906 H u g o H ö r t s ä n ä • Hän on 
sekä Hörtsänän oman että pitäjänkin museon perustajia . Puiston 
pinta- ala lienee noin neljä hehtaaria. Tästä on noin kolme hehtaa
ria ns . dendrologista osaa, pääasiassa ulkomaalaisia havupuita. 
Hörtsänän vieraskirjassa on nimiä koko maailmasta. Vanha talo tu
houtui tulipalossa viime talvena, jolloin myös muutama kaapillinen 
puutarhakirjoja muuttui tuhkaksi . 

Kymmenen vuo t ta sitten Hörtsänässä oli kaikkiaan 103 havupuulaJia. 
Puiston edustavin puoli on edelleen havupuukokoelma . Myös alp-
piruusuryhmä on mielestäni suurenmoinen, niitä on arviolta 30- 40 
lajia , joukossa kovin harvinaisiakin . Hörtsänän paras loistokausi 
oli 1930- luvulla, parhaimmillaan siellä oli jo 500 lajia puita ja 
pensaita. Hörtsänän nykyinen isäntä on tekstiili- insinööri 0 p a s , 
jonka vaimo on suuren Hugon tytär . Hugon ainut poika kaatui sodas 
sa . Oppaat ovat kovin ystävällisiä ja vieraanvaraisia ihmisiä. 
Heidän uusi talonsa on aivan ruhtinaallinen, sekin näkemisen arvoi
nen . Poikamiesdendrologeille annan pienen vihjeen: talossa on kak
si tytärtä. !.:yös perheen koira , musta noutaja , on huippusympaatti
nen . Harmittaa , että suurenmoinen Hörtsänä - koko Suomen aarre -
on yhden perheen harteilla, vaikka on selvää , että yhteiskunnan 
pitäisi huolehtia tällaisista paikoista . Valtio ei ole tehnyt yh
tään mitään sen hyväksi . Viime kesänä oli siellä metsäopiskelijoi
den (51 nuorukaista ja 8 neitoa) talkoot, ja Hyytiälän metsäasema 
auttaa Hörtsänää tulevaisuudessakin. Kohta nimilaput tulevat pai

koilleen . 

Metsästä löytyi muun muassa seuraavia puita: Tsuga diversifolia , 
Thujopsis dolabrata , Abies veitchii , Ko~ean tuija , Abies concolor , 
Abies Nordmanniana , Picea orientalis (paleltuu lumirajaa myöten ) , 
Abies pectinata , Picea omorica pendula, Douglaskuusi (pohjoisin 
ja suurin , mahdollisesti vanhin), Betula birkalensis ja dalecar-
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lica, Berberis koreana. Sokerivaahtera ja tuohituomi ovat kuol

leet. Perennoista haluan mainita karhunmarjan, Campanula latifo

lian, kotkansiiven ja piippuköynnöksen. 

Lopuksi esitän toivomuksen , että me dendrologit menemme Hörtsä 

nään talkoisiin ja vie~me mukanamme uusia taimia puistoon, mistä 

moni on jo saanut siementä upeista kasveista kuten Syringa ~

nicasta ja Korean tuijasta. Hörtsänä ei saa jäädä unohduksiin! 

S Y Y S K 0 K 0 U S 

Dendrologian seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 

28 .11.1 97 4 klo 19 , 00 Hotelli Helsingin juhlakerroksessa, Kluuvika

tu 8 , II kerros . 

Virallisina kokousasioina käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset , syys

kokoukselle kuuluvat asiat , joita ovat mm. hallituksen puheenjohta

jan ja varapuheenjohtajan ja muitten hallituksen jäsenten valitse

minen ensi vuodelle. 

Virallisten syyskokousasioi tten jälkeen prof. Max. Hagman kertoo 

kuulumisia matkaltaan Pohjois- Koreasta , mm. Kim il Sungin puunis

t utusohjelmasta. Toivon mukaan näemme lisäksi Kai Frimanin filmin 

viimekesäiseltä Dendrologian seuran matkalta Itävaltaan ja Unkariin . 

Mahd ollisesti myös seuramme varapuheenjohtaja Olavi Luukkanen kertoo 

dendrologisia kuulumisia Neuvostoliiton matkalta , jolla hän vielä 

tätä kirjoittaessa on . 

Kirjatkaa tilaisuus heti päivyriinne , ettei se pääse unohtumaan 

pikkujoulutilaisuuksien joukkoon! 
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Oy KAUKAS Ab 
Lappeenranta 

Tuotamme vuosittain 

285 000 tonnia sellua 

340 000 m3 sahatavaraa 

50 000 m3 vaneria, rima- ja 
sälelevyä 

ja ensi vuodesta eteenpäin 

130 000 tonnia LWC-paperia 

~ 
~Fkaukas 

1 01 vuotta metsäteollisuutta 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Bulletin of the Finnish Society of Dendrology 

SU~~RIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS I SSUE (Vol. 5 No . 3) 

ON THE IMPORTANCE OF TREE AND SHRUB PROVENANCES by Pentti Alanko 
(pp. 64 - 67). 

It is commonly admitted in Finland tbat wben cultivating woody 
plants tbe provenance or tbe geograpbic origin of the material 
is important. Anyway , in practice mucb more attention sbould be 
paid to tbe provenance problems . Because of the bard climate 
connected to our northern location, provenance aspects are much 
more essential in Finland tban in many more soutbern countries . 

Experimental plantations witb different provenances of foreign 
tree species bave been es tablished in Finland since tbe beginning 
of tbe 20th century . Especially tbe experiments laid out by 
A. F . T i g e r s t e d t at Mustila Arboretum in sou:tbeastern 
Finland and by tbe Forest Researcb Institute in different parts 
of tbe country have given valuable information concerning tbe 
suitability of foreign species and provenances to.Finnisb condi
tions as timber trees or ornamentals . 

At present we bave in Fi nland quite a good selection of bardy or
namental trees and sbrubs. r~ucb foreign plant material not well 
suited to our climate has been imported to Finland , but tbe severe 
winters occuring at about 10-15 year intervals have eliminated the 
misadapted provenances from cultivation . For many species there 
are still possibilities to procure new provenances better tban tbe 
material i n use today. Onl y rarely bas plant material been intro
duced to Finland from the most extreme gowing areas of a species , 
as the nortbernmost parts or bigbest elevations of tbe distribution 
r ange . Our woody ornamentals bave most often come via Western 
Europe , and t be provenances might have been well suited there , but 
frequently not the best ones for Finland . 

Examination of the origins of the tree and shrub species at present 
in use as ornamentals in Finland gives good suggestions where pro
venances suitable for us are to be found . In the northern half of 
Fi nland , for instance, 76 woody species are used a~: ornamentals , 
62 % of these are native , 18 % from Siberia , 5 ~~ from other parts 
of Europe , and 15 % originating froo North America . 
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DENDROLOGICAL SOCIETY'S TRIP TO AUSTRIA by Jouni Mikola (pp. 68-76). 

Last summer the annual excursion , which already has become a 
"tradition" for the five years old Finnish Dendrological Society , 
was directed to Central Europe . The excursion took place on 
28 . 6.-6. 7 . 1974 and was centred to the areas of Dachstein Mountaina 
and Lake Hallstatt in the Austrian Alps . The travel was arranged 
and lead by a member of the society, travel agency manager Mr . 
L e o P i 1 z • 

The trip started by a flight from Helsinki to Budapest . After some 
harmless misadventures in Hungary the excursion group came by bus 
to the Hallstatt Valley in Austria and continued by cable railway 
up to the mountains , where lodging was taken for two days in a 
hotel on the top of tlount Krippenstein, 2100 meters above sea 
level. In the Krippenstein area hiking trips were made to the 
mountain slopes and peaks . The Alps with their extraordinary scenes 
and vegetation were new and magnificent experiences to most of the 
Finnish dendrologists . Several beautiful peculiarities and rarities 
of the Alpine flora were just in bloom , and many species familiar 
from the mountaina of Finnish Lapland were enthusiastically noticed . 

The next three days were spent in the village Hallstatt , cosily 
accommala.ted in private homes . 1lany sightseeing and study trips 
were made in the surroundings of the village,and the old salt mines 
of Hallstatt were visited . One day a part of the eroup made a long 
hike to the 1950 meters high pealc Plassenstein . 

On t he return from Hallstatt, one day was spent in Vienna , where 
the botanical garden next to the Belvedere Castle and the famous 
International Horticultural Exhibition (WIG - 74) were visited . 
The tour continued from Vienna to Budapest by ship along the 
Danube . Before the flight '.;o Helsinki , the breaking- up of this 
unforgettable excursion was celebrated in Budapest , with a dinner 
at the old castle Citadella . 

RESCUE TRIP TO THE TAMMISTO ARBORETUM by Pentti Alanko (p. 80). 

The Tammista Arboretum at Karjalohja , South Finland , has the rich-
est species collection of the Finnish arboreta. For a long time it 
has been without expert care and many of the planted trees , shrubs 
and perenniala have vanished in competition with natural vegetation. 
The Finnish Society of Dendrology has organised three rescue operations 
to this "forgotten" arboretum. Also last summer a dozen of members 
made a weekend working trip to Tammista , and once again the Deaconess 
Institution , the present owner of the park , to6k care of the voluntar.y 
workers with imposing hospitabiUty . Helstngtn Y li••PhitLOfi 

MetsäkirJasto 
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THE HÖRTSÄNÄ ARBORETUM by Svetislav B. Kolarovic (pp . 81 - 82) . 

The article describes a visitor's impressions of the Hörtsanä 
Arboretum at Orivesi , Central Finland . This arboretum is one of 
the most interesting places in the country from the dendrological 
point of view. The area of the park is about 4 hectares, the den
drological part of it is about 3 hectares and consists mainly of 
foreign conifers . The park was founded by H u g o H ö r t s ä n ä , 
first plantings were done in the year 1906. On the thirties, when 
the number of different species was at its peak, there were more 
than 500 species of woody plants . The conifer collection still 
comprises more than one hundred species . The author mentions some 
of the most interesting woody and perennial plant species still 
growing in the park . He also stresses that maintenance of valuable 
parks like this at present is too heavy a task for their private 
owners, so they should need some kind of support from the state . 

Dendrologian Seura pyrkii toimimaan yhdyssiteenä kaikkien 
puuvartisten kasvilajien ja niiden eri muotojen tuntemuk
sesta ja kasvattamisesta kiinnostuneiden välillä. 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun seuran 
postisiirtotilille 419 92- 1. 

Vuonna 1974 vuosijäsenmaksu on 10 mk, opiskelijoilta 5 mk , 
ja ainaisjäsenmaksu 150 mk. 
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Mänty, tammi, tiikki, palisanteri 
SUPERLIITTI on taloudellinen jalokuviolevy kotien 

ja yleisten tilojen sisustamiseen sekä puusepän
teollisuuden käyttöön. 
~<uviot: mänty, tammi, tiikki ja palisanteri. 
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DENDROLOGIAN SEURA VIISIVUOTIAS 

Työn merkeissä on ohitettu Dendrologian Seuran viisivuotispäivä 
(20. 10 . 1974). Tämä lehden numero päättää Dendrologian Seuran tie
dotusten viidennen vuosikerran. Alusta saakka toiminnassa mukana 
olleista monet ehkä tuntevat tämän kirjoittajan tavoin ajan kuluneen 
nopeasti. Tämä ehkä puolestaan johtuu siitä, että Seuran toiminta on 
ollut monessa suhteessa aktiivista. 

Seuran jäsenistö on kasvanut ilahduttavasti, kotimaan ja ulkomaan 
retket ovat onnistuneet ja keränneet runsaat osanottajajoukot ja myös 
tämä tiedotuslehti on löytänyt ahkeria kirjoittajia. Dendrologian Seu
ran tavoitteista siis ainakin eri aloja edustavien harrastelija- ja am
mattidendrologien yhdistäminen ja keskustelun aikaansaaminen on 
onnistunut. 

Muista Seuran tavoitteista tärkeimpiä on kotimaisten ja ulko
maisten puuvartisten kasvilajien tuntemuksen ja tutkimuksen edistä
minen nimenomaan käytännön maisemanhoitoa silmälläpitäen. Tälläkin 
alalla on mielipiteiden vaihtoa saatu aikaan ja tehtävät selvästi tiedos
tettu . Käytännön toimenpiteiden kohdalla, esimerkiksi puiden, pen
saiden ja varpujen geenivaraston kartoituksessa ja lajikerekisterin ke
hittämisessä, ollaan vasta työn alussa. Toisaalta tämä työkenttä on 
valtavan laaja ja ehkä vasta eri osapuolien yhteistoiminnan lujittumisen 
kautta päästään näkyviin tuloksiin. Työtä Seuralle joka tapauksessa 
riittää tulevinakin vuosina. 

Päättyvän vuoden mukana vaihtuu tämän lehden toimitus. Uudeksi 
toimittajaksi tulee Seuran aktiivijäsen ja lehden teosta kokemusta jo 
omaava Niilo ("Nalle") K a r h u. Yhdessä toimitustyötä jatkavan 
Jouni M i k o l a n kanssa hän alkaa siis vastata lehden tulevasta si
sällöstä ja ulkonäöstä. Epäilemättä meille muillekin jää mahdollisuus 
vaikuttaa Seuramme äänenkannattajan linjan muotoutumiseen, sehän 
riippuu koko jäsenkunnan yhteisestä aktiivisuudesta. 

Uudelle toimitukselle toivotan menestystä ja samalla kaikille luki
joille hyvää joulua ja dendrologista uutta vuotta. 

Olavi Luukkanen 

P. S. Omorikat ja muut joulukuusierikoisuudet näkyvät menevän 
kaupaksi kuin kuumille kiville. Kauniilla ja kestä,rällä laatujoulukuu
sella on kysyntää, joulukuusenviljely vain on melko pitkäjänteistä 
ja ammattitaitoa vaativaa puuhaa. 
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P.M.A. Tigerstedt 

ALPPIRUUSUJEN JALOSTUSTA SUOMESSA 

Suomessa koristetarkoituksiin käytettävä alppiruusumateriaali tuo

daan tänne lähes kokonaan valmiina taimina keski - eurooppalaisista 

taimitarhoista . Tämä aineisto on luonnollisesti jalostettu Keski 

Euroopan ilmastoon sopeutumista ajatellen . Siksi näiden lajikkei 

den viljely Suomessa on epävarmaa ja aiheuttaa monessa tapauksessa 

taimien kuolemisen muutamassa vuodessa istuttamisen jälkeen . 

Maatilahallituksen antamien tilastotietojen mukaan tuotiin vuosina 

1970 , 1971 ja 1972 Suomeen seuraavat määrät alppiruusuja (Rhododen

dron catawbiense , Rh . japonicum sekä näiden lajien jalostuslajik

keet) : 14 . 216 , 13 . 418 ja 14 . 41~ kpl . Taimien kappalehinta tuonnis

sa on noin 15 ,- ja jälleenmyyntihinta noin 30 ,-. Tämä merkitsee 

noin 200 . 000 markan arvoista tuontia ja 400 . 000 markan jälleenmyyn

tiä vuosittain . Lähitulevaisuuden laajat maisemansuunnittelu- ja 

puistoalueistutukset tulevat varmasti huomattavasti lisäämään vuo 

tuista tarvetta ottaen huomioon , että alppiruusut ovat koristearvol

taan erinomaisia monivuotisia kasveja ja soveltuvat erikoisen hyvin 

havupuuvaltaisiin puistoalueisiin . 

Laaja kotimainen kokemus jalostustyön perustana 

Koristekasvien jalostus on Suomessa ollut hyvin vähäistä . Eräät 

yksityiset henkilöt ovat Suomessa kuitenkin tehneet alppiruusujen 

alalla uraauurtavaa työtä . Mainittakoon näistä puutarha- arkkiteh 

ti B e n g t S c h a 1 i n Jorvaksessa sekä tri h . c . C. G. 

T i g e r s t e d t Elimäen Mustilassa . ämä uranuurtajat ovat 

alustavilla ja laajoilla alkuperä- ja risteytyskokeillaan osoitta

neet , millä menetelmillä ja millaisilla aineistoilla laajamittais

ta jalostustyötä ja tutkimusta olisi suori~ettava Suomen ilmastoon 

hyvin sopeutuvien ja koristearvoltaan ensiluokkaisten alppiruusujen 

kehittämiseksi . 
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Alppiruusujen risteytysjalostuksen varsinainen uranuurtaja 
Suomessa on puutarha- arkkitehti S c h a 1 i n . Hänen risteytys
työnsä alkoi jo 1930- luvun puolivälissä. Tällä hetkellä hänen 
tilallaan Jorvaksessa kasvaa kuutisenkymmentä eri Rhododendron
lajia sekä suuri määrä itse tehtyjä sekä muualta hankittuja ris
teytymiä , Schalin pitää itse parhaimpina seuraavia risteytyksi
ään : Rh . caucasicum 'Cunninghams Sulphur' x Rh . wardii (matala 
keltakukkainen hybridi), Rh. fortunei 'Mrs . Butler' x Rh . smir
~ (korkeakasvuinen, vaaleanpunakukkainen hybridi, suuri mmat 
kukat halkaisijaltaan 11 cm) , Rh . 'Elisabeth Hobbie' x Rh . 'Gertrud 
Schäle' (moninkertainen repens-hybridi , josta löytyy hyvin kaunii
ta matalakasvuisia ja punakukkaisia yksilöitä) , Lisäksi hän on 
tehnyt erilaisia hyvin lupaavia hybridejä, joiden äitinä on 
Rh . smirnowii tai Rh . caucasicum 'Cunninghams White' ja isinä 
mitä erilaisimpia lajeja tai hybridejä . Hän on käyttänyt ristey
tyksissään isänä myös Rh. calophytumia ja tästä on syntynyt suu
rilehtisiä, Suomen oloihin sopivia hybridejä . Schalin on ystä
vällisesti neuvonut kirjoittajaa uuden laajan risteytysohjelman 
suunnittelussa . Hän on ehdottanut lukuisia eri risteytyksiä , 
joista suurin osa onkin jo kahden viime kesän aikana suoritet t u . 
Tässä kirjoituksessa ei voi mainita kaikkia tehtyjä yhdistelmiä , 
todettakoon vain että erilaisia risteytyks iä on suoritettu tois
tasataa kappaletta. 

Kuva 1 . Rhododendron smirnowii , Kaukaas~ 
Tärkeä Suomen alppiruusujalostus~~ 
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Arboretum Mustilaan saatiin vuonna 1934 Koreasta erään Rhododendron

lajin siementä nimellä Rh . chrysanthum Pallas . Sillä on taipumus 

kasvaa melkein puumaiseksi ja suurimmat yksilöt Mustilassa ovat täl

lä hetkellä 4- 5 metrin korkuisia ! Tällä jättiläisellä on lähes 20 

cm pitkät lehdet ja halkaisijaltaan lähes 8 cm leveät puhtaan val

koiset kukat . Tämä upea alppiruusu on aukeassa ja auringonpaahtei 

sessa taimitarhassakin säilynyt täysin vahingoittumattomana ilman 

mitään suojaa - edes lumen tarjoamaa (myös 1930- 1940) . Tri Tiger

steat huomasi jo 1930- luvun lopulla että kysymyksessä ei ollut Rh . 
chrysanthym vaan uusi , Rh . brachycarpumia muistuttava laji . Kun 

japanilainen Rh . brachycarpurn ei kuitenkaan ole tunnettu Koreassa , 

lienee varmasti kysymyksessä uusi , ennen selittämätöm laji . Tri 
Tigerstedt käytti siitä nimeä Rh . koreanum aff . brachycarpum , mutta 

hänen kuolemansa jälkeen se on saanut nimen Rh . brachycarpum ssp . 

Tigerstedtii Niz . Tämä uusi laji muodostaa nyt pohjan laajalle 

risteytysjalostukselle jota suoritetaan Helsingin yliopiston kasvin 

jalostustieteen laitoksella . Mustilassa todettu uusi laji on saa

vuttanut suurta huomiota kaikkialla maailmassa ja sitä on tarkotus 

käyttää materiaalina mm . Pohjois - Amerikan alppiruusunjalostuksessa 

keskilännen kontinentaalista ilmastovyöhykettä varten . 

Jalostuksessa käytettävä aineisto 

Keski - Euroopasta meille viljelyyn tuotetut ns . catawbiense - hybrii 
dit eivät ole täysin tyydyttäviä . Lajeihin Rh . brachycarpum ssp 

Ticerstedtii , Rh . caucasicum ja Rh . smirnowii keskittyvät risteytyk

set tulevat varmasti tuottamaan huomattavasti kestävämpiä ja ainakin 

yhtä värikkäitä tuloksia . Tähän jalostusohjelmaan liitettään vielä 

ns . ' Seidel '-hJbriidit (Rh . catawbiense x caucasicum , smirnowii , 

arboreurn) sekä muita caucasicum- ja taliense - sarjoihin kuuluvia la

jeja , jolloin mahdollisuudet kestävyyden ja koristeellisuuden yhdis 

tämiseksi jälkeläistöissä tulevat vielä suurimmiksi . 

Risteyttämistyö on keskittynyt Mustilaan , missä Rbododendron - lajeja 

on kaikkiaan noin 30 . Lisäksi Arboretunissa on vähintään yhtä mon 
ta erilaista ~ 1 -hybriidiä eri lajien välillä . Eräitä risteytyksiä 

on tehty myös Jorvaksessa . Vuonna 197~ aloitettu risteytysohjelma 

sisältää suuren joukon F1 x F1- risteytyksiä sekä myös F1- takaisin
risteytykslä parhaisiin kestäviin lajeihin . 1äistä risteytyksistä 
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Kuva 2 . Vasemmalla Rh . bracchyca rpum tigers tedtii x 'Seidel'-hyb
ridi . Oikealla Rh . catawbiense- vapaapölytystaimi . Ta i met 
ovat 9 kk vanhoja! Huomaa hybridin voi makas kasvu (hete
roosi?) , 

syntyvä jälkeläistö tulee olemaan hyvin vaihtelevaa transgressio 
ilmiön ansiosta . Sekä kukkavärin että kestävyyden suhteen toivo
taan tässä F2- tai takaisinristeytyssukupolvessa syntyvän paljon 
Suomen maisemaan ja puutarhoihin sopivaa kasvimateriaalia . Vars i 
nainen risteytystyö on jo suoritettu . Kaikkiaan on tehty vähän 
toistasataa risteytysyhdistelmää . Tulevina vuosina tullaan a inoas 
taan suorittamaan täydentäviä risteytyksiä sekä eräitä tar kis tuksia . 
Talvella 1974 kylvetyt risteytyserät ovat tuottaneet noin 20 . 000 kpl . 
taimia ja tämä aines muodostaa rungon koko jalostusohjelmalle . 

Ilmastonkestävyys tärkeällä sijalla 

Suomen ilmastoon soveltuvan alppiruusuaineiston jalostaminen ja ke 
bit•äminen on osa koristekasvien jalostuksen kokonaisobjelmasta , 
jolla pyritään parhaimpien koristekasvilajien kohdalla omaper äi seen 
jalostettuun aineistoon . Pääpainona on tällöin kasvien jalostami 
nen ilmastollisia marginaalialueita varten . Kysymyksen asettelu 
on jokseenkin sama kuin Suomen valtakunnallisessa metsänjalostusoh
jelmassa metsänrajavyöhykkeiden puulajijalostuksessa . Todettakoon , 
että Suomessa ollaan maailman tutkimuksen kärjessä kun on kysymyk
se~s1 kasvinjalostus ilmastollista sopeutuneisuutta ajatelleu . Ko 
ristekasvien koh alla tässä esite ty alppiruusuohjelma on ensimma i -
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Kuva 3 . Jalostusaineistosta löy t yy silloin t ä llöin va rsin koris
teel l i s ia lehtimutantteja (virustauteja?) . Täs s ä 
Rh . smirnowii va paapölytystaimi. 

nen laatuaan . Mm ruotsalaiset tutkijat ovat osoittaneet suurta 

kiinnostusta pro jektia kohtaan ja alkuunpantu työ saattaa tulevai 

suudessa muodostaa osaohjelman suuremmasta ybteisyrityksestä ekolo

gisesti sopeutuneiden ko r istekasvien jalostuksessa . 

J alostuksen työvaiheet 

Al ppiruusujen jalostusohjelma perustuu laajaan ja pitkäaikaiseen 

t u tkimustyöhön er i ilmastoalueilta kotoisin olevan aineiston sopeu

tumisesta Suomen ilmastoon . Provenienssikokeita on suoritettu Suo 

messa yli 40 vuoden aikana . Vähitellen on voitu kartoittaa ne alu

eet maailmassa , josta jalostuksen peruamateriaali olisi hankittava . 

Pr ovenienssikokeita on seurannut yksityiskohtainen materiaalin in

ventointi , j olloin tavallisesti yksilötasolla on suoritettu valin

taa par haiden r isteytysvanhempien löytämiseksi . Tätä vaihetta on 

seurannut laajamittainen risteytystyö erilaisten toivottujen omi 

naisuuksien yhditämiseksi samaan jälkeläistöön . Geneettistä tut 

kimusta ja jalostuksen onnistumista ajatellen on risteytysten te 

ossa edettävä tar peeksi laajalla , mielummin hieman ylisuurella ai 

neistolla . Tutkimukseen liittyy olennaisesti taimien kasvatusvai 

he , jolloin seurataan jälkeläisryhmien vä listä ja sisäistä kehitys 

ja kasvurytmiä sekä tehdään havaintoja aineiston sopeutuneisuudes -
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ta ilmastoon sekä ekologisesta luotettavuudesta (toleranssista) . 

Jalostuksen tässä vaiheessa käytetään kvantitatiivisen genetiikan 

tutkimusmenetelmiä ; jälkeläisparvien sisäistä ja välistä vaihtelua 

tarkastelemalla saadaan käistystä ominaisuuksien periytyvyydestä 

sekä geneettisen vaihtelun laadusta . Tämä testausvaihe on juuri 

alussa . Tutkimuksen ja jalostuksen kannalta ovat erikoisen arvok

kaita F2 - transgresswsukupolvet sekä takaisinristeytyksistä saata

vat kvantitatiiviset tulokset . 

Jalostustutkimuksen tulosten soveltaminen käytäntöön kuuluu puutar

hataiteen , maisemansuunnittelun ja luonnonhoidon intressikenttään . 

Ensimmäisen ja viimeiksimainitun vaiheen väliin kuuluu luonnolli

sesti laaja materiaalin monistustyö , joka tädennäköisesti tulee ta

pahtumaan etupäässä kasvullista monistusmenetelmää käyttäen . Alppi 

ruusujen kasvullinen monistaminen on Helsingin yliopiston puutarha

tieteen laitokselle suoritetun kehittämistyön ansiosta jokseenkin 

täydellisesti ratkaistu . 

Kuva 4. Alppiruusun jalostuksessa on pystyt~ävä huo lehtimaa n pien
ten siementen itämisestä ja sirkkataimien kasvatuksesta. 
Tätä ~rten on kasvinjalostustieteen laitoksella kehitetty 
aivan uusi tekniikka, jonka avulla yhdestä siemenkodasta 
voidaan saada toistasataa tainta . Jokainen F2- tai takai
sinristeytysyksilö on nimittäin yhtä arvokas jalostajan 
kannalta . 
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Robert J. Rainio 

LOUNAISRANNIKON DENDROLOGIAAN TUTUSTUMASSA 

Helluntailauantaina 1.6.1974 lähti runsaan 30 dendrologin linja
autokuorma Ruissalon Birkasta viikonloppuekskursiolle lounais
rannikolle ja sisäsaaristoon. Jo bussimatkan aikana ylimetsän
hoitaja Tor s te n Ra n c ken kertoili mikrofoniin Förbyn 
kalkkitehtaan (Särkisalo) toiminnasta ja sen metsien hoidosta 
maailmansotien väliseltä ajalta, jolloin hän oli ollut Jhtiön pal
veluksessa. 

Förbyn kartanon eksootti-istutuksia 

Ensimmäinen dendrologinen kohteemme oli Förbyn kartanon itäpuolel
la sijaitseva Jungfrubergskullen. Aikaisempaan lehmihakaan, harvan 
puuston katveeseen oli 1920- ja -30-luvuilla istutettu lukuisien 
eri puulajien taimia . Ensimmäinen pieni mutta sulkeutunut metsikkö 
oli harmaata jalokuusta (Abies concolor); sen runsas luontainen 
nuorennos herätti paljon huomiota. Heti metsikön takana kasvoi 
pari tuuheaa Kanadan hemlokkia (T)uga canadensis) sekä muutama 
purppurajalokuusi (Abies amabilis . Näitä "rakastettavia" kuusia 
oli JungfrubergskulienTilauseita, ne olivat kaikki vielä varrel
taan melko vähäisiä, mutta kaikki kauniita ja kasvultaan säännölli
siä; pakkaavaurioita ei näkynyt. 

~åennyppylän laella oli lammikko, joka joskus oli padottu karjan 
juottoaltaaksi, mutta toimi nyt eksoottien hyvinvoinnin takuuna 
syöttäessään maaperään kuivina kesinä niin arvokasta pohjakosteut
ta. Lammen rannalla kasvoi iso Populus laurifolia ja kallionjyr
känteen alla ~ta occidentalis-metsikkö. Painanteessa lammesta 
etelään retki a ihasteli tuuheaa jättiläistuijaa (Thlja E!l
cata) aavistamatta mitä vielä myöhemmin tuleman piti . A ueen 
muista harvinaisuuksista jääkööt vain maininnalla Saksan hopea
kuuset , pyökki ja Veitchin jalokuuset. 

Ensimmäinen saaristokohde - Östisholmen 

Förbyn satamassa dendrologijoukko kiipesi vanhan kunniakkaan 
Pettubåtenin kannelle, jonka Oy Karl Forsström Ab oli ystävälli
sesti luovuttanut käyttöömme. Isäntämme oli myös muistanut retke
läisiä koreilla, joista ammensimme virvoitusta matkalla halki 
keväisen saariston. Ensimmäinen kohteemme oli östisholmen muuta
man kilometrin päässä Förbystä. Tämän suurel t a osalta kallioisen 
saaran painanteisiin oli aikanaan istutet tu kaikki Förbyn laji
rikkaan taimitarhan ylijäämätaimet, ja alkuperäinen la j iluettelo 
Torsten Ranckenin vanhan kartan reunassa oli pi kä. 
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Maihinnousu tapahtui saaren pohjoiskärkeen, missä oppaamme ker
toili ensimmäisen saarni-istutuksensa vaiheista. Pahamaineiset 
sotavuodet olivat vikuuttaneet puita pahiten notkelman reunoilla, 
mikä viittaisi siihen, ettei talven kylmyys vaan kesän kuivuus 
olisi ollut pääsyy noihin "pakkasvaurioihin" . Saman notkelman 
rinteeltä löytyi kolme puuta( joita harva pystyi tunnistamaan: 
~ grandifolia (americana), sukunsa ainoa edustaja uudella 
mantereella. PUut vaikUttivat hidaskasvuisilta, mutta olivat 
muuten terveitä. 

Östisholmenin hyvinvoivia eksootteja 

Harjanteen ylittämisen jälkeen saavuttiin länttä kohti avautuvaan 
jyrkkien kallioseinämien suojaamaan poukamaan, josta l öytyivät saa
ren mielenkiintoisimmat eksootit. Laburnum al~num (kultasade) oli 
kylväytynyt luontaisesti melko laihälle musti atyypille, tosin 
jonkun kerran maahan asti palelluttuaan. Pikkutaimet hävisivät 
nopeasti "rassaajien" kasseihin. Pienellä alalla muodosti pyökki 
sulkeutuneen metsikön tyypillisine ruskeine karikemattoineen. 

Alempana rinteellä metsikkö muodostui eri jalokuusilajeista . Abies 
veitchii oli lukuisin, myös~ ålbasta näkyi jotensakin hyvin 
menestyneitä yksilöitä, samoinA. concolorista. Pari puuyksilöä 
poikkesi tämän tasaikäisen jalokUusimetsikön silhuetista muita 
suuremman kokonsa, rehevämmän kasvunsa ja järeän runkonsa ansiosta. 
Nämä jalokuuset määritettiin yhteisvoimin Abies sachalinensikseksi, 
jota lajia alkuperäinen istutuekartta ei lainKaan tuntenut. Pai
nanteen muista lajeista ansaitsevAt maininnan suorarunkoinen puna
tammi (Quercus borealis) ja pari valkopyökkiä. 

Kuva 1 . Retke l äisiä Östisholmenin pyökkimetsikössä 
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Seuraavana oli ohjelmassa vuorikiipeilyä oppaamme Torsten Ranckenin 
johdolla pitkin reittiä, jota kuulemma lukemattomat ekskursiot ovat 
aikojen kuluessa seuranneet. Oppaamme selvisi 84:stä ikävuodestaan 
huolimatta hyvin noususta, joka hirvitti monia nuorempia. Kallio
maisemien jälkeen maasto alkoi taas laskea ja seuraavassa painan
teessa näimme peuke-mäntyä, punatammea, pyökkiä, jättiläistuijaa 
ja laajan kotimaisten tammen, saarnen ja vaahteran muodostaman jalo
puulehdon. Lehtipuumetsänhoidosta keskustellessa aika vierähti sik
si pitkälle, että oli käännyttävä kohti odottavaa laivaa. Näkemättä 
jäi saaren länsirannan suuri pyökki, Suomen suurin oksiston tila
vuuden mukaan mitaten. Rungpnympärys on tosin Tvärminnen eläintie
teellisellä asemalla kasvavalla (lahon pullistamalla) pyökillä 
suurempi. 

Maihinnousu Pettuun 

Edessämme oli Petun saari, monessa mielessä päivän pääkohde. Saari 
on melko iso, suurimmalta osalta Oy Karl Forsström Ab:n omistukses
sa. Eri puolilla saarta kasvaa oppaamme toimesta aikanaan istutet
tuja monenlaisia dendrologisia erikoisuuksia, eniten kai "Rancken
in saarnea" . Kaikki istutukset suoritettiin ennen viime sotia, 
ja niiden onnistumiselle on ollut ratkaisevan tärkeää, että 
erikoismetsänhoidon suuri tuholainen ei silloin vielä ollut 
minkäänmerkityksinen metsän ekologiassa, kiitos salametsästyksen. 
Nykyisin sensijaan hirvikanta Petussa on maamme tiheimpiä. Petun 
floorassa ovat luentaiaina edustettuna kaikki jalot lehtipuumme 
tammea lukuunottamatta, jotkut tosin vain muutaman yksilön relik
teinä. 

Teimme ensimmäisen maihinnousun Petun länsirannalle Sanduddin lai
turiin. Täällä metsäteknikko R a u t e 1 1 vaimo i neen toivotti 
vieraat tervetulleiksi hernerokan ja voileipien ylenpalttisella 
runsaudella. Hernekeittoa jäi runsaasti jäljellekin, lienee joh
tunut kaikenlaisista omista eväistä. Metsäteknikon asunnon etelä
puolella kohosi sankka kuusimetsä, jossa 15-18 metrin pituiset 
saksanjalokuuset (Abies alba) muodostavat tiettävästi ainoan sul
jetun Tannenwaldin-maaBsamme. Punt ovat joskus kärsineet talvista, 
viimeksi 1965- 66, mutta hyvän restituutiokyvyn ansiosta mitään 
vaurioita ei enää ollut nähtävissä. Puiden vitaalisuuden merkkinä 
löytyi talon pihanurmikoita runsaasti sirkkataimia. 

Komeita jättiläiatuijametsiköitä 

Matkamme jatkui talon pihasta läpi laajan Pseudotsuga-metsikön. 
Näimme hirvien repimiä sykomore j a (Acer pseudoplatanus) ja istutus
kuusikon, joka oli tuottanut puuta ärVän ennatysmäisesti. Tien var
ressa aukeni ihailtavaksemme kaunis, erittäin elinvoimainen valko
pyökkiryhmä (Carpinus betulus) Karpaateilta. i i ten takana tuli 
eteemme monen mielestä kaiketi päivän kohokoh a: valtavia jättiläis
tuijia majesteetillisina nuokkuvine syvänvihre i ne oksineen. Parhaim
milla yksilöillä runko oli aivan sileä a luoti suora, korkeus jäi 
vain metrin pari kahdestakymmenestä. uutami en puiden latvoissa oli 
merkkejä pakkasvaurioista; restituutiokyky on kuitenkin tälläkin 
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puulajilla varsin hyvä . Komeimpien puiden ympäristössä oli jopa 
siementaimia , jotka tietenkin joutuivat "rassaajien" suuren miel en
kiinnon kohteeksi. Kaikella syyllä voidaan odottaa , että nämä jät
tiläistuijat vielä saavuttavat todella nimensä mukaisia mittoja . 

Satakunta metriä edempänä oli vielä laajempi jättiläistuijametsik
kö, jossa puut tosin olivat hiukan matalampia ja ruskeita oksia 
es iintyi enemmän , mutta jonka sulkeutuneisuudessa saattoi kokea 
saman epätodellisen holviston tunnelman kuin kuuluisassa Bödan 
kruununpuiston tuijametsikössä Öölannissa . Petun tuijat ovat peräi 
sin prof . Kujalan siemenkeruumatkalta Brittiläisestä Kolumbiasta . 
Ratkaiseva vaikutus tuijien viihtymiseen on ilmaston ja asianmukai
sen hoidon ohella varmasti myös maaperällä: multamaa , ylempää rin
teeltä tihkuva kosteus ja alla hyvin läpäisevä hieta . 

Saarnimetsänhoitoa Petun saarella 

Kävely jatkui rantatietä pohjoiseen . Hyväkasvuisille multamaille 
oli parin hehtaarin alalle 1930- luvulla istutettu vuororivein 
kuusta ja saarnea . Kuusi oli aluksi päässyt edelle saarnim juroes
sa heinikossa , mutta metsikön sulkeuduttua saarni oli alkanut 
työntää suoria ja pitkiä versoja . Kuusimetsän keskellä seisoi nyt 
sileä- ja suorarunkoisia saarnipuita , joista on odotettavissa ar
vokasta oksatonta saarnitukkia . Multava maa, taimiston nopea sul
keutuminen ja hallansuoja tuntuvat olevan tärkeimmät edellytyks e t 
saarnen metsänhoidolliselle kannattavuudelle . 

Retkikunta palasi Sanduddin laiturille ja Pettubåtenilla jatkettiin 
matkaa kohti saaren itärannikkoa ja Petun kartanoa, jota isännöivä 
kapteeni S ö d e r s t r ö m vaimoineen oli kutsunut retkikunnan 
vieraakseen . Kartanon päärakennuksen suuressa salissa Oy Karl 
Forsström Ab tarjosi kahvit ja voileipiä ja isäntämme kertoili kar
tanon menneistä ja nykyisistä vaiheista ja vastaili monenmoisiin 
kysymyksiin . Maanviljelys ja ennen niin laajat omenaviljelmät oli 
ollut pakko lopettaa, talvisin ei kartanon alueella asu enää muita 
kuin metsänvartija . 

Dendrologiaa olisi kartanon ympärillä ollut Ranckenin jäljiltä 
paljonkin , mutta ilta oli jo pitkällä ja suurin osa istutuksista 
oli jätettävä katsomatta . Rannassa innokkaimmat kävivät vielä 
ihailemassa kahta valtavaa pylväspoppelia (Polulus n~~ra fastigiata) 
joiden pituudeksi monen arvion tuloksena saat in 31- metria . 

Illalla klo 19 maissa jätimme hyvästit Pettubåtenille Solbölen lai
turissa . Majoituimme Metsäntutkimuslaitoksen tiloihin Solbölen koe
asemalle . Illan mittaan saunottiin ja ehdi ttiin vielä katsella 
Annelin ja Jounin diakuvia toissakesän Ruotsin ja Tanskan matkalta . 

Metsäntutkimuslaitoksen alueilla Solbölessä 

Toinen helluntaipäivä koitti kauniina ja aurinkoisena . Ohjelma alkoi 
tunnin kierroksella Solbölen kokeilualueen eksoottisten havupuiden 
parissa . Linja- autolla siirryttiin Knopkägran rantaan, mistä t~y
teen ahdetut pikkuveneet heittivät retkikunnan salmen yli Knopon 
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saareen. Tämä alue on jo geologisestikin erikoinen, kallellaan 
koko saari, lounaisranta karu, jyrkkäkallioinen, kaakkoisranta 
loiva ja lehtomaisen rehevä. Saaren flooran erikoislaatuisuudesta 
kertovat eräät polun varrella nähdyt botaaniset harvinaisuudetkin: 
rohtoimikkä (Pulmonaria officinalis), seikkokaksikko (Listera avata) 
keltavuokko (Anemone ranunculoides), ja hammasjuuri (Dentaria ----
bulbifera). Luontaiseen puustoon kuuluivat tammen lisäksi lehmus 
ja vuorijalava. Viimemainittu kasvoi tyypillisesti korkean kallion
jyrkänteen alla rehevässä louhikossa. Tammi esiintyi saarella lai
duntamisen seurauksena kahtena ikäpolvena. Vanhimmat arvioimme 
n. 350 vuoden ikäisiksi. Nuorennes oli vielä joitakin vuosia sitten 
vähällä sortua kuusten ja koivujen varjoon, mutta sittemmin on 
tammi raivattu esiin oppaamme, aluemetsänhoitaja R e i n o 
S a a r n i o n toimesta. Nykyisin nouseva nuori metsä on monin 
paikoin puhdasta tammistoa. 

Reino Saarnion johdolla tutustuimme myös laajahkoihin saarnen is
tutuksiin sekä viljeltyyn (!) tammistoon. Saarnen kasvu ja tuotto 
oli Pettuun verrattuna surkea. Maa oli kai liian jäykkäsavista, 
vai lieneekö metsikön liialla väljyydellä ollut osuutta asiaan, 
jalopuut kun haluavat varjoa juurilleen ja "sukan" runkonsa ympä
rille. Knopön saarelle on 1930-luvulla istutettu myös ulkomaisia 
havupuita hylätyille peltotilkuille. Vitaaleja ja reheväkasvuieia 
Douglas- ja valkokuusimetsiköitä oli rannan tuntumassa useita. 
Tammilehtojen leppeydessä ne kuitenkin toivat tummine väreineen 
ja sahanteräsilhuetteineen tiettyjä riitasointuja maisemakuvaan. 

Framnäsin tammimetsät 

Knopön eteläkärjestä samaiset pikkuveneet heittivät retkeläiset 
kapean salmen yli takaisin mannermaalle, Framnäsin niemen kärkeen. 
Suurimmalta osin Framnäs on korkeaa kalliomaata ja alavat paikat 
pelloksi raivattuja, mutta rinteillä alkuperäinen metsäbiotooppi 
on enimmäkseen säilynyt. Niemen tammi- lehmusmetsät ovat yhteen
laskettuina maamme laajimmat Ruissalon jälkeen, mutta ovat tästä 

Kuva 2 . Näkymä Framnäsin luonnonsuo jelualueelta . 
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huolimatta yllättävän harvojen tiedossa! Esim . tammen levinneisyys
karttojen mukaan (Skult) niemellä ei kasva tammea lainkaan ! 

Framnäsissä tammi- lehmusbiotooppi esiintyy monenlaisina variaati
oina : on ekstreemin reheviä rinteitä ja karuja, kituliaita kohtia, 
on puhtaita tammistoja pähkinäpensaikkoineen , tammen ja lehmuksen 
sekametsiä ja kuusettumassa olevia khhtia . Tammen ja lehmuksen nuo
rentuminen ja kmlpailukyky tavallisten metsäpuittemme kanssa vaih
telee mosaiikkimaisesti , mutta aina syy- yhteydessä boniteettiin , 
maaston ekspositioon ja puulajihistoriikkiin. Alueen parhaat länsi 
rinteet ovat jo kauan o!leet luonnonsuojelualuetta, ja juuri täällä 
laskeutuivat jykevien tammien reunustamat niityt majesteetillisina 
alas tyyneen , auringon kultaamaan veteen, missä joutsenparvi loihti 
näkymään suorastaan paratiisillisen tunnun . 

Framnäsin yksityisistä puista herättivät huomiota lounaisimpien 
rinteitten erittäin järeärunkoiset tammenköriläät sekä korkeat , 
suorarunkoiset metsälehmukset , jotka maisemallisesti hyvinkin veti
vät vertoja tammille. Alueelle ei ole istutettu vieraita puulajeja 
ja se on oikein ; metsä on sellaisenaan kyllin erikoinen . Biotoopin 
kaikinpuolista säilyttämistä ja sen "puhtaaksiviljelyä" kautta 
koko alueen voisi hartaasti suositella. Monin paikoin voisi puu
lajikehityksen asiantuntevalla raivauksella ohjata takaisin siltä 
tieltä, jonne laiduntamisen valtaanpäästämät kuusi ja haapa ovat 
sitä viemässä . 

Riilahden kartanon "woodland garden" 

Bussi odotti Tenhola - Bromarf -maantiellä ja vei retkikunnan 
Backens Kaffestugalr~, missä hyvästelimme oppaamme Reino Saarnion. 
Iltapäivän kohde oli Bromarfin suurin ja perinteistä rikkain kar
tano Riilahti (Rilax), jonka portailla isäntä itse , kreivi 
B e r d d t A m i no f f, toivotti Dendrologian Seuran terve
tulleeksi . Päärakennuksen muistoja täynnä olevissa saleissa isän
tämme kertoi kartanon vaiheista . Riilahden kartano on Suomessa 
lähes ainutlaatuinen siinä, että se on kulkenut suvussa perintönä 
vuodesta 1730 lähtien , jo yhdeksässä sukupolvessa . Rakennuksen 
sisätilat ja vanhat kokoelmat olisivat kiintoisia kenelle tahansa 
tutustua; tässä ne valitettavasti on sivuutettava vain maininnalla . 

Päärakennuksen ja merenrannan välinen laa ja alue on maamme edus
tavimpia kartanonpuistoja eikä sille Suomessa monessa mielessä 
löydykään kilpailijaa . Alue on loivasti viettävää rinnemaata, jossa 
ylempänä on kuivia sora- ja hiekkamaita, alempana hyvinkin reheviä 
lähteikköisiä painanteita, laajahkoi lla aloilla saniaistyyppiin 
luettavia . Puiston suurimmat erikoisuudet ovat yksittäin ja ryhmiin 
1920- ja 30-luvuilla istutetut pyökit, kaikkiaan yli 200 yksilöä . 
Näistä puista Dendrologian Seuralla oli onni saada kirjoitus tämän 
lehden numeroon 2/1974 kartanon nuorimmal t a pojal t a M i k a e 1 
A m i n o f f i 1 t a, joten niistä ei tässä sen enempää . 

Puistossa kasvaa joitakin valtavia tammia, saarnia ja lehmuksia, 
mahdollisesti alunperinkin luontaisina . Näiden jättiläisten kor
keussaavutuksiin kiinnitimme vaelluksen aikana huomiota; täällä 
on Suomen ylivoimaisesti korkein tammi, runsaat 33 metriä (vertai
lun vuoksi Ruissalon korkein tammi: 28m) ja eräs niinipuu, joka 

Helsingin Yli p1ston 
MetsäkirJasto 
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Kuva 3. Riilahden kartanon puistoa. Kuvassa näkyvä puusto 
on pääasiassa saarnea ja lehmusta . 

sekin selvästi ylittää 30 metrin rajan. Eräs lehtikuusi (Larix 
decidua) on mitattu 36,5 m korkeaksi ja puiston molemmin puö!In 
kohoava säästökuusikko on valtapituudeltaan kauttaaltaan yli 
30 metriä. Hyvät boniteetit tietenkin selittävät osittain nämä 
varsin epätavalliset saavutukset, ainakin tammen kohdalla epäilisi 
näiden ohella myös rodullisia tekijöitä . Havupuita ei puiston sydän
alueelle lehtikuusta lukuunottamatta juuri ole istutettu, ja tämä 
on puistolle eduksi. Ikikuusikon reunaan oli istutettu runsaanlai
sesti Saksan jalokuusta (Abies alba), joka täälläkin useasti palel
tuneena näytti tällä hetkerra-e~äin vitaaliselta ja vahvasti 
korkeutta kasvavalta. 

Puistonhoidon ongelmia 

Tämänlaatuisessa puistossa hoitoprobleemat herättävät mielenkiintoi
sia kysymyksiä, ja näitä myös pohdimme isäntämme kanssa. Laaja
alaisen "woodland gardenin" ylläpitäminen ei ole vailla vaikeuksia. 
Vesottuminen uhkaa näillä boniteeteilla muuttaa koko alueen muuta
massa vuodessa läpitunkemattomaksi viidakoksi; metsät on raivatta
va joka toinen vuosi. Eräs mahdollisuus, joka Ruotsin puolella on 
muodissa, on alueittainen laiduntaminen loppukesällä, mutta Suo
messa sitä ei juuri liene kokeiltu. Puiston kuusikot ovat auttamat
tomasti käymässä yli-ikäisiksi ja tyvilaho on niiåsä leviämässä. 
Myrskyt ovat alkaneet repiä rikki näitä ennen sulkeutuneita pila
ristoja ja aiheuttaneet kysymyksen: mitä näiden jälkeen? Puistomais
ta metsääkin on pakko joskus kirveellä ja sahalla kurittaa, vain 
jatkuvasti uudistaen voi puisto olla ikuinen. 

Riilahden "woodland garden" päätti onnistuneesti Dendrologian Seu
ran kotimaan ekskursion. Kiitimme ystävällistä isäntäämme kaikesta 
näkemästämme ja nousimme linja-autoon, joka lähti viemään matkai
lijoita kohti Helsinkiä. 
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Svetialav B. Kolarovi6 

JUGOSLAVIAN KASVILLISUUDESTA 

(Kaikkien maiden dendrologit, yhtykää!) 

Jugoslavia on monessa suhteessa - myös kasviopilliseati - poik

keuksellisen kirjava maa. Kasvillisuus muuttuu siellä äärimmäi

syydestä toiseen, vieläpä kolmesaa ulottuvuudessa; kaikki alueet 

paitsi trooppinen ovat nähtävissä. Pinta-alasta 27 ~ on metsiä, ja 

9,5 % on paljasta valkoista kalkkikivikkoa eli karstia, mistä 

metsät on tuhottu (Venetsian laivaston hyväksi). 2/3 maasta on 

vuoristoja, 1/3 taaankoja (sisämaassa). Tammi-, pyökki- ja havu

metsiä on paljon. Kuiva ja piikkinen ikivihreä alue rajoittuu 

vain hyvin kapealle rannikkoalueelle ja saaristoon, vuorethan 

nousevat jyrkästi suoraan merestä. 

Geologinen kehitys on Jugoslaviassa ollut erikoinen. Kvartääri 

käsitti ainoastaan Balkanin korkeimmat vuoret. Jäätiköt eivät 

laskeutuneet laaksoihin, ja Balkanista muodostui tertiäärikauäen 

museo. Tämän kasviston edustajia , lajeja auvuiata Smilax, Ficua, 

Laurus, Buxus,Myrtus, Pistacia, ym., on Adrian merellä ja Make

doniaasa. Bosnian ja Serbian rajamailla Drina-joen varrella esiin

tyy Picea omorika, jonka Panci6 löysi noin sata vuotta sitten ja 

totesi uudeksi lajiksi. Koska olen itse serbi, tämä oli ensim

mäinen puu jonka iatutin täällä Suomessa. Serbian kuusen sukulair 

sia on Itä-Aasiassa, kun taas Makedonian männyn (Pinua peuce) 

serkku on Himalajan Pinus excelaa. Jotain siis on säilynyt niistä 

ajoista, kun sama kasvillisuus esiintyi koko valtavalla Euraasian 

manterella. 

Dalmatian kasvillisuus on tyypillinen koko itäiselle Välimerelle 

ja Turkille. Aigeian meri ei aina ole ollut Balkania ja Turkkia 

erottamaaaa. Rannikolla kaavaa Prunua laurocerasua, Laurus nobi

lia, Nerium oleander, Rhododendron ponticum, Ilex aguifolium, 

Arbutus unedo, Ceratonia ailigua, Quercus suber. Noin viidesosa 
kasvilajeistamme on kotoperäisiä (endeemiaiä) . Näistä tyypilli
simpiä ovat Picea omorika, Pinus peuce, Cytisus ramentacea, 

Cerastium banaticum. 
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Alppikasvit ovat Jugoslaviassa hyvin edustettuna. Esim. Monteneg
rossa on 173 lajia. Yleensä keskieurooppalainen leima on vahva. 
Lähellä Unkarin rajaa on aroja, soita, jopa lentohietikoitakin . 
Pitkin Tonavan, Savan ja Drinan sekä Moravan varsia kasvaa 
Populus albaa, f. nigraa, Quercus pedunculataa ja Fraxinus excel
sioria. Vesistöjen rannoilla esiintyy Salix alba , 2· fragilis , 
2~ amygdalina, 2· incana, Alnus glutinosa ja !· incana . Ulmus 
campestris, kesätammi ja saarni muodostavat paljon metsiä pitkin 
Savaa . Tammimetsäalue kohoaa 1000-1200 metriin saakka. Kesätam
men seassa kasvaa Quercus sessiliflora, g. hungarica (g. confesta), 
g. pubescens ja g. cerris. Joukkoon liittyy myös hopealehmus, 
Tilia argentea(f. tomentosa), Castanea sativa, Acer campestre, 
Fagus silvatica , Juglans regia, omena, päärynä ja kirsikka . 

400-600 metrin korkeuteen saakka esiintyy metsiä , joissa pääpuu
lajeina ovat Fraxinus ~. guercus pubescens, Carpinus duinen
sis ja Tilia alba. Yleisimmät pensaat ovat Corylue avellana 
(le~nik), Rhus cotinus, Prunus spinosa, Viburnum lantana, Syringa 
vulgaris, Cornus ~ ja Crataegus monogyna . 

Kukkuloilla ja matalilla vuorilla viihtyy Pinus nigra . Drinan ja 
Ibarian varsilla se muodostaa 800- 1200 metrin korkeudessa puhtai
takin metsiä . Myös pyökki esiintyy puhtaina, aluskasvittomina 
metsinä (1000-1600 metrissä). Näissä metsissä on joskus myös 
Carpinus betulusta, Ulmus montanaa , Acer pseudoplatanusta ja 
Acer campestrea. 

Havumetsiä on huomattavasti vähemmän kuin lehtimetsiä. Ne ovat 
ylempänä vuorilla. Abies albaa on Ser~iassa. Pinus silvestristä 
esiintyy siellä täällä, ja Picea abies on pohjoisessa hyvin 
edustettuna . Sisämaan vuoristossa on hyvin mielenkiintoinen 
mäntylaji , prenja eli harmaarunkomänty, Pinus heldreichii syn . 
~· leucodermis. Siis valkonahkainen kreikkalaiselta nimeltään. 
Edellä mainittu Picea omorika esiintyy erittäin pienellä alueella 
800-1600 metrin korkeudella Drinan varrella. Pinus peuce kasvaa 
lähellä Ibarin ja Drinan lähteitä. 

Ylempänä vuoriatoissa kasvaa Juniperus communis, ~ · sabina, 
Vaccinium-lajeja, Rhododendron hirsutum , kaikkein korkeimmalla 
Pinus mugo. Pensasalueen yläraja on 2000-2200 metrissä. Tämän 
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yläp~olella on suppea alue, mistä löytyy Salix herbacea, Juniperus 
~. Saxifraga androsacea, 2· exarata, jne . 

Italian, Itävallan ja Jugoslavian kolmoisrajalla voidaan nähdä 
komeita lehtikuuaimaiaemia. Rannikolla puistoissa on pinjaa ja 
palmuja, suojapaikoissa kaavaa melkein mitä tahansa. Opatijassa 
olen nähnyt bambun, Hvarissa sitruunan ja appelsiinin. Makedoni
assa kasvatetaan riisiä. Humala on tärkeä vientiartikkeli. 

Sodan jälkeen on istutettu paperiteollisuutta varten ns. pika
metsiä (ekspresne sume). Tähän on käytetty jonkinlaista hybridi
haapaa. Viinitarhoja on runsaasti, sisämaassakin. Muutamat aurin
koiset rinteet sopivat persikallekin. Hevoskastanjaa olen nähnyt 
vain istutettuna. Opatijassa näin muamulan, valtavan puun, joka 
oli täynnä hapanimeliä "suomuuraimia". Olisipa hauska tietää mikä 
tämä puu on, mistään kirjasta en ole sitä löytänyt (ehkä silkki
äispuu, Morus; toim. huom.). 

Voitte nyt jo tilata 
PIATEITÄ TAIMIA 

kevääksi 1975 

Ni kan redan nu 
beställa 

PIGGA PLANTOR 
för vären 1975 

~illnäs 
Pinjainen - Billnäs 

'g> 911 /30066 

taimisto 

plantskola 
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DENDROLOGIAN SEURAN SYYSKOKOUS 

Dendrologian Seuran syyskokous pidettiin Hotelli Helsingissä 28 . 11 . 
1974 . Kokouksen puheenjohtajana toimi professori M a x H a g m a n . 
Seuran hallituksen jäsenmäärää päätettiin lisätä kymmenestä kahteen
tois ta , ja vuodeksi 1975 tulivat hallitukseen valituiksi seuraavat 
henkilöt : 

lääk . lis . R 0 b e r t R a i n i 0 (puheenjohtaja) 
apul . prof . L e e n a H ä m e t - A h t i (varapuheenjohtaja) 
hortonomi p e n t t i A l a n k 0 

puut . arkkit . c. J . G 0 t t b e r g 
prof . M a X H a g m a n 
hortonomi K i m m o K 0 l k k a 
MMK A a r 0 L e h m u s h 0 V i 
MMK J o u n i M i k 0 l a 
lehtori E i n 0 P a k a r i n e n 
ylimets . hoit . p e n t t i R i t 0 n i e m i 
metsänhoit . R e i n 0 s a a r n i 0 

prof . P . M. A. T i g e r s t e d t 

Tilintarkastajiksi valittiin prof . 0 s m o H e i k i n h e i m o 
ja agr . M i k k o Y l ä n e n ja heidän varamiehikseen ins . K a j 
F r i m a n sekä tilanomist . A x e l T i g e r s t e d t . 

Sääntömääräisten vaaliasioiden lisäksi kokouksessa käsiteltiin tule
van kesän retkisuunnitelmia . Ulkomaankohteina esitettiin kolme vaih
toehtoa : Jugoslavia, Tsekkoslovakia ja Etelä- Norja . Hallituksen esit
tämän i nformaation pohjalta käydyssä keskustelussa päädyttiin selväs 
ti Jugoslavian kannalle . ·Kokouksessa mukana olleelta metsäinsinööri 
Z e l ' i m i r Bo r z a n ilta , Suomessa vierailevalta jugoslaavil
ta , saatiin arvokkaita tietoja matkajärjes"elyjä varten . ~ahdolli

suudet antoisan ohjelman järjestämiseen näyttävät lupaavilta . Kuten 
toisaalla tässä lehdessä näkyy , Suomessa on insinööri Borzanin lisäk
si muitakin paikallisia asiantuntijoita . 

Alustavasti päätettiin myös kahden kotimaanretken järjestämisestä . 
Toukokuussa vietetään yhdistetty kevätkokous ja retkiviikonloppu sa
maan tapaa~ kuin viime keväänä . Retki suuntautuu Kymenlaaksoon, ja 
ainakin Mustilan Arboretum sisältyy ohjelmaan . Loppukesäksi suunni
tellaan tutustumis- ja talkooretkeä Hörtsänän Arboretumiin Orivedel
le . 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen nähtiin ja kuultiin kaksi mielen
kiintoista matkakertomusta . Prof . M a x H a g m a n in diakuvaesi 
telmä käsitteli Pohjois - Koreaa , erityisesti kuuluisien Timanttivuor
ten kasvillisuutta , ja ins . K a J F r i m a n esitti filmin viime
kesäiseltä Dendrologian Seuran Itävallan matkalta . 
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ALUSTAVIA TIETOJA JUGOSLAVIAN MATKASTA 

Dendrologian Seuran syyskokouksen päätöksen mukaisesti kesän 
1975 ulkomaanretki suunnataan Jugoslaviaan. Matka pyritään jär
jestämään viimekesäisen Itävallan retken tapaan, siten että 
oleskelu Jugoslaviassa keskitetään muutamille kiinnostaville 
alueille ja bussissa istumiseen käytetään mahdollisimman 
vähän aikaa. 

Retki suuntautuu pääasiassa maan sisäosien vuoristo- ja metsä
seuduille.Rannikkoalue helposti saavutettavine turistikohtei
neen voidaan jättää vähemmälle, varsinkin kun Välimerenil
maston kasvillisuus on meille jo turhan vierasta. Sisämaassa 
sopisi pysähtyä muutamiksi päiviksi ainakin omorikakuusen ja 
peukemännyn luentaisille esiintymisalueille. Syyskokouksessa 
toivottiin retken ajankohdaksi kesäkuun alkua tai puoliväliä 
ja kestoajaksi yhtä viikkoa. 

Koetamme saada retken järjestäjäkai jälleen Leo P i 1 z i n. 
Häneltä l-iatkapalvelu Agebasta on saatu alustava tarjous, joka 
tosin ei kaikin osin vastaa syyskokouksessa esitettyjä toivo
muksia . Tarjous on pääpiirteissään seuraava : 

- lentomatkat Helsinki - Klagenfurt ja Klagenfurt - Hel
sinki. Klagenfurt on Itävallan puolella n 20 km Ju
goslavian rajalta. 

- matkat Jugoslaviassa omalla bussilla 
-matka-aika 8.-15.7.1974 
- matkan hinta 1115 mk/henkilö (sis, täysihoito) 

Klagenfurt lentomatkojen päätepisteenä lisää bussimatkaa ja 
tarjottu ajankohta on toinen kuin syyskokouksessa esitetty, 
mutta muunlaiset järjestelyt voivat muodostua huomattavasti 
tässä tarjottuja kalliimmiksi . 

Tarkempia tietoja matkareitistä, -ajasta ym . järjestelyistä 
esitetään lehtemme ensi vuoden ensimmäisessä numerossa helmi
maaliskuussa . Samalla pyydetään ennakkoilmoittautumisia 
ja -maksuja. Jos haluat varmistaa mukaanpääsysi , voit heti 
ilmoittaa paikanvarauksesta Pentti Alangolle (puh. 90-378 011 
töihin, 90- 557 263 kotiin) tai Tuulikki Simojoelle (puh. 90-
601 511 töihin, 90-408 790 kotiin). 

HELISNUMMEN TAIMISTO 
Salo puh. 924 1 61 396 

ERIKOISVILJELY: HEDELMÄPUUT, MARJAPENSAAT 
AITATAIMET, KORISTEPUUT JA -PENSAAT 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Bulletin of the Finnish Society of Dendrology 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol. 5 No. 4) 

RHODODENDRON BREEDING IN FINLAND by P . M. A. Tigerstedt (pp .~,.,,). 
Nearly 15 000 young rhododendrons are imported to Finland 
annually , and this number seems to increase in the future . 
Since the imports are of Central European origin , their culture 
is often 1ess successful . Domestic breeding work on these 
plants has not been conducted so far in our country, with the 
notable exceptions being two private enthusiasts , Bengt 
S c h a 1 i n and C. G. T i g e r s t e d t . Their pilot 
work has already produced examples of resul t s which can be 
reached . 

The rhododendron breeding recently started at Arboretum Musti 
la by the Dept . of Plant Breeding of the University of Helsin
ki is based on materials obtained from Korea in 1934 under the 
(wrong) label of Rh . chr~santhum Pallas . Later the plants , · 
resembling the Japaneseh . brachycarpum, have been knovm as 
Rh . brachycarpum ssp . tigerstedtii Niz . It is now hoped that 
The breeding work produces new varieties cl imatically more 
resistant than the present commercial cultivars which mainly 
belong to the catawbiense group . Besides Rh . brachycarpum 
ssp . ti~erstedtii , also such species as Rh . caucasicum and Rh . 
smirnow1i have been used as parents . In ~he future , 11 SeideT" 
- hybrids and other caucasicum and taliense cultivars will be 
used as well. 

So far , more than one hundred hybrid G~WQ~nations, including 
many F2 progenies and backcrosses, ha~~de, producing more 
than 20 000 offspring . These will be tested for climatic re
sistance at several locations and their quantitative geneti c 
constitution will also be investigated . In practical appli 
cations, cooperation between gardeners , landscape architects 
and environmentalists is, of course,needed . 
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ASEASIDE TOUR TO SOUTHWESTERN FINLAND by Robert J . Rainio 
( pp . loo-104) . A group of 30 members spent two days ( 1- 2 June , 
1974) visiting some of the most exotic dendrological attrac
tions in Finland . During the first day, excellent guiding 
was provided by Mr . Tosten R a n c k e n , who had worked as 
the Forest Officer of the Förby forests of the Karl Forsström 
Company before the World War II . Near the Förby Manor , excel
lent fir stands were seen , including Abies concolor , !. amabil i § 
A. alba and A. veitchii . - --
The tour continued towards nearby islands , where a large number 
of exotic species had been planted decades ago by Mr . Rancken. 
On the island östisholmen , American beech (~ grandifolia) 
was noticed . Common beech and several fir species were al so 
seen . Rare native species , such as oak , ash and maple had 
been planted here as well . 

On the next island , Pettu, plantations of native species were 
also seen , as well as Douglas- fir , Abies alba , Acer pseudo
platanus and Carpathian hornbeam ( C~ betuliiST. The 
most memorable sight was a stand of pl1cata , nearly 
reaching 20 m in height . These Western redcedars originated 
from British Columbia , where Prof . K u j a 1 a had collected 
the seeds during his early research tours . now natural regen
eration of this species was observed . The first day was 
pleasantly completed by a visit to the Pettu Manor, where 
Captain and Mrs . S ö d e r s t r ö m and the Karl Fors s tröm 
Company offered refreshments . 

After sauna and overnighting at Solböle , the second day began 
with a presentation of the Solböle Experimental Area of the 
Forest Research Institute . The forests and dendrological 
experiments were shown by Mr . Reino S a a r n i o . Especially , 
the magnificent natural oak stand of the island of Knopö was 
throughoutly studied by tour participants . The trees were 
estimated to be 350 years old , and some young regeneration 
was also noticed . As Mr . Saarnio explained , the regeneration 
is facilitated by present silvicultural practices . The natu
ral flora of this island includes wych elm (Ulmus glabra) and 
linden (Tilia cordata) as well as the oak and many rare herba
ceous species . Experiments with exotic tree species and plan
tations of native oak and ash are located on the island , too . 

Next , the nearby privately- owned Framnäs oakwood was visited . 
This site is hardly known to Finnish dendrologists , although 
the oak stand is estimated to be second largest in Finland . 
The oaks are now under protection , and the stand is maintained 
as a hardwood forest . 

The last object during the tour was the Rilax Manor in Bromarf , 
where the participants were met and gu i ded by Count B e r n d t 
A m i n o f f . The h ost first told about the highlights of 
the history of this well - known site . The manor park includes 
a unique plantation of beech, already described in this jour
nal (Vol . 5 , No . 2 , 1974) by M i k a e 1 A m i n o f f . 
Among the most interesting specimens , the tallest oak in 
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Finland (33m) , a linden tree exceeding 30m in height , and 
a European larch (Larix decidua) 36,5 m high , deserve men
tioning . The management practices of the Rilax Woodland 
Garden was then discussed . During the discussion , the need 
of successive regeneration of the trees was emphasized both 
by the host and the tour participants . 

NOTES ON THE VEGETATION IN YUGOSLAVIA by S .B. Kolarovic 
( pp. to>- tOOJ ) • A vi vid picture deseri bing the forest vegetation 
of his old homeland is given by the author, now living in 
Finland . In many respects, including the forests, Yugoslavia 
presents extreme variability . About 27% of the land area is 
covered by forests , nearly 10% is bare lime rock . Coastal 
areas present the subtropical Mediterranean flora , while the 
highest mountains reach above the timberline and offer a 
show of alpine dwarf shrubs . Between the extremes, extensive 
coniferous and hardwood foresta are to be found . Particularly 
interesting from a dendrological point of view are the endemic 
but often quite rare and inaccessible endemic species, among 
which Serbian spruce (Picea omorika) and Makedonian pine 
(Pinus p euce) , are widely known . 

Koristepuut ja pensaat 

STENBERGIN TAIMISTO 
Nikkilä 
puh. 90 - 231 561 

TOLPPOLAN TAIMISTO 
puh. 90- 841 002 

Olemme erikoistuneita havupuihin, 
mutta toimitamme kaikkia taimisto
tuotteita 
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TOIJVti HENKILÖVAIHDOKS IA 

Dendrologian Seuran hallitus päätti seuran syyskokousta edeltä
neessä kokoukse s saan 28 . 11 . 1974 useista muutoksista seuran toi
mihenkilöstössä. Olavi L u u k k a n e n halusi vetäytyä sivuun 
tämän lehden päätoimittajan tehtävistä . Ens i vuonna lehden toimi 
tustyössä vaikuttaa uutena voima na a mmattitoimittaja, tiedotus
sihteeri Niilo K a r h u . Jouni M i k o 1 a on edelleen 
mukana toimituksessa . Toimittajille annettiin vapaat mahdolli
suudet sopia keskenään , kumpi on l ehden päätoimittaja ja kumpi 
toimitussihteeri . Seuran va rainhoitaj a n tehtävät siirtyvät vuo-
den 1975 alusta J ouni M i k o 1 a 1 t a Pentti A 1 a n g o 1 -

1 e , joka puolestaan luovuttaa nykyiset sihteerintehtävänsä 
maat . metsät , kand . Tuulikki S i m o j o e 1 1 e . 

Kolhuitta perille? 

Kyllä! 
Tamboxin 
pakkauk-

• 
SISSa 

Oy TAMPEU.A A8 TAMBOX-TEHTMT myyntikonttoril: 
Postilokero 5. 11101 HeinoflltO. IU0-53481 • Vllnikankatu •s. 33800 Tampere 8Cl 931..J0050 . Uudervn&anltltu 7, 00120 HelsinkJ 12. 
90-6471 •• • Humelistankatu 3 8 , 20100 Turku 10, 921-331 755 • SahaUtu 2. Vas uoto. Postilokero 98. 65101 Vaua 10, 961·12 409 

Taarana ~ Tambox 



Jo yleisesti aletaan olla tietoisia että ... 

olemme maan suurin taimitarha, niin omassa tuotannossamme 
kuin pitkän tähtäyksen sopimusviljelijöinemmekin 
(72 ha omaa tuotantoa) 

maan vanhimpia; vuodesta 1918 

- Taimistoviljelijät ry:n jäsen 

- 1 nternational Plant Propagators Society ( 1 PPS) jäsen 

- vientiyritys 

-yli 6000m2 muovi- ja lasihuoneita 

- voimaperäisin kotimaan lisäystoiminta, hu ipputekniikalla 

- maan parhaat jäähdytysvarastot ja ainutlaatuinen kauppa-
·~ kunnostus- ja pakkaustekniikka 

-uranuurtaja kotimaisten ja provenienssiltaan taattujen 
taimien tuotannossa 

#/HANKKIJA 
TAIMISTO 21360 LIETO as. 
puh. 921-776115, telex 62110 

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta ! 

HELSINKI 1974 PAINOVALMISTE 
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