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Olavi Luukkanen 

Amurinmaan puuva rt is is ta kasve ista 

I. Metsien yleispiirteet 

1. Johdanto 

Etsittäessä metsä- ja koristepuiden Suomeen kotiuttamista silmällä
pitäen suotuisirnpia uusia alueita on Kaukoitään ja erityisesti Ohotanme
ren ympäristöön toistuvasti kiinnitetty huomiota (CAJANDER 1916,1917; 
SARVAS 1964, s. 80; HÄMET-AHTI 1970, 1972; HÄMET-AHTI yrn. 
1974}. Tällöin on etenkin ilmastollisella yhteensopivuudella katsottu ole
van suuri merkitys. Viljelykokeet ovat meillä jo osoittaneet, että itä
aasialaisesta kasviatosta löytyy oloihimme sopeutuvia lajeja, esirn. Pi
~ je:::oensis, Abies nephrolepis, Pinus pumila, Actinidia kolomikta, 
Hydrangea paniculata, 1_:!. petiolaris (TIGERSTEDT 1970} . 

Eri lajien ja alkuperien tarkempi tutkiminen ei ole päässyt jatkumaan 
lähinnä siementen hankintavaikeuksien vuoksi. Tämä este on jo poistu
massa sen laajenevan metsäalan yhteistyön myötä, joka Suomen ja Neu
vostoliiton kesken on käynnistynyt. Merkkejä yhteistyön kehittymisestä 
myös Japanin, Koreoiden ja Kiinan suuntaan on nähtävissä. Materiaalin 
hankinnan ja kokeilun lisäksi toisen puolen työkentästä muodostaa Suomen 
kannalta mielenkiintoisten alueiden tarkempi tutkiminen sekä kirjallisuu
den perusteella että omakohtaisten tutustumis- ja tutkimusmatkojen muo
dossa. Kaukoidän kasvillisuutta koskevaa kirjallisuutta on jo paljon ole
massa, vaikeutena on vain se, että suuri osa siitä on julkaistu meillä 
vähän harrastetuilla kielillä . 

Ala-Amurinmaa (ven. Nilneje Priamurje, Niznij Amur), taikka 
tässä kirjoituksessa lyhennettynä Amurinrnaa, maantieteellisenä koko
naisuutena käsittää Amur- joen alajuoksua ympäröivän n . 1000 km pitkän 
ja 500 km leveän alueen. Sen lounaiskulmassa, Amurin ja Ussurin yhty
mäkohdassa Kiinan rajalla on -Habarovskin kaupunki, kaakkoiskulmassa on 
rannikolla Sovetskaja Gavan ja koillisessa, Amurin suussa, Nikolajevsk. 
Luoteessa erottavat Amurinmaan Jakutiasta sekä toisaalta Tyyneen valta
mereen laskevat vesistöt Lena-joen vesistöalueesta korkeat vuoristot 
Jam-Alin ja Dusse-Alin . Lounaassa ja koillisessa Amurin jokilaaksoa 
ympäröi leveä alanko, mutta keskellä joki puristuu 1000 metriin yltä vien 
vuorenharjanteiden väliin. - Kuva 1 selvittää Amurinmaan sijaintia ja 
taulukko 1 ilmasto-oloja. 
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Amurinmaa ei ole hallinnollisesti yhtenäinen kokonaisuus, se käsittää 

osan Habarovskin alueesta (Habarovskij kraj). Käsilläoleva kuvaus kes
kittyy varsinaiseen Amur -joen alajuoksun laaksoon ja lähimpiin vuoristo
alueisiin. Omakohtaiset havainnot rajoittuvat Haba rovskin eteläpuolella, 
oikeastaan jo Amurinmaan ulkopuolella sijaitsevaan BoUoj Hehtsir -luon
nonpuistoon, edestakaiseen laivamatkaan Habarovskista 620 km koilliseen 
sijaitsevaan Sofijskin kylään ja tämän kylän lähiympäristön metsiin. Lo
put tiedoista perustuvat kirjallisuuteen ja keskusteluihin asiantuntijoiden 
kanssa. 

KäsilläOleva työ on syntynyt suopean ulkopuolisen avun turvin. Neuvos
toliiton metsätalouden valtionkomitea (Gosleshoz SSSR) järjesti osan Neu
vostoliiton matkastani suuntautuvakai Kaukoidän alueelle. Habarovskissa 
tarjosi apuaan Kaukoidän metsäntutkimuslaitoksen (Dal 'NIILH) henkilö
kunta, erityisesti laitoksen johtaja v. T. Tsumin sekä tutkijat prof. K. P. 
Solovjev ja arboretumin johtaja M. N . Avramtsik. Antoisia olivat keskuste
lut Pedagogisen instituutin professorinA. P. Netsajevin kanssa sekä tutus
tuminen tämän Amurinmaan kasvilajiston asiantuntijan monipuoliseen kir
jalliseen tuotantoon. Pysyvänä retkikumppanina oli edellisen poika, 
Dal 'NIILH:n metsänhoito-osaston tutkijaA. A. Netsajev, jonka apu kas
vien määrityksessä ja paikallistuntemuksessa oli korvaamaton. Siemen~n

keruus·sa avusti myös metsänhoito-osaston tutkija v. S. Kondjurin. 
Sofijskin kylässä ystävällistä apuaan tarjosivat paikalliset hallinto- ja 
metsänhoitoviranomaiset. 

2. Amurinmaan kasvillisuuden tutkimuksesta 

A. P. Netsajev 1 NECHAEV 1970) on yksityiskohtaisesti kuvannut Amu
rinmaan kasvillisuuden tutkimuksen historiaa. Sen katsotaan varsinaisesti 
alkaneen v. 1854. Tällöin K. I. Maksimovits purjehti Diana-laivallaan 
De Kastri -lahteen ja aloitti kasvistolliset tutkimuksensa. Jo tätä ennen 
v. 1846 A. F. Middendorff oli tutkinut myös Arnurin suun kasvillisuutta, 
mutta vasta v. 1867 nämä tiedot julkaistiin. 

V. 1855, talvehdittuaan Tyynen meren rannikolla, Maksimovits jatkoi 
tutkimuksiaan ja ulotti matkansa myös Amurille, jokisuolta aina Usaurille 
asti lähes l 000 km:n päähän. Työ jatkui vielä vuosina 1856 - 1857, minkä 
jälkeen Maksimovits siirtyi selvittelemään Amurin keski- ja yläjuoksun 
kasvillisuutta. Ala-Amurin kasvillisuuden kuvauksensa Maksimovits jul
kaisi v. 1859 Pietarissa. 

Samanaikaisesti, vuodesta 1855 alkaen, perehtyi Ala-Amurin kasvilli
suuteen toinen suuri Kaukoidän kasvitieteilijä R. K. Maack. Rannikon kas
villisuuden selvittelyä jatkoi Maksimovitsin jälkeen D. Romanov. Tun
netuin Amurinmaan metsäalueiden kartoittaja 1850- ja 1860-luvulla oli 
A. F. Budistsev, jonka johtamat retkikunnat tutkivat sekä rannikon että 
Amurin laakson metsiä, niiden koostumusta ja puumääriä. A. P. Netsa
jevin mukaan Budistsevin työt ovat yhä Amurinmaan metsäntutkimuksen 
perusteoksia. 

Ensimmäisen intensiivisen vaiheen ( 1854 - 1867 ) jälkeen Ala-Amurin 
kasvillisuutta ei juuri tutkittu ennenkuin vasta 1920-luvulta alkaen. Voi
makas kasvillisuuden ja metsien tutkimus tällä alueella on alkanut 1950-
luvun lopulla, ja tämä vaihe jatkuu yhä. Yksityisistä tutkimuskohteista 

elstngl Y l ptsto 
e 1.rJa.sto 
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K.waL....L Amurinmaan sija..inti. Kirjoituksea.a. klaitellUn l.l.hinnl Ab.-Amuria. u . H.ab&rovakin ja Nikolaevakin 
vallat• aluetta. Indeksikartassa n4kyy Neuvostoliiton KaukoidJ.n hallinnollinen jako (Maaad.a..n.in, Ka.mt'åatkan, 
Sahatinin ja Amurin oblaatit sekA Hab&rovskin j a Pri.rnorje.n alueet e li k:rajt). 

!:.!&.:...!: The location of Lower Amur Region. The preaent paper deah prirnarlly with the reg'ion between 
Khabarovak and Nikolaevak. The index map ahowa the adminhtn. tive diatrlcta of the Soviet Far Eaat (the 
Ma.gadan, Kamchatka , Sa.kha.lin and Amur oblaata . and the K.habl.rova1r. a.nd Primorye re&iona or krah ). 

Taulukko 1. Erl.iden Suome-n ja Kaukoidan pail:ka.kuntien Umaatotu.D.IIIl.k..ia. A Suomi , B Ala-Am.urinm.aa (Boaorodalr.oe 
o~ km pohjoiuen kirjoitukaeua mainitusta SoiijakiD kylJ.at.J.), C Muita Kaultoidin alueita. Neuvo1toll1ttO& 
koskevat tiedot ovat teokun SOVETSKU SOYUZ (1911), Suomea koskevat KOLKIN (1969) mukaan. 

Table 1. Clima.Uc conditione o! eome locatimu Ln Finland (from KOLXKJ 1969) a.Dd the Soviet Far Eaat (from SOVET
sKii'Sövuz 1971). A Finland, B Lower Anlur River (Boaorocbkoe h loc.ate.d ca . 100 km a.orth from Sofihk, mentioned 
in the text: ), C Other reaiona .i.n the Far Eaat. 

M~=:~~=~~i!:;e,coc 
Vuot. 

K.anukauai L&mp&aum.rn.a 
Kea.kim.I.J.r. Kea.k.im. lwni-

Pa..ilckakunta aadem. hall&tOD pelte, d 
Helmik. Helnl.k. . Vuot . Annu. 

VeJel. period Temp. au.m kauoi (pvm, d ) 
Location Ar'lftual rabl.faU d 

ddsoc Snow-covered Feb. July ~oc > 10°C FTOat-(ree pe-

""" rlool d&te• cl 
period, d 

A Heleinld -6. 6 17. z 4. 8 688 173 IZ7 1300 
Jyvlekyll -8.7 16.9 3. 5 593 159 116 lllO (Tiedol p.~uttuvat) 

Oulu -9 .7 16.5 z. 4 500 ISO 103 1050 0 dat&) 
Sodankyll -13. 0 14 .7 -0.4 507 IZ6 81 780 

B Nikolaevak-na-Amure -ZO. 0 16. 5 .z. 4 5ll 131 103 1797 10. 6. -19.9- (100) 190 
Boaorodakoe -ZO.l 17 . 5 .z. 1 415 148 110 1987 1. 6 . -Zl. 9 . (lOS) 169 
Komaomolak-n.a-Amure -ZO. 3 19.9 .o. 1 499 16Z IZS Z381 Z7 . 5.-Z4 . 9. (119) IS7 
Habarovak -17. z Zl.l 1.4 569 118 142 Z74Z 13. 5. • Z. 10.(141) I H 

C Ohotak .zo. 0 II. 8 -5. 0 31>4 llO 63 1165 6.6.-19 9. (104) 186 
Petropavlovak-Kamti. -8 .6 IZ. I ••. 1 lll5 139 84 IZZ5 • . 6 . • 1. 10 .(1 14) 19Z 
Juino-S&halinek -IZ.3 IS. S z. 1 753 165 108 ZOlZ ll.S , -30. 9 . (IZI) 15) 
Vladivoatok -10.9 17. s 4 . 0 831 193 140 Zl>43 • s . . 9 . 10 .( 153) 72 



7 

voidaan mainita Sihote - Alin -vuoriston kasvistolliset erikoispiirteet, kuusi
ja pihtametsät, Amurin niittykas'villisuus, Ala-Amurin metsien erikois
piirteet, Ala-Amurin yleinen kasvimaantiede sekä A. P. Netsajevin lukui
sat tutkimukset, jotka käsittelevät pohjoisen Sihote-Alinin keskiosien sekä 
Gorin- ja Amgun-jokien laaksojen kasvillisuutta sekä Amurin laakson puu
vartisten kasvilajien levinneisyyttä. Viime vuosina Amurinmaan kasvilli
suutta, etenkin metsiä ja niiden hanan perusteita on tutkittu yhä yksityis
kohtaisemmin. Myös rantoja ja vesikasvillisuutta on kartoitettu, samoin 
Komsomolskin luonnonpuiston ja Sofijskin kylän ympäristön kasvillisuutta. 
Täydellinen kyseisten tutkimusten luettelo löytyy Netsajevin teoksista 
(NECHAEV ' 1970 yrn. ). 

3 . Amurinmaan metsien yleispiirteet 

31. Koreansembrametsät 

Amurin laakson eteläisimmän osan metsät kuuluvat koreansembra
lehtimetsäalueeseen ja lauhkeaan vyöhykkeeseen. Hemiboreaalisen vyö
hykkeen pohjoisraja voidaan ehkä parhaiten määrittää Pinus koraiensis 
-lajin levinneisyysalueen mukaan (vrt. HÄMET-AHTI yrn. 1974). Ky
seisen puulajin pohjoisimmat esiintymät ovat Sofijskissa, Amurin oikean 
rannan harjanteilla. 

Hakkuut ovat voimakkaina kohdistuneet sembrametsiin. Myös kulot 
ovat vähentäneet näiden metsien pinta-alaa, tuli nimittäin tuhoaa helposti 
sembrametsille tyypillisen, eri-ikäisen nousevan havupuutaimiston. Ko
reaneembra uudistuu kuitenkin hyvin luontaisesti, jos edes muutamia sie
menpuita säästyy metsikön hakkuusaa ja mikäli metsiä pystytään varjele
maan kulolta. Nykyisin, kulontorjunnan ja sembran aktiivisen suojelun 
ansiosta, tämän puulajin voidaan odottaa jälleen yleistyvän, mutta täysi
kasvuisia uusia sembrametsiä saadaan tietysti odottaa vielä vuosikymme
niä. 

Sembran seuralaislajistosta Ala-Amurilla voidaan mainita suurikokoi
set Tilia amurensis ja I· taguetii, Ulmus propingua, Fraxinus mandshu
rica, Phellodendron amurense ja Betula costata. Toisen latvuskerrok
sen puita ovat Ulmus laciniata, Acer ,mono, A. tegmentosum, f: · mayrii 
ja Maackia amurensis. Pensaista ovat yleisiä Taxus cuspidata, Ligustrina 
(Syringa) amurensis, Philadelphus tenuifolius, Eleuterococcus (Acantho
panax) senticosus, Corylus mandshurica, Lonicera gibbeflora. Liaanit 
ovat myös tunnusomaisia, ehkä yleisin on Actinidia kolomikta, muita la
jeja ovat Schizandra chinensis, Vitis amurensis, Menispermum dahuri
cum, A tragene ochotensis ja Diospyros nipponicum. Paikoin on myös 
sembrametsien saniaislajisto monilukuinen. 

Vielä edellistä monilajisempia ovat Kaukoidän varsinaisten lehtomet
säalueiden sembra-lehtisekametsät, joita on Amurinmaan eteläpuolella, 
Vladivostokin alueella, Koreassa ja Koillis-Kiinassa. Yksityiskohtaisen 
koko Neuvostoliiton Kaukoitää koskevan sembrametsien kuvauksen ja luo
kituksen on julkaissut Solovjev (SOLOV 'EV 1958). 

32. Kuusi-pihbametsät 

Koreansembraa kasvavat metsät käsittävät vain n. 4 % koko Amurin
maan metsien pinta-alasta. Vallitsevia ovat ajaninkuusi-ohotanpihtamet-



Kuva 2· 

Fig. 2. 
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Pinus koraiensis on Amurinmaan lauhkeiden eteläisten 
osien tärkein puu niin ekologisesti kuin taloudellisesti
kin. Tällaisiin koreansembran kantoihin sanotaah himala
jankarhun tekevän pesänsä. Hehtsirin luonnonpuisto, 
Habarovsk. - Kaikki kuvat kirjoittajan. 
Pinus koraiensis is the most important tree in the temper
~outhern part of the Amur basin, ecologically as well 
as economically. Himalayan bears are said to hibernate in 
large pine stumps like this one from Khekhtsir National 
Park near Khabarovsk. - All photographs by the author. 

Kuva~. Käpyjen keruuta koreansembrasta. Hehtsir . 
Fig. 3. Cone collection from Pinus koraiensis. Khekhtsir . 

sät, joita on nykyisin 40 "/o metsäalasta. Nämä ovat sembrametslin ver
rattuna pohjoisempia ja ylempänä vuoristossa esiintyviä, selvästi boreaa
lisia metsiä, joita on etenkin Amurin laakson pohjoisosissa ja Sihote-Alin 
-vuoriston rinteillä. Amurin laaksossa kuusi on lähes yksinomaan ajanin
kuusta {Picea jezoensis), joukossa saattaa varsinkin etelässä olla korean
kuusta (p. koraiensis). Amurinmaan pohjoisosissa ovat siperiankuusen 
(p. abies obovata) itäisimmät esiintymät, yleinen tämä viimeksimainittu 
puulaji ei kuitenkaan missään tällä alueella ole. Kuusen joukossa kasvaa 
miltei aina ohotanpihtaa IAbies nephrolepis ) . Paikoitellen on sekapuuna 
kuusi-pihtametsissä koreansembraa. Varsinkin pikkutaimina sembraa kas
vaa Amurin laaksossa Sofijskin kylään asti pohjoisessa. Hakkuut ovat vä
hentäneet kuusi-pihtametsien pinta-alaa, aikaisemmin nämä metsät ovat 
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käsittäneet yli 60 "lo metsä-alasta ja yli puolet koko maapinta-alasta . Pihta 
on hakkuissa ollut vähemmän haluttu, ja se on monin paikoin jäänyt jäljelle 
yhdes s ä lehtipuuston ja pieniläpimittaisen kuusen kanssa sembran ja kuusen 
poimintahakkuiden jälkeen. 

A. P. Netsajevin 1 NECHAEV• 1970) mukaan Amurinmaan eteläosissa 
kuusi-pihtametsiä on kaikilla rinteillä sembra-lehtimetsien yläpuolella 
n. 800 metriin saakka. Pohjoisessa ja rannikolla kuusimetsiä on tasanko
maallakin ja metsien ylärajana on 300 m. Kuusi-pihtametsien yläpuolella 
on lehtikuusi-haapametsiä, ja vielä näiden yläpuolella on Pinus pumila 
-vyöhyke. Amurinmaan pohjoisosissa ja tasangolla ei pihtaa tavallisesti 
esiinny kuusen seassa. Kuusen joukossa on aina jonkin verran koivua 
-etelässä koivulaji on Betula costata, pohJoisessa ~· lanata. Viimeksi
mainittu ~ · ermanii -ryhmään kuuluva laji saattaa joskus muodostaa oman 
koivuvyöhykkeen lehtikuusimetsien ja Pinus pumila -vyöhykkeen väliin 
taikka hakkuun seurauksena ylimpien kuusimetsienkin paikalle. Myös 
Tyynen meren rannikolla on miltei puhtaita ~· lanata -metsiä. 

Kuva 4, Fraxinus mandshurica . Hehtsir, 

Kuva 5. ~uercus mongolica on tyypillinen kuivien maiden puu . 
austalla Åmurin jokilaaksoa Habarovskin suuntaan, 

Fig , 5. ~ercua mongolica is a typical species on dry sites, 
n the background the Amur Basln near Khabarovsk is seen . 
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Sembrametsien lajeista kasvavat kuusimetsissäkin (va rsinkin etelässä) 
eräät liaanit, kuten Schizandra ja Actinidia, sekä pensaista Eleutero
~ senticosus, Lonicera gibbeflora ja Philadelphus tenuifolius. 
Kuusi- pihtametsien pikkupuista ja pensaista ovat yleisimpiä Sorbus sam
bucifolia, Pinus pumila (esiintyy erillisenä vyöhykkeenä rinteiden ylim
missä osissa, mutta lisäksi yksitellen alempanakin sulkeutuneessa met
sässä), Alnus kamtschatica (yleinen myös ylärinteillä yhdessä Pinus 
pumilan kanssa), Betula middendorffii ja Spiraea betulifolia. Harvinai
sempia ovat Weigela middendorfiana, Rhododendron hypopitys, Vacci
nium praestans sekä merellinen y_. ovalifolium, joka sisämaassa esiin
tyy vain Sofijskin kylässä. Kenttäkerroksessa ovat yleisiä saniaislajit 
sekä Linnaea borealis; myös sammalia on paljon. Lehtokorvissa ruoho
ja heinälajista on monilukuinen ja kasvillisuus hyvin rehevää . Epifyyttisiä 
jäkäliä on kuusikoissa runsaasti. 

33. Lehtikuusimetsät 

Ajaninkuusi- ohotanpihtametsät ovat tyypillisiä itäaasialaisia, "pohjoisen 
monsuuni-ilmaston" kasviyhdyskuntia. Sitävastoin Amurinmaan pohjois
osissa ja vuoristossa muuallakin esiintyvät lehtikuusimetsät ovat munner
ilmastoiselle Itä-Siperialle tunnusomaisia. Pääpuulaji on Larix gmelini, 
joka kasvaa toisaalta koko Amurin laaksossa alavilla , kosteilla ja kylmillä 
mailla sekä toisaalta korkealla vuoristossa kuusi-pihtametsien yläpuolella. 
Myös pohjoisessa, Ohotanmeren kylmän ilmaston vaikutuspiirissä lehti
kuusimetsiä on runsaasti. Lehtikuusimetsien ja.kaantuminen toisaalta ala
vien jokilaaksojen ja toisaalta vuoristojen populaatioihin sekä myös maote
reisiin ja merellisiin rotuihin tarjoaisi mahdollisuuden mielenkiintoisiin 
populaatiogeneettisiin tutkimuksiin. Ilmeistä on, että Larix gmelini 
-lajin (ja siihen liittyvien epäselvien lajien) vaihtelu on suuri. Pelkäs 
tään käpyjen koon perusteella tämän voi omakohtaisesti helposti havaita. 
Suuri vaihtelu on syytä pitää mielessä Larix gmelinin vanhoja ja uusia 
provenienssikokeita tutkittaessa. 

Lehtikuusta on voimakkaasti hakattu, mutta toisaalta kuusi-pihtamet
sien hakkuut sekä metsäpalot ovat edistäneet lehtikuusen leviämistä, rin
teillä alaspäin ja pohjoisesta etelään. Luontainen kehitys on nyt ilmeisesti 
kääntynyt päinvastaiseksi, hävityshakkuiden ja kulojen vähentyessä: kuusta 
ja pihtaa nousee lehtikuusimetsiin luontaista tietä. Aikaisemmin lehtikuu
simetsät käsittivät neljänneksen Amurinmaan metsien pinta-alasta, tällä 
hetkellä tuo osuus on hieman pienempi lehtipuiden voimakkaan ylei stymi
sen vuoksi (vrt. LUUKKANEN 1974). 

Nykyiset lehtikuusimetsät ovat siis suurimmaksi osaksi sekundaarisia , 
hakkuun jälkeen syntyneitä. Itse asiassa Amurin jokivarren rinteiden tyy
pillisin metsänäkymä on harva lehtikuusikko, jossa sekapuuna on koivua 
fB etula platyphylla, ~· mandshurica} sekä haapaa (Populus davidiana), 
paikoin myös tammea (Quercus mongolica). Korkeimmilla harjanteilla 
on myös säästynyt ajaninkuusta ja ohotanpihtaa , yks ittäin myös korean
sembraa. Amuriin lännestä laskevan Amgun-joen yläjuoksulla kasvaa leh
tikuusen joukossa myös mäntyä (Pinus silvestris), jonka levinneisyyden 
itäraja on juuri Amurinmaalla. 
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Kuva 6 . Ussurin taigakai nimitetään Amurinmaahan rajoittuvaa 
Habarovskin ja Vladivostokin välistä aluetta . Sen valta
laji on Pinus koraiensis . Kuvassa lisäksi mm . Picea 
~ezoensis , Abies nephrolepis, Alnus hirsuta ja 
etula cost~Hehtsir . 

Fig . 6 , "Ussuriiskaya taiga" which extends between Khabarovsk and 
Vladivostok, is dominated by Pinus koraiensis . This 
picture includes also Picea jezoensis, Abies nephrolepis, 
~ hirsuta and Betula costata , Khekhtsir. 

Lehtikuusimetsien kasvillisuus vaihtelee suuresti maan kosteuden ja 
maalajin mukaan. Karuilla mailla maa voi olla jäkälien peitossa, kos
teissa jokilaaksoissa heinät (ennen muuta Calamagrostis langsdorfii) ja 
ruohot muodostavat rehevän kenttäkerroksen. Pensaista esiintyvät leh
tikuusikoissa Betula middendorffii, Pinus pumila, Ledum rnacrophyllum, 
Spiraea betulifolia . Vain paikoitellen ovat yleisiä Lonicera edulis, Rosa 
acicularis, Ledum palustre, Rhododendron dahuricum ja Linnaea bore
alis. Kuivilla mailla kasvaa jäkälän ohella puolukkaa (Vaccinium vitis
idaea), hiekkamaat saattavat rajoittua rahkasuolalaikkuihin, joilla kasva
vat Chamaedaphne calyculata, Vaccinium uliginosum ja monet muut poh
joiset lajit. 

34. Hakkuiden vaikutus 

Havupuiden hakkuiden jälkeen metsäkuva muuttuu usein perusteellisesti. 
Sembra-lehtimetsissä muutos saattaa olla vähäisempi, koska sembraa yli· 
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päänsä on näissä metsissä harvassa ja koska sembrayksilöt ovat hyvin eri 
ikäisiä . Kuusi-pihtametsissä on tavallisesti tiheä havupuiden alikasvos 
varttuneen metsän alla. Poimintahakkuiden jälkeen uusi havumetsä syn
tyy yleensä luontaista tietä jäljelle jäävistä pienikokoisista havupuista ja 
taimistosta, ilman suurta puulajisuhteiden muutosta. Avohakkuun jälkeen 
tilanne on toinen . Varsinkin koneellisen, kesäaikaan tapahtuvan korjuun 
jälkeen suurin osa havupuiden taimistosta tuhoutuu. Tul oksena on puulajin 
vaihdos , tilalle kasvaa aluksi koivu-haapametsä (Betula platyphyll! 
etelässä myös ~ mandshurica; Populus davidiana) , kuiv emmilla rin
teillä pääpuulajiksi saattaa tulla tammi (Quercus mongolica ), joka pai
koitellen esiintyy yleisenä tällaisilla mailla jo i lman ihmisen vaikutusta. 

Varsinkin aikaisemmin kulot olivat yleisiä hakkuualoilla ja muuallakin. 
Kulon jälkeen syntyi joko edelläkuvatun tapainen lehtimet sä, lehtikuusikko, 
taikka metsän tilalle ilmestyi pysyvä pensas- tai heinäkasvillisuus {Rubus 
sachalinensis, Calamagrostis langsdorfii ym. ) Amurin alajuoksulla, 
Kizi-järven ympäristössä tällaisia heinikoksi muuttuneiita entisiä metsä
maita on kymmeniä tuhansia hehtaareja. 

Kirjoitussarjan toisessa osassa käsitellään mm . Amurinmaan koil
lisosan {Sofijskin seudun) kasvillisuutta . Tulevaan osaan liittyy myös 
laajahko viitekirjallisuusluettelo. 
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DEN~ Ilo 1...0 Cå 1 N UUT\t.t'ALSTA 

Lehtemme sisältö on vuosien varrella - viidestäki.n voi jo niin 
sanoa - ollut varsin vaihteleva ja pystynyt varmaankin antamaan 
jokaiselle jotakin huolimatta lukijakuntamma dendrologisen kiin
nostuksen varsin erilaisista lähtökohdista. Yksi puute lehdessäm
me kuitenkin on. Siitä puuttuvat kokonaan lukijoiden lähettämät 
pi.kku-uutiset. Alkuaikoina tällaisia pikkujuttuja oli, mutta si t
ten ne katosivat. 

Tarkoitamme pikkujutuilla tässä lähinnä lukijoiden luonnossa 
liikkuessaan tekemiä havaintoja, esimerkiksi jonkin puun tai pen
saan kasvamistll• siellä, missä sen ei pitäisi lainkaan esiintyä, 
ihmetystä herättäviä muotoja, värejä, kukintoja, hedelmiä jne. 
Siis yleensä kaikkea sellaista, mikä havainnon tekijässä on he
rättänyt mietteitä, pohdiskelua, kenties kirjallisuuden penkomis
takin. Ehkei vastausta ole löytynyt, ehkä joku toinen on kokenut 
saman. Näillä pikkujutuilla tieto leviäisi, herättäisi ehkä kes
kustelua, ja moni mielenkiintoinen havainto tulisi talletettua 
myös tutkijoiden tietoon. Voitaisiin ajatella niinkin, että luki
jat lähettäisivät kuvauksen ja näytteen havaitsemistaan kummajai
sista toimitukselle, joka hankkisi asiaan selvityksen ja kertoi
si sen lehden palstoilla . Seuramme jäsenistöstä löytyy varmaankin 
asiantuntija minkä tahansa kummajaisen selittämiseen. Tällaiset 
tiedonannot palvelisivat seuramme tarkoitusperiä ja, uskallamme 
väittää, myös kiinnostaisivat koko jäsenkuntaamme harrastelijoista 
tieteentekijöihin. 

Hyvät lukijat, eiköhän sovita, että t ästä keväästä , tästä numeros
ta lähtien katselemme puita sekä pensaita ja luontoa yleensäkin 
sillä silmällä, että toimitukseen tipahtaa kir je sieltä , toinen 
t äältä. Me todella odotamme kirjeitä ja korostamme, ettei pieni
kään tiedon pala ole tarpeeton! 
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Robert J . Rainio 

TIDIGARE EJ FRAMFÖRDA SYNPUNKTER OU BOKENS EXISTENS .!ÖJLIGHETER 

I SÖDRA FINLANDS KUSTLAND 

Boken (Fagus sylvatica) hör till den tempererade zonens mest imponerande 

trädslag . För varje resenär från Norden med ens det minsta intresse för 

naturen utgör bokskogen på sakta fallande sluttningar en oförglömlig 

upplevelse . När vi för första gången färdas söderut är det i Skåne 

f rämst bokskogarna som förkunnar ankomsten till tidigare ej upplevda 

nejder , helt avvikande från det vi är vana vid . 

Erfarenheter om bokplantering i ?inland 

Så gott som samtliga finländare har alltid tänkt och tänker sig fort 

farande boken som ett söderns barn utan den minsta möjlighet att bilda 

annat än på sin höjd tynande buskar i vårt bistra klimat . Tär prof . 

Cajander en gång skrivit att "kan på sydvästkusten växa opp till ett 

5- 6 m högt busklikt träd" så har saken ansetts slutbehandlad och samt

li~a auktoriteter har efter honom nöjt sig med att bara upprepa denna 

fras . Visst har det funnits några , som trots allt. experimenterat , men 

då det mesta skattade åt förgängelsen under var gavintrarna - 39- 43 , har 

man nöjt sig med att bokens saea är all och nyplanteringar har sedan 

dess ej vidtagits . 

De lyckade experimenten äro lätt räknade , dock desto mer anmärknings

värda . Pingstexpeditionen - 74 besökte dem praktiskt taget alla ; om 

den mest vidlyftiga planteringen i Bromarf , Rilax har gårdens egen son , 

M i k a e l A m i n o f f i DSI! 2/Vol. 5 lämnat en förtjänstfull be

skrivning . Utgående från ett stort antal träd har det naturliga ur

valet här kunnat välja ut extremvarianterna från en ursprungligen dansk

skånsk proveniens . De i artikeln sist beskrivna kalamiteterna med 

röta och grentorka etc . torde kunna hänföras just till klimatets marginal

natur för proveniensens existens . Precis likadana f öreteelser har ju 

observerats i motsvarande alltför sydliga granprovenienser . 
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Fig. 1. Bokskog i värskrud inte i Skåne, utan i ~älardalen, 

Ekerön , Ekebyhov (maj -69) . 

Fig. 2. Interiör från en välvuxen bokdunge i Roslagen , Hargs 
bruk, Fagerön, exakt i höjd med Helsingfors. 

Bokens klimatkrav 

Det finns flera fakta som ställer den allmänna finska uppfattningen 

om bokens härdighet i t vivelsmål . För det första äro rikssvenska 

källor ej alls av samma mening som Cajander . Uppgifter om god härdighet 

minst opp till Dalälven och norröver äro genomgående i all svensk 

litteratur . För det andra talar förhållandepa i mellan- Europas bergs 

trakter ej alls emot bokens goda härdighet . Här stiger bokskogarna på 

bergssluttningarna opp till orohemiboreala zonens övre gräns (motsvarande 

vår zon I) men boken i blandbestånd även långt däröver . 

En intressant uppgift finner vi i Deutsche Dendrolo~ische Gesellschaft ' s 

årsbok - 73 . Sakkunniga som studerat trädslagsekologin har fastslagit 

värmesumman 1300°C som varande den gräns , där bokens möjligheter i 

konkurrens mot granskogen står i jämnvikt . Denna värmesumma ä r rådande 

i stora delar av Åboland samt västra och mellersta '!yland . Särskilt 

att understryka är att boken finner sig tillrätta även med mindre värme , 

men här kan de~ alltså redan med fram~ån~ gå i kamp mot ~ranen . Det är 

ock att observera , att i bergtrakterna stiger boken alltid högre opp än 

eken (ek- bok- gran) , helt i motsats till nordF,ränserna i Skandinavien 

(bok- ek- gran) . Naturli~tvis har de flesta bergstrru~terna i mellan

Europa ett rätt maritimt klimat och man kan således ej helt dra lik-

hetstecken med våra förhållanden . Helsingin Yli plston 
et.säkl~aato 
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Den prickade linjen: Bokens nordgräns i Skandinavien. 
Punkterna: spontana eller ursprungligen planterade, numera helt na

turaliserade förekomster norr om den vanligen angivna nordgränsen . 

Bokens utbredningshistorik 

Även i t rädslagens utbredningshistorik finner vi belägg för misstankar 
mot den rådande f inska uppfattningen . Efter den senaste istiden fanns 
det andra trädslag dom snabbare spred sig ut över marker , som isen hade 
lämnat efter sig . Boken spred sig i mycket sakta mak från sina refugier 
ant . i södra Frankrike och hann till Skandinavien först sedan värmetiden 
kulminerat och representerar således tillsammans med avenboken den sista 

inkomlingen i Skandinaviens trädflora . Låt oss därefter citera en 

svensk publikatien (Våra träd s . 32- 33) : " .. under den tidi are sub
atlantiska tiden trängde boken norr om sin nuvarande nordgräns. !an 
antager att bokens reträtt från sina framskjutna ställningar skett i 

hMvudsak först efter år 1000 eKr . ( ! ) Pollenundersök:ningar har visat 
att boken förekommit i Dalsland , Värmland , Närke , Dalarna och Uppland 
samt på Öland och Gottland ." Som orsak till denna reträtt anges "den 



17 

ökade efterfrågan på virke och ·den ökade odlingen" och även "lokala 
klimatiska förändringar " bl.a . tillföljd av insjöarnas igenväxning 
till torvmossar . "Ännu viktigare i detta sammanhang är den fortsatta 
försämringen av jordmånen •••. det bildas ofta torvartade humuslager , 

där .•• boken har mycket små möjligheter att hävda sig , .•. men granen 
trivs utmärkt och undantränger småningom boken . " Samma orsaker alltså 
som förintat de fornnordiska ädellövskogarna i allmänhet . Tilläggas 
kan att på grund av några pollenfynd vaga misstankar framförts om att 
bokens yttersta utposter skulle ha hunnit även ut till Åland . 
Sammanfattningsvis kan det med skäl påstås att boken helt enkelt ännu ej 
hade humit i Norden erövra si tt kl i mat i skt möjliga område , innan 
människan började tränga den tillbaka med svedjebruk , åkerröjning , 
boskapsbete och med att hjälpa fram dess värsta konkurrent granen . 
De förändringar i klimatet som skett under de senaste 1000- 2000 åren 
äro av underordnad betydelse . 

Proveniensproblemet 

Boken har under senare tid ej utg~rt någon attraktion för skogsmännen 
i ekonomiskt syfte , snarare tvärtom . Detta har haft som följd , att 
bokens proveniensfrågor jämnförtmed t . ex . granens äro helt outredda . 

En mycket varierande vitalitet hos en mängd i Sverige i parkvårdssyfte 
utförda bokplanteringar ger oss dock orsak att förmoda en minst lika 
strikt fördelning i klimaraser som är fallet hos granen . Kartan som 
publiceras här är baserad främst på egna iakttagelser och även om den 
ingalunda är komplett , ger den i alla fall en god uppfattning om den 
verkligen vitala bokens fördelning över sgs . hela södra och mellersta 
Sverige . Jämnför man fördelningen med Sveriges zonkarta märker man 
snart , att förekomsterna inte l okaliseras enbart till de klimatmilda 
områdena , utan finnes även i zon IV , mycket väl motsvarande vår zon I . 
Dessa till en del reliktartade bestånd utgöra med all säkerhet ett 
material med en helt annan klimatanpassning än det som hittills in

förts i våra parker . 

Bokene biologieka krav 

En abeolut förutsättning för att lyckae med bokkulturer är att känna 
till bokens biologieka krav och eärdrag . Vill man grundligt fördjupa 
eig i desea frågor rekommenderas en i Sverige publicerad monografi om 
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"Den skandinaviska bokskogens biologi" . Här skall enbart de viktigaste 
synpunkterna i bokbiologin framföras : 

Boken är alltså inte alls så känslig för v i n t e r k ö 1 d som 

man i Finland allmänt tror , temperat~rer på omkr . - 30°C skadar i all
männhet ej . Däremot är boken mycket känslig för sena v å r f r o s t -
e r , varom Tor Nizelius må citeras : "Ett hinder för bokens spontana 
framträngande över sin markerade gräns i norr och öster anses i sista 
hand risken för sena vårfroster utgöra , vilka stör blomningen och så
ledes ödelägger fruktsättningen . Däremot låter sig boken med framgång 
odlas långt över denna gräns ; storvuxna träd påträffas ännu norr om 
Uppl a nd ." Vid kultur bör denna vårfrostkänslighet noggrant beaktas ; 
om man ej har möjlighet att placera plantorna i en sluttning eller in
vid en vattenyta , är skärm av helst lövträd en nödvändighet . Det må 
hänvisas till att man ej ens i Tyskland kan dra opp bok på öppna frost 
länta arealer utan även där måste boken föryngras under skärm. 

Eokens stora s k u g g t å 1 i g h e t är allmännt känd . I detta 
hänseende räknas den till den europeiska kontinentens allra tåligaste 
t rädslag efter Taxus och Abies alba . Den anses tom . tåla något mera 
skugga än vår vanliga gran . Denna egenskap gör den väl lämpad just för 
plantering i äldre tr~ds skugga och skydd . Därvid bör man dock alltid 
beakta även den rådande rotkonkurrensen som begränsande faktor . I vårt 
marginalklimat kan man kanske ej anse skuggtåligheten fullt lika stor 
som i bokens kärnområden och därför ej utsätta kulturerna för alltför 
djup beskuggning . 

Bokens krav på j o r d m å n är tämligen beskedliga . Den är ej 
alls så krävande som tex . våra ädla lövträd , eken kanske ~~dantagen . 

I norra Tyskland kan den i konkurrens tränga ut alla andra trädslag på 
samtliga marker utom tarra tallmoar och på mycket våta eller försumpade 
marker . I vår skala skulle detta betyda alla boniteter fr . o . n . svag 
blåbärstyp oppåt . Dock är boken klart kalkgynnande och trivs bäst på 
neutrala eller svagt sura jordar . För våra f örhålland en skulle den 
bäst lämpade placeringen för bok således vara en svagt sluttande terreng 
av blåbär- oxalistyp invid en sjö eller under en skärm av glest stående 
äldre lövträd , ev . tall . 

Boken är i stort sett en oceanisk art och trivs därför bäst i om
råden med riklig och jämn n e d e r b ö r d . Därför kan man ifrågaställS 
den allmänna uppfattningen att Åbolands och Nylands skärgårdar skulle 
vara de för boken i Finland bäst lämpade områdena . Skärgården och syd
västra kustlandet har en ofta rätt sparsam f örsommarnederbrörd, vilket 
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ytterligare försvåras av tidig snösmältning och grunda bergbundna 

jor~ar . Trakterna kring Lojo sjö torde måhända bäst lämpa sig för 
boken . 

Skadedjur hotar bokplanteringar 

Vid uppdragning av bok bör man ytterligare ta hänsyn till skadedjuren . 
Boken smakar sorkarna mycket bra och plantering i grä sbunden jord är 
därför dömd till misslyckande . Plantering på gamla åkrar kan lyckas 
bara genom att under många år hålla öppet kring raderna och samtidigt 
strö gift i omgivningen . Bäst vore att kunna plantera i "grönt ris" , 
dvs . direkt i skogsterreng våren efter en kraftig ljusruggning. En 

annan mycket besvärlig jycke är haren som under vintermånaderna med 
förkärlek nyper åt sig späda bokskott och kan gå även på stambarken . 
Hönsnät kring varje planta eller runt hela planteringen är att förorda 

om man ej med andra medel lyckas hålla denna ~räktare på avstånd . 
Om älgskador på bok är undertecknad illa underättad , dessa torde inte 
vara lika svåra som på eken (se DSN 1/Vol . 5) . 

Sammanfattning 

Man kan med goda skäl påstå att en fullt utvecklad finsk bokskog inom 
sydvästra Finlands kustland , i bättre lägen även inom zon II är fullt 

möjl i g . Det gäller bara att få tag på de rätta provenienserna och att 
kärina till bokens biologiska krav . De misslyckanden man hittills haft 
beror helt enkelt bara på att man ej kännt till dessa numera själv
klara principer . 

Litteratur : 
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C. H. Bornebusch 

Den skandinaviska bokskogens biologi 
(Svenska skogsvårdsföreningens tiskrift 193 1) 
Boken om träd 

Boken 
(Arnold - Hustich Våra träd) 
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Svetislav B. Kolarovic 

HIUKAN MURUJA SUUREN NAAPURIN PÖYDÄLTÄ 

J oululoman aikana sain Moskovasta mielenkiitoisen kirjan 
"Botanits eskije sady SSSRK (Neuvostoliiton kasvitieteelliset puu

tarhat ). Tekijä on akateemikko N. V. Tsitsin , NL : n ja myös Mosko

van suurimman kasvitieteellisen puutarhan johtaja (Moskovassa ja 

eräissä mui s sa kaupungeissa on useita kasvitieteellisiä puutarha
ja) . Kirjan lopussa on kaikkien paikkojen luettelo, jossa on myös 
kunkin kasvitieteellisen puutarhan tai dendrologisen puiston joh

tajan os oite . Neuvostoliitossa on yli 100 kasvitieteellistä puu
t arhaa . Vallankumouksen aikana niitä oli 20 , vanhimmat niistä 
ovat jo yl i 250 vuotiaita . Niiden pinta- ala on nyt 9000 ha . Niis 

s ä tutkitaan kasveja , tuodaan muualta kasve j a sekä testataan niitä , 
ja hyviä uusia kasve.ja monistetaan koko maakuntaa varten . Puutarhat 
julkais evat kirjoja ja kasviluetteloja ja vaihtavat siemeniään ja 

j ulkai s ujaan muiden maitten vastaavien laitosten kanssa . 

Ainutlaatuisena maailmassa mainitaan napaseudun kasviteiteellinen 
puutarha Kirovskissa Kuolan niemimaalla (per . v : na 1931 , 350 ha) . 

Täällä on 2200 lajia , niistä puita ja pensaita 200 . 

Jopa Jakutskissakin on botanitseski sad , (per . vuonna 1962 , n . 620 

ha) 1556 lajia , puita ja pensaita 77 . Pahin pakkanen on - 64° C. 
Mitähän kasvaa tässä kylmässä helvetissä? No niin , luettelossa ovat 
mm . Aconitum , 34 viljalajia , Delphinium , Dianthus , Polemonium , 
Allium , Linum , Iris , Lilium , Hippophae , Syringa josikaea , Cotoneaster , 

Rosa , Berberis . 

Jaltassa on hieno ja valtava puutarha vuodesta 1812 (n . 960 ha) . 

Jo vuonna 1824 istutettiin sinne 175 000 kasvia . Vuonna 1854 oli 

siellä kasvihuoneissa 14 000 kasvia . On mm . 18~ ruusulajia . Yleen
sä kaikki eksoottiset kasvit ovat täällä tavattavissa . Amerikan jät

tiläiset ovat jo massatuotannossa puistoja varten, samoin monet iki

vihreät kasvit , joiden nimet ovat minulle melko outoja : Venäläiset 
eivät valitettavasti lainkaan käytä latinalaisia nimiä , joten luki-
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ja on avuton kun paraskaan sanakirja ei sano mikä on esim. joku 

dzelka japonskaja tai terpentinnoje derevo tai agar- agar) . Tästä 

asiasta kirjoitinkin akateemikko Tsitsinille Moskovaan . Olen ve

näjän opettaja , mutta silti löytyy ylivoimaisia sanoja , joita en 

ole vielä milloinkaan tavannut . 

Tbilisin puutarha on vuodesta 1625 (161 ha) . Tässäkin on eksootte

ja , joista parhaassa tapauksessa tunnen nimen (Espanjan jalokuusi , 

Juudaan puu , Exochorda , Japanin magnolia, Stiraks jne . ). 

Batumi on myöskin hienon ilmaston alueella , jo ihan Turkin tuntumas

sa merellä , joten täällä on myös erittäin hienoja kasveja , mm . 17 

magnolialajia , 94 eri ruusua , 60 eri eukalyptusta . Oikeastaan koko 

maailma on täällä edustettuna (9 maantieteellistä osaa) . Ilmestynyt 

on jo kolme opasta . Kaikista paikoista tehdään tutkimusmatkoja . 

Batumista tehtiin 60- luvulla 10 matkaa , mm . Sahalinille . Batumi on 

uranuurtaja subtroopisen kasvillisuuden levittäjänä ustan meren 

alueella (Japanin vaahteran puutarhamuod ot, Calistemon , Japanin kas 

tanja, Cupressus lawsoniana, 10 lajia kameliaa, Liriodendron , Japa

nin kryptomeria , Weymouthin mänty , Magnolia kobus , suotammi) . 

Vladivostok on kai kaukaisin paikka tässä pikkukirjassa . Japanin , 

Korean ja Kiinan kasvien ystävänä huomaan heti vanhoja tuttuja, si

käläisiä havupuita , aralioita , pähkinöitä . ~tta on täysin vierai

takin kasveja : Mongolian tammi , Amurin lehmus , Dahurin koivu . 

Eräs toinen ainutlaatuinen paikka maailmassa on Parnirin biologisen 

instituutin kasviteteellinen puutarha Horogissa (per . 1940) . Kor

keus on 2100 - 3500 meren pinnan yläpuolella . Kuivuus on kiusalli

nen , vuodessa sataa 150-250 mm . Sula aika on 130 vrk . Lämpötila 

- 30° ja +35° välissä . Kasteluvesi on pääasia , joka tuottamalla suu

ria kustannuksia jarruttaa laajennustöitä (silti on jo 612 ha 

urotyö niissä oloissa! ) . Lajirikkaus tulee parhaiten esiin seuraa

vissa : Vaahtera - 22 , koivu - 14, poppeli - 18 , paju - 50 , kuusama 

- 42 , ruusu - 25 , orapihlaja - 40 , Berberis - 24 , Spirea - 20 , 

omena - 18, pihlaja - 17 , hernepensas - 16 , tuhkapensas - 14, kata

ja - 11 ,kirsikka- 11, viinimarjapensas - 9 , tuomi - 8 , syrceni - 8 , 

sipul i - 40 , Iris - 40 . Kirjastossa on 6000 nidettä . He toivat rum . 

perunan seudun viljelijöille . 6 luvulla tuli seudun käyttöön 55 

uutta lajia puita , pensaita ja muita kasveja . 
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Leninogorskissa on mm . 120 sipulilajia, gladiolusta 242 lajia, mut
ta vain 6 eri iristä. 

Lvovissa on kaksi kasvitieteellistä puutarhaa, v:sta 1823 ja 1870, 
yliopiston ja puuteknillisen institutin . 

Leningradissa on kolme paikkaa, botaanisen instituutin, yliopiston 
ja puuteknillisen akatemian . Ne perustettiin v . 1714, 1840 ja 1833, 
ensinmainittu Pietari Suuren käskystä . 

Moskovassa on viisi kasvitieteellistä puutarhaa, joista suurin on 
361 ha :n alueella . Viime mainitulla on sekä tieteellinen että hal
linnollinen johtoasema alallaan, joten kirjan tekijä akat . Tsitsin 
on koko alan pääjohtajana. 

Kirjan kuvat eivät ole mainittavia , eivät edes värikuvat . Paras 
asia kirjassa on minusta joka paikan johtajan osoite , joten nokkela 
dendrologi saanee hiukan siemeniä ja kirjallisuutta . 

Toimituksen lisäys: 

Artikkelin kirjoittaja, Svetislav Kolarovic on jo ottanut yhteyt
tä useisiin kasvitieteellisiin puutarhoihin Neuvostoliittoon ja 
saanut erittäin myötämielisiä vastauksia . Siemenmateriaalia alkaa 
saapua, ja Neuvostoliitossa toivotaan vastaavasti saatavan jota
kin Suomesta . Esimerkiksi Betula birkalensis on kovin haluttu , 
ja "delektuks ia" eli luetteloita täältä saatavissa olevasta mate
riaalista kysellään . 
Slavko Kolarovic toivoo kiihkeästi apua muilta Suomen dendrologeil
ta j a alan laitoksilta lupaavasti alkaneiden vaihtosuhteiden jat
kamiseen ja edelleenkehittämiseen . Kaikkia asiasta kiinnostuneita 
pyydetään ottamaan yhteyttä toimitukseen tai mieluummin suoraan 
dendrologi Kolaroviciin (katsokaa Kirpputori-ilmoitusta toisaalla 
tässä lehdessä 

K 0 R J A U S 

Lehtemme edellisessä numerossa oli tapahtunut kuvatekstien sekaan
nus, joka tässä jälkikäteen korjattakoon . P . l . A. T i g e r -
s t e d t i n kirjoitukseen "Alppiruusujen jalostusta Suomessa" 
liittyvässä kuvassa 1 ei esiinny Rhododendron smirnowii vaan 
Rh. brachiharpum ssp . tigerstedtii. Vastaavasti lehden kansi
kuvassa n·· dään Rh . s mirnowii eikä .!!!!· brachycarpum ssp . tiger
stedtii. 
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VA.~ TA.TA.AN 

Toisaalla lehtemme tässä numerossa on lausuttu toivomus, että 
jäsenistö muistaisi toimitusta ja samalla koko lukijakuntaa 
pikku tiedoilla luonnossa havaitsemistaan mielenkiintoisista 
seikoista. Samassa yhteydessä kaavailtiin myös kysymys- ja vas
tausosaston perustamista lehteemme . Tässä se nyt perustetaan . 

11 Kysyvälle vastataan" - palstalla julkaistujen - nimimerki l lä tai 
omalla nimellä - kysymysten ja vastausten tarkoituksena on ja
kaa hyödyllistä tietoa koko jäsenkunnalle kaikesta siitä , minkä 
laaja harrastuskenttämme sisäänsä sulkee , Tietenkin yksi jos 
toinenkin voi selvittää mielessään pyörivän pulman kysymällä 
suoraan asiantuntijalta . Ongelma voi selvitä , mutta vastaus jää 
vain kysyjän tiedoksi . Moni muu saattaa jatkuvasti pohtia samaa 

' asiaa . Tällä palstalla tieto menee kaikille . Erityisen antoi-
saksi tämä seuran uusi palvelumuoto voisi tulla niille jäse
nille , jotka hajallaan maaseudulJa asuvina ovat kaukana "tieto
lähteistä" . 

Pistäkää siis pulmanne - niitä varmasti löytyy - paperille ja 
toimitukseen . Liitteeksi sopii lähettää esim . näyte tai valo
kuva , jos aihetta siihen on. Toimitus pyrkii löytämään vastaa
jaksi varman asiantuntijan ja julkaisee kysymyksen ja vasta
uksen seuraavassa numerossa . Jäämme odottamaan - kuka ehtii 
ensimmäiseksi . 

Kestävin taimi tulee 
T ei IIe hlllvimmaksi 1 

Ilmainen taimihinnasto lä

hetetään pyydettäessä. 

AHOSEN 
TAIMISTO 

Iso-Aho 43500 Karstula 

puh. Vahanka 317. 
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Seuramme jäsenjoukko on koulutukseltaan, ammateiltaan ja harras
tuksiltaankin varsin kirjava. Yhteisenä nimittäjänä meille on suu
ri luonto, kiinnostus sen mon.inaisiin ilmiöihin. Sen merkeissä 
saw1aan joukkoon sulautuvat hyvässä sovussa harrastelijat, leipä
työtään tekevät ammattilaiset ja luonnon parissa puuhaavat tie
teentekijät. Joku rakentelee omaa arboretumia, joku kasvattaa 
kotipihansa kaunistukseksi tai omaksi ilokseen joitakin harvinai
suuksia, kenties matkoilla "rassattuja 11 erikoisuuksia. Botanis
tien keräilyinto on loputon, "käpykaartilaisten" kokoelmat kart
tuvat hiljalleen ja aina silloin tällöin eksyy kirjallisuuden 
kerääjän hyllyyn jokin uusi aarre. 

Kun harrastukset ovat moninaiset, on selvää että puutteiden osalta 
vallitsee runsaudenpula. Yhtä selvää on , että jossakin jollakin 
on ylimääräisenä ja toisarvoisena sellaista, jota joku toinen ki
peästi kaipaa tai suorastaan himoitsee. Rahalla on yleensä mahdol
lista mielihalujaan tyydyttää, mutta halvempi ja joissakin tapauk
sissa tehokkaampikin keino on vaihtaminen. Kysymys on kaikessa 
yksinkertaisuudessaan tiedosta: kenellä on sitä, mitä minä haluan, 

Tiedon välittämiseksi lehtemme toimitus on päättänyt avata •Dend
rologin kirpputorin". Uskomme että monella taholla- kenties ai
van arvaamattomissa paikoissa - on siemeniä, taimia, käpyjä, 
kasvinäytteitä, kirjoja jne , ja myös vaihtohalukkuutta . Kaupalli
set ilmoitukset eivät kuulu tälle palstalle, sillä kirpputorin 
tarkoituksena on välittää jäsenten harrastuksiin liittyvää vaih
totietoa: mitä on, mitä halutaan , mistä saa. Myös osto- ja myynti
tarjoukset tulevat kysymykseen , mutta vain yksityisten henkilöi
den esittäminä ja 11 harrastelijamaisia 11 määriä koskevina . 

Toimitus toivoo, että kirpputori palvelisi erityisesti innokkaita 
pihatarhuri-botanisteja sellaisten kasvierikoisuuksien hankin
nassa, joita ei löydy kotimaisten taimisto- ja siemenliikkeiden 
valikoimista. Kirpputori-ilmoitukset, joista on alustavasti pää
tetty periä 10 mk/kpl seuran toiminnan tukemiseen, on laadittava 
mahdollisimman lyhyiksi ja asiallis iksi. Pitkiä luetteloja ei jul
kaista . Ensimmäiset tiedotteet tulevat tässä malliksi: 
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Onko kenelläkään ylimääräistä kappaletta tästä ainoasta suomen
kielisestä koko dendrologian kattavasta käsikirjasta: 

A.K. Cajander: Suomen dendrologian pääpiirteet (1917) 

Tarjoukset osoitteella: Pentti Alanko , Korsutie 34, 00370 HKI 37. 
Puh. 90-557 263 (iltaisin). 

Kaivataan monistusmateriaalia tai valm. taimia seur . lajeista: 

Akebia quinata, Celastrus scandens, Hypericum patulum, 
Kalmia angustifolia , !1agnolia sp., Ptelea trifoliata, 
Stephanandra incisa. 

Tarjoukset ja vaihtotiedustelut: Jouni i .kola , ~läyrätie 2 D 56, 
00810 HKI 81. Puh. 90-556 276 (työ) tai 90- 789 152 (koti). 

Halutaan ostaa: 

Risto Sarvas : Havupuut 

Tarjoukset osoitteella: Kari Nikulainen, Viherkalliontie 1 D 32, 
02710 Viherlaakso. 

Neuvostoliitosta saatu pieniä perennasiemeneriä: 

Leninogorskista: Iris 4 lajia, Allium 8 lajia, Corydalis , 
Thalictrum, Primula, Erythronium , Tulipa, Clematis, ym. 
Yht. 38 lajia. 
Kiovasta : Eremurus 11 lajia, All ium 8 lajia . 
~uualtakin on tulossa . 

foia teriaalin vaihdosta kiinnostuneet , ottakaa yhteyttä: 
Svetislav B. Kolarovi6 , Isolammenkatu 8 B 59 , 33710 Tampere 71. 

VIRKKALAN T AIMISTOT 

puh. 912-41153 

Olemme erikoistuneet aitataimUn 

hedelmäpuihin ja marjapensaisiin 
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KESÄRETKIKOHTEEMME: 

MONTENEGRON JA HERTSEGOVINAN VUORISTOT 

Lehtemme viime numerossa (4/1974) tiedotettiin alustavasti, että 
Dendrologian Seuran vuotuinen kesäretki on kaavailtu suunnatta
vaksi ensi kesänä Jugoslaviaan. Matkaohjelman suunnitteluun on 
talven aikana osallistunut kymmenkunta seuramme aktivistia. 
On päädytty siihen, että matka keskitetään maan keski- ja 
eteläosien vuoristoihin, Montenegron ja Hertsegovinan "suomalais
ilmastoisille" seuduille. Retkiohjelma on pääpiirteissään seu
raava: 

7.7. Maanantai . Tilauslento Helsinki - KlagenfUrt (Itävalta), 
klo 21.00-23.05. Bussilla Jugoslaviaan Kranjiin , missä 
yöpyminen. Bussimatka n. 45 km . 

8.7. Tiistai. Bussilla Kranj - Ljubljana , n. 25 km . 
Reittilento Ljubljana - Dubrovnik, perillä n. klo 9. 
Tutustumista Dubrovnikiin ja Välimerenilmaston kasvil
lisuuteen. Käynti Trstenon arboretumissa 20 km Dubrov
nikista pohjoiseen. Illalla bussilla sisämaahan Hert
segovinaan, Dubrovnik - Foca , n . 120 km . Yöpyminen 
Fol5assa. 

9.7. Keskiviikko. Re tkeilyä Perucican aarniometsässä Focan 
eteläpuolella. Peru~ican luonnonpuisto on Euroopan 
laajimpia luonnontilaisia metsäalueita . Korkeus meren
pinnasta vaihtelee välillä 800 - 2000 m. Kasvillisuus 
hyvin vaihtelevaa. Neikäläisten puulajien ohella met
sää muodostavina esiintyvät mm . guercus petraea, Acer 
campestre, ~· pseudoplatanus, A. heldreichii, !. mon
spessulanum , ~ silvatica, Carplnus betulus, Ostrya 
carpinifolia, Cerasus avium, Tilia platyphyllos, Frax
inus ~. Pinus nigra, P.~pinaster , E· mugo, Abies 
alba. Yöpyminen edelleen Focassa . 

10.7. Torstai. Bussilla Foca - Visegrad , n . 60 km . Pääosa 
päivästä retkeillään Visegradin lähistöllä 
Picea omorikan luontaisilla esiintymispaikoilla. 
Iltapäivällä bussimatka jatkuu Montenegroon reitillä 
Visegrad - Pri jepolje - Pec, 150-200 km . Yöpyminen 
Pecissä. 

11.7 Perjantai. Retkeilyä Pecin lähistöllä Pinus peuken ja 
Pinus heldreichiin esiintymisalueill a. Yöpyminen edel
leen Pecissä . 

12.7. Lauantai . Bussilla Pec - Titograd - Dubrovnik, n. 250 
km . Hatkalla pysähdyksiä turistia ja dendrologia kiin
nostavissa kohteissa. Yöpyminen Dubrovniki ssa . 

13.7. Sunnuntai. Aamupäivällä reittilento Dubrovnik 
Ljubljana . Iltapäivän ohjelma avoin. Yöpyminen Ljub
ljanassa. 
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14.7. Maanantai. Bussilla Ljubljana- Klagenfurt, Itävalta. 
n. 70 km. Matkalla pysähdyksiä alppimaisemissa. 
Tilauslento Klagenfurt - Helsinki , lähtö klo 23.50. 

15.7. Tiistai. Saapuminen Helsinkiin klo 0.40. 

Ilmeisesti vain vähäiset muutokset matkaohjelmassa ovat enää 
mahdollisia. Bussitaipaleiden varrella on monia kiinnostavia yksi
tyiskohtia ja sopivia pysähdyspaikkoja, joita ylläolevassa oh
jelmassa ei ole erikseen mainittu . 

Jugoslavian alueella tapahtuvat kaksi lentomatkaa on katsottu vält
tämättömiksi , jotta ehtisimme todella retkeillä tässä maassa suo
malaisdendrologeja eniten kiinnostavilla alueilla. Alustavassa 
retkisuunnitelmassa näistä lennoista ei mainittu vielä mitään . 
Matkan kustannukset kohoavat luonnollisesti lentojen takia ai
kaisemmin ilmoitetusta 1115 mk:sta. Myös bussikustannukset muo
dostuvat Montenegron lenkin takia ennakoitua suure~miksi . 

Käytännön matkajärjestelyistä vastaa jälleen L e o P i 1 z 
Hänen hintatarjouksensa on noin 1500 mk hengeltä. Tämä sisältää 
kaikki kuljetukset sekä täysihoidon. 

Ehdoton yläraja retkikunnan koolle on 40 henkilöä . Toisaalta osan
ottaj·ia pitäisi saada vähintään 20, jotta matka toteutuisi. 
Matkajärjestelyjen lukkoonlyömistä varten ilmoittautumiset Jugosla-
vian matkalle pyydetään tekemään ensi tilassa, viimeistään huh-
tikuun loppuun mennessä. 

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla seuran postisiirtotilille 
419 92-1 ennakkomaksuna 200 mk . ~~su sisältyy lopulliseen 
osanottomaksuun ja se palautetaan luonnollisesti peruutuksen sat
tuessa. 

Lisätietoja matkajärjestelyistä annetaan lehtemme seuraavassa 
numerossa, joka ilmestyy toukokuun puolivälissä . Sitä ennen 
tilannetietoja saa esim . J o u n i M 1 k o 1 a lta lehden toimi
tukseata. 
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DENDROLOGIAN SEURAN 

KEVÄTKOKOUS JA VIIKONLOPPURETKEILY 

KYf'1ENLAAKSOSSA 24 . -25.5.1975 

Alustava ohjelma: 

Lauantai 24.5 . 
8 . 00 Bussi lähtee kohti Kotkaa Helsingistä Metsätalon 

pihasta (Unioninkatu 40) . 
10 . 00 Langinkosken puulajipuisto . 
11 . 30 Summan kartanon puisto. 
13 . 00 Reitkallin puutarhurikoulu. Lounas . 
15.00 Halla- Sippolan tilan puulajikokeet. 
18 . 00 Majoittuminen Wredebyn kartanohotelliin Anjalaan. 
19 . 00 Päivällinen ja KEVÄTKOKOUS Wredebyn kartanohotellissa . 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokous 
asiat: 

1) vuoden 1974 toimintakertomus 
2) vuoden 1974 tilit , tilintarkastajien lau-

sunto ja tilinpäätös 
3) vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
4) toimintasuunnitelma ja talousarvio 1975 
5) jäsenmaksujen suuruus vuonna 1976 

Ohjelmassa lisäksi Olavi Luukkasen diakuvakertomus 
Amurinmaan metsistä. 

Sunnuntai 25 . 5 . 
8 . 00 Bussi lähtee Anjalasta l'lustilaan . 
9 . 00 Mustilan Arboretum, Kotikunnas . 

13 . 00 Lounas Mustilassa . 
14 . 00 Nustilan metsätaloudelliset kokeet Kotikunnaan ulko

puolella . 
16 . 00 Lähtö kohti Helsinkiä . 
18.00 Arvioitu Helsinkiin tuloaika, 

Viikonloppuretkelle osallistuvilta on ennakkoilmoittautuminen 
matkajärjestelyjen takia välttämätöntä . Il oittautuminen tapah
tuu maksamalla seuran postisiirtotilille 419 92-1 ennakkomaksu
na 30 mk huhtikuun loppuun mennessä . Kokonaiskustannusarvio 
bussikuljetuksesta , yöpymisestä ja aamukahvista on 150 mk hen
geltä. Majo itusmahdollisuuksien takia osanottajamäärä joudutta
neen rajoittamaan noin 30 henkeen . Tarkempia tietoja tämän leh
den seuraavassa numerossa , joka ilmestyy toukokuun puolivälissä. 
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DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Bulletin of the Finnish Society of Dendrology 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol. 6, No 1) 

IiDTES ON WOODY PLANTS OF THE LOWER AMUR BASIN: A TOUR REPORT 
by Olavi Luukkanen (pp . 4- 12) . 
The summary will be publiehed in our next issue, where the 
report ie continued . 

THE POSSIBILITIES TO CULTIVATE BEECH IN FINLAND - NEW ASPECTS 
AND OPINIONS by Robert J . Rainio (pp . 14- 19) . 
Beech (}a~s sylvatica L. ) does not belong to the natural 
flora o ~nland , but some attempts to cu.ltivate this speciee 
have been made . A common experience seeme to be that it has 
very limited possibilitiee to eurvive in Finland even in the 
climatically mildest southwestero coastal areas . The remaining 
trees in beech plantations are usually small and shrubby , but 
there are a few notable exceptions (see Aminoff 1974 , Bull . 
Fin , Dendr . Soc. Vol . 5, No 2). 
In Sweden many vigorous beech stands are !ound in areas clim
atically correeponding to conditions in Southern Finland . 
These stands , far beyond the present natural range of the 
species suggest that the generally poor experience of beech 
cultivation in Finland is due to inadequate knowledge of the 
ecological requirements of the species and to the use of un
suitable provenances . The author concludes that successful 
beech cultivation should be quite possible in certain parta 
of Southern Finland, if special attention ie given to the 
choice of planting sites and to the origin of planting material . 

BOTANICAL GARDENS IN THE U. S. S.R. by Svetislav B. Kolarovi6 
(pp . 20- 22) . 
The author reviews the book "Botanicheskie sady SSSR" , giving 
an introduction to the botanical gardens in the Soviet Union . 
At present their number is more than one hundred and their 
total area is about 9000 hectares . The author gives special 
attention to the gardens located in a harsh climate and 
emphasizes that valuable plant material for Finnish conditions 
could be acquired from these places . 
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Olavi Luukkanen 

Amurinmaan puuvartisista kasveista 

II. Amurinmaan koillisosan lajisto 

1. Johdanto 

Tämän matkaraportin ensimmäisessä osassa (Dendrologian Seuran tiedotuksia 
6(1):4-12) käsiteltyjen taustatietojen pohjalla pyrin seuraavassa tarkastelemaan la
jistollisesti Suomen kannalta ehkä mielenkiintoisinta Amurinmaan osaa. Kyseisen 
S o f i j s k i n seudun sijainti ilmenee edellisessä numerossa sivulla 6 olevasta 
kartasta. 

Oheisessa liitteessä on esitetty syksyllä 1974 mm. Sofijskista kerätty siemen
materiaali, joka tullaan Suomessa käyttämään lähinnä tutkimustarkoituksiin. Vii
tekirjallisuusluettelossa mainittuja, matkan aikana hankittuja julkaisuja suositel
laan syvällisempiä tietoja tarvitseville. Kuten osassa I on mainittu, asiantunti
joina mukana maastossa ovat olleet Kaukoidän metsäntutkimuslaitoksen tutkijat 
A.A. Netsajev jav.s. Kondjurin. 

2. Yleistietoja Sofijskista 

Sofijsk-na-Amure on n. 5000 asukkaan kylä Habarovskista 620 km koil
liseen, Amurin oikealla rannalla . Hieman pohjoisempana on Kizi-järvi, 
Amurin entisen Tyyneen valtamereen laskevan uoman kohdalla. Tyynen 
meren rannikolle on matkaa 80 km, Amur-joki virtaa kuitenkin pohjoiseen 
ja laskee mereen lähes 300 km: n päässä, Sahalinin pohjoiskärjen kohdalla. 

Monesta syystä Sofijsk on kasvistollisesti mielenkiintoista aluetta. Ku-
ten A. P. Netsajev ( NECHAEV 1970 ) toteaa, paikka on kolmen kasvistol
lisen alueen solmukohta. Täällä on monien mandsurialaisen lehtometsän 
lajien pohjoisin esiintymispaikka, toisaalta pohjoinen vaikutus on jo huo
mattava. Amurin entisen lasku-uoman kautta levinnyt ja reliktinä säilynyt 
merellinen lajisto antaa vielä oman leimansa kasvillisuudelle. Myös eläi

mistössä näkyy eri lajistojen vastakohtaisuus: t ~ fiigotöt Yff~\!i n 
ven ja villipeuran levinneisyysalueet. etsä.k~as 0 
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Asutuksen vaikutus kasvillisuuteen on Sofijskissa huomattava, paikka 
on Amurinmaan vanhimpia venäläisiä asuinpaikkoja. Jo Maksimovitsin ja 
Maackin tutkimusretkien aikana kylä oli venäläisten asuttama. Alkuperäi
sen väestön muodostavat useat pienet kansallisuudet, ultsit näistä ehkä suu
rimpana. Lohenpyynti ja metsästys olivat perinteellisiä elinkeinoja täällä, 
nyt antaa työtä maa- ja metsätalous sekä kaivostoiminta . 

Jokivarsimets iä on hakattu voimakkaasti jo sata vuotta sitten. Nykyi
sinkin hakkuutoiminta on vilkasta. Paikallinen hakkuuyhtymä {lesprornhoz) 
toimittaa uittaen puuta kahteen suuntaan . Korkealaatuinen ajaninkuusi me
nee etelään Komsomolskin alueella sijaitseviin selluloosatehtaisiin. Poh
joiseen, Nikolajevskin kaupunkiin kuljetetaan kuusta ja lehtikuusta. Var
sinkin viimeksimainittu menee jalostamattomana suoraan Japaniin. Jokeen 
idästä viettävillä, Sihote-Alin -vuoristoon liittyvillä rinteillä näkee kaik
kialla kuusen ja lehtikuusen vanhoja kantoja, alarinteet ovat lehtimetsän 
peittämiä, mutta harjanteilla on lehti:\<:uusikkoa ja kuusi-pihtasekametsää. 
Ainakin yksi koreansembrametsikkökin kasvaa kylän lähella. Hakkuut lä
hestyvät nyt kylästä n . 20 km:n päässä sijaitsevaa Saman-vuorta, jonka 
luonnonsuojelijat kuitenkin haluaisivat s äilyttää pohjoisen Sihote-Alinin 
luonnon muistomerkkinä. 

Kylässä toimii hoitoalueen (Kizinskij leshoz) hoitopiirin (Bystrinskoje 
le s nitsetsvo) konttori, jonka nelimiehinen henkilökunta vastaa 310 000 heh
taarin laajuisen hyväpuustoisen alueen hoidosta. Metsänhoitotöistä tärkein 
on kulontorjunta, lisäksi seurataan hakkuuyhtymän käsittelemien metsien 
luontaista uudistumista . Piiri kerää ajaninkuusen ja Larix gmelinin vuo
ristopolulaatioiden siementä, joka karistetaan hoitoalueen keskuspaikassa, 
Marijskojessa, Kizi-järven luona. Täällä keskuspaikassa on myös taimi
tarha, jonka tuottamilla, etupäässä ajaninkuusen taimilla istutetaan piirissä 
vuosittain n. 100 ha kuloaloja. Aikaisemmin on kokeiltu myös männyn 
{Pinus silvestris) istutusta, mutta tästä ollaan luopumassa. Vuosittain 
piiristä hakattavan puun määrää ei piirin johtaja pystynyt suoralta kädeltä 
ilmoittamaan. - Metsänhoidollisia kysymyksiä on käsitelty tarkemmin 
toisaalla {LUUKKANEN 1974). 

Kaikkiaan on Sofijskista tavattu 133 puuvartista kasvilajia. (NECHAEV 
1969). Määrä on suurempi kuin hieman eteläisemmillä taikka pohjoisem
milla alueilla . Lajirunsa-as johtuu, kuten edellä on jo todettu, eri kasvil
lisuusalueitten kohtaamisesta näillä seuduilla . Lajeista, joita emme ret
killämme nähneet, mutta jotka Sofijskissa esiintyvät, voidaan luetella 
seuraavat, täällä levinneisyytensä pohjoisrajoilla kasvavat lajit: Vitis 
amurensis, Schizandra chinensis, Maackia amurensis , Syringa (:!d~? 

strina) amurensis, Viburnum sargentii ja Prunus maximowicziana. 
Eräät suppea-alaisemmat kasviyhdyskunnat jäivät meiltä myös tällä ker
taa näkemättä. Vuoriston korkeimmat vyöhykkeet kuuluvat näihin, samoin 
eräät jokivarsien metsät (korkeammalla Chosenia- ja Salix -kasvustot; 
alempana jokivarsilla poppelimetsät , joissa kasvavat yhdessä Populus 
maximowicsii, .!:' · koreana ja ..P· suaveolens ). 
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~ Näkymä Saman·vuorelle Amuriin ... iettlviltl harjanteilta Sofijakin kyU .. n llhiaU5lU . EtualaJia (n . 500 m mpy.) 
lehtikuusikon hakkuun jälkeen syntynyttä nuorta metsää (La.rix gmelini, Populus ~- lehtikuualen edessä Quercua 
mongolica ja Pinus pumila. 

~ View from the alopea bordering the Amur valley towards Mt . Shama.n near Sofiisk . In front (elevation ca . 
500 m) natural regeneration of Oahurian larch (~ gmelini } mi.xed with Poeulua da vidjana . NeX"t to the brches, 
Quercua mongolica. and shrubby Pinus pumila are seen. 
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3. Tutkimusretki Sofijskin ympäristöön 

Syyskuun 19. päivänä 1974 suoritetun tutkimusretken kohteena oli So
fijskin kylän kaakkoispuolella n. 500 metrin korkeuteen kohoava Pjatatski
harjanne. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys oli täällä melko hyvin havaitta
vissa. Kylästä noin viiden kilometrin pääh:tn ja n. 150 m:n korkeudelle 
asti hakkuiden ja laiduntamisen vaikutus oli myös selvästi nähtävissä. 
Metsä oli suomalaisen kannalta melko kotoisen tuntuista koivu-haapa-lep
päsekametsää, jonka alla kasvoi nuori luontaisesti syntynyt kuusen taimisto. 
" Valkoiset koivut" käsittävät täällä lajit Betula mandshurica ja ~- E.!!!.
typhylla - näitä ei ole aina helppo erottaa toisistaan. Haapalajina on 
Populus davidiana, ja leppä on hyvin harmaalepän näköinen Alnus hirsuta. 
Habarovskin alueeseen verrattuna hakattujen tienvierien lajisto oli selvästi 
köyhempää, lepikosta puuttui mm. etelämpänä tyypillinen Aralia mand
shurica samoin ei enää näkynyt Habarovskissa kosteikoissa yleistä Acer 
ginnalea. Sensijaan raita (täällä Salix hultenii -laji) oli yleinen pikkupuu. 
Toinennäkyvä pajulaji oli §.. schweri nii. Tämä §.. viminalisin lähisu
kulainen muodostaa myös tiheitä kasvustoja hiekkasärkillä Amurin sokke-
loisessa, paikoin kymmeniäkin kilometrejä leveässä jokiuomassa. 

Koivun ja haavan seassa näkyi harvakseltaan tammea (Quercus mongo
lica), jonka levinneisyyden pohjoisraja on vasta Nikolajevskissa, Amurin 
suussa . Samoin näkyi tuomea (Prunus asiatica) ja yksittäin myös selvästi 
erottuvaa Prunus maackii-lajia, jonka levinneisyyden pohjoisraja on näillä 
seuduilla. Pensaista olivat yleisiä Rosa dahurica, ..B_. ambylotis ja g. 
acicularis sekä Cornus alba. Jo aivan kylän lähellä näkyi pieniä Pinus 
pumilan taimia, jotka ilmeisesti olivat kasvaneet lintujen ylempää kuljet
tamista siemenistä. Muita yleisiä pensaslajeja tässä vyöhykkeessä olivat 
Sambucus sibirica ja Sorbaria sorbifolia. Liaanina kierteli leppien ja 
muiden puiden rungoilla Actinidia kolomikta . 

Hieman ylempänä alkoi lehtipuiden joukossa esiintyä alikasvoksen lisäksi 
myös täysikasvuisia kuusia (Picea jezoensis ) ja pihtoja (Abies nephrole
E!_!U sekä yksittäisiä lehtikuusen (Larix gmelini) taimia. Paikoin oli ha
vupuun alikasvos erittäin tiheää lehtipuuston alla, ja on ilmeistä että nämä 
metsät muuttuvat jälleen kuusi-pihtametsiksi, vaikka mitään varsinaista 
hoitotoimenpiteitä ei suoritetakaan. 

Keskirinteillä ei laiduntamisen vaikutusta ollut enää havaittavissa. Leh
timetsän pääpuulajeina olivat koivut ja haapa, joukossa kasvoi myös vaah
teroita (Acer mono, !'!:· mayri ja !'!:· ukurunduense). Metsä oli hieman 
harvempaa kuin alempana, mutta pensaskerros oli hyvin kehittynyt. Pen
saista yleisimpiä oli Evonymus macroptera, joukossa kasvoi siellä täällä 
Eleuterococcus (Acanthopanax) senticosus. Uutena lajina ilmestyi keski
rinteillä myös Taxus cuspidata, joka on aivan matalaa, talvella lumen 
alle jäävää, mutta paikoin hyvin tiheitä kasvustoja muodostavaa . Kuusta 
ja pihtaa oli myös vallitsevassa latvuskerroksessa yhä enemmän mitä ylem
mäksi rinteella edettiin. "Valkoisten koivujen" lisäksi kasvoi kuusen ja 
pihdan joukossa Betula lanata, jonka rungot paikoitellen olivat mahtavan 
kokoisia. Lehtikuusen ja pensassembran taimia näimme kaikkialla, tur
haan sensijaan tähyilimme koreansembran taimia.. Vaahteroiden ja kaikki-
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Kuva 2 . Hakkuilta aää1tynyt vanha Oahurian lehtikuusi (Larix gmelini) . YmpJlrill.l. mm. Abiu nephrol epi1 ja ~ 
jesoen•i• · Penn.lkerrok•e••• I..!.!!!.!..cuapidata sekä Pinu1 pumila . Kuva11a myO• Kaukoidln met.S.ntutldmullaitok•en 
tutkijaA. A . Netiajev, jonka paikall i a- ja lajituntemul oli 1uurek1i avuk1i. Pjatatlld. Sorijsk . 

~ An o ld Dahurian larch (~ gme1ini) aurrounded by Abiea nephrolepis and Picea iu.oen1i1 . ~ cu 1pidata 
and Pinua oumila oecu r among the ahrub1. The picture alao ahowa Mr. A . A . Necbaev, a forest biologilt from the Far
E&Itern Forut Re1earch Innitute in Kllabarovsk. who provided mo1t valuable aesi.at.ance in lh e field . Pyatachld . So(iiak. 

alla kiertelevän Ac;;tinidian lehdet olivat kirkkaan keltaisia, Evonymus 
pensaiden riippuvat hedelmät kirkkaan punaisia ja piikkisen Eleuterococcus
pensaan suuret marjatertut mustia. Yhtään Actinidian marjaa ei sensijaan 
näkynyt, linnut ja retkeilijät olivat tehneet niistä selvää jo pari viikkoa ai 
kaisemmin. Toinen näkemämme liaani oli Atragene ochotensis. Vitis 
ja Schizandra kuuluvat paikalliseen lajistoon, mutta näitä emme reitil
lämme tavanneet. 

Noin 350 m : n korkeudella oli melko selvä vyöhykeraja, jossa metsä har
veni, Larix gmelini muuttui pääpuulajiksi ja pensaskerrokseen ilmestyivät 
tiheät,, 2 - 3 m : n korkuiset Pinus purnila - yksilöt. Sekapuuna oli edelleen 
myös ajaninkuusta, mutta pihtaa näky i vain vähän. Alnus kamtschatica 
yleistyi täällä, polkujen varsilla ja muissa aukkopaikoissa kasvoi edelleen 
myös A· hirsuta. Sorbus amurensis oli täynnä punaisia marjaterttuja. 
Varpukerros oli silmiinpistävän rehevä, päälajina siinä oli Ledum h:LP2_-
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leucum, joukossa kasvoi tutunnäköinerl ja -makuinen Vaccinium vitis 
idaea. Valkoisten koivujen tilalla oli yhä enemmän haapaa (Populus davi
diana) ylö späin mentäessä. 

Harjanteen huipun (n. 500 m mpy. ) kasvillisuus oli kserofyyttistä, pai
koin maa oli paljasta kivikkoa. Pinus pumila -pensaat olivat suurikokoisia, 
mutta ne eivät muodostaneet yhtenäistä kasvustoa, näiden yläpuolella koho
sivat harvassa kasvavat, ilmeisesti hyvin vanhat Larix gmelini -yksilöt. 
Noin satavuotiaat metrin korkuiset lehtikuusen kannot huipun tuntumassa 
todistivat ihmisen vaikuttaneen täälläkin metsän koostumukseen. Lehti
kuustenjoukossa oli runsaasti, ilmeisesti hakkuun vaikutuksesta lisäänty
nyttä haapaa, joka loisti kullankeltaisena myös vastakkaisilta vuorenrin
teiltä. Pensaista ja varvuista olivat harjanteen huipulla yleisiä maata pit
kin matava Juniperus sibirica, Spiraea betulifolia, Ledum hypoleucum, 
Vaccinium vitis - idaea sekä Salix hultenii. Hämmästyttävää oli nähdä 
Actinidia aivan huipulla asti , ylimpänä tosin aivan matalana, maata pit
kin kasvavana. Kenttäkerroksen muista lajeista olivat yleisiä Calamag
rostis langsdorfii ja Artemisia tnaximowicziana. Puutonta lakea ei tällä 
harjanteella ole, mutta 15 km:n päässä 1100 m :n korkeuteen kohoavalla 
Saman-vuorella näkyivät selvästi Pinus pumila -vyöhykkeen yläpuolella 
paljaat kivikkorinteet. Lepotauolla eteen levittäytyi mahtava näkymä, Sa
manin ohella pohjoisen Sihote-Alinin monet muut kilometrin korkuiset 
huiput. 

Laskeutuminen Pjatatski-harjanteelta johti kolrnirniehisen retkikuntam
me uudenlaiseen metsään . Melko pian huipun jälkeen länsirinteeltä löytyi 
komea Taxus cuspidata -kasvusta nuoren haapametsän alta. Joukossa 
kasvoi yksittäisiä Pinus purnila -pensaita. Lehtikuusen kannot ja muuta 
ma ikivanha Larix gmelini -yksilö todi stivat, minkälainen metsä oli ol
lut ennen hakkuuta. 

Hieman edellistä alempaa löytyi koskematon Picea iezoensi s -metsikkö. 
Kuusten arviolta 30 metrin korkeuteen kohoavat mahtavat latvustot muodos
tivat sulkeutuneen hämärän metsän, jossa seinäsammalet olivat ainoana 
pohjakasvillisuutena. Kuusen joukossa oli yksittäisiä Betula lanata -van
huksia, pihtakuusi kasvoi toisena latvuskerroksena. 

Kuva 3 -~ Clemaha 

(At ragene ) ochotensla . Sofijak. 
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Kasvillisuus monipuolistui jälleen alaspäin mentäessä. Rehevissä pu
ronvarsien lehtokorvissa ruohot ja heinät kasvoivat lähes miehenmittaisena 
viidakkona . Kosteimmilla paikoilla rinteillä olivat saniaiset (Osmunda 
cinnamomea ym. ), Cacalia hastata ja muut isokokoiset ruohot silmiin
pistävimpiä kenttäkerroksen lajeja. Vaahterat (Acer mono, !::· ukurun
duense) , Alnus hirsuta ja pensaat, varsinkin Evonymus macroptera, 
yleistyivät jälleen, ja Actinidia kohosi korkealle pitkin kuusten ja lehti
puiden runkoja ja oksia. Vaikka lajisto siten jo muistutti koreansembra 
lehtimetsän lajistoa, yhtään täysikasvuista sembraa emme täälläkään ta 
vanneet. Juuri täällä tiesimme kuitenkin pohjoisimpien koreansembra
yksilöiden kasvavan. Yhden sembrantaimen sentään kovan etsiskelyn jäl
keen löysimme. - Kylän läheisyydessä metsä muuttui jälleen yksitoik
koiseksi koivu - haapa-leppämetsäksi, josta karja oli hävittänyt pensaat ja 
suuren osan kenttäkerroksesta. 

Erikoinen nähtävyys on Amurin uomien ympäröimä, Sofijskin kohdalla 
sijaitseva Byt1Hj-saari. Se on muutaman kilometrin levyinen ja n. 25 km:n 
pituinen, ihmisen vaikutukselta melko hyvin säästynyt kappale jokilaakson 
luontoa. Saari on tunnettu ennen kaikkea reliktiesiintymistään. Täällä kas
vavat esimerkiksi Rosa rugosa (kaukaisin sisämaaesiintymä) sekä 
merenrantojen heinä Elymus mollis. Saarella kasvavat myös Larix gme
lini ja Picea jezoensis (varsinkaan viimeksimainittu laji ei juuri missään 
muualla varsinai sessa jokilaaksossa ole s äilynyt yhtä hyvin). Paikoitellen 
ovat leimaa antavia jäkäliköt pohjoisine varpulajeineen (mm. Vaccinium 
vitis-idaes, Empetrum sibiricum) , myös tammi (Quercu s mongolica) 

tyypillisenä kuivimpien maiden puuna on saarella yleinen. Lehtikuusi 
kasvaa paikoin yhdessä koivun (Betula platyphylla) kanssa, kosteikossa 
sen seuralaisena on ajaninkuusi. Tämän kirjoittajalla ei ollut mahdolli 
suutta itse käydä saarella , mutta retkitovereiden ja paikkakunnan kanta
väestöön kuuluvien ystävällisten kyläläisten avustuksella siemenmateri
aalia tuli myös saarelta kerätyksi. 

Sekä Sofijskin että läheisten muiden Amurin laakson alueiden kasvistol
linen tutkimus on jo kä ynni ssä. A. P. Netsajev (NECHAEV 1969) on laa-

Kuva 4 . - Ei.&:....!..... Eleutero

~ (Acanthopanax) aentico

!!!.! · Heht• ir . 
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Kuva 5 . Koskematonta ajaninkuusikkoa Pjatatlki-t>arjanteen kukirinteellä (n. 300m mpy) Sofijskin lähhtOltA. Var 
sinkin alemmissa latvuakerroksiua. runsaasti ohotanpihtaa (Abies nephrolepia). KeskelUl nältyvl Betula lanata on tyypil
linen sekapuu näissä metsissä. 

~ A virgin stand of Picea jez.oensis frommedium elevalion (ca. 300m) near Sofiisk. AbifHJ nephrolepia growa 
together with spruce, eapecially in the Iower canopy layers. Betula lanata (viaible in the center ) ia a typical hardwood 
accompanying apruce and fir in the s e fore s t s . 

Kuva 6 . Teetauko lehtikuuten oksista tehdyllä nuotiolla llhella kuvan 1 eaitt&.mal pa..ikba. Veu.ikon muodoatavat 
koivun lisäkai haapa, leppä. ja raita, mutta lajit ovat kaiklti omapert.iaia (Betula m.a.ndahurica, Populua ~. Alnua 
~jaSdix~). 

~ Birch (Betula mandshurica) is the dorninant species of this young sta.nd nea.r to the place shown in Fig. 1. 
Populua davidiana, Alnua hirsuta and Salix ~ are aho present among the birchea . 
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tinut puuvartisten ka s vilajien luettelon eri pi s teistä Amurin alajuoksun 
pohjoi s immista osista, ja A. A . Netsajev on koonnut nimenomaan Sofijskin 
käsittävän täydellisen, mutta toistaiseksi julkaisemattoman, myös ruoho 
maiset lajit käsittävän luettelon . 

4. Amurinmaan puuvartinen lajisto Suomen kannalta 

Ilmastollisen yhteensopivuuden ja jo saavutettujen kasvatustulosten pe 
rusteella on täysi syy uskoa, että Amurinmaalta vielä löytyy meillä kasva
tettaviksi sopivia uusia puuvartisten kasvilajien alkuperiä. Eräiden tämän 
alueen lajien (esim. Pinus koraiensis) huono menestyminen on epäilemättä 
johtunut väärästä alkuperä stä. Varsinkin koristekasvien viljelyn kannalta 
lupaavia lajeja on paljon , tässä mainittakoon vain Pinus pumila, p . ko 
raiensi s , Abies neprholepis , Fraxinus mandshurica Aralia mandshu
rica, Juglans mandshurica, Phellodendron amurense, Eleuterococcus 
senticosus, Euonymus-lajit ym . Kotipuutarhoissa ja muuallakin tarvitta
vien köynnöskasvien tähän asti melko suppeaan valikoimaan voisivat uudet 
Actinidian, Schizandran ja Vitis amurensiksen alkuperät tuoda uutta vaih
telua - meillä tuskin tiedetään, että molempien ensinmainittujen liaanien 
hedelmät ovat makuominaisuuksiltaan erinomaisia . 

Myös metsäpuiden jalostuksen ja genetiikan kannalta kiinno s tavaa mate
riaalia on saatavissa Amurinmaalta. Tärkeitä lajeja ja sukuja ovat ennen 
kaikkea Picea jezoensis, _E. koraiensis, p . obovata , Larix, Betula, 
Alnus. Poppelilajit (Populus maximowiczii, p. koreana, !:'·· suaveolens) 
ovat kiinnostavia sekä metsätaloudelliselta ( lyhytkiertoviljely) että mai 
semanhoidolliselta kannalta . Eräitä meillä aivan varmasti menestyviä la
jeja (e sim . Chosenia, paikalliset Corylus-, Sorbus- ja Vaccinium-lajit) 
on meillä tuskin edes kokeiltu. Metsätalouden ja maisemanhbidon lisäksi 
marjojen ja hedelmäpuiden jalostajat varmaankin höytyi sivät Kaukoidän 
materiaaliin tutustumisesta (Vaccinium-, Pyrus- ja Malus-suvut). 

Habarovskissa sijaitsevan Kaukoidän metsäntutkimuslaitoksen (Dal' 
NIILH) kautta ja hyväksikäyttäen kehittyviä suomalaisten ja tämän laitoksen 
tutkijoiden välisiä henkilökohtaisia tuttavuuksia materiaalin hankintaa voi
daan varmasti nyt edelleen laajentaa. Helpoimmaksi tavaksi hankinnassa 
epäilemättä jää kuitenkin suomalaisin tai yhteispohjoismaisin voimin pai 
kallisten tutkijoiden avustuksella suoritettu oma keräys. T ämän ovat nyt 
saadut kokemukset osoittaneet . 
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LIITE 

Syyskuussa 1974 Amurinmaalta ja eräiltä muilta alueilta Suomeen tuotu 
materiaali. Mikäli muuta ei ole mainittu , kyseessä on aina yhdestä yksi
löstä kerätty siemenerä. Numero on matkapäiväkirjaan viittaava siemen
erän tunnus. 

Habarovsk, Bol'soj Hehtsir -luonnonpuisto , n. 300m mpy. 

10 Acer tegmentosurn 
11 Evonyrnus macroptera 
12 Schizandra chinensis 
13, 78Aralia mandshurica 
16 Rosa acicularis 
18, 19 Picea jezoensis 
20, 76 Lonicera gibbeflora 
21, 22 Eleuterococcus sentieosua 
25 Acer mono 
26, 77 Philadelphus tenuifolius 

27 Vitis amurensis 
28 Cacalia hastata 
71 Cauliphyllum robustum 
72 Betula costata 
73 Sorbaria sorbifolia 
74 Sorbus amurensis 
5 - 6, 81 - 87 Pinus koraiensis (2 -6 kä

pyä kutakin) 

Sofijsk-na-Amure. N:ot 40 -43 paikallisilta metsäviranomaisilta saatuja, 
vuorten keskirinteiltä 300 -7 00 m mpy. kerättyjä useiden yksilöiden sekä
eriä. N:ot 44-56 Pjatatski-vuorelta 350 - 500 m ·mpy. N:ot 57 - 66 Bytsij
saarelta Amurilta. 

40 Larix gmelini 
41 Picea jezoensis 
42 Abies nephrolepis 
43 Pinus pumila 

44 Taxus cuspidata 
45 Rosa davurica 
46 Eleuterococcus sentieosua 
47 Evonyrnus macroptera 
48 Cornus canadensis 
49 Cornus canadensis 
50 Alnus kamtschatica 
51 Actaea erythrocarpa 
52 Clintonia udensis 

53 Frax:inus mandshurica 
54 Ace r ukurunduense 
55 Rosa (lähinnä ambylotis) 
56 Rosa (lähinnä davurica ) 

57, 60 La rix gmelini 
58 Malus pallasiana 
59 Vaccinium viti s- idaea 
61 Quercus mongolica 
62 Juniperus sibirica 
63 Sorbus amurensis 
64 Prunus asiatica 
65 Rosa rugosa 
66 Ribes (lähinnä pallidiflorum) 

Habarovsk, Dal 'NIILH, arboretum 

4 Acer mandshuricum 
7 Acer barbinerve 
8 Pyrus ussuriensis (paikallinen 

villikanta) 
9 Malus pallasiana 
29.93 Lespodeza bicolor 
30 Tilia amurensis 
31 Rhamnus dahurica 
32 Acantopanax sessiliflorus 

Muut alueet 

33 Prinsepia sinensis (useita yks . ) 
34 Juglans mandshurica (u seita yks. 

maasta) 
35 Microbiota decussata (pistokas-

oksa, hedeyksilö) 
90 Angelica sp . (rikkaruohona) 
91 Clematis mandshurica (samoin) 
92 Araliaceae (ruohomainen) 

Betula verrucosa Novosibirskaja obl. , Bibejevo 
2 Tilia cordata Novosibirskaja obl., Togutilin (viljelty, Kemerovosta 

lajin itäisimmästä esiintymästä, useita yksilöitä) 
3 C rataegus sp. Novosibirskaja obl. , Togutsin 
94 Betula daurica Habarovsk, Petropavlovskoje ozero 
95 Tilia amurensis Habarovsk, Petropavlovskoje ozero (maasta , useita) 
96 Maackia amurensis Habarovsk, Petrapavlovakoje ozero 
97 Schizandra chinensis ,akklimatisoitunut ka.He~lj'Y: läi.I<I.Ull:ftU.fl 

perä Habarovsk, Dal NIILH. arboretum MetsäkirJasto 
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P,M .A, Tigerstedt 

KONTORTAMÄNTY (Pinus contorta Dougl.) - SEN ELMIÄNKn.ARI JA 

VILJELYJ{,AHDOLLI SUUDET SUOt'tESSA 

Johdanto 

Kontortamänty on kirjallisuudessa kulkenut monenlaisilla 
nimillä . 'l.'ämä johtuu lajin erittäin suuresta levinneisyys 
alueesta jonka sisällä lisäksi vallitsee mitä vaihte levin 
ilmasto. Kasvitieteilijät ja metsämiehet eivät tästä syystä 
vielä viime vuosisadalla voineet muodostaa itselleen koko
naiskuvaa taman lajin monimuotoisuudesta ja vaihtelusta . 
Jo vuonna 1908 G. B. ~udw orth mainitsee kirjoituksissaan etta 
"kontortasta muodostetut eri lajit ovat kaikki osoittautuneet 
erheellisiksi Kun eri ominaisuuksia, joita on pidetty luokitus 
kriteereina , on tutkittu levinneisyysalueen eri puolilta" . 

Y.ontortaa kasvaa pohjoisimpana Yukonissa, noin 64°p . l . jossa 
ilmasto suuresti muistuttaa Lapin ilma stoa Suomessa . ~~eläigin 
kontorta-esiintyma on Bajan niemimaalla ~e ksikossa, noin 31 p . l . 
Itä- länsisuunnassa kontortaa kasvaa Tyynen va l tame ren rannalta 
Kaskaad ien, öierra Nevadan ja Kalliovuoristojen poikki , kaikKiaan 
noin 1000- 1500 kilometriä leveällä alueella joka edustaa ekolo 
Bista gradienttia ultramaritimisuud esta ultrakontinentaalisuuteen . 
KaikKiaan levinneisyysalue on niin laaja ja ekologisesti vaih-
televa , että tuskin miKään muu mäntylaji maa ilmassa pystyy 
kosteuden , maan laadun ja kasvuKauden pituuoen sunteen erila is 
tumaan näin voimakkaasti . Kun lisäksi otetaan huomioon , että 
kontorta kasvaa alueella jota Korkeat vuoristoKetjut halkovat 
karkeasti etelä- pohjoissuunnassa muodostaen samalla selviä ilmasto 
ja eristäytymisrajoja , niin voi ymmertiiä , että kasvitieteilijät 
ovat olleet ihmeissään kontortao luokitellessaan . Nain syntyi 
viime vuosisadalla yksiulotteisia lajiKäsit ei a jolloin kon
tortastakin tehtiin kaks i tai useampia eri lajeja , 

Kontortrunänty eli englanniksi "lodgepole pine" (tupöhirsimänty) 
on geneettisest i · polytyyppinen laji . Leillä Suomessa on kontorta 
aikoinaan opittu tuntemaön murrayn mannyn nimella silla t.qroa 
muoto on aikaisemmin erotettu r . contortasta, jota pidettiin 
Tyynen valtameren r annikkopuulajina , omaksi pitemmäksi ja suo
remmaksi kasvavaks i lajiksi E· murrayana Ba lf . Nykyisin Kontorta 
jaetaan t avallisesti kolmeen muotoon (~uva 1) . 
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Kuva 1 . Kontortan , Pi'lt!S cor.tor!~ L'ougl . levinneisyysk<~rtta . 
Ka tKoviivat ovet ko l1:1en r.nn,mt.ieteell isen muodon r a joje (ks . 
Kir joi tustl;l) . (.Ll 'l"l'LE 1971) . 

f i B. 1 . Lodgepo le p ine , J inus contorta foug l . ':'he broken lines 
s eparate 3 geoe,rclphic a l. v:~rieties ' e<•stwnrd ' r . contort a ver . 
l a tifolia J;ng,elm., westwArd , shore p ine , ~ · cont o!:_t a VHr . contorta , 
and ~n Cascades a nd ~: iernt :~ev;-.da , l . contorta var . mur~eyana 
(Grev • .iBa lf . )Ent,elm. (-"'rom Ll_;:'LE lS71-;:----
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Puuttumatta ni:ii den , lähinnä muantieteellisiä koKonaisuuksia edus 
tavien muotojen tunnusmerkKeihin totean, etta nämä muodot ovat: 

P. contorta var . latifolia ~ngelm ., i täinen kontinentaalimuoto 
JOka kasvaa Yukonista pohjoisessa Coloradoon etelässä . Lännessä 
se rajoittuu Kanadassa rannikkovuoristoihin ja US ssa Kaskaadeihin 
sekä 8ierra Nevadaan . ~uoto kasvaa idässä kalliovuoristojen yli 
aina Saskatchewaniin Kanadassa ja Coloradoon USAssa . 

f . contorta var . contorta , läntinen maritiimimuoto joka kasvaa 
Alaskasta Keski - Ka l iforniaan saakKa meren tuntumassa ja joka 
sekä kasvupaikkansa etta geneettisten ominaisuuks iensa takia 
kasvaa käyrärunkoi sena ja monihaaraisena. 

f . contorta var . murrayana (Grev .&Balf . ) Engelm ., eteläinen 
vuoristomuoto joka kasvaa Oregonista pohjoisessa Baja - niemi 
maalle lleksikossa seuraten Kaskaadi- ja Sierra Nevada- vuorten 
suuntaa . 

Kun tassa kirjoituksessa vastedes puhun kontortamannystä , t a r 
koitan s i ll ä nimenomaan i taista kontinentaalimuotoa . ~amä on 
se muoto jota kasvaa Suomea vastaavalla ekolosisella alueella 
Yukonissa , Brittilaisessa Kolumbiassa ja Albertassa . 
Tahtoisin vie l a korostaa , etta nama muodot ovat 
va i n karke i ta aluejakoja . Kun tarKastell a an kontortan levinneisyytta 
tooetaan , etta alue on melko yhtenainen . Siten on myös odotetta
vissa , etta geneetti nen erilaistuminen on aste i ttaista seuraten 
melko tarkkaan ekologisten muuttuja i n suuntaa ja jyrkkyytta . 
Tosin vuoristohuiput Sflattav <:J t jopa muodostaa selvia eristys -
rajoja joiden yl i e i siementa eika siitepölyä voi kulkeutua . 
Nainollen on odotettavissa , etta myös geneettista erilaistu-
mista voi syntya . Muotojen luokittelukriteereina on kaytetty 
sellaisia tunnusmerkkeja kuten kilpikuoren muodostumista ja 
paksuutta , kavyn kokoa , ru~komuotoa jne . Tallaiset ominaisuudet 
voivat olla rodullisia mutta voivat myös muodostua kasvupaikan 
er ikoispiirteista johtuen ; aja~elkaamme vaikka kotimaisen mantymme 
saaristomuotoja . 

Tassa kirjoituksessa esitetyt öjatukset kontortan elamankaaresta 
perustuvat etupaassa maaliskuussa 1973 tekemääni matkaan Britti
lai seen Kolumbiaan ja Yukoniin . Oppaina matkalla olivat B. C. :n 
metsaha l l i tuksen metsanhoitopaallikkö John Revel seka Silva 
Enterprises LTD :n johtaja Rolf Hellenius . Hellenius on suomalainen 
joka on elanyt Kanadassa lahes 50 vuotta . Han on aikaisemmin 
ollut metsahallituksen palveluksessa ja hoitaa nykyisin , elakkeelle 
s i irryttyaan , omaa pienta metsayritystaan joka toimittaa lahinna 
kontortan siementä r uotsalaisille jasuomalaisille viljelijöille . 
Naille herroille esitän täten jälkikäteen parhaimmat kiitokseni 
onnistuneesta n . 1000 kilometrin pituisesta matkasta Brittilaisen 
Kolumbian keski - ja pohjoisosiss3 ~oss9 kasvaa juuri Suooen ilma s 
toon sopivaa kontortaa . Pdrempaa opastusta en olisi voinut saada 
ja pitkat matkavalit sujuivat nopeasti metsabiolosisen keskustelun 
tai laulun pari ssa ; Hellenius tuntee nimittain veljekset ~usen 
ja Georg Malmsten noin 50 vuooen takaa! 
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~uva 2 . Kontortan Kavyt sailyvat puussa aukeamatta vuosikaupalla 
ellei metsapalon aiheuttama kuumuus niita aukaise . 

Fig . 2 . Cones of lodgepole pine are serotinous and closed cones 
accumulate in the crown for years waiting for a forest fire to 
open them to shed seed . 

Kuva 3. Kulon jalkeen noussutta kontortataimistoa. 

Fig . 3. Lodgepole pine thicket that has been generated after 
a forest fire . 
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Kontortan viljelymahdollisuudet ~uomessa , joka ouodostD3 Kir~oi 
tuksen toisen osan , perustuu etupA.assa ;:ustilassa tCil!lun vuosi 
sadan alusta la."ltien tehtyihin viljely Koke isiin mutta myös von 
;/eissenbergin vuonna l S'/2 tel<:emaan yhteenvetoon .Suomen kontorta
kokeista . Lisaksi olen tutustunut T'lotsalaisten viimeaikaisiin 
kirjoituksiin kontortasta seka retKeillyt De näroloBian Seur an 
mukana Iggesunds aktiebolagetin taimitarhalla j a kontorta - a lueilla . 

Kasilla olevat kaksi kirjoitusta , joista ensimmainen Kasitcelee 
kontortaa kot i maassaan ja toinen sen viljelya Suomessa, perus 
tuvat siis osittain tutkimusmuteriaaliin mutta osittain myos 
henkilökohtaisiin kokemuKsiin joita en a ina voi perustellD viitt~0 -
malla tieteellisiin tutkimustuloksiin . ViimeksimDinittu kokemus 
l uontoinen kannanotto pyrkii olem<•an erannlaista metsamiehen 
kenttat ietoa . 

I. Kontorta kot i maassaan 

h etsikön synty 

Kontor ta n kapy on serotiininen (!,uv<- 2) . l'~m"~ tHrKoi t~B<:~ sit ·· , 
e ttn kapy sailyy aukeamatta vuosik~us ia ja ettR Kapy auKean jb 
siemen ir t oaa vain eritt ain kuivan ja Kuuman ilmun vallitessa , 
l'.ontortan siemen sailytta8 Kav:yss a i tavyytensa hauraA.styttEIVA.n 
hyvin, jopa kymmeni a vuosia v CJnh<~t kavyt sisaltnV Rt itavaa sie
menta . Te1na erikois;>iirre on r ... CJlliesimerk><:i cl<o lo ~:,isest:_, SOi>PU 
tumisesta . Kontorta uudistuu l uontaisest i VA.in mets<Jp<llon j ä lkeen , 
h.ulon lampöt ilat saavat Kovyn "uK.eaDBDn . ::-:ieme n kestna myos 
kovaa l:uumuutta j 1:1 pHlon jl:llkeen no•tse e tuhlC<:o sta uusi , usein 
erittain taaja kontortatCJimisto (Euv a 3) . 
h.ulon jälKeen nousseit~:~ tairoistoja näKe e hyv in usein Yukonin ja 
Brittilaisen Kolumbian alueellD ja usein vanha t oustf.lt l<elo t 
ovat viela muistona jaljella niinKuin •:uvasta voi toaet8 , 
l~yt kun ihminen pystyy tehoKKaö s t i v ~• lv omac.. n I;~etsapCilojCJ myös 
Kan<Jaun eramailla on valitettavasti v.ont or tan suhteen kaymass~ 
hullust i; se ei uuaistu luont '-! i sesti h •isimcau n j " ves.nhut me tsat 
ovat kuolemassa pystyyn . 

Kontortan elwuäntapaan Kuuluu myos h~·v in nopeCl k<u:;vu taimivai
nees~a . Nain l<Jji nahtavasti p:y~tyy s<tilyttam4i<n vn ltaam;,nsa 
el<:ologiset lokerot kulon j a lkeis ess ri vHihces~a j ol loi~ lehti
puut (e tupaass a koivu j a h~upo) t~Jjoav~t ko~tortulle KilpHiluu . 
!_ontortan ts ktiikka (strate~ia) .uoss11 V >J i•~ e n sso sukupolven 
v uihtunisvi:!ihee~s a on siis seur :~u v ~. nla inen : v >.t nhe 1\.ontortDmet- sr. 
e i h«CtSKua siementa turhuan van n Kera.a sita v <:~ r<:<stoon vuosi 
ka ul>a lla, r:un sitten luonto jarjestall ~O_I; iv at olosuhteet met;sa
palon yhteydessa niin Kontort~ on heti valmis kylvam~an kulo 
nlueelle suuren mEl~.r Ei n siemenia riippumntta vuoaenn j as ta tai 
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netken ;eayysadosta . Syntyve~ taimisto nousee kuin "turkki" , seka 
nopeeeti etta tiheana estaen nain muiden puula jien vaiiintuloa 
ja VC'J"rnistaen kontortan jatkuvuuden . Kon-corta ei siis juuri salli 
muiden puula jien tunKeutumista KBs vualus talleen . Se poikkeaa 
tassc• snhteessa selvasti mawysta jota Suomessa usein ahdistaa 
;euus i . ~allais-c a kuus en valtausta en nahnyt missaan Kanadassa 
ja u~koisin sen johtuvan siita , ettn kontorta yleensa valitsee 
kasvu~aikKansa tarKKaa n ottaen haltuunsa laihahkot moreenimaat, 
jossa se Kasvaa erittain tiheana metsana estaen taten kuusen 
tunkeutumisen sen alle . Kontorta nayttaa olevan tavallista mantya 
t~r;eecrpi kasvualus tan vulinnas sa, vai onko kenties niin , etta 
ekolo[.inen lokei·oituminen on taydell iseCJ.paa Kandadassa kuin 
~uomessa - onhan siella puulajejakin enemman ja ymmartaakseni 
l aj ien eteneminen jaakaud en jalkeon on s iella ollut nopeampaa 
kuin ~uroopassa . Viimeisena vaiht oehtona naille eroille tarjaisin 
ihmisen aiheuttamaa epåj urjestysta Suomen metsissa, ~ issä kirves 
on Kaynyt useita s a toja vuosia . Yukonin seka keski - ja pohjois 
B. C: n metsat ov a t sensijaan osi ttain viela koskemattomia . 

Metsikön kehi tys 

Luontaisena syntyneet kontortata imistot ov a t järestään yli 
tiheit ä . l .. yös myöhemmässä va iheessa metsikot ovat keskimäärin 
yli t i heita, minka ans ios ta l atvat helposti muodostuvat liian 
pieniksi . Kontorta nayttaa ku i tenkin sietävän y li t iheyttä mäntyä 
paremmin . harvaan kasva nut kontorta näy-ctä!i melkein a ina huono
rotuis elta, koska se säilyttää eläv~t; ja Kuivuneet verratta in 
paksut oksansa alas asti . Kuvassa 4 on hyv8a , h iema n yl i t i h eaa 
40 vuotiasta kontortaa Keski-H . C:sta . Tama on ha rventamatonta 
metsää, jossa on a i kaisempina vuosina vallinnut ko va ki l pa ilu . 
},Jetsan kasvaessa alusta. lahtien ha1·vempana syntyy heti "susi
puita" ; leveaoksaisia yksilöitä ,ioissa mRnty3 jareammat elavat 
tai kuolleet pihkaantuneet oksat säilyvät rungon alaos iin asti . 

Kontortaa olisi siis kasvetettava tiheänä . ~o in 40- 50 vuotisessa 
hoidetussa rnetsikössa olisi run.coluvu n oltava ehka noin 25 -507~ 
suurempi kuin t a va llisella mannylla . ~.etsil~on kehityksen luon
teesta johtuen olisi myos l ehtokohtana olevan taimiston oltava 
j onkin ver r an mäntyämme tiheämpi . Tos in eräät amerikkal a i s et 
tutkijat vä ittävät , et tä ylitiheys vaikuttaa negatiivisesti 
kontortan pituus- ja kuutiokasvuun (Alexander & Tackle & Dahms) 
mutta olen kokemusten perusteella sitä mieltä , etta huomatta
vasti huonompi l aatu on tuloksena, jos kontortaa kas vatetaan 
harvaan . Lisäksi suorastaan epnilen väittämän l uotettavuutta . 

Kontortan viihtyminen tiheänä metsikKona johtuu t odennaköisesti 
seka oksiston etta juuristen voimakkaasta ka sv usta ja haaro ittu
misesta . Kontorta on siten voimakkaampi kilpailija kuin manty . 
Juuristo poikkeaa olennaisesti mannyn juuristosta . Kontortalla 
ei ole s elv aa paa - t a i paalujuurta vaan se muodostaa 4 - 6 paa
juurta jotka kaikki , melko suppealla alalla , tunkeutuvat syvalle 
maahan . ~ama voimakas juurisuus on tode ttavissa jo taimitarha
asteella ; olen'useasti todennut miten lujasti kontortan taimi 
on maassa kiinni verrattuna mäntyyn . Juuristo nayttaa kui tenkin 
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Kuva 4 . Hyvalaatuista , hieman ylitiheata kontortaa Keski - B. C:ssa . 
Fig . 4 . A slightly overdense stand of lodgepole pine in Central B. C. 

Kuva 5 . Kontortan juuristo noj.n 50- vuotiaana . 
Fig . 5 . The root system of lodgepole pine 50 years old . 

n . 40- 50 vuotta vanhassa puussa rajoittuvan melko suppealle 
alueelle , joka tietyillä , verrattain kivisilla ja pehrueilla , 
kasvualustoi lla voi aiheuttaa myrskytuhoja - kontorta asettuu 
tassa suhteessa suomalajsen mannyn ja kuusen valiin! Kuvassa 5 
nahdaan öuomessa kasvc.neen kontortan juuristo n . )CJ 
vuotiaana . 

Kontorta kasvaa siis luontaisesti tiheana , varmasti tuottoa aja 
tellen liiankj.n tiheana . Tästä syystä puut luontaisesti karsiu
tuvat melko korkealle . Puiden vihreä latvusosa vaikuttaa kuitenkin 
jonkinverran tiiviimmalta ja tuuheammalta kuin vastaavanleisessa 
mannikössa . Ilmeisesti kontorta voi taten ylläpitää tarpeeksi 
suuren yhteyttämispinnan tiheydest a huolimatta . lo'ysiologiselta 
kannalta kontorta olisi nainollen hieman mantya parempi viljelys 
kasvi! Varsinaisia kontortan viljelymetsiköita ei Kanadasta juuri 
löydy . Tasta syysta on ennenaikaista c.ntaa ohjeita istutustihe
yksista tai harvennusmenetelmista. o'.l OIDeSSR , etentin ~:ustilassa 
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suoritetu~ viljelykokeet ovat kuitenkin osoittaneet . että kon
tortaa on syytn ke~vattaa tiheänä . Todennaköisesti kontortaa 
viljeltuessa voidaan säästyä melko kalliilta harvennushakkuul~a 
metsj_kön ollessa 30 - 50 vuotiasta kasvatt -, malla kontort;aa tiheana 
"-t;nr kJ< in:'l" pHo te.h R. kkuuseen asti. 

Kontortan vanheneminen 

Yhta nopeaa kuin kontortan alkukasvu on myos sen va nheneminen . 
ii.nnenkuin kavin Kanadassa olin siina uskossa , etta kontorta van
henee öuomessa nopeasti jonkun "ekologisen stressin" takia . Talla 
t arkoitin , etta puulaji jonkun ymparistotekijan suhteen jatku
vasti eli s ietokykynsa r ajalla . Hain ei nayta olevan asian laita, 
vaan kontorta ehtii "elakelaiseksi" myös kotimaassaan n . 60 - 80 
vuoden ikaisena , etenkin jos se on kasvanut tihean& . Vaikuttaa 
silta , etta tuo voimakas kilpailu tiheassa kasvustossa onkin juuri 
stressin aiheuttaja - aika inhimmillista eikö totta? Kuvat 6 ja 
7 Kuvaavat juuri tal l a ista loppuunstressattua kontortaa Kanadassa 
ja buomessa . Metsikkö odottaa tassa vaiheessa vain vapauttavaa 
metsapaloa, jolloin laukeavat vuosikausien siemenvarastot . Nayttaa 
silta , etta vanheneminen tapahtuu luonnonkontortassakin muuta
massa vuodessa . Tassakin suhteessa kontorta poikkeaa olennaisesti 
mannystamme , joka vanhenee "herrasmiehen tapaan" hiukset harmaina . 
Kontorta sitavastoin elää intensiivisesti ja kuolee "ha lvaukseen" . 
Denroloei an kirjall i suudesta olin luKenut, etta kontorta voi saa 
.vuttaa jopa 200- 300 vuoden iän . Tänä on hämmästy~tävää tietoa , 

Kuva 6 . Kasvunsa lopettanutta noin BO-vuotiasta kontortaa Keski 
B. C:ssä . 

Fig . 6 . A senescent BO years old s tand of lodgepole pine in 
central B.C. 
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Kuva 7 . Pystyyn kuolevaa 70 vuot i a sta Kont ortaa ~ustilan Savia n
palolla (kuvattu 1975) . 
Fig . 7 . Dying stand of 70 years old lodge~ole pine in bustila , 
Ba v ianpalo , l<'inland ( photographed in 1975) . 

jo t a en missaan paikassa 1000 kilometrisella m~t<:~Kalla ni ha lKi 
Kanadan l a ns iosien voinut todeta oiKeaksi lukuisista i kRKa irn
uksista ht lOlimatt a . Luulisin c.s i an olevan niin , etta etel8inen 
vuoristomuoto tussa suhteessa poi k><ec:a kontinent<~alimuodosta . 
Toaennakoisesti ka i ki lla kolmella kontortamuoaoil l a on ~~rAkteris 
tiset elmnankaaret, jotka tuhansien vuosien luonnonv~linta on 
sopeuttanut vallitseviin ekosysteeme i h in. Voin_kuvi te~la , et~a 
yksin kasvava kontorta vuoristossa elua muutacl a s atoJa vuosla 
ilm&n Kilpailua . Jopa ; .. ustilan korkeintaan 70 vuotta vanhat 
koke et viittaavat siihen, etta mets ikbn tiheys vaikuttaa ><ontortan 
vanhenemiseen . 

Kontortan kuolema 

~ontorta kuolee pystyyn . Rungon alaosiin syntyy laikkia jostH 
ohut ka~rna , tai kuori , irtoaa ilme isesti nilskerroksen kuoleman 
seurauksena . Tassa va iheessa ilmaantuu l uonnollisesti myos tau-
teja hy0nteisten ja sienten ahais [:lessa elnmo.n loi-· t.tVö ihPessa 
olevaö yksilba . l<:n pysty sanomaan onko kuolemaan johtwa t::Jpah
tumajurjestys aina tama , ilmeises ti on Kysymys Kokonaisesta 
e.Kolol:'.ises ta tapahtumasta jossa is annan ja loisen tHSaföino muuttuu . 
l<.ontortan kont inentaalimuodon levinneisyyden pohjoisosissa punta 
ahä i staa vakav ifillllin r uostesieni Perioermiu.m harknessi , :/estern 
eall rust . Bn kuitenkaan matkallani voinut tamänkäen taudin suhteen 
t oaeta vaka via tuhoja . 
Kontorta on yleens a terve puulaji enl<a Y.anadassa voinut toaeta 
yr.taan vaka vaa tautia h;yvassa kasvussa olevl?sso mets'lSS'l , 
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Robert J . Rainio 

LINNUNKIRSIKKA - ERÄS UNHOITUKSEN f-:BTSÄN PUISTA 

Suomi on maailman puulajiköyhimpiä maita . Metsämme koostuvat 

3- 5 puulajista ja nykyinen metsien käyttö luonnottoman tiheiden 

riistakarjojen laitumina vie aina enemmän kohti yksitoikkoisia 

kuusimonokulttuureja . Siksi on varsin valitettavaa , e t tä monia 

maisemallisesti arvokkaita, metsikköinäkin menestyviä puulajeja 

on Suomessa täysin unohduksi ssa, alunperin kait niitten kuvitel

lun huonon kestävyyden takia. 

Kukkain loistoon puhkeavat Suomen metsien puut vain aniharvoin . 

Tällöinkin ovat kyseessä pikkupuumme tuomi tai pihlaja , 

korkeammat puut eivät värikästä kukkaa kanna . Siksi luulisi mai 

semanhoidollisesti olevan varsin kiinnostavaa , että jo Ahvenan 

meren tuolla puolen esiintyy luontaisena metsäpuun mittoihin 

yltävä laji, joka keväisin pukeutuu mitä hienoimpaan kukkaisver

hoon . 

Linnunkirsikan (Prunus avium) alkuperäinen luontainen levinnei 

syys on jossakin määrin kiistanalainen kysymys . Eräät lähteet 

väittävät , että se olisi levinnyt suurimpaan osaan Ruotsia istu

tuksista villiintymällä , toisten karttojen ( esim . Krtissman) mu-

kaan sen pohjoisraja yhtyy tammeen . Nykyään linnunkirsikkaa 

joka tapauksessa tavataan täysin luonnonvaraisena koko Upplan

nissa aina Dahl-jokeen saakka . Mm . Uppsalan ympäristössä on 

elinvoimaisia esiintymiä , runsaimmillaan se kuitenkin esiintyy 

vasta Mälarin laaksossa . 

Linnunkirsikan ominaispiirteet 

Linnunkirsikka on pystyoksainen , paksurunkoinen ja parhaimmil

laan korkea puu, joka kokonsa puolesta selvästi eroaa sukunsa 

useimmista muista jäsenistä , jotka lähes kaikki ovat pikkupuita 

tai pensaita . Avoimilla paikoilla linnunkirsikka jää rungoltaan 
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Rakentamattomalla tontilla kasvava linnunkirsikka täydessä 

kukassa toukokuun viimeisinä päivinä jossak in Tukholman esi

kaupungissa . Valok . T. Rancken . 
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vähäiseksi ja karuilla vain pensaaksi, mutta suljetussa metsi 

kössä hyvällä maaperällä se muodosma suoran , hyvin karsiutuvan 

rungon ja voi saavuttaa tukkipuun järeyden. Ruotsalainen kir

jallisuus ilmoittaa linnunkirsikan keskimääräiseksi korkeudeksi 

mainitunlaisissa olosuhteissa 20 metriä , joskus ylikin . Tällaisia 

tukkipui ta kasvaa esim . Ekolsundin lähistöllä ja Ridön saarella 

Mälarin laaksossa . 

Puun lehdet ovat isoja , jopa 15 cm:n mittaisia , suikeita , karke 

asti sahalaitaisia . Lehtiruodit ovat pitkähköjä , niitten ylä

päässä on kaksi tyypillistä punaista, joskus keltaista nyster 

mää , Nuorilla ja hyvinkasvavilla puilla on rungon kuori sileä 

ja kiiltävän harmaanruskea, ja siinä näkyy tyypillinen Prunus 

kuvio vaakasuorine viivoineen . Metsikössä runko poikkeaa totu

tusta niin selvästi, että kun tällaiseen runkoon metsässä kulki 

essaan törmää, ei näkyä tahdo ensi silmäyksellä hevin todeksi 

uskoa . 

Linnunkirsikan kukinta touko - kesäkuun vaihteessa on maiseman 

juhlahetkiä. Valkeat soihdut metsänreunoissa kevään lehtien 

juuri puhjetessa ovat kerta kaikkiaan mieleenpainuva näky sille , ken 

ei sitä ennen o l e kokenut. Kukat ovat tertuissa, väriltään puh

taanvalkeita , halkaisijaltaan n . 3 cm . Avoimilla paikoil l a ja 

metsänreunamilla on kukinta erittäin runsas , metsän sisässä 

luonnollisesti vähäisempää ja vähemmän huomiotaherättävää . 

Kirsikat kypsyvät loppukesästä ja niitten maku miellyttää paitsi 

ihmistä myös lintuja , jotka yleensä huolehtivat nimikkopuunsa 

hedelmistä ja samalla tehokkaasti levittävät sen siemeniä . Hyvän

makuisten hedelmiensä vuoksi puuta kutsutaan myös nimellä imelä

kirsikka . Puistoissa on puulle hedelmistään myös haittaa ; pikku

pojat tahtovat kiipeillä kirsikeiden perässä ja taittavat hel

posti joskus suuriakin oksia . Tästä syystä on kerrannaiskuk

kainen steriili muoto (v . plena) puistopuuna parempi. 

Kukinta ja hedelmät eivät ole linnunkirsikan ainoita pikantteja 

erikoisuuksia . Vielä kerran se loistaa maisemassa syksyllä , kun 

s e n lehdet pukeutuvat syysväreihinsä ja poikkeavat erikoisella 

punallaan selvästi Pohjolan syksyn hiukan yksitoikkoisesta kel-

lasta ja ruskeasta . Hels1ngln Ylu•pi~UH I 
etsäklrJa.sto 
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Linnunkirsikka on ekologialtaan monissa suhteissa pioneeripuu
laji. Se rakastaa runsasta valoa, on kohtalaisen tuulenkestävä, 
ei erikoisen hallanarka ja kasvaa nuorena nopeasti. Metsästä 
siirretyt villitaimet ovat kiitollisia kasvatettavia; jo toisena 

vuonna ne voivat lykätä lähes metrin pituisia viivasuoria veraoja 
muitten taimien juroessa ja haaroittuessa sinne tänne. Valon vaa
timukset eivät nuorella taimella kuitenkaan ole ehdottomat, vaan 
se saattaa kituen pysytellä hengissä myös metsän varjossa odot
taen tilaisuuttaan myrskynkaadon tms. muodossa. Ruotsissa lin
nunkirsikka kuuluu tammisekametsien biotooppiin ja esiintyy ih
misen muovaamassa maisemassa varsinkin metsänreunoissa ja avoi
missa hakamaalehdoissa sekapuuna, Nuorena nopea kasvu heikkenee 
vanhemmiten, eikä linnunkirsikka ole mikään pitkäikäinen puu. 

Noin 150 vuoden maksimi-iällään se kuitenkin on kirsikkapuiden 

heimossa pitkäikäisimpiä. 

Arvokas maisemanhoitopuu 

Eteläsuomalaiseen maisemanhoitoon voisi linnunkirsikka tuoda ai
van uusia aspekteja. Erityisen ihastuttava se olisi reunapuuna 
näkyvillä paikoilla ja kujanteina pikkuteiden varsilla, Keväisin 
valkeissa kirsikankukissa loistavat metsänreunukset ja syksyisin 
punaväreihin pukeutuvat lehtojen laitamat olisivat maisemasaamme 
jotakin lähes ennenkokematonta. Vain jossakin on tuomi harvoin 
saattanut antaa Suomemme maisemiin jotakin samankaltaista. 

Kasvupaikkavaatimukset 

Onnistuaksemme loihtimaan esiin todella kasvuvoimaisia puita ja 
puuryhmiä meidän marginaali-ilmastosaamme on tunnettava linnun
kirsikan biologiset vaatimukset ja otettava ne huomioon kasvupaik
kaa valittaessa, Paitsi valoa, linnunkirs ikka rakastaa kalkkia, 
Keskimääräisesti ottaen on maaperämme melkoisen hapanta, siksi 
olisi kasvupaikka kalkittava ennen taimien istuttamista, Pienil
lä aloilla tämä ei tuottane vaikeuksia eikä kohtuuttomia kustan

nuksia, Riittävä kuivatus on tärkeätä; etelään tai länteen viet
tävä rinnemaa olisi siksi suositeltavin,muussa tapauksessa on pa
rasta tarkistaa,että alla on hyvin läpäisevää hietaa . Märille sa
vimaille on linnunkirsikkaa aivan turha yrittää. Tällaisilla pai
koilla se saa "kumivuotoa"; runko halkeilee ja mahlaa vuotaa ulos. 
Varsinkin alkuvuosina on kasvua syytä jouduttaa typpiköyhillä 
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lannoitteilla . Kirjoittajan kokemusten mukaan on täten mahdollis 
ta nopeuttaa kasvua ja kukintaa hyvinkin merkittävästi . Prove 
nienssikysymyksiä ei tietenkään kukaan ole koskaan tutkinut , var
minta olisi saada taimet Upplannista tai muualta Ruotsin IV- vyö
hykkeeltä. 

Puuaineen käyttömahdollisuudet 

Kaiken sen lisäksi mitä yllä on kerrottu, on linnunkirsikalla 

myös puhtaasti taloudellisesti kalkyloivaa metsämiestä kiinnos
tavia ominaisuuks i a . Sen puuaines on nimittäin kovaa ja arvo
kasta,muistuttaa jonkinverran mahonkia. Pinta on lievästi pu
nertavaa , ydinpuu punakellertävää, vanhempana tumman punarus

keata. Se on varsin haluttua hienompiin puutöihin , sillä on käyt
töä myös sorvaus - ja puunleikkaustöissä . Tuskinpa on aivan 
utopistista väittää , että linnunkirsikkaa kannattaisi kokeilla 

myös puhtaasti taloudellisessa mielessä arvotukkien kasvattamis
ta silmälläpitäen . Minkä tervetulleen lisän nykyinen yksitoik
koinen havupuumonokulttuurimetsänhoitomme silloin saisikaan ! 

'GINGE 
reppuruisku 

Kasvinsuojeluun GINGE, tunnetuin ja eni
ten käytetty reppuruisku Suomessa. 

GINGEn vuosikymmeniä jatkunut suosio kertoo käte· 
vyydestä, käyttövarmuudesta ja kestävyydestä. Koko· 
naan messingistä valmistettuna GINGE on syöpymätön. 
Toimitetaan 18 1 säiliöllä, 125 cm paineletkulla, 65 cm 
suihkuputkella ja säädettävällä suuttimella. 

ALAN LIIKKEISTÄ! 

Pääedustaja : 

S .G. NIEMINEN Oy 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Malli 37 

00120 Helsinki 12 
Uudenmaankatu 26 
Puh. 602 299/vaihde 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Bulletin of the Finnish Society of Dendrology 

SID~~ARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol . 6 , No . 2) 

NOTES ON WOODY PLANTS OF THE LO\'/ER A.hUR BAS IN: A TOUR Il.EPORT 
by Olavi Luukkanen (Part I, pp. 4- 12 in Bull . Fin . Dendr . Soc . 
Vol . 6 , No. 1, and Part II, pp . 35 - 45 in this i ssue ) . 

The author worked at the Far East Forest Research Institute 
in Khabarovsk, u. s . s . R., for three weeks in September, 1974. 
Field excursions extended ·n ore than 600 km to the north-east 
from the city along the A~ur River to Sofiisk (see map on p . 6, No . 1) 
where several days were spent . The tour also yielded seed mater
ial (Appendix I) . 

Most of the study area belon~s to the heniboreal ve~etation zone 
(cf. HÄh]!;T- AHTI et al . 1974) . According to 3oviet botanists 
(NECH~EV 1970), three floristic regions meet in the Lower Amur 
Basin . The northern limit of the range of many species of the 
mos tly temperate ~anchurian flora i s found near Sofiisk . This 
gr oup includes e . g . Pinus koraiensis , Fraxinus nandshurica, 
~laackia a1'1Urensis, S:a-ringa a"!urensis , Eleuterococcus ( •lcantho
panax) sent1cosus an lianas such as Schizandra chinensis , Vitis 
amurensis and Actinidia kolomikta. The second group consists-or
boreal spec ies , many of which have a wide range in the contin
ental ~astern 0iberia region (Pinus pumila, Larix gmelini , 
Picea jezoensi s , Abies nephrolepis, Betula ermanii s . l ., Populus 
davidiana and others) . A third , highly interesting group con
sists of coastal species , some of which are re~~~nts from the 
~eriod when the Amur had an outlet to the Pacific at Lake Kizi 
(e . g . Ro~~ rug~). 

As a result of timbe r harveoting for a period of one hundred 
years, the forest around Sofiisk is dorninated by hardwoods , such 
as Betula platyphylla, ~ · mands~uric~ , A!~ hirsuta , Populus 
davidiana and , on ary sites , Quercus mon~olica . Young under~rowth 
of conifers , especially Picea jezoensis on fertile sites and 
Larix _gmelini on dryer on es, are , however, common . A few kilo
'neters from the villa~e or from the Alr,ur , old n:ltural or only 
sparsely cut stands of conifers are seen . Cn fertile mountain 
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slopes magnificent stands of Picea j ezoensis mixed with 
~~ies ~ephrolepis and ~etula lanata are not uncomm on . At Sofiisk 
hardwoods , s uch as Acer ~. A· mayrii , A· ukurunduer§e 
Ulmus l aciniata and Fr a xinus mandshurica toge ther with occasional 
Pinus kor a iensis trees and a dense shrub and ground v ege tation 
nay sometimes add to the variety of spec ies to such extent that 
it r eminds one of the famous te~perate or southern hemiboreal 
f orests between Khabarovsk and Vladivostok , known as 
"Ussuriiskaya taiga" . Remnants of the original vege t a tion of the 
Bas in hav e been preserved almos t untouched on some large islands 
in the A 11Ur ( which r eaches a width of 20 km or more) . For instance 
on the Bytchii Island at Sofiisk , r a re natural lowland populations 
of Larix gmel ini and Picea jezoensis are found . 

On the eastern s i de of the Arnur , the northern part of the appr ox . 
1000 km long Sikhote-Al in l·iountain Range offers a great and 
largely unexplored va riety of hemi bor eal and hi~her altitudina l 
(oroboreal) vegetation zones. The highest peak near Sofiisk 
( ,•, ount Shaman) reaches an altitude of 1 100m. At about 350m 
t hickets of Pinus pumila start to become co~mon together with 
other boreal~s (lar ch , aspen , white birchs , Alnus kamt scha 
tica , Ledum hypoleucum and other species) while others (maples , 
Taxus cuspidata) disappear . The timberline lies a t about 600 m, 
but shrubby Pinus pumi l a lingers much higher , almos t to the peak s . 
The most extensive f l oristic re search in the Lower Amur Basin 
has be en conducted by Pr ofessor A. P . NEC!UEV , who has also 
compiled a list of woody plants at different l ocations along the 
Basin (NECHA~V 1969) . 

Inability to grow Pinu§ koraiensis and some other Far Eastern 
woody plants in Finland are probably due t o the fact that seed 
from the south, e . g . Vlad~vo st ok (Primor y e Reg i on) or Korea has 
been used . A.c c ording to HA1·lET- AHTI et al . ( 197 4), even Khabarovsk , 
whi~h is l ocated at the 49th parallel in the temperate 
zone , is slightly too southern an origin for Finnish 
introductions (cf . Table 1 ) . However , the Amur Basin nor th from 
Khabar ovsk seems to be a most promising reg ion as a material 
source for breeding a nd acclimatization in forestry as well as 
in horticulture , Finnish dendrologists , .inc luding A. K. CAJANDER 
nearly 60 year s ago , repeatedly empas ize the value of the r egion 
in question . It is worth observing that the Far l!:a s t has also 
pr oduced many successful exot i cs , so far most ly for horti 
cultural use in Finland . The contacts which have n ow been 
established with Soviet Far Eastern dendr ologists would suggest 
that f urther introductions are also technically poss ible . 

LODGEPOLE FINE (Pinus contorta Dougl . ) - ITS LIFE CYCLE AND 
CULTIVATION IN FINLAND by P , l'l , A. Ti; e r stedt (pp .46 - 54) . 

This is the f irst part of two articles on lodgepole pine . This 
first part describes the life cycle of the nortrern continental 
varie t y , ~ · contorta var . latifolia EnBelm . in central and northern 
British Columbia and Southern Yukon where the author travelled 
in 1S'73 . 
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The v1ide distribution of lodgepole pine has c <:mserl difficulties 
in classifying species and varie~ies . It is emphasized that the 
range is almost continuous and the refore the genetic variation 
is probably also wi de and continuous . Large varietal differences 
may however occur along geographical lines that separate dist inct 
ecological entities . It seems logical to separate 3 varieties 
according to figure 1 . 
Lodgepole pine is a fast grower during its seealing and pl&nt 
stage . Due to i ts serotinous cones it can pre~erve closed cones 
for a number of years . Cones open auring excessive heat spells 
that occur in conjunction with forest fires . This regeneration 
strategy warrants good startin~ conditions for the new generation . 
Lodgepole pine in the interior of B. C. and Yukon grows in very 
.dense stands . This probably puts a s~ress on indivjrlnals which 
accounts for early senescence at an age of 70- 80 years . 
Probably the life cycles of the 3 variet ies have been adjusted 
to different length through thousands of years of selection in 
different ecosystems. 

WILD CHERRY (Prunus avium) OliE OF THC: FORGOTTEN TR E:ES 
by Robert J. Rainio {pp.55 - 59) . 

The natural tree species va riety of Finland is very limited , and 
the present silvicultural practices tend to chan~e the Finnish 
fore s t nature to a mor e and more monot onous , s pruce-dominated 
ecosystem. There are only two native species , i. e . rowan and 
bird cherry , which sometimes arouse attraction by the beauty of 
their f lowering . From the l a ndscape management po int of view 
it seems very interesting , tha t as near to us as in Centra l Sweden 
there occurs a na tural tree species , which ever y spring bears an 
abundance of char ming whit e blossoms . Rich and beautiful flowering 
and t as teful fruits a re not the only interesting caracters of 
wild cherry (Prunus a vium). In the autumn it once again greatly 
enrichens the n orthe rn landscape , at this ti~e with the peculiar 
red c olour of its leaves. 

There are a l s o economic r easons supporting the cultivation of 
wild cherry. In closed stands it produc e s str a i ght , we ll-pruned 
stems with moderately large diameters and may reach a height of 
20 me ters. The wood is hard and has beautiful colours . It is 
very suitable and want ed for carpe try , turnery and wood- carving. 

In order to s~cceed in the gr owing of wild cherry under the hard 
climat ic conditions of Finland special attention should be paid 
to its ecological requirements . It demands much light and a fer
tile , lime-rich and we ll-drained site . According to the author' s 
experience, the growth and the beginning of flowering of seedlings 
can be cons iderab l y accelerated by fertilization . : rovenance 
pr oblems of this species have not been studied . For Finnish 
conditions , it should be most secure to use seed collected from 
the northernmos t wild stands in Sweden . 
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TUTUSTillliS- JA TALKOORETKI HÖRTSÄNÄN ARBORETillliiN 

Seuran syyskokouksessa päätettiin tehdä loppukesällä 1975 

viikonloppuretki Hörtsänän arboretumiin Orivedelle, Retken 

tarkoituksena on yhdistää dendrologinen huvi ja hyöty samaan 

tapaan kuin Tammisten arboretumin viikonloppusavotoissa jo 

kolmena viime vuotena on tapahtunut. 

Talkooretken ajankohdaksi on kaavailtu lauantaita ja sunnuntaita 

23.-24. elokuuta. Ainakin Helsingistä järjestynee henkilöauto

kuljetukset kaikille halukkaille. Majoitus- ym . järjestelyjen 

kannalta on tärkeätä saada hyvissä ajoin tietoa mukaanaikovien 

dendrologien määrästä. Retken ajankohta saattaa vielä muuttua; 

se varmistuu seuran kevätkokouksessa , joka tämän lehden ilmes

t y essä lienee jo takanapäin. 

Kaikkia osanotosta kiinnostuneita pyydetään otta maan yhteyttä 

seuran sihteeriin, taloudenhoitajaan tai tämän lehden toimit

tajiin, kenet vain sattuu helpoiten tavoittamaan. Osoitteet ja 
puhelinnumerot löytyvät lehtemme kannen sisäsivulta. 
Mukaan o~syytä varata saappaat ja työrukkaset sekä vesureita, 

oksasaksia, tms, sopivia työkaluja. Alan kirjallisuus saattaa 

myös olla tarpeen. Toivotaan runsasta osanottoa! 

JUGOSLAVIAN V~TKA 

Kesäretkemme Jugoslavian keski- ja eteläosien vuoristoihin, 

Montenegroon ja Hertsegovinaan , tehdään lehtemme viime numerossa 

julkaistun ohjelman mukaisesti 7.-15.7.1975. Matkajärjestelyt 

ovat ennallaan. Ilmoittautuneita on runsaat 20, mutta 

valitettavan monet ovat vielä epävarmoja. Kaipaa~me joukkoon 

todella vahvistusta, joten lähtöä harkinneiden on tehtävä pää

töksensä heti! Nopein tapa ilmoittautua on soitto 
Jouni M i k o 1 a 1 1 e (90-556 276) tai Pentti A 1 a n g o 1 -

1 e (90-378 011 tai 557 263) . JI'Jatkan hinta, noin 1500 mk hengel
tä, sisältä ä kaikki kuljetukset sekä täysihoidon. Yhteyttä jo 

ilmoittautuneisiin ja nyt vielä välittömästi ilmoittautuviin 

pidetään matka-asioissa tästä eteenpäin kirjeitse, 
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Veikko Koeki 

JUGOSLAVIA - EUROOPPA PIENOISKOOSSA 

Sijainti ja kallioperä 

Jugoslaviassa on alueella, joka on noin kolme neljäsosaa Suo

mesta , aineksia ja tekijöitä, jotka yhdessä ovat muodostaneet 
niin monenlaisia kuvioita, että matkaoppaat puhuvat "Euroo

pasta pienoiskoossa". ~uomeen verrattuna eteläinen sijainti 

vaikuttaa sen, että ilmasto keskimäärin on lämpimämpi . 

Jugoslavia on karkeasti 41 . ja 47 . leveyspiirien välissä, 

eli pasaatituulten ja länsituulten välisen pysyvän korkeapai

neen vyöhykkeen tuntumassa. Geologia ja pirillanmuodostus ovat 
erilaiset kuin Suomessa, mutta lisäksi maan eri osissa on 

erilaisia muodostumia . Tunnetuin ja lisäksi yleisesti paljon 
vaikuttava muodostuma on läntisellä rannikolla, Adrian merta 
vastaan, oleva vuorijono Dinaariset alpit. Tämä vuoristo on 

t uorta poimuttumista, ja ny t kulutuksessa olevat kivilajit 
ovat pehmeitä, paljon kalkki- ja hiekkakiveä sisältäviä . 
Naan eteläosassa on vulkaanisia, tulivuoriperäisiä kivilajeja 
ja maapallon maanjäristysalueisiin kuuluvia seutuja. Maan 

pohjoisimmassa osassa on toinen vuorijono, Kalkkialpit, luo

teisosassa ns. tannonian laakio, joka on tasaista ja nuorien 
keLTOstumien peitossa, sekä maan itäosissa vanhempia muodostu-

mia, JOissa on kerrostuneita, poimuttumis essa muuttuneita ki

vilajeja. Kivilaji- ja maaperäkartta on näistä aineksista 
muodostunut aika kirjavaksi . 

Vaihteleva ilmasto 

Ilmastoon vaikuttaa maantieteellisen sijainnin ohella oleelli
sesti alueen korkeus merenpirillasta - vaikutus tuntuu sekä 

lämpötiloissa että sademäärissä. Jugoslavian vuoristot eivät 
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ole kovin korkeita - korkeimmatkin huiput ovat a ll e 3 000 m. 
V~orten seinämät ovat Kuitenkin usein lähes pystysuoria, niin 

että s uuria korkeuseroja on lyhyillä matkoilla . Adrianmerta 
vasten Dinaaristen alppien poimut kaatuvat melkein suoraan 

mereen . Välimeren ilmaston olosuhteet vallitsevat vain sillä 

kapealla kaistalla , joka jää merenpinnan ja n . 200 metrin kor
keuden väli~le . Tässä vyöhykkeessä tammikuunkin keskilämpöti 

la on +5°C ja heinäkuun n . +25°C. Vuorille noustaessa lä~pöti
lat keskimäärin alenevat 0,6° sataa metriä kohti, mutta pai
kallisesti voi altaissa esiintyä inversioilmiö, jolloin ylem
pänä on lämpimämpää kuin altaan pohjalla . Vuoristossa talvi 
pakkasineen ja lumineen on s äännöllinen tapaus . Sademäärät 

ovat melko suuria 1000 - 2000 mm vuodessa, ja sadetta tulee 

likimain ympäri vuoden . Kasvillisuudelle on siis yleisesti 

ottaen varsin hyvät edellytykset . Monin paikoin kallioperä 

on huokoista eikä pysty pidättämään vettä . Karstimailla kui

vuus L'ajoittaa kasvien menestymistä . Vedet valuvat maanp&.älli 
sinä tai maanalaisina puroina jokiin, jotka matkailijalle tu

levat jokapäiväiseksi näyksi . Joet virtaavat syvissä kanjoneis

saan mutkitellen ja kaarrellen . Useimmat joet yhtyvät Tonavan 
sivujok i in ja vievät siis vettä l•iustaan mereen . Seinämiltään 

usein ~ystysuorat jokilaaksot ovat ainoita mahdollisia kulku

reittejä seuuulta toi dell e samalla kun ne ovat lähes ylipääse

mättömiä esteitä poikittaiselle liikkumiselle . Vuorten poimut

tuneet kerrokaet satojen metrien paksuisina patjoina tarjoa
va t ku~kijalle mahtavan näyn ja samalla todistukset maan pin
nanmuotoja muuttavien voimien mahåista . Kulkuväylät, maantiet 
ja .~:autatiet on täytynyt kovertaa J OSkus suorastaan ripus 

taa kapealle hyllylle kallion seinämään . Vasta nykyajan tekno

logia on tehnyt mahdolliseksi puhkoa tunneleitä vuorten läpi 

Ja raker,taa siltoja yli i<:anjonien . 

Kasvi l lisuuden yltäkylläisyyttä 

Kasvilajistossa on ymmärrettävästi suuri valikoima, koska hy
vin erilaisia kasvupaikkoja on tar jolla . Lajirikkautta lisää 
se, että Jugoslavia on useamman kasvillisuusal ueen solmukoh
aassa . Varsinaiselle ylänköal~ee lle lottuu pohjoisesta lauh-
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kean vyöhykkeen lehti- ja sekämetsien kasvillisuus . Korkeim
milla vuorilla, silloin kun vesitalous ei aseta estettä, on 
havumetsiä , eräin paikoin aivan keskisuomalaista maisemaa . 
Vuorijonoja pitkin tulevat mukaan monet alpiinisen floran la
jit . Välimeren kasvillisuuden lajit ovat pääasiassa Adrianme
ren rrulllikolla, mutta muutaman lähteen virtaavan joen laaksois

sa Välimeren kasvustoa on levinnyt kymmenien kilometrien pää

hän rru.nikosta . Neljäs elementti Jugoslavian kasvistossa on 

idästä tullut arokasvillisuus . Mainituista aineksista on todel

la syntynyt kasvitieteellisesti mielenkiintoisia ja retkikoh

teina vallan ihastuttavia kasviyhdyskuntia . Vaikka 10 km lin

nuntietä on vuoristossa joskus pitkän ja vaivalloisen &aipa

leen takana, voi silti muutaman tunnin kuluessa katsella 

esimerkiksi viikuna- ja öljypuita ja granaattiomenapensaita, 

pyökkien ja Taru1enbaumien vyöhykkeessä ihmetellä meillä tuiki 

harvinaisten valkkujen ja muiden kämmeköiden runsautta ja 

lopuksi vuorimäntytiheikköjen yläpuolella tavoittaa lapin

vuokko , kivirikot ja tunturiunikko . Jos malttaa pysähtyä miet 

timään, niin toteaa ainakin tässä Eurooppaa pienoiskoossa . 

Jugoslavian historiaa ja nykypäivää 

Ju5oslaviassa on nykyisin n . 20 miljoonaa asukasta . Kansaan ja 

sen kulttuuriin vaikuttavat omalla tavallaan samat maantie 

teelliset tekijät kuin kasvillisuuteenkin . Valtioll iset olot 

ja ulkopuoliset vaikutteet tuovat kyllä omat piirteensä joka

päiväiseen elämään . Balkanin niemimaalla nykyisen Jugoslavian 

a lueella asuneet kansat eivät ole voineet olla Välimeren kult 
tuuripiirin tapahtumista erossa vanhalla ajalla . 

~.tiikin Kreikan, Foinikian sekä etruskien ja roomalaisten pe

rustamat s~irtokurlllat ja tukikohdat loivat yhteyksiä eri suun

tiin . Keskiajalla kristinusko t otiin näille alueille ja toi 

saalta esiintyi itsenäisiä valtioita . Keskiajan lopulla :aysan

tin (ttykyisen •rurkin) valtapiiri laajeni vähitellen ja 1300-

luvun lopussa alkoi 450 vuotta kestänyt turkkilaisaika , joka 
on jättänyt vieläkin näkyvät jälkensä . 
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Ajoittain hyvinkin myrskyisän historian seurauksena 

Jugoslavian v.1946 perustettuun , 7 naapurimaan ympäröimääm 

liitotasavaltaan kuuluu 6 osavaltiota, joissa rinnakkain 

elää ja vaikuttaa 5 eri uskontoa ja 4 kansallisuutta. 

Käytössä on 3 eri kieltä ja 2 erilaista kirjaimistoa 

(lopuksi Jugoslavialla turistioppaan kuvauksen mukaan kui

tenkin on yksi yhteinen TITO). Tilanteessa on jotakin hyvin 

samanlaista kuin kasvikunnassa; monenlaisia ihmisiä ja eri

laisia aikaansaannoksia on runsaasti nähtävissä, etenkin 

vanhojen kaupunkien toreilla. Toisen maailmansodan raskai-

den koettelemusten jälkeen Jugoslavia on saanut monet perua

rakenteet, ennenkaikkea liikenneyhteydet, varsin korkealle ta
solle. Maaperän runsaiden rikkauksien ja Te~iToiman avulla 

teollistuminen ja sen mukana elintason kohoaminen ovat muu
tamassa vuodessa saaneet aikaan silmiinpistävän kehityksen, 

Vuoristoteitä Bosnia - Hertsegovinan karstialueella. 
Valok. Veikko Koski 1968. 
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Vappu Eräjää ja Niilo Karhu 

JUGOSLAVIAN MATKALLA KOETTUA 

Dendrologian Seuran kesäretken 1975 suunnittelijat olivat löytäneet 
sekä ammatillisesti että matkailullisesti kiitollisen retkikohteen, 
Jugoslavian eteläkolkan, missä kasvillisuus vaihteli Välimeren il
maston ikivihreästä vuoristojen karuihin olosuhteisiin. 
Lähtömme tapahtui suunnitelmista poiketen jo varhain sunnuntaiaamu
na 6. 7. Lähtijöitä oli vain 19, sillä Moskovasta kotiin palaamassa 
paraikaa ollut Max Hagman onnistui liittymään seuraan vasta Jugosla
vian vuoristoissa. Poikkeuksellinen oli myös lentomatkamme , jonka 
Leo Pilz oli joutunut erinäisten yhteensattumien vuoksi järjestä
mään reittikoneilla , mistä oli tietenkin pelkkää iloa meille . Koneen 
vaihdosta johtuen meille jäi Zagrebissa aikaa viitisen tuntia, mikä 
käytettiin turistien tapaan kaupunkikierrokseen . 
Lento jatkui kohti Adrian merta Dubrovnikiin , jonka kentällä oli vas
tassa ~Rikki toiveet täyttävä 40 heneen bussi ja tyylikäs Bogdan Va

siljevic . Emme silloin aavistaneet, miten tärkeä tekijä matkamme on
nistumiselle monitaitoinen ja maan kielet taitava Bogdan tulisi ole
maan . Matka lentokentältä kaupunkiin oli etelänmatkaajan unelma: 
lämmin, tumma tuoksuva yö , katuvalojen helminauhat vuorten rinte~lä 
ja sataman valaistut laivat. 

Esimakua 

Maanantai valkeni säteilevän kauniina . Valkeat , vaaleanpunaiset ja 
punaiset oleanderit kukkivat kaikkialla ja öljynuiden rungot olivat 
asiaankuuluvan myhkyräiset . Sypressit kohosivat tummanvihreinä koh
ti taivasta ja aleppomänt~ oli jätetty koristukseksi keskelle hotel
lin terassia . Bussikierroksella ihailtiin maisemia , kirkkaan sinistä 
Adrian merta ja rinteillä kiipeileviä teitä, joiden varsilla esiin
tyi sellainenkin koriste kuin Agave americanum . Todettiin myös ran
nikon kukkuloiden puuttomuus, eroosion paljastamat kivikot ja rin
teillä takkuileva ikivihreä machia- pensaikko . 
Esimakua oudoista lajeista saatiin erityisesti Trstenon vanhassa ja 
vähän villiintyneen tuntuisessa arboretumissa , jonka edustalla 400-
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vuotias mahtava Platanus orientalis sai lausumaan , että tämä puu jo 

riittäisi ainoaksi puuksi dendrologillekin. Arboretumin vanhan pää

rakennuksen seinustalla kukkiva Bougainvillea oli matkan kuvatuin yk

sittäiskasvi ja vieressä kukkiva Opuntiakin jäi sen varjoon. Troop

pista sävyä antoivat Phoenix canariensis ja pari muutakin palmulajia, 

pari bambulajia, Ceratonia siligua , Eucalyptus viminalis ja kamferi
puu. Suomalaisen kuului tietää, että Gust . Komppa on selvittänyt kam

ferin rakenteen ja kehittänyt synteettisen kamferin. Luonnonvaraista 
antia näissä esimakuelämyksissä edusti tiepuolesta tempaistu Paliurus 
spina-christi, paatsaman sukuinen pensas , jonka tyypilliset hedelmis
töt opittiin erottamaan j opa bussin ikkunasta nähdystä vilauksesta, 
kuten myös Cotinus goggygrian "peruukit" . 

Vuoristoteille 

Maanantai-iltana bussin nokka kääntyi vuoristoteille - alkoi Monte
negron ralliksi pian ristitty matkamme sisämaaosuus . Jylhät rinteet, 
solien jyrkät seinämät, alhaalla jokirotkosaa kuohuva virta, pelkis
tä mutkista rakennettu t ie , jonka kaiteis ta autot olivat ottaneet 
suuntaa, ja bussimme 11alppitorven11 sointuva äänimerkki totuttiva t 
matkalaiset pian siihen, että mutkissa auton nokka ja vuorollaan pe
räpää kaarsivat varsin usein tyhjän päällä . Ajomatkaa oli t avoit tee

seen vain 155 km, mutta ilta oli pimentynyt jo pitkälle etelän mus
t aksi yöksi, kun sa~vuimme Focaan ja majoituimme kahdeksi yöksi upo
uuteen hotelli Zelengoraan. Ajomatkan loppukilometreiltä jäivät mie
leen tienvarsien tiheät ja meille oudot Sambucus ebulus - ka svustot 
ja ohi vilahdelleet kookkaat tyrnimäiset pensaat , joill e löytyi päi
vänvalossa nimi Salix eleagnos. Tämä pajulaji täytti jokirotkojen 
pohjat Salix purpurean kanssa , sitä sirompana ja harmaampana . 

Päivä vuoristoniityillä 

Tiistaina pää stiinkin sitten varsinaiseen asiaan , koko päiväksi maas
toon Perucican aarniometsäalueelle Sutjeskan kansallispuistoon . Heti 
aamukahvin jälkeen palailimme entistä pikitiereittiämme eväillä va
rustettuina Tjenti$teen , partisaanien kuuluun kuolemanlaaksoon, ja 
sieltä sitten - paikallisen byrokratian vaatiman odottelun jälkeen -
alkoi matka sorateitä ylös vuorille . Lehtipuukerroksena oli pääasias
sa pyökki ä , vuorivaahteraa ja tammea sekä ylempänä järeissä havumet-
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s i ssä tavallista kuustamme ja mäntyä sekä Pinus nigraa ja Abies al
baa. Bussimatkan päätepisteessä oli sitten vain laidunnettuja vuo

ristoniittyjä laihoine hevosineen ja lehmineen, Pinus mugo - pensas
toja , kivikkoja ja ylimpänä huippujen katveessa luntakin . 
Päivä oli pääosin botanistien , rassattavana edustava valikoima vuo
ristolajeja . Joukossa oli tietenkin paljon meille outoja ja tuntemat
tomiksi jäänaitäkin kasveja, mutta tutummista tulkoon tässä ~ainituk
si esimerkkinä vain suvut Veråtrum, Gentiana, Saxifraga , Nigritell~, 
Primula , Soldanella , Dryas ja Dianthus. Päivän komei~ kasvi oli epäi

lemättä alempana lehtipuukerroksessa havaittu Lilium pyrenaicum. 

Omorikaa luonnossa 

Keskiviikko oli omistettu eräälle matkamme päätavoitteista . Eväillä 
varustettuina olimme jälleen aamuvirkkuina liikkeellä , ny~ pitkin 
Drinajoen laaksoa , josta käännyimme Visegradin kautta Taravuoristoon 
t utustumaan luonnonvaraiseen Picea omorikaan. Bussin kiivetessä me t
säteitä yhä ylemmäksi vuoristoon katseet kampasivat r intei t ä etsien 
Picea emorikan tummaa , Lapin kuusta muistuttavaa silhuettia . J okai
nen halusi päästä pitkän ja solakan (omorika = solakka ) kuusen juu

relle sen ainoalla luontaisella kasvualuealla koko maapalloll a . Lo
pulta bussi kävi sopimattomaksi kul kuneuvoksi , mutta siinäpä oli sa
malla päämäärämmekin: jyrkkä metsäinen rinne täynn2 emorikan suippo

ja latvuksia . Omorikan alapuolella kasvoi sekametsänä tavallista kuus 

ta , mustamäntyä , saksan jalokuusta , pyökkiä ja vuorivaahteraa . Omo
rika- rinteeltä l öytyi odotusten mukaisesti myös vunrinäsiä, Daphne 

bla~ayana . 

Tällä alueella olivat ~äynnissä metsätyöt . Jyrkillä rinteillä haka t

tiin mustamäntyä ja alempana nähtiin paikallinen metsäkoneki~ , järeää 
tukkia perässään lashaava härkäpari . Pysähdyimme myös hakkuuta edel
t ävään työvaiheeseen tutustumaan . Oli kokonainen metsikkö kuppikyl
kimäntyjä ja käynnissä pihkan keruu kasvavista puista . 

Serbiasta Montenegroon 

Torstaina kuljimme kolmannen kerran Focan ja Visegradin välin ja yli
timme jälleen kuuluisan Drinajoen sillan. Serbia jäi taakse ja edessä 

oli tutustuminen Montenegron mustiin vuoriin , kahden yön tukikohtana 
Bijelo Poljen kaupunki . 

Matkamme tällä osuudella oli aikaisempia taipaleita enemmän aukeita 
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kumpuilevia tasankoja ja metsiä, jos kohta rallin kuvaan kuuluvia 
jokirotkojakin oli aivan riittämiin. Jokilaaksoista jäi sisämaan tai

paleilta tienvarsikasvustosta mieleen mm . Ailanthus altissima, Tilia 
tomentosa, Ostrya carpinifolia ja ennen muuta Clematis vitalba, jota 
oli vähän joka paikassa ja jonka kukinnot säännöllisesti kor~stivat 
lehtipuiden latvustoja. Jokirotkojan pohjalla kasvoi harmaana vyönä 
aikaisemmin jo mainittuja pajulajeja sekä aivan vesirajassa myös~ 
ricaria germanica.a. Rinteiden takkuisia pensaikkoja muodostivat pää
asiassa Acer dampestre, Fraxinus ~· Prunus spinosa, Cotinus ~ 
~ ja Quercus-lajit. Kaupunkien katukuvaan kuului varsin monessa 
paikassa tutun lehmuksen tilalle leikattu ja varsin rumasti vartettu 
Robinia pseudoacacia. 

Peukea mustilla vuorilla 

Perjantai oli omistettu Balkanin toiselle , ainoastaan siellä luon
nonvaraisena kasvavalle havupuulle, Pinus peucelle, johon tutustu
minen luonnossa oli matkamme toinen päämäärä . Tämä oli ko~_"Jas koko 

• päivä maastossa ja se vietettiin Albanian rajan lähellä Cakor-so-
lassa 1849 metriä merenpinnasta. Cakor-solassa on talvisin lunta 
noin 2 metriä ja tie sinne on sen vuoksi noin 6 kuukautta vuodessa 
suljettuna. Tämän soratien pituus 18 km ja nousu on 1000 metriä , jo
ten mutkia on tarpeeksi. Puustona oli alhaalla mm . Quercus :erris 
ja Ostrya carpinifolia, niiden jälkeen pyökki ja sitten ensimmäisi
nä havupuina saksanjalokuusi, sen jälkeen tavallinen kuusi ja yl
häällä sitten valtalajina peuke metsäsaarekkeina vuoristoniittyjen 
lomassa. Niityillä laidunnettiin lampaita. 
Albanian vuorilta tullut ukkosmyrsky haittasi vähän maastovaellus
tamme, mutta raekuormansa se onneksi tyhjensi lähivuorille , jotka 
muuttuivat hetkeksi valkoisiksi. Meille riitti vain sadekuuroja . 
Peuken ohella päähuomio kohdistettiin ruohovartisiin lajeihin , jot
ka olivat selvästi vähälukuisempia kuin Sutjeskassa tavatut . Uusis
ta lajeista mainittakoon mm . Aconitum . 

Kohti merta ja hallettä 

Lauantaiaamuna jätimme hyvästit Bijelo Poljelle, ja Bogdan käänsi 
bussinsa nokan kohti merta ja hellettä . Alkumatkasta ajoimme kappa
leen pitkin Moracan laaksoa mahtavina kohoavien mustien vuorensei
nämien kaventaessa näköalat suppeiksi . Ennen Montenegron pääkaupun-
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Veikko, Jouko 
ja 400-vuotias 

kitn Titogradiin saapumista maisemat alkoivat väljetä ja kaupunkia 
ympäröivällä t asangolla koimme matkamme pahimman helteen . Skutari
järven pengertien jälkeen alkoi sitten laskeutuminen Adrian ranni
kolle . Laskua oli jälleen 1000 metriä , mutta matkaa oli nyt 24 km 

pikitietä . 
Rassaustauolla meitä kohtasi helteessä väreilevillä rinteillä har
vahko machia- pensaikko ja outo piikkinen pintakasvillisuus . Puuvar
tisistR l a j eista mainit takoon mm . koreakukkainen Punica granatum, 
Ficus caria, Carpinus orientalis ja Juniperus oxycedrus. Rannikolla , 
missä käväisimme meressä Sveti Ste f anon hi .Pkkar::~!l.nalla , olivatkin 
sitten vastassa jo alkuviikosta tutut oleanderit, sypressit, a.leppo
männyt , Paliurus ja myös valkokukkainen Myrtus communis. 
Illan viiletessä ja Adrian meren sinen himmetessä saavuimme viimei
seen yöpymispaikkaamme Ko~oriin , missä kasvoi asutuksen reunamien ti
heiköissä villinä mm . Castanea sativa . 

Sunnuntaiaamun her ätys oli jo ennen auringonnousua klo 4, sillä 
edessä oli lauttamatka yli Kotorio lahden ja ajomatka Dubrovnikin 
lentokentälle Cilipiin . Loppumatkan suoritimme jälleen reittiko
neilla Zagrebin ja Kööpenhaminan kautta Helsinkiin . 
Yksi havupuu , Pinus heldreichii , meiltä jäi näkemättä luonnollises
sa ympäristössään , mutta tämäkin puute tuli korjatuksi koneenvaihto
odotuksessa Kööpenhaminassa . Siellä joukkomme jakautui moniinkin 
ryhmiin , joista eräs käväisi verestämässä parin kesän takaisia muis
to ja Charlottenlundissa . Ja siellähän se oli entisellä paikallaan 
myös Pinus heldreichii , entisestään kohtuullisesti pituutta veny-
neenä . Hels ingin Ylh ptston 

etsäku.Ja.sto 



Pihkan juoksutusta musta
männystä Taravuoristossa. 
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Löytö matkan varrelta: pol
venkork:uinen Himanthoglossum. 

Peuken ja kuusen muodostamia metsiköitä Cakor-solan rinteillä. 
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Olavi Luukkanen 

DENDROLOGIAN SEURA ORIVEDEN HÖRTSÄNÄSSÄ 23. 24. 8. 1975 

Noin kolmekymmentä henkeä käsittänyt joukko Seuran enemmän tai 
vähemmän varsinaisia jäseniä kokoontui sadekauden alkua uhmaten Hört 
sänään puolelta päivin tuona elokuisena lauantaina. Jos koko retken vai
kutelmat pelkistetään, voidaan sanoa, että retken täydellisen onni s tumi
sen takaajina olivat isäntäväen ylenpalttinen vieraanvaraisuus ja sään 
muuttuminen lauantai-iltapäivänä lähes ihanteeniseksi työskentelyilmakai. 

Hörtsänä on Helsingin yliopiston hoidossa 

Lehdessämme aikaisemmin olleessa Svetislav K o 1 a r ovi c i n 
kirjoituksessa (Dendr. Seuran tied . 5(3} :81-84, 1974} on Hörtsänää jo 
melko täydellisesti kuvailtu. Mainittakoon vielä kuitenkin muistin virkis
tämiseksi, että noin neljä hehtaaria peittävän puulajipuiston perusti 1920-
luvulla maatilalleen lähelle Oriveden kirkonkylää Hu g o H ö r t s ä n ä. 
Kaikkiaan mainitaan arboretumissa kokeillun noin 500 puu- ja pensaslajia 
tai -lajiketta . Puistoon on myös istutettu runsaasti perennoja, jotka eräi
den pensaiden ohella ovat nykyisin huomattavasti levinneet. 

Helsingin yliopiston metsäharjoitteluasema Hyytiälä sijaitsee arbo
retumista n. 15 km:n päässä. Harjoitteluasema on v. 1945 lupautunut huo
lehtimaan puiston dendrologisista istutuksista. Yliopiston hoitamisinnos
tus on kuitenkin vuosien kuluessa suuresti vaihdellut, ja puisto on paikoin 
päässyt tämän vuoksi villiintymään ja rappeutumaan. 

Hörtsänän nykyinen isäntäväki, insinööri ja rouva Olavi 0 p a s per
heineen on kuitenkin osoittanut suurta kiinnostusta puiston kehittämiseen 
ja edelleen kehittämiseen. Parina viime vuonna on myös yliopiston met
säharjoitteluasemakin taas huolehtinut velvollisuuksistaan. Puistoa on käy
tetty opetuskohteena, ja opiskelijat ovat harjoitustyönään osallistuneet 
alueen kunnostamiseen. Yliopisto on myös aloittanut huomattavan meno
erän muodostavien nimikylttien teettämisen arboretumia varten. Dendro
logian Seura, ehkä eniten juuri S. Kolarovicin aloitteesta, on nyt myöskin 
laajentanut Hörtsänää kohtaan tuntemansa kiinnostuksen sanoista ja ajatuk
sista tekoihin. Puiston tulevaisuus alkaa siis näyttää valoisalta. 
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Vipinää viidakossa 

Taikooiltapäivä sujui ahkeran työn merkeissä, vaikka isäntäväki 
yritti houkutella laiskotteluun hyvällä tarjoilullaan. Tehtävää löytyi mo
nenlaista. Yksi iskuryhmä keskittyi lajien määrittämiseen nimikilpien pai
koilleensijoittelua varten. Keltään ei jäänyt huomaamatta henkinen taistelu 
määritysryhmän kahden osan, Picea likiangensis- ja Picea glehnii -puoluei
den välillä. Tuloksena oli, että ainakin ensi vuoteen asti kiistelyn kohtee
na olleet puut ovat nimeltään Picea glehnii. Pentti A 1 a n k o kunnostau
tui perennaluettelon teossa ja löysi monia mielenkiintoisia kasveja (esim. 
Aconitum septentrionale, ~ calamus, Clematis recta, IInpatiens 
~-tangere. Saxifraga hostii); täydellinen luettelo löydöistä on tämän kir
joituksen lopussa. Yllätyksien löytyminen ja etsiminen oli useimmille osan
ottajille varmaan työn tärkeimpiä ja innostavimpia motiiveja, ja ainakin 
perennojen metsästäjille oli Hörtsänässä mitä parhaat saalistusmaat. Isän
täväen ystävällisellä luvalla osa saaliista oli muutakin kuin henkistä lajia. 

Suurimman osan työstä muodosti nyt kuten ennenkin vastaavissa ope
raatioissa varjostavan ylispuuston ja vesaikon poisto. Varsinkin lehtipuu
kokoelmissa tämä toimenpide auttoi huomattavasti osittain jo pahasti var
jossa kasvavia puita ja pensaita (mm. Juglans mandshurica, Syringa amu
rensis, Prunus maackii) . Aikaisempi sade oli sopivasti kastellut maas
ton, joten ilman metsäpalon vaaraa voitiin oksia ja risuja poltella. Melko 
komeat kokot roihusiv.atkin puiston eri puolilla. Samaan aikaan sattuneen 
hämäläisten kunnanjohtajien vierailun osanottajat saivat ehkä vähän omi
tuisen kuvan rovioiden välissä hääräilevistä, savun seassa latinaa mumise
vista hahmoista. 

Tuntuvan panoksen taikootyöhön antoi yliopiston metsäharjoitteluase
maita saapunut ryhmä, johon kuului kenttämestari August V ä ä n ä n e n 
moottorisahansa kanssa sekä kymmenkunta nuorta metsämiestä ja -naista. 
Varsinkin puissa kiipeily näytti olevan metsäylioppilaiden erikoisalaa. Nyt 
ei edes toistunut vahinko, joka sattui kesäkuussa Hyytiälän taikoopäivänä 
Hörtsänässä. Tuolloin ohjasi talon isäntä kiinnostunutta seuruetta kohti jo
tain puiston harvinaisuutta (joka taisi olla valkopyökki} ja ehti paikalle juuri 
kun kyseinen rariteetti kaatui maahan liian innokkaan raivaussahurin 
käsittelyssä. Kyseinen puu muuten vesoo jo ja näyttää toipuvan. Tällä ker
taa suurimmaksi vahingoksi taisi jäädä kenttämestarin silmälasien häviä
minen, mutta tästäkin onnettomuudesta löytyi hyväkin puoli: lasit olivat 
vanhat ja muutenkin uusimisen tarpeessa. 

Eräs pari hiiviskeli säkin ja lapion kanssa ympäri puistoa työssä, 
josta salaperäisesti ilmoitettiin vain, että "perästä kuuluu". 

Rajatonta vieraanvaraisuutta 

Oman lukunsa muodosti retken muu ohjelma taikootyön jälkeen. Tällä 
kertaa tätä muuta touhua olikin enemmän kuin normaalisti vastaavilla ret
killä. Saunomiselle, syömiselle ja mukavalle illanvietolle Hörtsänän uusi 
komea päärakennus tarjosi upeat puitteet. Yövieraiksi jäi taloon, ilmeises
ti isäntäväen lieväkai yllätykseksi, peräti seitsemäntoista henkeä. Alaker-



Nalle ja Vappu pohjustamassa 
Picea-taistoa. 
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Vesurin heilutus kävi vauh
dilla Petteriltä. 

Nuorten metsämiesten ja -naisten iskuryhmän tieltä kaatuivat 
vaivatta paksutkin puut. Kaikki kuvat kirjoittajan. 
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ran baarin antimet saivat varmaan eräät retkeläiset peruuttamaan suunni

tellun muualla yöpymisen. Hyvinhän kaikki kuitenkin sujui . 

Ruoan ja juoman ja vapaan keskustelun lomassa ehdittiin lauantai-iltana 

yhdessä katsella Jouni M i k o 1 a n ja Niilo K a r h u n diakuvia Seuran 

onnistuneelta Jugoslavian matkalta, jonka kuulumisiin palataan tässä leh
dessä muussa yhteydessä. Peräti filmin muodossa palattiin myös viimevuo
tisen Itävallan retken tunnelmiin ja seurattiin osanottajien seikkailuja alp

pien huipuilla -- tämän yllätysohjelmanumeron toteuttaja oli Kaj F r i m a n. 

Sunnuntaipäivä alkoi kaatosateella, minkä vuoksi toisen päivän ohjelma 

peruut~iin syömistä tietenkin lukuunottamatta. Eräät taisivat oikeastaan 
kunnolla herätäkin vasta lounaalle, kyljys- ja jäätelökekkereihin. 

Mieliinpainuvan retken päättivät lounaan siivittämät innokkaat dendro

logiset keskustelut, joissa ylimpänä taisi kaikua jugoslavialaisittain rikas
tettu suomenkieli. Hörtsänän isäntäväelle lausuttiin lopuksi ansaitut kiitok
sen sanat . 

Hörtsänän perennojen luettelo {laatinut Pentti Alanko) 

Achillea millefolium 'multiplex' 
Aconitum x cammarum 
Aconitum septentrionale 
Acorus calamus 
Actaea erythrocarpa 
Anemone transsilvanica 
Aruncus sylvester 
Asarum europaeum 
Astrantia major 
Astilboides tabularis 
Bergenia crassifolia 
Bergenia crassifolia 'cordifolia' 
Cacalia sp . 
Calystegia sepium 
Campanula latifolia 
Campanula persicifolia 
Carex acuta 'aureovariegata' 
Centaurea montana 
Cephalaria gigantea 
Clematis recta 
Dianthus barbatus 
Epimedium alpinum 
Filipendula ulmaria fl, pl. 
Filipendula sp. 
Fragaria moschata 

Hesperis matronalis 
Hydrophyllum canadense 
Impatiens noli-tangere 
Iris pseudacorus 
Iris sp. 
Lamium galeobdolon 
Lilium bulbiferum 
Lilium martagon 
Melampyrum nemorosum 
Polygonatum verticillatum 
Polygonum alpinum 
Polygonum bistorta 
Polygonum sachalinense 
Polygonum weyrichii 
Primula sp . 
Pulmonaria officinalis 
Rodgersia aesculifolia 
Saxifraga hostii 
Scopolia carniolica 
Sedum aizoon 
Sedum telephium ssp. 
Symphytum officinale 
Thalictrum sp. 
Tamus communis (Dioscoriaceae) 
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VIIKONLOPPURETKEILY KYMENLAAKSOSSA 24.-25.5.~975 

l. SUMMAN KARTANONPUISTO c2t1/17-z 
Robert J. Rainio 1 

Vehkalahdelle saavuttiin runsaat puoli tuntia aikataulusta jäl
jessä. Summan kartanon portailla kartanon emäntä, neiti Bruun ja 
Summan kasviston erikoistuntija, metsänhoitaja Kalevi Viljamaa 
vaimoineen jo odottelivat myöhästelev~ä vieraitaan. Neiti Bruun 
keroi pääpiirteet kartanon pitkästä ja vaiherikkaasta historiasta, 
jota myös metsänhoitaja Viljamaa on selostanut "Summan kartano
puiston kasveista" kertoessaan (Mem. Soc, Fauna et Flora Fenn. 
47, 93-111, 1971). Mainittakoon tässä vain, että kartano on 
ollut Bruunin suvun hallussa jo v:sta 1790. Suvussa on ollut 
monia botaanisesti kiinnostuneita jäseniä, joilla on aikoinaan 
ollut hyvät yhteydet silloisen Pietarin taimitarhoihin. Tämä yhdes
sä hyvän maaperän kanssa on selityksenä kartanonpuiston nykyiseen
kin lajirikkauteen. Dendrologian u~kopuolelle j äävän kasvilli
suuden samoinkuin historiankin suhteen viitattakoon edellämai
nittuun kirjoitukseen. 

Puiston vanhin puu on runsaan 300 vuoden ikäiseksi arvioitu val
tava tammi (ympärysmitta rinnankorkeudelta 4.1 m, latvuksen le
veys n. 35 m, korkeus n. 20m ). Puu kasvaa aivan päärakennuksen 
kulmalla. Kaikille meidän päiviimme säilyneille ikitammille tyy
pillisellä tavalla se on varhain haaroittunut . Lähellä kasvaa 
toinen kookas, huomiotaherättävän isolehtinen tammi, jonka lajin
määritys oli jäänyt avoimeksi. Ainoa kysees een tuleva vieras laji 
o~isi Quercus petraea. Luultavammin tuo tammi kuitenkin on ete
läistä provenienssia oleva ~ · r obur . Tämä puu tiedetään hankitun 
Pietarin taimitarhoista v. 1859. 

Päärakennuksen vierellä levittäytyy rehevä "englantilainen" 
puisto maantiehen ja Summan jokeen ra joittuen. Puiston dendro
l ogisesti ehkä arvokkaimmat puut olivat maisemaa hallitsevat , 

hämmästyttävän korkeat ja suorarunkoiset metsälehmukse t 

(Tilia cordata) . Ympärysmittaa rinnankorkeudelta oli 2.0- 2.3 
metriä ja korkeutta parhaimmillaan arviolta yl i 25 m. Summan 
lehmukset sopisivat vaikkapa r odunjalostuksen kantapuiksi j a 
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todistavat vakuuttavasti metsälehmuksen arvon puistopuuna multavil
la mailla. 

Puiston ko l mas dendrologisesti huomattava puulaji on hopeahaapa 
(Populus alba) kolmena yksilönä maant ien varressa (järeimmän ym
pärysmitta 3.05 m) ja kahtena joen länsirannalla. Puiden r ehevä 
elinvoima ja runsas juurivesoista lisääntyminen oli huomiotahe
rättävää . Hyvillä kosteilla mailla missä tilaa on kyll i ks i, hopea
poppeli on arvokas ja nopeasti peittävä puulaji. 

Havupuiden listalta ei löytynyt varsinaisia yllätyksiä . Viime 
vuosisadan puistojen tyyppilajit olivat kaikki edustettuina . 
Muistaen isäntävä en hyvät yhteydet Pietariin ja muuanne itään , 
on Larix sibirica, Pinus cembra ja Abies sibirica katsottava lähes 
obligatoorisiksi, Lehtikuusta oli istutettu kuten tammeakin 
myös puiston piirin ulkopuolelle. Pohjois-Amerikan lajeista ovat 
edustettuina Thuja occidenta lis, Abies bals amea ja Picea glauca . 

Matalaroman dendrolog ian alalta mainittakoon Caragana arborescens
aita päärakennuksen edessä. Se lienee kartanon vanhin eksootti , 
jo 1750-luvulta! Näihin aitoihin laji tuotiin ensi kerran maaham
me Siperiasta. Rakennuksen seinällä kiemurtelee köynnöshortensia 
(Hydrangea petiolaris). Puistossa on jäljellä useita pensasla
jeja, monet niistä osittain villiytyneinä: Corylus avellana, 
Hydrangea arborescens, Ribes alpinum, Spiraea sp., Sorbaria, 
Chaenomeles japonica, Malus sargentii , Sorbus intermedia, Ame
lånchier spicata, Rubus odoratus, Rosa sp., Laburnum alpinum (ei 
6le kukkinut), Forsythia ovata , Syringa vulgaris, Lonicera cap

rifolium ja ~· iylosteum . 

Summan kartano hiljaa virtaavan joen partaalla rehevän puiston 
ympäröimänä on nykypäivinä kuin Ruususen linna. Vanhan rakennuksen 
korjaukset ovat kal liita eikä puistoon ehkä pieteetti syistäkään 
tahdota kirveellä koskea; ongelma, j oka toistuu niin monen vanhan 
kartanon kohdalla. Kuitenkaan puisto ei paljoja toimenpiteitä 
t arvitsisi: vanhempia, vähempiarvoisia ja kehityskelvottomia ylis
puita pitäisi kaataa sieltä, missä jalopuutaimistoa on alla odot
t amassa. Paiko in olisi aluspuusto ja taimisto ehdottomasti läpi

käytävä raivauksin arvokkaiden yksilöiden vapauttamiseksi kilpai-



83 

lusta; puiston "englantilainen" luonne tulisi säilyttää. Kartano
rakennusten koillispuolinen metsämaa, jossa vanhastaan kasvaa 
tammia ja lehtikuusia, olisi kiitollinen kohde luonnonpuiston ta
paan hoidettavaksi. Varsinkin tammi näkyi siementyneen näillekin 
alue~lle. Täydennyaistutuksilla olisi tällä suunnalla saatavissa 
luonnolliset puitteet vanhojen rakennusten ympärille. Juuri nuo
rien ikäluokkien kantraatia Summassa jää kaipaamaan. 

Summassa kasvatetaan ratsuhevosia, ja kierroksemme aikana karta
non emäntä oli lähtenyt vetämään ratsastusretkeä. Kalevi Vilja
maan välityksellä lähetimme hänelle kiitoksemme tilaisuudesta 
tutustua erääseen Suomen arvokkaimmista kartanopuistoista. 

2. REITK.ALLIN PUUTARHAKOULU JA WREDEBYN KARTANO 

Robert J. Rainio 

Vain runsaat 10 km Summasta pohjoiseen sijaitsee Reitkallin 
puutarhakoulu, jonka pihalla seuramme jäsen, rehtori Jyrki 
Korhonen toivotti retkeläiset tervetulleiksi. Koulun keittiö 
oli valmistanut maittavan lounaan, minkä jälkeen siirryimme 
rehtorin opastuksella puiston ja puutarhan puolelle. Vanhempaa 
dendrologiaa edustivat alueella muutamat korkeat lehtikuuset 
ja vähän kauempana päärakennuksesta kasTava , mahdollisesti 
luontainen kynneppää (Ulmus laevis). 

Rehtori Korhosen kertoman mukaan Reitkallin alue on melko kyl
mää, jo selvästi epäedullisempaa kuin esim. Summa. Siksi täällä 
ei ollut nähtävissä monia hyvin menestyneitä hemiboreaalisiksi 
katsottavia eksootteja. Mieleen jäivät pieninä yksilöinä sel
laiset pikku-rariteetit kuin Tsuga canadensis, Carpinus betulus 
ja Juglans mandshurica, !'•alus baccata 1 Eleyi 1 ja Nalus sargentii 
olivat menestyneet hyvin ja olivat juuri kukkaan puhkeamassa. 
Caraganaa oli useita lajeja, ~ t ataricum oli kehittynyt ai
tana hyvin niinkuin odottaa saattaakin. Aivan pientä tainta oli 
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Komeita leh.muksia Summan karta.nonpuistossa. valok . Nax. Hagman . 

Suuri kynäjalava Reitkallin puutarhakoululla. 

Mole mmat va lokuva t : Max . Hagman . 
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montaa mielenkiintoista lajia, mutta niiden arvoa on toistai
seksi liian aikaista lähteä pohtimaan . Perennojen ystäville 

riittää Reitkallissa tietenk in katsomista, käyntimme aikana ol i 

vat tulppaanit parhaassa kukassa . 

Kiitettyämme ja hyvästeltyämme oppaamme matka suuntautui edel
leen kohti pohjoista • Ohjelmassa olleen Hevoshaan arboretumin 

Halla- Sippolassa näimme vain kaukaa peltojen takana , sillä 
Kymi Oy : n toivomuksesta tutustuminen siirtyi ainakin ensi vuo
teen, jolloin alue on kunnostettu ja raivattu "käyttökuntoon" . 
Eipä liene Dendrologiseura ennen raivannut arboretumia yhtä 
vähällä omakohtaisella vaivannäöllä! Jäämme toivossa elämään . 

Pistäydyimme Anjalan kartanon puistossa , joka sattui juuri 

matkamme varrelle. Täällä oli vanhoja jaloja lehtipuita . Var
sinkin kookas tammi ja joukko hyvin kehittyneitä metsälehmuksia 

jäi mieleen . Mainittavia eksootteja ei puistossa leht i kuusta 

lukuunottamatta ollut . 

Illan suussa saavuimme Wredebyn kartanoon, jonka isäntäväki , 

parani Fabian Wrede perheineen , on muuttanut moderniksi kar
tanohotelliksi . Majoituttuamme päärakennuksen huoneisiin , 
jotka täyttyivät viimeistä ylimääräistä sijaa myöten , teimme 

isännän johdolla kierroksen kartanon luonnonpuistossa . Eksoo
teista ansaitsevat maininnan Larix sp. , Juglans mandshurica ja 

~ pseudoplatanus . Itse puiston muodosti vanha kuusi- koivu
mäntysekametsä, jonka hoito oli valitettavasti jäänyt haparoi
vak si niinkuin niin monessa muussakin vastaavassa säästömetsäs
sä . Vanhenevan puuston laitamille ja aukkoihin oli luontaista 

tietä kylväytynyt tammea ja vaahteraa. Laajat alat ympäröivää 

peltomaata oli istutettu koivulle, os ittain tervalepälle , mikä 

varmasti tulevaisuudessa on antava tienoolle oman viehätyksen
sä . Kierroksen jälkeen odotti päivällinen • Sen nautittuamme 

siiryimme päärakennuksen hienostune esti sisustettuun saliin , 
mi ssä alko i Seuran k evätkokous . Kokouks en päätteeksi Olavi Luuk

kanen piti diakuvin valai s tun esi telmän mat kastaan Amurinmaan 
metsiin . Vaikka olimmekin kaikki lukeneet hänen artikkelinsa 

t ämän lehden kahdessa edellisessä numerossa , kyseltävää riitti 
esitelmän jälk een pitkälle iltaan. 

Helsingin Yll plston 
MetsäktrJasto 
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3. MUSTILAN ARBOREI'UM. 

Pentti Alanko 

Kevätretken toinen pa~va, sunnuntai 25.5, oli omistettu Mustilan 
irboretumille. Siellä riittääkin aina uutta näkemistä ja oppi
mista. Tällä kertaa tutustuimme myös arboretumin ulkopuolella 
oleviin, hyvin menestyneisiin murraynmännyn (Pinus contorta var. 
latifolia) viljelmiin Peter Tigerstedtin asiantuntevalla opas
tuksella. Näitä viljelmiä eivät useimmat retkeläisistä olleet 
aikaisemmin nähneetkään. 

Itse Arboretumissa eli Mustilan Kotikunnaalla teimme laajan kier
roksen koko alueen ympäri. Lehtikuusisaa oli runsaasti kellas· 
tuneita neulasia. Tuhonaiheuttaja oli lehtikuusikoi (Coleophora 
laricella), jota tänä vuonna näyttää esiintyneen runsaasti eri 
puolilla maata. Mustilan kauniita jalokuusia katsellessaan jou-
tuu aina ihmettelemään, miksi näitä kauniita puita tapaa niin 
harvoin puistoissa ja puutarhoissa. Meillä on käytetty melkein-
pä vain pihtaa (Abies sibirica), joka kuitenkin usein on jalokuu
sikirvan vaivaama. Ehkä pihdan kirvanalttius johtuu sen lievästä 
"epäviihtymisestä" varsinkin Länsi-Suomessa. Onhan ilmasto meillä 
merellisempää kuin sen kasvupaikoilla Pohjois-Venäjällä ja Sipe
riassa. Ehkä viime talvi oli ollut tälle puulajille liian leuto (!), 
sillä puissa oli runsaasti ruskettuvia neulasia ja kokonaisia ok
siakin näytti kuivuvan. (Toim. huom.: retkeily tapahtui ennen ke
vään 1975 tuhoisia yöhalloja ). 

Jalokuusia pitäisi istuttaa verhopuuston alle. Ellei sellaista 
ole valmiina, olisi ensin istutettava esim. harmaaleppää, joka 
nuorena on nopeakasvuisimpia puulajejamme. Tanskalaiset käyttä
vät sitä usein suojapuuna jalo- ym. kuusia pelloille istutetta
essa. Etelä-Suomessa ovat koristepuina pihtaa suositeltavampia 
Japanin jalokuusi,(Abies veitchii ) sekä purppura- (!. amabilis), 
Sahalinin (!. sachalinensis) ja Korean jalokuusi (! . koreana). 
Niitä eivät jalokuusikirvatkaan sanottavasti vaivaa. 
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Alppiruusujen kukinta oli ennätyslämpimästä keväästä johtuen pari 
viikkoa normaalia edellä . Rhododendron caucasicum "Cunningham's 
\'l'h i te" oli jo kukassa ja _!!. canadense melk ein ohikukkinut. 
Etelärinteellä ihailtiin kaunislehtistä ,!! . metternichii-pensasta. 
Tämän lähellä kasvoi mm . kaksimetrinen Hamamelis virginiana-pens~s, 
lännen hemlokki (Tsuga heterophylla) - me tsikkö, puumainen kataura 
Cercidiphyllum japonicum sekä pyökki- ja valkopyökkimetsik öt. 
Jälkimmäisestä löydettiin jopa siementaimia . Kome in lännen hemlok
ki-me tsikk ö arboretumin keskiosissa on yksi Jliustilan kauneimpia 
metsiköitä (kohde 35 Nustilan uudessa retke ilyoppaassa). Koriste
kasvikai sopivin Tsuga-laji on sinertäväneulainen, hyvin kaunis 
vuorihemlokki (!. mert ens i ana , kohde 59) . 

Varjoperennat ovat yksi hustilan Arboretumin päänähtävyyksistä . 
Ny t oli parhaillaan kukassa Pohjois- Amerikasta kotoisin oleva, 
komea valkokukkainen kolmilehti (Trillium grandiflorum). Kaunis 
happomarjakasveihin kuuluva varjoperenna , j ota aikaisemmin ei 
pystytty nimeämään (ks. DST Vol 4, No 2, siv . 42), on nyttemmin 
apul . prof. Leena Hämet-Ahdin toimesta määritetty japanilaiseksi 
Ranzania japonica-lajiksi . 

Pentti puhuu mukavia. Carpinus betulusta Mustilassa. 

Valok . Max. Hagman (molemmat kuvat). 
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Ole Oskar sson 

PI TKIÄ PUITA SUOMESSA 

Metsäntutkimuslaitoksen metsägeneettiseen rekisteriin on 
usein tullut puhelinsoittoja sekä lehdistön edustajilta 
että yksityisi l tä , j otka haluavat tietää missä ja kuinka 
suuri on Suomen suurin puu . Aivan yksiselitteisesti täl
läiseen kysymykseen ei voine yleensäkään vastata. Metsän
jalostuksen tar peisiin rekisteröidyt puut on sitäpaitsi 

valittu sekä hyvää laatua että hyvää kasvua silmälläpitä
en , j oten pelkästään suuri koko ei yleensä ole riittänyt 
j onkun puun rekisteröimiseksi kantapuuksi . Toistuvat tie
dustelut saivat kuitenkin aikaan sen , että metsägeneettisen 
rekisterin hoitaja, metsäteknikko Jaakko Pajamäki , keräsi 
luettelon rekisterissä olevista , eri puulajien pisimmistä 
yksilöistä . 

Luette loon ei ole otettu mitään tiettyä määrää eri puulajeis 
ta ; ne eivät ole suhtees sa lajien keskinäiseen määrään re 
kisterissä . On vain otettu mukaan pisimmästä päästä yksi 
löitä , jotka tuntuvat olevan yläpuolella tavanomaisen . 

Niinkuin sopij_ odottaa, pisimmät puut ovat kuusia , seuraavak

si l ehtikuusi ja melko komea sarja yli 30 metriä pitkiä män
tyjä sekä 30 metrin paikkeilla olevia koivuja . Jotkut luet
telon puista on mitattu varsin kauan sitten. Niinpä esim . 
kuuset E 1021 ja E 1222 mitattiin jo 1950- luvun puolessavälis
sä . Jos ne ovat jaksaneet jatkuvasti kasvaa , ne siis tällä 
hetkellä , 20 vuotta myöhemmin, voivat olla huomattavasti pitem
piä . 
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Nykyin en metsä talous ei suosi puilla pitkää ikää eikä s iis 
suurta kokoa . On kuitenkin mahdollista että vielä on metsiä 
tai puistoja joissa löytyy erikoisen pitkiä tai muut en mahta
via yksilöitä . Niitten joukossa voi olla metsägeneet tiseltä 
kannalta arvokkaita tapauksia tai vaikkapa va in kur i os i teet
teina mielenkiintoisia . Joten lukijoita pyydetään ilmoitta
maan tietämiään isoja puita seuralle tai suoraan Metsäntutki
muslait oksen metsägeneettiselle rekisterille Pl . 37 , 00380 
Helsinki 38 , puhelin 556 276 . 

PISIMMÄT KANTAPUUT METSÄGENEETTISEN REKISTERIN MUKAAN 
1975-09- 01 

Puulaji Puun n : o Kunta Puun Mit a ttu 
pituus m vuonna 

Mänty K 224 Viitasaari 34 . 6 1971 
II E 1965 Koskenpää 33 . 4 1971 
II E 2869 Asikkala 33 . 4 1971 
II E 2248 Sulkava 33 . 2 1971 
II K 535 Eno 33 . 2 1955 
II E 3106 Toivakka 33 .0 1971 
II K 633 Tohmajärvi 32 . 9 1971 
II E 1884 Sulkava 32 . 5 1971 
II E 3129 Valkeala 32 . 0 1971 
II K 554 Kannonkoski 32 . 0 1955 

Kuusi K 70 Pielisjärvi 40 . 7 1971 
II E 1 222 Muurame 40 . 5 1955 
II E 1021 Padasjoki 40 . 3 1954 
II E 55 Lammi 39 . 7 1971 
II p 361 Pyhäntä 39 . 0 1955 
II E 2656 Loppi 38 . 5 1964 
II E 191 Korpilahti 38 . 1 1971 
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Puulaji Puun n :o Kunta Puun Mitattu 
pituus m vuonna 

Koivu E 2599 Sysmä 32 . 0 1968 

" K 377 Pielisjärvi 31.0 1962 

" E 2594 Sysmä 30 . 5 1968 

" E 4671 Joutsa 29 .8 1969 

" E 1500 Tuusula 29 . 6 1973 

" E 466 2 Joutsa 29 .2 1969 

" E 325 Muurame 29 .0 1949 

" E 2597 Sysmä 29 .0 1968 

" E 2600 " 29 .0 1968 

" K 379 Pielisjärvi 29 .0 1962 

Haapa E 12 12 Muurame 32.2 1954 

" E 1213 " 31.0 1954 

" E 250 Nastola 30.0 1949 

" E 303 Orivesi 30 .0 1949 

" E 506 Lapinjärvi 29 . 5 1950 

" E 1208 Muurame 29.5 1954 

" E 1 211 " 29 . 5 19 54 

" E 1207 " 29 . 5 1954 

" E 1210 " 29.5 1954 

" E 1209 " 28 . 5 1954 

Leppä E 806 Tammisaari 28.5 1953 

" E 623B Hirvensalmi 27 . 0 1950 

" E 3246 Hartola 27.0 1969 

" E 3252 " 27 . 0 1969 

" E 920 Perniö 27 . 0 1955 

" E 623 Hirvensalmi 27 . 0 1950 

" E 623A " 27 . 0 1950 

" E 808 Tammisaari 26 . 0 1953 

" E 3250 Hartola 26.0 1969 

" E 4926 Tuusula 25 .4 1973 

Lehtikuusi E 1535 Punkaharju 36 . 5 1973 

" E 1269 Karjalohja 32.5 1956 

" E 654 Punkaharju 31.6 1973 

" E 652 " 31.5 1973 
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Puulaji Puun n:o Kunta Puun Mitattu 
pituus m vuonna 

Tammi E 914 Bromarv 32.3 1955 

" E 910 Tammisaari 29.0 1955 

" E 902 Halikko 28.0 1953 

" E 4897 " 27.8 1973 

" E 4876 Tammisaari 26.1 19 73 

" E 2051 Espoo 26.0 1961 

Saarni E 906 Bromarv 27.5 1953 

" E 4238 Tammisaari 23.5 1973 

" E 5012 Finström 22.0 1974 

" E 915 Tammisaari 21.8 1956 

" E 4872 " 21.6 1973 

" E 4870 " 21.4 1973 

Jalava E 1012 Pohja 26.5 1955 

" E 1261 " 26.0 1954 

" E 4234 Tammisaari 25.8 1973 

Lehmus E 5061 Espoo, Träskända 30.0 1974 
E 3988 Vehkalahti 30.0 1974 

" E 3989 " 29.0 1974 

" E 4894 Halikko 28.8 1973 

" E 4850 Pernaja 26.8 1973 

Vaahtera E 4893 Halikko 23.8 1973 

" E 4877 Tammisaari 20.8 1973 

" E 3240 !lelsinki 19.0 1974 

" E 5129 Perniö 18 . 5 1974 

" E 4984 Vihti 18 .0 1974 

Pihlaja E 4902 Loimaa 18.5 1973 

" E 5037 Kuorevesi 18 .0 1974 

" E 5028 Karhula 17 .o 1974 

1 



92 

K I R J A L L I S U U T T A 

MITCHELL, A, 1974: A Field Guide to the Trees of Britain and 
Northern Europe. 415 sivua. Hinta Smk n. 43,70. 

Tekijä on kaivannut sellaista kirjaa, jonka avulla pystyisi 
määrittämään Brittein saarilla puistoissa ja puutarhoissa 
yleisimmin esiintyvät puut ja joka olisi riittävän helppo
käyttöinen. Hänen mielestään dendrologisessa kirjallisuudessa 
esiintyy tässä suhteessa suuri aukko. On kylläkin olemassa 
laajoja, tiettyjä kasviryhmiä kuten alppiruusuja ja havupui
ta käsitteleviä kirjoja, ja lisäksi sellaisia, joihin on 
yritetty mahduttaa kaikki puuvartiset kasvit. 

Mitchell on onnistunut tehtävässään erinomaisesti. Hänellä 
on ollut tukenaan pitkäaikainen kokemus; tällä hetkellä hän 
toimii Westonbirt Arboretumin ja Bedgebury Pinetumin johtaja
na. Kirjassa esitellään 800 puulajia, joista on n. 150 väri
kuv~a 40:llä värikuvasivulla. Lisäksi tekstissä on 640 piirros
kuvaa, joista nähdään tunnistamisen kannalta tärkeitä yksityis
kohtia lehdistä, hedelmistä, kukista, kävyistä sekä puiden 
kasvutavasta. Värikuvat ovat tanskalaisten Preben Dahlströmin 
ja Ebbe Sunesenin , joitten erinomaista kuvitusta olemme jo 
nähneet Sakari Saarnijoen suomeksi toimittamassa teoksessa 
"Metsien puut ja pensaat värikuvina". 

Kirja alussa on mielenkiintoinen johdantoluku , jossa lyhyesti 
opastetaan kirjan käytössä sekä esitetään yleistietoa puista, 
niiden nimistöstä, rakenteesta, kasvusta, iästä, kukista, 
levinneisyydestä, mittaamisesta, jne. Tärkeän osan kirjasta 
muodostavat tutkimuskaavat. 

Tärkeimmistä lajeista on selostettu luontainen ja viljely
levinneisyys sekä viljelyynoton ajankohta Brittein saarilla. 
Selventäviä väliotsikoita tekstissä ovat kuori, latvus, lehdet, 
kukat , hedelmät , ka~tapa, tärkeimmät muodot ja lajikkeet, 
samannäköiset lajit ja tärkeimmät tuntome r kit . Asiat löytää 
siis kunkin lajin kohdalta helposti. Teksti on asiallista ja 
perustuu pääosin tekijän omiin havai~toihin tuoreesta materi
aalista. Tekijä valittaa, että parissa tapauksessa hänellä ei 
ole ollut käytettävissään tuoreita näytteitä jonkin lajin 
kukista tai hedelmistä ja on jouduttu turvautumaan muuhun kir
jallisuuteen. Tämänkin alan kirjallisuudessa on esiintynyt 
paljon kopiointia vanhemmasta kirjallisuudesta , jonka kuvauk
set pohjautuvat yleensä herbaariomateriaalin tutkimiseen ja 
ovat usein virheellisiä. 

Kunkin lajin kohdalla on maininnat kor keimmasta yksilöstä 
Brittein saarilla. Tekijällä on n. 34 000 mittaustulosta kä
sittävä kortista kotisaartensa puuyksilöistä, joten tiedot 
suurimmista puista perustuvat vakuuttavaan aineistoon. 
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tumattomia. Tekstissä mainituis
ta lajeista lienee peräti 2/3 
liian arkoja Suomen ilmastoon. 
Lisäksi puulajista on meillä 
yleisesti ottaen toisenluontai
nen kuin Brittein saarilla. 
Ikäänkuin katteeksi sille, että 
kirjan nimessä on mainittu Poh
jois-Eurooppa, tekstissä käsi
tellään muutamalla rivillä mm. 
Siperian lehtikuusi ja pihta
kuusi. Tammilajeja on kuvattu 
36, mutta poppeleita vain B,jne. 

Dendrologeja kiinnostavat kui
tenkin myös muut puulajit kuin 
vain ne, joita Suomessa voi
daan viljellä. Laajojen ja 
tarkkojen asiatietojensa ja 
hyvien kuviensa ansiosta tämä 
kätevän kokoinen ja suhteelli
sen halpa kirja on varsin 
käyttökelpoinen meikäläisenkin 
dendrologin hyllyssä. Ulko
mailla matkustettaessa siitä 
voi olla paljon hyötyä uusia 
puulajeja tavattaessa. 

Pentti Alanko 

DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Bulletin of the Finnish Society of Dendrology 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol .6, No. 3, 1975) 

YUGOSLAVIA- EUROPE IN MINIATURE by Veikko Koski (pp. 67-70). 

Some general features of Yugoslavia , the country which the Finnish 
Society of Dendrology visited last summer, a re described. The 
geology, climate and other natural conditions are so manifold in 
Yugoslavia that a great part of the variability in these circum
stances presented in Europe can be found in this one country. 
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On the Adriatic coast the climate is subtropical and the vegetation 
typically Mediterranean. The highlands further away from the coast 
are covered mainly with deciduous forests of the temperate zone. 
Still higher in the mountaina there are coniferous boreal foreste 
and the vegetation of the highest ridgew and peaks is alpine. 
The steppe vegetation of eastern origin is also a typical element 
of Yugoelavian flora. 

The geographical situation and variable natural conditions have 
given special features to the life of Yugoslavian people, too. 
During centuries, different religious and cultural influences have 
touched Yugoslavia from several directions. At present the 
Federal Republic of Yugoslavia hae 6 states, 5 religions, 4 nations, 
3 languages and 2 alphabets (but only one Tito). The social struc
ture is somewhat similar to that of vegetation: different people 
and dif!erent human achievementa can be seen side by side every
where. 

DENDROLOGICAL SOCIETY'S TRIP TO YUGOSLAVIA by Vappu Eräjää and 
Niilo Karhu (pp. 71-76). 

Last summer the Society's annual excursion was directed to 
Yugoslavia. The trip started on 6th July by a flight from Helsinki 
to Dubrovnik, where the Mediterranean flora was studied. The old 
arboretum at Trsteno was also seen. 

The trip continued by bus to the interior of the country and next 
three nights were spent at Foca. From Foca two one-day trips were 
arranged to the mountaina of Bosnia-Herzegovina. First, the veget
ation from beech and oak stands up to alpine tundra was studied 
in a wilderness area, Perucica National Park. Second, a study tour 
was made to one of the naturalstands of Picea omorika in Tara 
mountaina north of the town Visegrad. -----

The travel route went on from Herzegovina to Montenegro. Tw~ nights 
were spent at Bijelo Polje. A one-day bus trip was made to Cacor 
Pass, where the natural ~ ~ forests at about 1900 m elev
aiion were the main object of interest. The route back to the 
coast followed the mighty valley of the river Moraca and the 
beautiful shores of Lake Skutari. On Sunday 13th July the group 
returned to Finland by a flight from Dubrovnik. 

Besides the main objecta visited in Yugoslavia there were several 
other atops, during which the natural and also cultural peculiar
ities of the country were observed. The long tour in this beauti
ful country with extremely variable nature, along t he roads on 
steep mountain slopes and frighteDing canyon precipicee will 
never be forgotten. All participants will therefore remember 
their excellent Yugoslavian guide and skilf ul bus driver, 
Mr. Bogdan Vasiljevi6, with special gratitude. 
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WORK TRIP TO HÖRTSÄNÄ ARBORETUM by Olavi Luukkanen {pp. 7i' - Bo). 

About thirty members of the Society participated in this tour which took place 
on 23 and 24 August , 1975. As reported earlier in this journal by s. Kolaro
vic, the Hörtsänä Arboretum covers an area of four hectares and is located 
relatively far north in comparison with other major Finnish arboreta, 61° 
35' N. L. Nearly 500 species and cultivars of woody plants have been exper
imented there. The nearby University of Helsinki Forestry Field Station has 
agreed to take care of the maintenance of the park, because of its unic dendro
lo~cal and educational value. However , during recent years theUniversity 
seems to have neglected some of its duties in Hö rtsänä, and parta of the 
Arboretum are in urgent need of thinning and weeding. During the two-day 
tour a considerable area of the plantations was checked and tended . A large 
number of introduced herbaceous plants were also labeled; a species list 
(compiled by P . Alanko) is included in the article. The owners of Hörtsänä, 
Mr. and Mrs . Olavi Opas, kindly i nvited the participants to their home and 
offered food and lodging with great hospitality. After sauna in the evening, 
the informal party included also tour reports by Society members on the ex
cursions to Yugoslavia this year {illustrated with color slides) and Austria in 
1974 (a motion picture) . 

SPRING EXCURSI ON I N SOUTHEASTERN FI NLAND (pp. 81 - 87) includes 
a series of tour reports from t he Dendrological SocietyJs 
weekend excursion on 24-25 May , 1975: 

1. THE PARK OF SUMNA MANOR by Robert J . Rainio (pp . 81 - 83) 

2 . REITKALLI GARDENER SCHOOL AND WREDEBY f'1ANOR by Robert J . 
Rainio {pp . 83- 85) 

3. MUST ILA ARBORETUM by Pent ti Alanko (pp . 86 - 87). 

TA LL TREES I N FINLAND by Ole Oskarss on (pp.88 - 91 ) . 

This article includes a list of the highes t so-called plus trees 
se l ected and registered for tree breeding purposes in Finland. 
The li s t wa s compiled in t he National Register of the Finnish 
Fores t Research Institute , Department of Forest Genetics . 

Helsingin Yli •pisto 
Metsäkirjasto 
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Dendrologian Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään 
perjantaina 21.11.1975 klo 18.00 Tieteellisten Seurojen 
Talolla (Säätytalo) salissa 23, Snellmaninkatu 23, Helsinki. 

Virallisina kokousaaloina käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset 
syyskokousasiat, joita ovat mm. hallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenten valitse
minen toimikaudelle 1976. Alustavasti käsitellääm myös ensi 
kesän retkisuunnitelmia, ja näiden suhteen hallitus toivoo 
jäsenistön aloitteita ja mielipiteitä . 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen Mh. Lauri Kärki kertoo 
väridioin metsänjalostuksen menetelmistä (mm . muovihuone
tekniikasta) ja ~m . Pentti Ritoniemi esittelee jalojen lehti
puiden siemen- ja taimituotannon nykyvaihetta. Lopuksi kat
sellaan vielä dioja ja filmejä viime kesän Jugoslavian mat
kalta. 

RUNSASTA OSANOTTOA TOIVOTAAN! KAIKKI ASIASTA KIINNOSTUNEET 
OVAT TERVETULLEITA ! 

VARAINHOITAJAN TIEDOTUS 

Niitä jäseniä, joilta vuoden 1975 jäsenmaksu on vielä maksa
matta ja jotka hiljattain ovat saaneet uuden tilillepanokortin, 
pyydetään suorittamaan maksunsa ensi tilassa . Tiedotuslehden 
numero 4/1975 lähetetään vain jäsenmaksun 1975 maksane ille. 

Maksusuorituksiin olisi aina merkittävä maksajannimi ja osoite . 
Seura on tänäkin vuonna saanut parikymmentä jäsenmaksutilille
panoa tuntemattomilta lähettäjiltä. 

Osoitteenmuutoksista olisi ilmoitettava seuralle . Posti palaut
taa jatkuvasti tilillepanokortteja , kun edes postiin ei ole 
muistettu ilmoittaa muutosta. Oppilaitoksissa opiskelevien 
olisi parasta ilmoittaa kotiosoitteensa tiedotuslehden postitus
osoitteeksi. 

HELSINKI 1975 PAINOVALMISTE 



DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Tässä numerossa: 

Kontortamänty - sen elämänkaari ja viljelymahdollisuudet 
Suomessa (P.M.A. Tigerstedt) 

Torsten Rancken ja Bengt Schalin kunniajäseniksi 

Ängesvård - landskapsaspekter bortom den finska 
horisonten (Robert J. Rainio) 

Canberran kasvitieteellinen puutarha (Christel Palmberg) 

Tiedotuksia seuran toiminnasta: 

- syyskokous 

- ensi kesän retkisuunnitelmista 

Sumrnaries of the main articles in this issue 

Kirjallisuutta (Max. Hagman, Leena Härnet-Ahti) 

No 4/1975 (Vol.6) 

45-vuotiasta Pinus contorta var. latifoliaa Mustilassa. Kuva 
liittyy P.M.A. Tigerstedtin kirjoitukseen kontortamännystä. 



98 

DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Julkaisija: 

Toimitus: 

Toimituksen osoite: 

Talous ja osoiteasiat: 

Ilmoitukset: 

llmoitushinnat: 

Tilausmaksu!: 

Toimituskunta: 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Säll
skapet r.y. 

Jouni Mikola (vastaava), puh. 556 276 
Niilo Karhu, puh. 649 911 

Metsäntutkimuslaitos, jalostusosasto 
PL 37,00381 Helsinki 38 

Pentti Alanko (puh. 557 263 tai 378 011) 
Korsutie 34, 00370 Helsinki 37 

Peter Tigerstedt (puh. 378 011) 
Helsingin yliopisto, Viikki 
00710 Helsinki 71 

Koko sivu 300 mk, puoli sivua 200 mk, 
neljännessivu 120 mk 

Lehti jaetaan seuran jäsenille jäsenmaksua 
vastaan. Muilta tilausmaksu on 15 mk 

Sampsa Aaltio 
Max. Hagman 
Leena Hämet-Ahti 
Pentti Lokonen 

DENDROLOGIAN SEURA - DE DROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y. 

Puheenjohtaja: 

Varapuheenj oh ta ja: 

Muut hallituksen jäsenet: 

Sihteeri: 

Varainhoitaja: 

Jäsenmaksut: 

lääket.lis. Robert J. Rainio 
Koivuniemenkatu 27, 10600 Tammisaari 
(puh. 911-13760) 

apul.prof. Leena Hämet-Ahti 

hortonomi Pentti Alanko 
puut.arkkit. C.J. Gattberg 
prof. Max. Hagman 
hortonomi Kimmo Kolkka 
MMK Aaro Lehmushovi 
MMK Jouni Mikola 
lehtori Eino Pakarinen 
ylirnets.hoit. Pentti Ritoniemi 
metsänhoit. Reino Saarnio 
prof. P.M.A. Tigerstedt 

MMK Tuulikki Simojoki 
Metsähallitus 
PL 233, 00121 Helsinki 12 (puh. 601 5 II) 

hortonomi Pentti Alanko 
Korsutie 34, 00370 Helsinki 37 
(puh. 557 263) 

Vuosijäsenmaksu 15 mk (opiskelijoilta 8 mk), 
ainaisjäsenmaksu 200 mk. Maksut suoritetaan 
seuran postisiirtotilille 419 92-1 . 



99 

P.M.A. Tigerstedt 

KONTORTAMÄNTY (Pinus contorta Dougl.) - SEN ELÄMÄNKAARI JA 

VILJELYMAHDOLLISUUDET SUOMESSA 

Johdanto 

Kontortamännyn ekologiasta ja kasvusta kotimaassaan olen tehnyt 
selkoa tämän kirjoituksen ensimmäisessä osassa. Olen ensimmäisen 
kirjoituksen jälkeen tutustunut uuteen, noin 800 sivua käsittävään 
kokemateokseen vuodelta 1975 nimeltään "Management of Lodgepole 
Pine Ecosystems", jossa tämän hyvin ki innostavan puulajin ekologiaa, 
hoitoa ja tuottoa käsitellään erittäin perinpohjaisesti ja sen 
koko luontaista levinneisyysaluetta huomioon ottaen (BAUMGARTNER 
1975). Tässä teoksessa esitetyt kirjoitukset eivät ole muuttaneet 
käsitystäni kontortasta, joskin kysymys luontaisten kontortataimi
koiden ylitiheydestä ja sen kasvua pienentävä vaikutus on tullut 
minulle entistä selvemmäksi. Jos ei kontortaa metsänhoidollisesti 
harvenneta,voi se vielä jopa 70-vuotiaana esiintyä tiheydellä 
200 000 yksilöä hehtaarilla (JOHNSTONE 1975)1 jolloin luonnolli
sesti kasvu ja arvopuun tuotto on lähes olematonta. Tutkijoiden 
esittämällä teerialla ylitiheyden tyrehdyttävästä vaikutuksesta on 
siis luonnon olosuhteissa katetta,mutta tämä ei merkitse sitä, 
etteikö kontorta muuten sietäisi viljeltynä tavallista mäntyä hieman 
tiheämpää kasvustoa. Tähän asiaan palaan tuonnempana . J<e~oittaisin 
kaikkia henkilöitä, jotka tuntevat kiinnostusta kontortan ekologiaa 
tai sen viljelyä kohtaan, tutustumaan tähän uuteen teokseen, joka 
juuri käsittelee meille arvokasta tietoa kontortan ekosysteemistä 
ja sen käyttäytymisestä viljelypuuna. 

II. Kontortan viljely Suomessa 

Kontortaa viljellään monin paikoin ~uroopassa taloudellisessa 
mittakaavassa. Sen tyypillisimmät viljelyalueet sijaitsevat havu
metsävyöhykkeessä, Pohjoismaita vastaavilla alueilla eri puolilla 
Eurooppaa . Vaikka Keski-Euroopan metsänviljely on huomattavasti 
Pohjoismaita vanhempaa,on kuitenkin todettava, että kontortan suur
piirteisempi viljelykokeilu sittenkin on aloitettu SuoMessa, josta 
kiinnostus sitten on levinnyt muihin Pohjoismaihin sekä Englantiin, 
Skottlantiin ja Saksaan . Suomen viljelynahdollisu~ksia tarkastel
lessani tulen tuon tuosta viittamaan muiden maiden kokemuksiin. 

Todettakoon kuitenkin aluksi, etten liioin tässä tarkastelussa tule 
esittämään tuloksia kontortan paremmasta kasvusta Euroopan muihin 
puulajeihin verrattuna. Tahdon lähinnä tarkastella kontortan metsän
hoitoa ja ekologiaa, sen biologista käsittelyä . Kontorta on tullut 
viljelypuuksi Eurooppaan sen voimakkaan kasvun vuoksi . Jos ei näin 
olisi, ei luonnollisestikaan puhuttaisi kontortasta vaihtoehtoisena 
viljelypuuna Euroopan metsissä - turha olisi ollut vaihtaa "munaa 
munaa vastaan". Eri arviot sen tuomasta lisäkasvusta (oikein vil
jeltynä) kotimaisiin puulajeihin verrattuna vaihtelevat, mutta 
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yleensä sen on noin 50 vuoden kiertoajalla todettu tuottavan 
25-100% enemmän puuta kuin paras paikkakuntalainen. Tämä etu
kasvuisuus johtuu kokonaan puulajin voimakkaasta kasvusta taimi
ja riukuasteella. 

On itsestään selvää, että uusi tulokas aiheuttaa metsämiehille ja 
ekologeille päänvaivaa . Uusi puulaji vaatii täysin uuden metsän
hoidollisen ohjelman. Sitä ei voi verrata mihinkään kotimaiseen 
puulajiin metsänhoidollisen käsittelyn suhteen ja se vaatii myös 
kasvupaikan valinnan suhteen täysin uutta suhtautumista metsä
miehiltä. Erikoisesti pohjoismainen yksinkertainen metsänhoito
malli, joka tuntee vain kuusen, männyn ja joitakin lehtipuita, on 
vaikeuksissa uuden tulokkaan kanssa. Ekologit vaivautuvat toisaalta 
lähinnä ajatuksesta luontaisen ekosysteemin rikkomisesta - kontortan 
liittäminen ekosysteemiin on luonnonvastaista. Tulokkaan ekologinen 
lokeroituminen häiritsee luontaista tasapainoa ja harmoniaa . Aito 
pohjolan metsäkuva häviää ja tilalle tulee yksitoikkoinen talous
viljely. Lisäksi kontortan harmaa synkkä rungosto on tosiaan ruma 
verrattuna sekametsään tai männyn värikkääseen kuorenväriin. 
Sekä metsämiehet että ekologit ovat osittain oikeassakin. Uuden 
tulokkaan viljely on tosiaan vaikeaa1 koska uuden metsänhoidollisen 
mallin tuominen kentälle tuottaa suuria vaikeuksia epävarmuuden 
ja tietämättömyyden vuoksi. l-ietsänomistaja epäröi, koska häneltä 
puuttuu henkilökohtaisia kokemuksia uudesta puulajista ja koska 
päätös viljellä uutta puulajia vaikuttaa kokonaisen ihmissukupolven 
eteenpäin, jolloin tulokas jossain elämänkaarensa vaiheessa voi jou
tua odottamattoman tuhon uhriksi • Metsämies joutuu siis ottamaan 
ylimääräisen riskin, riskin joka lähinnä on ekologista laatua. Metsä
miehen kanta lähenee tässä ekologia 1 joka tarkastelee asiaa erilaisten 
ekologisten tasapainojen valossa. Erityisen levoton ekologi on 
isäntä-lois tasapainon suhteen. Uudessa ympäristössä kontorta ja 
sen loiset eivät voi olla ekologisessa tasapainossa. Herää kuiten
kin kysymys, onko kotimainenkaan viljelymetsä "ekologisesti" tasa
painossa tuhonaiheuttajiensa kanssa? 

Kuitenkin uusi puulaji joutuu uudessa ympäristössä puolustautumaan 
loisia vastaa~joita varten se ei ole läpikäynyt luonnon valintaa. 
Myös tulokkaan mukana tuneet loiset saattavat uudessa ympäristössä 
muodostua kohtalokkaiksi. Niinikään voi uuden puulajin sopimaton 
metsänhoidollinen käsittely aiheuttaa "ekologisen häiriön". 

Kaikkiaan näytää siis siltä, että uusi tulokas vaatii kokonaan uuden 
kasvatusohjelman aina siemenestä kypsään satoon asti . Vaikka kontorta 
sattuu olemaan mäntylaji, ei se sinänsä oikeuta sellaiseen metsän
hoidolliseen käsittelyyn,mihin olemme tottuneet kotimaisen mäntymme 
suhteen. Yritän tässä kirjoituksessa muotoilla tällaista uutta 
metsänhoidollista ohjelmaa. ~1onessa tapauksessa en voi perustella 
malliani tieteelliseen tutkimukseen, mutta otan tuekseni kontortan 
ekosysteemihavaintoja Kanadasta ja Suomesta. 

Siemen 

Kontortan siemen on kooltaan jokseenkin samanlaista kuin tavallisen 
männyn. Sen tuhatjyväpaino vaihtelee melko huomattavasti ollen 
tavallisesti 4 gramman molemmin puolin. Siemen käyttäytyy sekä metsä
että taimitarhakylvöissä samalla tavalla kuin männynsiemen ja hyvin 
itävää kontortasiementä tulee kylvää taimitarhassa jokseenkin männyn 
mallin mukaan . Hitään selvää horrostilaa ei kontortansiemenellä ole, 
mutta kylmästratifiointi tasoittaa todennäköisesti itämiseroja ja 
tekee taimipenkistä tasaiserr~an. 
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Kuva 1 . Kontortan käpy on serotiininen ja aukeaa luonnossa vasta 
metsäpalon sattuessa . Suomessa ei ole saatu hyvää kon
tortan siementä omista viljelyksistä koska käpy on mel
kein aina käpykärsäkkään (~issodes validirostria) turme
lemaa . 

Fig. 1 . The todgepole Pine cone is serotinous and opens only under 
high temperatures in forest fires . No good Lodgepole seed 
has been harvested in Finland due to cone damage by 
Pissades validirostris . 

Eräät 19 20-luvulla Mustilassa suoritetut kontortan metsäkylvöt laik
kuihin ovat onnistuneet erinomaisesti . Todennäköisesti kylvö onnis
tuu mäntyä paremmin voimakkan alkukasvun sekä männyn versosyöpä
resistenssin (Scleroderris lagerbergii) vuoksi . Kontortan metsä
kylvöä olisi vastedeskin harkittava uudistusmenetelmänä ja nyky
päivän maanmuokkaus antaa sille hyvät edellytykset . Nä in saisi 
tulokas myös tilaisuuden huomattavaan luonnonvalintaan jo aikai
sessa kasvuvaiheessa . Taimitarhassa kontortan taimi näyttää kestä 
vän männyn versosyöpää erittäin hyvin, voidaankin puhua melkein 
totaalisesta resistentistä kuten tekstiin liitetystä kuvasta voi 
todeta vuoden 1~74 - 1975 tuhon jälkeen . 

Kontortan taimikasvatus on muuten hyvin männyn kaltaista . Jos sie
mentä on riittävästi, olisi kuitenkin harkittava kontortan kylvöä 
avopenkkiin eikä muovihuoneeseen. Tämä yksinkertaisesti siitä syystä , 
että näin saa luonnonvalinta karsia sirkkataimesta saakka . Toisaalta, 
mitä paremmin pystymme valitsemaan sopivan provenienssin viljel
täväksi1sen vähemmän siinä on yksilöitä, jotka eivät sovi ilmastoomme . 
Koska Suomessa kerätty kontortansiemen melkein aina on käpykärsäkkään 
turmelemaa (Pissodes validirostria), tullaan vastedeskin turvautumaan 
Kanadasta hankittuun siemeneen . Todennäköisesti varsinainen Suomessa 
pe r ustettu kontortan sie menviljelys , jossa pystytään tehokkaaseen 
hyönteistorjuntaan 1 voi tulevaisuudessa muuttaa tilanteen. 

Provenienssivalinta onkin kontortaviljelyn avainkysymyksiä . Muutaman 
sadan kilometrin erehdys valinnassa voi aiheuttaa kasvunmenetyksiä, 
jotka ovat suurempia kuin oikein valitun provenienssin tuomat kasvun
lisäykset kotimaisiin puulajeihin verrattuna . Onneksi meillä alkaa 
tämän ratkaisevan kysymyksen suhteen olla vastaukset käsillä. Koke
mukset perustuvat Suomessa melkein vuosisadan alusta lähtien teh
tyihin kokeisiin ja Ruotsin uudempiin kokemuksiin ja havaintoihin 
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Norrlannin alueella. Kokemukset perustuvat lähinnä etelä- ja keski
suomalaisiin kokeisiin. Kun kontortaa viljellään Pohjos-Suomessa1 
on meidän sen sijaan suoritettava eräänlaista ekstrapolaatiota. 
Kivalossa viljellyt provenienssit ovat kaikki kärsineet pakkasesta , 
mutta sinne istutetut provenienssit ovatkin sellaisia

1
joita 1920-

ja 30-luvuilla valittiin Etelä- ja Keski-Suomea varten. Näihin ai
koihin ei yksinkertaisesti päässyt siementä keräämään pohjoisempana 
Kanadassa tieverkoston puuttuessa. Nyt on asia toisin ja Britti
läisessä Kolurnbiassa kulkee ns. "Alaska highway", jota reunustavat 
hyvät kontortametsät 55 ja 60 leveysasteiden välillä ja noin 500-
800 metriä m.p.y. Juuri 60° leveydellä B.C.:n ja Yukonin rajalla 
(Watson lake, Upper Liard) olen käynyt tutustumassa erinomaisiin 
kontortametsiin 1 joiden siemen pitäisi olla sopivaa Kainuun , Kuusa
mon ja jopa Kivalen alueella aina napapiirille asti. Yukonissa kas
vaa luontaista kontortaa vieläkin pohjoisempana 63 leveysasteen 
tuntumaan asti ja täältä saatava siemen pitäisi kestää vieläkin 
pohjoisempaa viljelyä Suomessa. Alaskan maantien varrella löytyy 
sitten etelään B.C.:n pohjoisrajalta siementä1 joka sopii käytettä
väksi suurinpiirtein seuraavasti: 60-57 leveysasteiden väli (Watson 
lake - Pink Mountain) sopiva viljelyalue noin I<ainuun eteläpuoli -
Pohjois-Karjala, 57-55 leveysasteiden väli (Pink Mountain - Dawson 
Creek) sopiva viljelyalue Järvi-Suomen alue. Etelä-Suomeen saadaan 
parasta siementä Fraser-joen yläpäästä Prince Georgen läheisyydestä 
sekä tästä etelään aina Karnloopsiin asti noin 54-51 leveysasteiden 
välillä. Näilläkin alueilla olisi siemenkeräykset suoritettava n. 
500-900 metrin korkeudella m.p.y. Karkeasti yhden leveysasteen 
siirto vastaa noin 100 metrin korkeuseroa . Esimerkiksi Prince 
Georgen siemen tulee noin 54 leveysasteen läheisyydestä ja 600-
800 metrin korkeudelta. Tämä vastaa noin 60-62 leveysasteiden 
välistä aluetta Suomessa. Sääntö on karkea,mutta jokseenkin hyvin 
paikkaansapitävä. Tosin B.C.:n alueesta on Weissenberg piirtänyt 
lämpösurnrnakartankin 1 ja tätä karttaa voidaan verrata Suomen vastaa
vaan karttaan. Korkeuse rot ovat B.C.:ssä kuitenkin sen verran 
vaihtelevat 1 että l ämpösummakarttoihin olisi ymmärtääkseni suh
tauduttava hieman varauksellisesti. 

Kuva 2. Kuva Mustilan taimi tarhasta kevc''ällä 1975. f.ltinnyn taimet 
ovat kuolleet melkein kokonaan männyn versosy~vän tuhoon 
mutta vieressä oleva kontorta on tävsin tervettä . 

Fig. 2. Photo taken at Mustila nurseries in-the spring of 1975. 
Scots Pine plants ~1ere whiped out completely due to 
Scleroderris lagerhergii attack . Proximal rows of Lodge
pole plants are fully intact . 
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Kuva 3. Vuonna 1956 savikelle perustettua kontortan ja männyn 
a ja b. vuororivi-istutusta Hustilassa . Tekijä kiipesi suurimman 

kontortan latvaan kuvien ottamiseksi latvuskerroksesta. 
Kontortalatvat ovat tässä vaiheessa melkein järestään 
1-2 metriä mäntyä pitempiä . 

Fig. 3. 
a and b An alternating row plantation of Lodgepole and Scots Pine 

established in Hustila on heavy stratified clay (PyT). 
Planted in 1956. The author climbed the top of the largest 
Lodgepole to get photos of the canopy. At this time Lodge
pole tops are generally 1-2 meters above Scots Pine crowns. 

Yhteenvetona provenienssiasiassa sanottakoon, että tilanne on 
kiitos 1920- ja 1930-luvun kokeiden,Suomessa selkiintynyt siinä 
määrin,ettei suurempia siirtoerehdyksiä käsittääkseni pitäisi v oida 
tapahtua. 1970-luvulla perustetut uudet provenienssikokeet Suomessa 
tulevat tietenkin antamaan vielä tarkempia tietoja, mutta niitä 
saamme odottaa vielä joitakin kymmeniä vuosia. 

Taimi 

Kontortan taimi on tukevan ja vankan tuntuinen ja neulasten 
tummanvihreä väri karakteristinen. Todennäköisesti taimen yhte
yttävä pinta-ala on alusta lähtien mäntyä suurempi ja tästä johtuu 
osaksi voimakas taimikasvu. Viljelyskasvien fysiologisessa tutki
muksessa on opittu, että kasvien maanpäälliset osat heijastavat 
maanalaisten osien "habitusta". Kontortalla tämä näytää hyvin pitä
vän paikkansa. Taimi on lujasti maassa kiinni, lujemmin kuin mänty, 
ja sen juuristo on vahva ja monihaarainen. Olen useasti vetänyt 
kontortan taimen taimipenkistä ja todennut miten lujasti se istuu 
maassa kiinni - valitettavasti en tästäkään yksityiskohdasta voi 
esittää tieteellisempää tutkimusta. 

Juuristen vahvuus ja taimien suuri kasvuvoima ovat tekijöitä jotka 
puoltavat koulimattoman taimen käyttöä uudistustöissä. Halvin kon
tortan viljelytaimi on kenties 2/0 avomaan taimi,jossa käsittely
kustannukset ovat minimissä. läitä voi istuttaa kentälle hieman 
tiheämminkin kustannusten kuitenkaan nousematta kohtuuttomasti . 
Koulittu kontortan taimi kasvaa koulinnan jälkeen hämmästyttävän 
nopeasti - taimet kasvavat helposti käsistä: 
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Kontortan taimikasvatuksessa voidaan vielä tehdä paljon paran
nuksia ja jokainen taimitarha voi varmasti löytää uusia ratkaisuja. 
Tehtävä on kiitolline~koska taimi on niin tanakka ja voimakkaasti 
kasvava. 

Taimia kentälle istutettaes~a olisi käytettävä mäntyä hieman tihe
ämpää istutusväliä. Perustelen tätä sillä, että kontorta luontaises
tikin kasvaa mäntyä tiheämpänä ja lisäksi tiheämpi istutus tarjoaa 
mahdollisuuden luonnonvalinnalle. Erikoisesti viljavimmilla kasvu
paikoilla kontortasta tulee helposti hyvin oksainen1 jos se saa 
kehittyä harvassa.T!i'mä_n: olen todennut Kanadassakin . Mahdollisesti 
voisi ajatella jopa välipuun (koivun?) käyttöä tällaisissa tapa
uksiRsa. Laihemmalla (VT) maalla kontorta muodostuu kuitenkin sievä
oksaiseksi ja istutusväliä voidaan suurentaa. Mitä pohjoisempana 
viljelyksiä perustetaan sitä tiheämpää istutusta olisi käytettävä. 
Näin luonnonvalinta pääsee vaikuttamaan kasvustoon. 

Kontortametsää perustettaessa on kenties oikean provenienssin 
ohella tärkein seikka laadultaan oikean kasvupaikan valinta. Tässä 
vaaditaan viljeilijältä erikoisen tarkaa biologista silmää ja eko
logista tuntemusta. Kontortamänty ei ole mikään yleispuulaji1 joka 
menestyisi kotimaisia puulajeja paremmin kaikilla biotoopeilla,vaan 
sen viljelyssä on erikoisen tarkkaan valittava sille sopivat 
"ekologiset lokerot". Tässä mielessä olen selvästi eri mieltä kuin 
monet ruotsalaiset kontortan kannattajat,jotka viljelevät kontortaa 
melkein koko kuusen ja männyn ekologisella kaistalla, hyvästä MT:stä 

Kuva 5. 66-vuotiasta kontortaa talvikkityypillä Mustilassa. Puut 
a ja b. ovat kasvaneet loistavasti (ks. taulukko 1) mutta ovat nyt 

elämänkaarensa lopussa. 
Fig. 5. Lodgepole at an age of 66 on stratified clay of Pyrola
a and b type in Mustila. The trees have grown excellently (see 

table 1) but are now at the end of their life cycle. 

Kuva 4. (Kansikuva) 45-vuotiasta kontortaa heikolla MT:llä Mustilassa. 
Huomaa jälkeenjääneet männyt. 

Fig. 4. (Cover photograph) Lodgepole at an age of 45 on poor MT-type 
in Mustila. Observe Scots pine crowns that lag behind in 
height growth. 

Kaikki valokuvat ovat tekijän ottamia vuonna 1975. 
All photographs taken by the author in 1975. 
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CT:n asti . Mustilan vanhat ja uudemmatkin kokeet osoittavat kon
tortan olevan kiistattomasti kotimaisia puulajeja kasvullisempi 
ainakin raskailla savimailla (PyT). Hyvät kuusialustat (MT+) olisi 
viljeltävä kuuselle ja selvät kuivat kankaat (VT-) männylle . Mutta 
Suomessa löytyy hyvin paljon kuusen ja männyn välimaåta, jossa metsä
mies yleensä joutuu sielulliseen ~dinkoon puulajia valittaessa. 
Pitäisikö viljellä mäntyä tai kuusta huonolla tai kivisellä MT:llä 
tai rehevänpuoleisella VT:llä? Ahdingosta päästäänvalitsemalla tähän 
lokeroon kontortaa! Tässä se todennäkö isesti tuottaa molempia koti
maisia paremmin. Esittämäni ajatukset kontortan kasvupaikan valin
nasta olen muodostanut Mustilassa tehtyjen kokeiden perusteella . 
Jo 1922 kirjoitti A.F . TIGERSTEDT alustavien kokeiden perusteella 
kontortan viljelystä seuraavaa: "Rohjenneeko tästä ensimmäisestä 
kokeesta varovaisesti päätellä, että Hurrayn mänty huonommillakin 
mailla, kuten kuivalla murtosoramaalla, kivikoissa j.n . e., puolukkaa, 
ruohoa, jopa kanervaakin alikasvillisuutena, voittaa meikäläisen 
männyn, edellyttäen että siemen on oikeaperuista? Parhaaseen kas
vuunsa näyttää se tosin vaativan kuohkeampaa ja enemmän vettä sisäl
tävää maata , missä sen omituinen juuristo voi täysin kehittyä . 
suoWORTH (1908) kiinnittääkin täydellä syyllä huomiota tähän seik
kaan. Wl!ITFORD & CRAIG (1918) näkyvät sitävastoin olevan toista 
mielipidettä, joka sekään ei ole aiheeton. Murrayn männyllä ei näet 
ole paalujuurta, kuten meikäläisellä männyllä, vaan se muodostaa 
alunpitäen kaikkiin suuntiin haarautuvan juuristen. Se on osoit
tautunut hyvin sopivaksi kouluttaa ja yhtä helpoksi muuttaa , jopa 
vanhempanakin irtaimessa maanlaadussa. Sen sijaan voi kukaties tule
vaisuudessa ilmetä , että se sellaisella maalla ei hyvin kestäisi 
myrskyä, mihin seikkaan suurempia metsiköitä istuttaessa niinmuodoin 
tulee kiinnittää asianmukaista huomiota. - - --- - - - - - -
Kaikkiin edelläoleviin lausunnoihin ova t suoranaiset havainnot 
Mustilassa olleet perustana. Kokeita puhtaassa hiekkamaassa en sitä
vastoin ole tehnyt, kun minulla ei juuri ole sellaista maata, enkä 
sitäpaitsi ole varma, tokko l>1urrayn mänty siihen soveltuu". 

Nyt kun yli 50 vuotta on kulunut tästä kontortaa koskevasta kirjoi
tuksesta,on paikallaan tarkastella sen paikkaansapitävyyttä. Mustilan 
kokeet ovat osoittaneet, että kontorta on erikoisen sovelias tal
vikkityypin savimailla1 jossa sen juuristo pystyy kuusta paremmin 
tunkeutumaan maahan ja jossa se kasvaa mäntyä huomattavasti nopeammin 
luultavasti laajemmalle leviävän juuristonsa ja tästä syystä hyvän 
vesi- ja ravintotaloutensa vuoksi. Hyvällä puolukkatyypillä tai 
huonohkolla mustikkatyypillä kontorta kasvaa mäntyä ja kuusta 
paremmin,mutta kuusi ylittää kontortan hyvällä mustikkatyypillä tai 
sitä paremmalla maalla . Heikolla puolukka- tai sitä heikommalla 
metsätyypillä Mustilan kokeet osoittavat kontortan i ~~vän männystä 
jälkeen. Kuitenkin eräät toiset Suomessa (WEISSENBERG 1972) ja 
Ruotsissa (HAGNER 1971) tehdyt havainnot ovat viimeksimainitun 
kokemuksen kanssa ristiriidassa. Varsinaisella turvemaalla tai 
ojitetulla suolla on kontortaa viljelty vain rajoitetusti Mustilassa, 
mutta tulokset ovat olleet lupaavia. Tästä asiasta skottlantilaisilla 
tuntuu olevan enemmän kokemusta (LINES 1968). Heidän mukaan kontortaa 
voidaan menestyksellä viljellä turvemailla,kun huolehditaan fosforin 
ja kalin riittävyydestä . Jossain määrin tulisi myös antaa typpeä, 
kenties lähinnä metsikön myöhäisemmässä kehitysvaiheessa. 
Alla esitän eräitä taulukko j a ja k ä yriä kontortan kehityksestä 
Suomessa. 

Helsingin Ylii•IJ' '" 
Metsäk.lrJasto 
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Taulukko 1. Kontortan tuotto talvikkityypillä Mustilassa 54 vuoden 
iällä. Suluissa ilmoitetaan mäntykoealojen vastaavat 
arvot. 

Table 1. Yield of Lodgepole Pine on Pyrola-type heavy clay soil 
in Mustila at an age of 54. Values in brackets are 
comparative Scots Pine characteristics. 

Kokonaistuotto - total yield 
Kesk i pituus - mean height 
Keskiläpimitta - mean d . b .h. 
Pohjapinta-ala - basal area 
Kuutiomäärä - standing cubic 
Runkoluku - stems per hectare 

6 34,6 
22,2 
20,6 
19,2 

218,3 
610 

(dt\3 , 6) m3 

(2'1 ,4) m 
(22, 7) c~ 
(17,5) m 3 (178,5) m 
(48')) kpl 

Taulukko 2. Kontortan tuotto VT- IT välisellä maalla Mustilassa 
40 (39) vuoden iällä. Selitys kuten taulukko 1. 

Table 2. Yield of Lodgepole Pine on Vaccinium vitis-idea to 
Vaccinium murtillus type in Mustila at an age of 
40 (39). Explanations as in table 1. 

Kokonaistuotto - total yield 
Keskipituus - mean height 
Keskiläpimitta - mean d . b .h. 
Pohjapinta-ala - basal area 
Kuutiomäärä - standing cubic 
Runkoluku - stems per hectare 

266,9 
16,6 
18,7 
12,9 

115,4 
512 

(238,8) m3 

(13,9) m 
(14, 8) cp 
(14,8) m 

3 (104 ,2) m 
(912) kpl 

Taulukko 3. Kontortan tuotto VT maalla Mustilassa 39 vuoden iällä. 
Selitys kuten taulukko 1. 

Table 3. Yield of Lodgepole pine on Vaccinium vitis-idaea type 
in Mustila at an age of 39. Explanations as in table 1. 

Kokonaistuotto- total yield 221,5 (226,7) m3 

Keskipituus - mean height 15,8 (15,1) m 
Keskiläpimitta- mean d .b.h. 17,9 (17,0) c~ 
Pohjapinta-ala- basal area 15,1 (13 ,9) m 3 Kuutiomäärä - standing cubic 129,2 (110,0) m 
Runkoluku - stems per hectare 652 (660) kpl 

Taulukko 4. r--------------------------------------------------------; 
Kontortan tuotto kivisellä puolukkatyypillä (VT-) 

Table 4. 

Mustilassa 37 (40) vuoden iällä. Selitys kuten taulukko 
1. 
Yield of Lodgepole Pine on poor Vaccinium vitis-idaea 
type in Mustila at an age of 37 (40). Explanations as 
in table 1. 

Kokonaistuotto - total yield 
Keskipituus - mean height 
Keskiläpimitta - mean d.b . h. 
Pohjapinta-ala - basal area 
Kuutiomäärä - standing cubic 
Runkoluku - stems per hectare 

172,1 
13,0 
14,1 
12,4 
92 , 9 

855 

(238 , 8) m3 

(13,9) m 
(14 ,ll) cp 
(14 , 5) m 

3 (104,3) m 
(912) kpl 
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Taulukko 5. Kontortan todennäköinen tuottotaso verrattuna par
haaseen ruotsalaiseen puulajiin harvennusvapaassa 
metsänviljelyssä (IJAGNER 1971). 

Table s. Probable yield levels from plantations of best Swedish 
species and Lodgepole Pine cultivated without thinning 
(after HAGN~R 1971). 

Paras ruotsalainen Kontorta 
Best Swedish Lodgepole Pine 

Jonson Suomen metsätyyppi Tuotto/v Tuotto/v Lisäys 
Jonson Finnish for. type Yield/yr Yield/yr Increase 

I OMT 10,0 11,3 0,4 

% 
% 
4 

II MT 8,0 10,6 2,6 33 
III VT 5,7 8,6 2,9 51 
IV CT 3,8 6,3 2,5 66 
V ClT 2,4 4,7 2,3 96 

Puolukkatyyppiä heikommalla kasvualustalla tulokset ovat siis 
ristiriitaisia. Luulisin, että näilläkin mailla voidaan kontortaa 
kuitenkin menestyksellä viljellä männyn rinnalla, etenkin jos 
huolehditaan lannoitamalla maan ravinnetasosta,jotta kontorta voisi 
toteuttaa sille ominaisen voimakkaan alkukasvun. Kontortan keinol
linen lannoittaminen on hyvin päiväkeskeinen kysymys ja luulisi 
tämän puulajin monia muita paremmin pys ty.4n hyötymää n paremmasta 
ravinnetasosta hyvän juuristonsa ja suuren yhteyttämispinta-alansa 
takia. Kokeita tarvitaan ja tietoa saadaan tällä hetkellä eniten 
skottlantilaisten suorittamista kokeista (Lic~ES 196 8 ) . 
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Metsikön kehitys 

Kontortan luontaisiin ominaisuuksiin kuuluu voimakas kilpailu
kyky taimiasteella ja tavallista mäntyä tiheämpi kasvusto. Kysymys 
siitä,miten tiheänä metsikköä pitäisi viljellä ja miten voimakkaasti 

ja milloin harvennukset pitäisi 
suorittaa, on erittäin proble
maattinen. Asiaan vaikuttavat 
ainakin seuraavat osatekijat: 
kasvualustan viljavuus, kierto
ajan pituus, puun tekninen laa
tu, hoito- ja hankintakustan
nukset sekä työvoima ja työvä
lineet. Tällä hetkellä on mel
kein mahdotonta arvioida muut
tuvien tekijöiden vaikutusta 
tulevaisuudessa. Myös aikai
semmin Suomessa viljellyt kon
torta-metsät antavat tässä 
suhteessa väärän kuvan, koska 
liikkeelle on tavallisesti läh
detty 1920- ja 1930-luvun tyy
pillisillä ylitiheillä istu
tuksilla tai kylvöillä, jopa 
5000 - 6000 yksilöä hehtaaril
la. 

Luulisin erehtyväni mahdolli
simman vähän jos ehdotan, että 
kontortaa pitää viljellä siten, 
että runkoluku jokaisessa met
sikön kehitysvaiheessa on noin 
25 % korkeampi kuin viljely

... 
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männyn arvot kulloinkin taloudellisinta hoitomallia soveltaen ja 
ottaen samalla huomioon1 että kontortan kiertoaika lienee noin 50 
vuotta. Viimeksimainittu huomautus vaikuttaa luonnollisesti koko 
hoitosuunnitelmaan1 koska kontortan eri kehitysvaiheet tulevat 
ajassa tiiviimmin kuin vastaavat männyn vaiheet. 

Perustelen tämän yleisohjeen sillä, että (1} kontorta on ekologi
sesti puulaji1 joka syntyy ja kasvaa tiheänä kasvustona (ks. esim. 
COLE 1975), (2} kontortan latvusto sietää tiheyttä yhteyttämis
pinta-alan kuitenkaan siitä kärsimättä, (3} kontortan kiertoaika 
on noin 50 vuotta ja se on kuitupuukasvatuksessa ajettava tiheänä 
metsänä loppuhakkuun saakka1 ts. siitä on tehtävä todellinen viljelys
kasvi (se tuottaa kyllä ohella myös hyvälaatuista mutta pientä 
sahapuuta), (4) kontortaa viljellään lähinnä kuitupuuksi,koska se 
erikoisen hyvin sopii tähän tarkoitukseen laatunsa puolesta (HAKKILA & 
PANHELAINEN 1970), (5} skottlantilaisten mukaan kontortan vuotuinen 
juokseva kasvu (C.A.I.} lähinnä MT-tyypillä (Yield Class 120} saa
vuttaa maksimiarvonsa 25 vuoden iällä, kun se vastaavasti männyllä 
on 40 vuotta (LINES 1968} . 

Kontortan viljelyn riskit 

Ekologisesti uusi puulaji uudessa ympäristössä on luonnolli
sesti "epävarmempi" kuin vuosi tuhansia paikan päällä ympäristöön 
sopeutunut laji. Ekologinen tuho voi olla mekaaninen kuten esimer
kiksi myrsky- tai lumituho

1
tai se voi olla biologinen, lähinnä 

isännän ja loisen tasapainottomuudesta johtuva . Loisia ovat mm. 
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myyrät, hirvet tai muut eläimet1 jotka käyttävät tulokasta ravinto
lähteenä1mutta erikoisesti hyönteiset ja sienet. 

Mekaanisten tuhojen suhteen voi kontortalla havaita, että tuuhea 
latva, siihen jäätyvä räntä sekä paalujuuren puuttuminen voi lumi
tuhoalueilla aiheuttaa kaataja lumen ja tuulen yhteisvaikutuksesta. 
Jos tähän vielä liittyy maanouseman juurituhoja (LAINE 1973), niin 
tulos voi olla masentava. Tänä syksynä olen asiantuntijaryhmän 
(Prof. T.Kallio , Tri E.Annila ja Lis. L .Laine) kanssa retkeillyt 
Nuutajärven n. 8 hehtaaria suuressa kontortan 45-50-vuotisissa 
koeistutuksissa1 jossa tuhot viimeisten noin kolmen vuoden aikana 
ovat olleet masentavan rajuja. Tuhojen aikajärjestys on kaikesta 
päätellen ollut seuraava: muutaman vuoden aikana ovat mäntypistiäiset, 
jotka mäntyä kernaammin syövät kontortaa, heikentäneet ylitiheänä 
kasvaneita metsiä niin, että tyvipikikärsäkäs (Pissodes pini) on 
iskeytynyt runkoihin tehden lopullista tuhoa. Paikoin on arviolta 
noin puolet rungoista näin kuolleet pystyyn . Alueella löytyy myös 
maannousemaa,joka kontortassa aiheuttaa juuriston mätänemistä mutta 
ei lahota runkoa. Tämän ansiosta tapahtuu puiden kaatumista. 

Todettakoon, että Nuutajärvellä on eräs kontorta-metsikkö, joka kas
vaa tuhonneista erillään, noin 300 metrin päässä, jota nähtävästi 
on käsitelty metsänhoidollisesti paremmin (harvennukset suoritettu 
ajoissa). Tässä metsikössä tuho j a ei juuri esiinny1 ts. tuholaisia 
on

1
mutta ne ovat tasapainossa isännän kanssa. Kysymyksessä voisi 

kyllä olla provenienssista johtuva ero,mutta näyttää siltä, että 
sama provenienssi on tuhoalueelia menehtynyt pahasti. 

Siis: pahat kontortan tuhot johtuvat erilaisten hy~teisten, sieni
tautien ja erheellisen metsänhoidollisen käsittelyn yhteisvaiku
tuksesta. Nuutajärven kokeet ovat olleet erittäin opettavia: uuden 
puulajin oikea "ekologinen" metsänhoito on ratkaiseva puun menes 
tymiselle ja hyvän kasvun ylläpitämiseksi . 
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TORSTEN RANCKEN 
KUNNIAJÄSEN 

Ylimetsänhoitaja Torsten Ranckenia voidaan täydellä syyllä. kutsua Suo
men maisemahoidon ja sovelletun dendrologian nestoriksi. 
Jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan on hän käytännöllisellä. toim.inna~laa.n 
osoittanut miten metsien ja maisemien kauneusarvoja voidaan hoitaa ja 
kehittää sopivilla käsittelyillä, istutuksilla ja ha.Jtkauksilla. 
vankkaan metsätaloudelliseen näkemykseena.l nojautuen on Torsten Rancken 
lisäksi voinut näyttää, ettei kauneusnäkökohtien huoaioiaisen suink:aan 
tarvitse tapahtua taloudellisen tuloksen kustannuksella, m.ib.in vasta
kohta-asetteluun vielä nykyisinkin yleisesti erehdytlln. 

To:imiessaan Lounais-Suomen yksityismetsissl on Rancken erUtoiaesti 
kiinnittänyt huomionsa jalojen lehtipuiden kasvatus.aahdollisuuksiin 
sekä saaristometsien hoitoon ja edellytyksiin paikallisen väestön toi
meentulon turvaajana . Mutta myös ulkolaiset puulajit ovat saaneet hl
nessä taitavan käyttäjän. 

Lukemattomat ovat ne kartanot, tilat, yhteisöt ja kaupungit, joiden 
puistoissa näkyy hänen henkilökohtaisen leimaultsensa ja istutusohjei 
densa kaunista jälkeä. Toimiessaan Helsinqin kaupunqi.nmets&nhoitajana 
hän arvokkaalla tavalla käynnisti pllä.Jcaupunkimmek.in maisemien k.lsitte
lyn ja monivuotise.na Tammisaaren metsäopiston johtajana hän auliisti on 
jakanut runsasta kekemustaan alan ammattimiehille. 

Muistettava on myös Ranckenin merkittävä toi.ainta Lapin luonnon tunne
tuksi tekemisen ja Lapin metsien suojelemisen ja hoidon byv.IJc.si, josta 
viimeksimainitustakin hänellä on henkilökohtaista nlyttöä yli viiden
kymmenen vuoden takaa. 

Retkeilyjan oppaana ja lukuisten esitel.Jden pltäj&nl •Totti• Ranclc.en 
on mitK pidetyin keskushenkilö, varsi.nltin kun lllliSta.JI!II'Qe hänen otta:aanaa 
mainiot valokuvat niin väridioina )tuin mustavalkoiaina.kin. Hl.nen a.et
sätaloutta, maisemanhoitoa, denrologiaa ja kulttuurillais.eJM.a koskeva 
henkilökohtainen kuvakokoelmansa on epllileaättä 1Uassa..-! ja Pohjois
maissakin ainutlaatuinen. 

Paitsi ammattijulkaisuissa esitetyilUl kirjoituksilla on Rancken koon
nut suuret kokemuksensa kirjaansa "Tankar och e.rfarenbeter o. trlden 
1 park och landskap", Helsingfors, Fre.nckellska Tryckeriet, 1964. 
Tämän kirjan painos oli vain valitettavan pieni ja jake.lu rajoitettu. 

Kun Denrologian seura kokouksessaan 21.11. 75 on plltt&nyt kutsua 
Torsten Ranckenin seuran Jc.unniajäseneksi, toi~ kaik.ki ettl Ranckenin 
uranuurtavaa työtä voida.an seuramme piirisai jatkaa, ja et tA viell kauan 
saamme nauttia hänen hyvistä neuvo1staan ja asiantuotevasta opa.stuksea
taan. 

Max • Hagaa.n 
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Begreppet dendrologi omfattar en mycket stor intressesfär 
allt ifrån skogens träd och till perenner som kan odlas 1 
harmoni med större, vedartade växter. Det har mAnga gånger 
slagit miq hur omfattande denna dendrologiska vetskap de facto 
är. Samtidigt har det ofta slagit mig hur specialiserade vi 
mä.nniskor är ; skoqsträdskännaren-prydnadsträdskännaren-busk
specialisten-perennexperten. Saken kan dessutom betraktas ur 
en ekologisk synvinkel och då blir sfären lika omfattande från 
silvikultur till hortikultur och kunskap om växtsamhället
ekolO<Ji. 
FA peraoner har som vAr hedersmedlem Bengt Schalin förstAtt sig 
pA att kombinera sin dendrolO<Jiska kunskap till en dendrologisk 
vetenskap. Vi ser hans kunskaper 1 Helsingfors stads trädgArdar 
och planteringar för vilka han bar ansvaret åren 1946- 1957 . 
Helsingfors stads park.er har genom Bengt Scha.lins arbete blivit 
verkliga dendrologiska skattkammare där vi dendrologer har möj 
lighet att studera sällsynta arter och speciellt hur arter bör 
kombineras till harmoniska växtsamhällen. 
Det är dock först hemma pA Bengt Schalins egen tomt 1 Jorvas där 
man verkligen begriper omfånget av tr.!.dqlrdsarkitektens, dendro
logens , botanikerns och v:lxtförädlarens snille. M!nga är även de 
växtarter som han personllqen lnsarnlat 1 Europas bergstrakter 
och som han med sitt ska_rpa växtöga lyck.ats med att kultivera 
under vAra avAra klimatförhAllanden. 
Ett antal g!nger har jag gAtt som elev med Bengt Schalin pA Jorvas 
och varje gAng har jag blivit medveten om den s:Ulsynta begAvning 
och det outtömliga k.unnande han besi tter . Ic!ke en planta icke en 
blomma pA planterinqarna 1 Jorvas går okänd förb1, ofta dessutom 
kan Bengt Schalin ge ytterligare uppgifter om växtens insamlings
plats, dess öden genom Aren. 
Det !r inte pA sin plats att hlr uppräkna a.llt det intressanta 
materia! sorn växer 1 Jorvas cen omfAnqet av artrikedomen fr!n 
perenner till prydnadsträd kan inte nåqon annan planterinq 1 detta 
land mllta sig med. 
Bengt Schalin har varlt och är en hand.llngens man. Skrivbordet 
har för honom 1 alla tider varit ett nödvändigt ont och just 
därför har han kunnat skapa storverk. 1 naturen. Men n.är han 
nAngAnq har tillgripit pennan sl har hans meddelanden & andra 
sidan alltid innehlllit vkrdefull information . I detta samman-
hang vill jag bara nä.mna hana fOrtjlnstfulla verk •Koristepensaista 
kauneimmat" av ArqAng 1938 (WSOY). 
Dendrologiska s!llskapet har pA sitt Arsmöte, den 21.11. beslutat 
kalla Bengt Schalin till föreningena heder.smedlem. 

P.M.Ä . Tigerstedt 
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Robert J. Rainio 

ÄNGESVÅRD 

LANDSKAPSASPEKTER BORTOM DEN FINSKA HORISONTEN 

Bortom horisonten - i dubbel bemärkelse: synpunkterna i det 
följande äro hämtade från Sverige; å andra sidan är det fråga 
om aspekter som ingen i den finska republiken fått ögonen upp 
för, något som inte existerar i det finska medvetandet. Skall 
vi i Finland överhuvudtaget kunna tala om allsidig landskaps
vård borde vi dock känna till de synpunkter, som äro för
knippade med änget och ängesvården. 

LANDSKAPET OCH ÄNGET 

Och vad är ett änge då för något? Ett ord som upptagits ur 
vissa dialekter till nusvenskan som ersättare för det brist
fälligt begränsade och delvis missbrukade ordet löväng (i 
finskan lehtoniitty). En landskapsform i naturens mångfald, 
prisad och besjungen för sin skönhet. Ängets prägel utgjordes 
av glest stående lövträd, ofta breda och hamlade, jämte småträd 
och buskar, som fullbordade ängets lummiga karaktär. Ca två 
tredjedelar av arealen upptogs av slåtterytorna. Denna ägde rum 
till skillnad från vår tid sent i juli , vilket resulterade i en 
osedvanlig blomsterprakt. De glest stående träden var ägnade att 
ge en lämplig beskuggning och bromsa upp vinden så att marken 
även torra somrar förblev grön och grönskande. Änget har liknats 
vid en byggnad med salar, kamrar och korridorer: salarna voro de 
större ytorna, kamrarna de mindre och korridorerna de gångar 
och stråk, genom vilka man fraktade ut höet. "Byggnaden" hade 

ock ytterväggar; änget var vanligen ingärdat för att hålla 
kräken utanför. Såsom man gick in i ett hus, gick man ock in i 
ett änge. 

VARFÖR FANNS ÄNGENA OCH VARFÖR DE FÖRSVUNNIT 

Innan vi kan gå in på de kan hända mest betydelsefulla landskaps
aspekterna ängena kan bjuda den nutida landskapsvården, bör 
vi skapa oss en föreställning om, varför änget fanns, hur den 
sköttes, och varför den numera sgs. försvunnit. 
Att ett änge ingalunda var en sällsynt företeelse i forna tider, 
kan åtminstone för Sveriges del utläsas ur de rätt unika "geo
metriska jordeböckerna", hållna under flere århundraden . Ett ut
präglat jordbruksdistrikt såsom trakterna mellan Svartån och 
Vättern i östgötaland, som i dag är sgs . en enda stor åker, bar 
t.ex. än på 1800-talet intill två tredjedelar änges- och hag
marker. Innan järnplogen kom, var åkermarken svårbearbetad, be
folkningen levde till största delen av kreaturskötsel och härvid 
var hötäckten och betesmarkerna en mycket viktig faktor . Inte hade 
man heller tillgång till nutidens produktiva gräsarter som sås och 
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gödslas, utan man fick noJa sig med att slå det gräs naturen gav. 
Utgående ur de möjligheter som fanns till buds hade ängesbruket 
utvecklats så , att årlig produktion var möjlig utan tillförsel 
av mineralnäring . 
Det odlingslandskap som i Norden fanns i mera tättbebodda trakter 
än på 1800-talet var tusenårigt, den ålderdomliga odlingen hade 
redan i uråldrig tid uppstått genom hackbruk och svedjning i 
skog och på obruten mark . Mellan de framröjda åkrarna och de 
magrare utmarkerna hade lövskogen varit dominerande och härur 
hade ängena uppstått . Dessa urgamla kulturlandskap sköttes med 
mycket å l derdoml i ga arbetssätt , vilka sedan fram till 1700- talets 
början särskilt i södra Sveriges mera tättbebodda trakter hade 
nått sin fullbordan och tillät ingen vidare expansion. Befolk
ningsökningen under första hälften av 1800- talet , järnplogens 
uppkomst samt handelsgödslen mm. tvingade och gav möjlighet till 
ett effektivare utnyttjande av jorden och resulterade i att 
ängesbruket blev mindre ekonomiskt och på så sätt ointressant 
som producent av vinterfoder : den moderna sådda och gödslade 
hårdvallsängen ger en höskörd 2,5 gånger större än- ängets . I ett 
slag upphörde ängesbruket naturligtvis inte; först i och med den 
definitiva traktoriseringen av jordbruket efter andra världs
kriget kom ängesdriften helt ur bruk . 

GÖR SKILLNAD MELLAN ÄNGE, HAGE OCH LUND 

Den ålderdomliga landskapsbilden idag känd blott ur teckningar 
från 1800- talet har kallats liens och mulens landskap . 
Änget , liens landskap, är klart att skilja från den rena betes
marken , mulens landskap, ej heller skall man blanda ihop änget 
med det vi idag menar med lund. Ett änge betades försiktigt bara 
på sensommaren efter slåttern, främst av mjölkkorna , medan krä
ken fick gå och trampa i hagen sommaren igenom; denna slogs 
aldrig. Naturligtvis kunde ett änge ibland övergå till hage, 
vilket resulterade i en utarmning av antalet örter. Även buskarnas 
artsammansättning ändrades då i och med att de taggiga gynnades 
mot de övriga: nyponet, slånet (Prunus spinosa) och framför 
allt enen kan anses som hagens karaktärsbuskan men röjdes vanligt
vis bort i änget . 

ÄNGETS HÄVD 

De öppna ytorna i ett änge slogs årligen vanligtvis under senare 
hälften av juli månad. Tidpunkten var anpassad så, att de för
sommar blommande örternas frösättning blev fullföljd, varemot 
gräsarterna missgynnades . Den lämpligaste tiden att börja slåttern 
ansågs allmänt vara då slåtterblomm.an (Parnassia palustris) slog 
ut . Höet slogs med lie, sett ur nutida synpunkt med mycken möda, 
ofta i form av bybornas gemensamma slåttergillen. Det manuellt 
utförda arbetet var ägnat att ge slåtterytorna deras mjuka, 
rundade konturer, de trängsta vinklarna så breda som lien slog. 
Sedan höet legat några dagar räfsades det ihop av kvinnorna och 
hängdes upp på hässjor för att som torrt köras till ladorna i 
särskilda hövagnar. 
På sensommaren följde den sk . lövtäckten. Man repade löv eller 
skar ner hela grenar, grenknippena bands ihop och hängdes upp 
för att torka. Förfarandet gav i resultat utmärkt vinterfoder . 
Denna beskärning kallades vanligtvis hamling . Bl . a . för detta 
ändamål gynnades ädellövträden men även asp och björk togs 
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Än kan man i Sverige finna partier där ängeskaraktåren inte helt 
gått förl orad . Lövträden (här lindar) har antagit fantasieggande 
former som minne av hamlingen, som plötsligt upphört; hasseln har 
mistat sin st~form men här har lövslyet och g!.anplantorna t . v . 
inte infunnit sig . Foto av K Brunsberg 1968 (Anget - en rest av 
det gamla kulturlandskapet) . 

till vara. De hamlade trädens oregelbundna former gav ängets 
t r ädbestånd en från nutidens rakstammiga kulturskogar helt 
avvikande prägel. Ett annat mycket l!arakteristiskt inslag var 
hasselbuskarna, som genom den regelbundet återkommande lövtäckten 
fick en strutlik form . 
På vintern högg man i ängarna bort i första hand alla tarra 
träd . För att träden och buskarna ej skulle breda ut sig för 
mycket och inkräkta på höskörden fälldes även en del friska 
träd . Hasselbuskarna hölls efter och glesades . Härmed kunde 
man styra trädslagssammansättningen i önskad riktning . 

På våren , just innan vitsipporna blommade var det tid för 
fagningen, man räfsade ihop grenar och löv samt brände dem 
på lämpliga platser inom änget . Askan spreds ut över de öppna 
ängsytorna. 

V AD ÄNGET GAV 

I det ålderdomliga jordbrukssamhället, karakteriserat av själv
hushåll , var änget en viktig ekonomisk enhet. Det var mångt och 
mycket som änget gav dessa hushåll, där sgs . inget kunde köpas 
utifrån och inget säljas , utan man var hänvisad till enbart det 
hembygdens natur kunde alstra. Åkerarealen var ju jämfört med 
våra dagar ytterst ringa medan husdjuren och deras bete var den 
livsviktiga frågan . Från ängena hämtades inte bara djurens 
vinterfoder , höet och lövkärvorna, utan även trädslagen upp
skattades efter det de kunde ge dessa självhushåll; man talade 
allmänt om sk. bärande träd . Vildäpplen, körsbär (Prunus avium) 
och hasselnötter var omtyckta av befolkningen, som även utnyttjade 
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bären av rönn och oxel . I hungertid lär människorna även ha använt 
ekollonen 1 vilka under normalår utgjorde huvudfödan åt de fri
gående svinen. Från änget fick man även bränsle 1 material för 
inhägnader samt slöjdvirke till allehanda snickararbeten. Bl . a . 
togs från lindgrenarna basten tillvara för rep- och textiltill
verkningl ekbarken användes till garvning 1 osv . 

ÄNGETS KARAKTÄRSTRÄD •••• 

De träd- och buskarter som företrädesvis gynnades i det svenska 
änget äro ej heller utan intresse ur vår finska synpunkt. Asken 
var ängets främsta karaktärsträd 1 men får väl anses som vårt 
mest krävande trädslag • Den ger visserligen ett mycket gott 
marktillstånd men sin lövförna liksom lövet ger ett synnerligen 
värdefullt foder . Ett således ypperligt träd att sparas i de 
åländska lövängarna 1 men alltför kräset att kunna rekommenderas 
för plantering längre in i Finland. 
Det träd som efter asken näst prioriterades i änget var skogslinden. 
För finska förhållanden ett ypperligt landskapsvårdsträd även i 
kärvare klimat . Kan varmt rekommenderas för plantering som stomme 
på områden som skall skötas i ängesstil 1 särskilt som linden är 
det enda ädla lövträdet 1 som klarar både älgens och harens 
angrepp utan fatala skador . Kräver dock även den rätt goda 
boniteter . 
Näst i l istan kom almen. För den gäller nästan lika anspråk som 
för asken 1 även om den ej är lika frostöm . 
Både oxeln (Sorbus intermedia) och rönnen uppskattades i änget 
som bärande ~Oxeln ar hårdig i hela södra Finland och an
märkningsvärt stormfast . Rönnen är av de hittills uppräknade 
träden den som har de minsta anspråken på jorden och kan således 
användas även på sämre ståndorter inom änget. 

Änget har kallats bondens skönaste kulturprodukt . Ett pietetsfullt 
skött änge kunde te vyerl som av nutida människan uppfattas 
sagolikt fagra. De soliga "salarna" prydda med ängesblommor 
varierade med skuggigare "kammare och korridorer" där andra 
blomster frodades 1 arter 1 som föredrog att sJ..å ut..~.i;Q.a 

1
Q.J.,pAlJWr 

i .. skydd av trädens svalkande skuggaftelsiDgbl Jllt>~P~ u 
(Anget - en rest av det gamla kulturlan~~ trjasto 
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Dessa bilder är oss geografiskt närmare, tagna av Enzio Reuter 
på Lemholmen i Pargas år 1910. Ett parklikt, vackert landkskap 
där dock många från änget avvikande karaktärsdrag kan skönjas: 
eken saknar "strumpa", likaså saknas hasseln överhuvudtag och 
ersättes av enen med strödda intränglingar av gran. Det är så
ledes inte alls några ängen, utan typiska hagmarker. Betets 
inverkan på ädellövskog framträder mycket tydligt. 
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Eken var ett av de "bärande träden" och förekom mycket allmänt 
i ängena i mellersta Sverige . Inte så krävande på jordmån el ler 
så trög växande som man allmänt tror, särskilt då virkesproduk
tionen är en bisak. 
Häggen är ett mycket härdigt träd . Hörde hemma i änget i egenskap 
av "bärande träd": bären åts förr av människorna . 
Björken förekom som karaktärsträd i ängena där jordmån och klimat 
gjorde att de ädla l övträden inte mera trivdes t . ex. i svenska 
Norrland . I Småland och östergötland var björken mångenstädes 
hagens främsta karaktärsträd . Björklövet användes som vinterfoder 
främst åt fåren . I Finland får man väl alldra oftast nöja sig 
med huvudsakligen björk på områden där ängeskaraktär eftersträvas . 
Sälg, al och asp ansågs som mindre lämpliga trädslag i ängena, 
men fick tolereras där för ändamålet bättre lämpade trädslag 
inte fanns att tillgå . Särskilt aspen kan bli ganska besvärlig 
med sina rotskott på slätterytorna. Ej heller lännen hörde hemma 
i änget . 
övriga träd såsom barrträd med undantag för en eller annan tall 
hör inte änget till . För gran varnas, eftersom den som skuggför
dragande hastigt tränger sig under lövträd och buskar och för
kväver blomrikedomen med sin djupa skugga och sin sura barrförna • 

• • • • OCH ÄNGETS BUSKAR 

Men det var inte enbart träden och markens blommor som gjorde 
änget . Lika mycket var det buskarna och av dessa speciellt hasseln, 
som var ängets främsta karaktärsbuske . Hasseln har förmågan att ge 
änget och landskapet i allmänhet en frodig, lummig min. Man ser 
ju ibland , hur ek eller andra ädla lövträd planterats i strikta 
rader i fyrkant och hur man sedan går och funderar , varför det 
hela inte ser så särskilt förtjusande ut . Ändå kunde man lätta 
upp en fantasilöst anlagd plantering mycket enkelt med att 
plantera hassel med oregelbundna avstånd runtomkring och så få en 
helt annan långt naturligare prägel i hela beståndet . I änget 
förekom hasseln delvis som "strumpa" till bl. a . ek , dels fri
stående , och markerade då ofta stenar , hölster eller stubbar . 
Hasseln har under regnfattiga somrar betytt mycket för höskörden 
genom att någon stund på dagen beskugga marken, dessutom är den 
genom sitt värdefulla lövfall en betydelsefull markförbättrare . 
Vildapeln (Malus sylvestris) var ett av ängets mest egna småträd 
genom sin urgamla nyttighet i självhushållningen och ånjöt i 
gamla tider laga skydd som ett av de viktigaste "bärande träden" . 
Av äpplena framställdes bl . a . ättika eller de användes som svin
föda . Numera är väl frukterna närmast av värde för viltet . 
Apelträdens knotiga grenar och vresiga silhuett bjuder stora skön
hetsvärden i landskapet för att inte tala om blomningstidens 
behag . 
Hagtornen (Crataegus sp . ) uppskattades i änget . De förekommer i 
fyra arter, som har olika blomningstider . Oftast taggiga buskar , 
som kan växa upp till småträd . Hagtornen förekom även i hagen . 
Olvonet (Viburnum opulus) var ett av ängets viktigaste typväxter 
bland buskarna. Prydlig under blomningen och i höstfärger . 
övriga buskar som vägtorn (Rhamnus cathartica), bentry (Lonicera 
coerulea) , benved (Evonymus europaeus) och brakved (Rhamuns fran
gula) tolererades gärna ~ änget . Enen hörde mera hemma i hagen--
m:eiilrunde som enstaka tradformade exemplar förekomma även i änget . 
Välväxta enträd kan som bekant ha stora skönhetsvärden. 
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ÄNGEN AV IDAG 

Från att ha varit en elementär del i landskapet ännu på 1800-talet 
har änget fram till våra dagar försvunnit och dess bruksmetoder 
fallit till glömska till den grad att man i Sverige inte funnit 
många med den ursprungliga prägeln bevarad då man där under sen 
tid velat bevara några för naturskyddsändamål. En del ängen, 
runtomkring i landet har man dock numera lyckats restaurera och 
försöker hävda dem på gammalt vis. Att det härvidlag är fråga 
om en rent museal åtgärd som aldrig kan bli ekonomiskt lönande 
utan tvärtom kräver kostnader, påpekas bestämt från svenskt håll . 
Tidigare inbillade man sig att ängena var naturliga biotoper, 
något som naturen skapat och begick felet att "freda" ängen 
(bl .a. Ängsöns naturreservat syd-sydost om Norrtälje) vilket re
sulterade i att snårskog av främst björk, asp och al snabbt 
förkvävde änges~tären. Samma utveckling håller på att fort
skrida på Åland och i den finska skärgården i de få recentll: 
lövängarna, vilka ännu inte röjts till åker, bete eller planterats 
med gran . I Sverige har man fått upp ögonen och samlat ihop mate
rialet om ängenas skötsel och om deras natur visserligen mycket 
sent, efter det att det sista ängets hävd uppgivits, medan man 
i Finland än i dagens datum är allmänt helt omedveten om hela 
frågeställningen kring begreppet änget. Visst kan vi tycka 
att ett eller annat parti inom landskapet ter sig tämligen leende 
och vackert, men någon analys om orsakerna eller om möjligheterna 
att vidare utveckla, "renodla" eller förädla denna prägel har 
väl i Finland aldrig förekommit . Dock äro dessa partier ofta 
marker, som utnyttjats eller utnyttjas för bete, mao, hagmarker 
med en degenererad ängeskaraktär . Oftast övergår dessa leende 
landskap som betade snabbt över till gransnår eller växer som 
fredade snabbt igen med lövsly, även om jordägaren i själva 
verket skulle vara intresserad av att hålla kvar den lilla pärlan 
i närheten av sin hemgård . Därför skulle det· nog vara av vidare 
allmänt intresse att minnet om och förståelsen för änget även i 
Finland åter skulle till liv uppväckas, ty först därigenom vore 
man kapabel att förstå och styra den mycket omtalade, men lika 
lite realiserade landskapsvården inom kulturbetonade, agrart 
präglade trakter. 

NÅGRA MORGONDAGSASPEKTER 

Dock kan man föra resonemanget ännu ett steg längre. Ängeshävden 
på styvt traditionellt sätt är arbetskrävande och ekonomiskt 
betungande; därför kan man väl knappast vänta sig att änges
skötseln på gammaldags sätt skulle i Finland återupptagas mer än 
högst på någon mycket begränsad lokal . Men inget hindrar väl att 
inom morgondagens landskapsvård "modernisera" änget lite grann, 
även om det inte mera exakt skulle motsvara det änge som fordom 
fanns, bara vi bevarar ängets karaktär och slår vakt om de skön
hetsvärden som fanns förknippade med det . Härom ett gott exempel 
hamlingen; den tycker många inverkar direkt förfulande och så 
är den ju arbetsdryg och dyr; alltså strunta i hela åtgärden: 
inga skönhetsvärden bliva lidande. Den manuellt utförda slåttern 
är även den i våra dagar en kostsam åtgärd . Varför kunde man 
då inte flytta lite på "väggarna" i huset? Må "kamrarna" för
svinna, lämna kvar bara "garderober", som är tillräckligt skuggiga 
för att inte kräva årlig slåtter. Gör "salarna" fler och större 
och "korridorerna" något bredare och forma dem ändamålsenligt så 
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att slåttermaskinen kan svepa över all tsamman. Ängets karaktär 
behöver inte gå förlorad. Även kunde man pröva sig fram.m~d får, 
men låta dem gå i änget enbart på se~so~are~ oc~ ba:a ~ anges
partier där buskarna och träden vux~t s~g t~llrackl~gt stora 
för att'inte ta skada av fårbett eller fåren~ ~arkgnag. Och d~t 
är väl ingenting som skulle hindra oss att valJa ut huvudsakl~gen 
vår tids "bärande träd": att sköta intensivt enstaka askar eller 
ekar, kvista och ev. gödsla d~m oc~ ge dem.en "s~~pa" av hassel 
såsom i det gamla änget och sasom aven nut~d~ pr~nc~pen skulle 
kräva. Och ängdernas rikedom skulle enbart t~lltaga_av at~ 
runt omkring eller mitt i änget rakstammiga, forstl~gt skotta 
grupper av ädellöv eller i bästa f~l försökvis dungar av t~ex. 
fågelkörsbär (se Dendr . Sällsk. Not~ser 2/75) skulle resa s~g 
mot höjden och ge en ypperlig kontrast åt ängets oregelbundna 
former. 

Litteratur: Karin Brunsberg 1974 . Änget - en rest av det gamla 
kulturlandskapet. 

Samfundet för Hembygdsvård, Stockholm . 

DENDROLOGIAN SEURAN SYYSKOKOUS 

Denrologian Seuran syyskokous pidettiin Helsingissä Säätytalolla 
21.11.1975. Puhetta johti totuttuun tapaan professori Max. Hagman. 

Seuran hallituksen kokoonpano vuodeksi 1976 muodostui seuraavaksi: 

lääket.lis. 
apul.prof. 

hortonomi 
puut.arkkit. 
professori 
tied.pääll. 
maat.mets.kand. 
lehtori 
ylimets. hoi t. 
metsänhoit. 
professori 
maat.mets.yo. 

Robert J . Rainio (puheenjohtaja) 
Leena Hämet-Ahti (varapuheenjohtaja) 

Pentti Alanko 
C.J. Gattberg 
Max. Hagman 
Niilo Karhu 
Jouni Mikola 
Eino Pakarinen 
Pentti Ritoniemi 
Reino Saarnio 
P.M.A. Tigerstedt 
Marjatta Uosukainen 

Tilintarkastajiksi valittiin fil.maist. Osmo Heikinheimo ja agronomi 
Mikko Ylänen sekä heidän vararniehikseen dipl.ins. Kaj Friman ja tilan
omist. Axel Tigerstedt. 

Henkilövalintojen ohella keskusteltiin vuoden 1976 retkimahdollisuuk
sista ja muusta toiminnasta. Alustavista suunnitelmista on toisaalla 
puheenjohtajan erillinen selostus. 

Kokouksessa kutsuttiin Denrologian Seuran ensimrnäisiksi kunniajäseniksi 
kaksi alan uranuurtajaa, ylimetsänhoitaja Torsten Rancken ja puutarha
arkkitehti Bengt Schalin. Heidän toiminnastaan kotimaisen dendrologian 
hyväksi kerrotaan toisaalla lehtemme tässä numerossa. 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen seurasi metsänhoitaja Lauri Kärjen 
diakuvin valaistu esitys metsäpuiden jalostuksen tekniikasta sekä yli
metsänhoitaja Pentti Ritoniemen selostus jalojen lehtipuidemrne jalostuk
sen nykyvaiheesta. Illan päätteeksi nähtiin, osaksi jo pienempiin ryh
miin hajautuneina, filmi- ja diakuvasatoa viime kesän Jugoslavian mat
kalta. 
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Christel Palmberg 

CANBERRAN KASVITIETEELLINEN PUUTARHA 

Walte r Bur ley Griffin , Canberran isä ja suunnittelija , sisälsi 

1900- luvun a l ussa kaupungin suunnitelmiinsa n . 350 ha suuruisen 

alueen arboretumi a ja kasvitieteellistä puutarhaa varten . Suun

nitelmien mukaan eri maanosista peräisin olevat kasvit saisivat 

kukin oman alueensa keinotekoisen järven rannoilta . Nykyinen 

kasvitieteellinen puutarha on osittain Griffinin suunnittelemal

la alueella , Black Mountain- vu0ren rinteillä (35 ° S , 149°E) . 

Sen suunnittelijana voidaan pitää ennenkaikkea professori L. D. 

Pryoria , tunnettua eukalyptustutkijaa , joka sodanjälkei -

senä Parks and Gardens - osaston johtajana edisti aikaisempien 

suunnitelmien toteuttamista . Ensimmäiset istutukset suoritet 

tiin vuonna 1949 ja puutarha avattiin virallisesti lokakuussa 

1970 . Puutarhakai varattu alue on n . 100 ha , laakson ja kor

keimpien alueiden välinen kcrkeusero on hiukan yli 100 m (600-

700 m) . Puutarha- alue sisältää mm kaksi syvää kuilua , joista 

toinen sumuttajien avulla on kehitetty "sademetsäksi" . Puutar

ha on ainutlaatuinen , sisältäen ainoastaan australialaisia kas - . 

veja . Sen yhteydessä toimii kaksi pienempää puutarhaa , toinen 

lähellä Canberraa n . 2000 m korkeudella , toinen rannikolla , 

lauhkeammassa ilmastossa . Näistä kolmesta ainoastaan Canberran 

puutarha on avoin yleisölle, kaksi muuta on varattu yksinomaan 

tieteellistä tutkimustyötä varten . 

Canberran kasvitieteellisessä puutarhassa, jota jatkuvasti kehi 

tetään ja laajennetaan , kasvaa tällä hetkellä n . 50 ha alueella 

yli 3000 kasvilajia, joiden joukossa n . 200 eukalyptusta ja yli 

200 akasiaa . Kasvit on järjestetty osittain heimoittain , osit

tain kasviyhdyskunnittain . Alkuperäistä kasvustoa on säilytetty 

mahdollisimman paljon. , Yleisöä varten on suunniteltu kaksi kä

velyreittiä , toinen 1 , 5 km , toinen 3 km pituinen . Tieteellisen 

nimen lisäksi alkuperäinen kasvupaikka ja lajin levinneisyys 

liittovaltioittain löytyy jokaisen kasvin tyveltä . Reittien var

rella esiintyy kolmisenkymmentä kasvisukua , joista laajimpia ovat 

ovat suvut Myrtaceae, Lequminosae, Proteaceae, Casuarinaceae 

ja Epacridaceae . 



12 1 

Kukkivia kasveja on runsaasti joka vuodenaikana , mutta kevät 
on puutarhassa henkeäsalpaava : kymmenien kukkivien akasioiden 
väri vaihtelee oransainkeltaisesta kermanväriseen , Grevillea
kukkien oranseista tulipunaiseen . Näiden lisäksi mm . oudon 
näköiset Banksiat ja Hakeat puhkeavat levättalvella kukkaan , 
kuten myös monet eukalyptukset . Hiukan myöhempää kukkivat 
Hibiscus - ja Callistemon- lajit sekä villinä puutarhassa kasva
vat Stypandra- ja Diuris - orkideat . 

Sama osasto joka on vastuussa kasvitieteellisestä puutarhasta , 
Parka and Gardens , julkaisee myös lehteä "Growing Kative Plants" , 
jossa harrastelijalle selitetään Australian eri koristekasvi 
lajien viljelyä . · Parks and Gardens - asaston taimitarhassa kas 
vatetaan myös ne puut ja pensaat, joista j okainen Canberrassa 
uuteen omakotitaloon muuttava henkil ö tai perhe saa ilmaiseksi 
valita itselleen kymmenkunta tainta . Vaikka Walter Busley 
Griffinin suunnitelmat eivät kokonaisuudessaan toteutuneet , 
asukkaiden mielenkiinto ja innostus kotimaisen floran viljelys 
sä on johtanut siihen että Canberraa voidaan todella kutsua 
"yihreäksi puutarhakaupungiksi" . 

Kuva 1. Sadettamalla aikaansaatua keinotekoista sademetsää . 

Kuva 2 . Hallanarkoja kasveja suojellaan öisin talvisaikaan . 
Kuvassa Doryanthes excelaa. 

foJolemmat kuvat kirjoittajan . 
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ENSI KESÄN RETKISUUNNITELMISTA 

Seuran syyskokouksessa 21.11.-75 pohdittiin alustavasti1 minkälaisia 
mahdollisuuksia olisi tarjolla ensi kesän matkakohteiksi. Ehdolla 
oli monia suunnitelmia, jotka tässä vaiheessa tietenkin ovat lähinnä 
"hypoteettisia" ja joista osa jää toteutumatta, mutta joista arvok
kaimpia täytyy vähitellen lähteä kehittelemään. 

Kesän pääkohteena sai eniten kannatusta edellisten vuosien eksoottis
ten ( ja kalliiden ) kaukomatkojen jälkeen AHVENANMAA. Retki kannat
taa tehdä silloin, kun lehtoniityt (vrt. kirjoitusta tässä no:ssa) ja 
kämmekät kukkivat parhaimmillaan, ts. kesäkuun 2. viikolla; kestoksi 
on suunniteltu 4-5 päivää. Kohteina lisäksi marjakuusiesiintymät, 
erilaiset jalopuubiotoopit, Kastelholmin ympäristön eksootti-istutuk
set, Kökarin Idö ja ulkosaariston eri metsävyöhykkeet. 

Toisena mahdollisuutena oli esillä retki ITÄ-SUOMEEN: Joensuuhun, Ko
lille, Nurmekseen ja Kuhmon Jauhovaaraan. 

Kesä päätettiin aloittaa kunnon savotalla. Ensi kevääksi seura on 
kutsuttu MUSTILAAN perkaamaan kuntoon Rhododendron-istutuksia. Sa
votta järjestetään kevätkokouksen yhteyteen, ilmeisesti 29.-30.5.1976. 
TAMMISTOSSAKIN Karjalohjalla lienee vielä tehtävää; savotta loppuke
sällä, ehkä elokuun viimeisenä viikonvaihteena. 

Päätettiin järjestää kesäkuukausiksi viikonloppuisin dendrologisia 
päiväkävelyjä HELSINGIN PUISTOIHIN hort. P. Alangon ja apul.prof. 
Leena Hämet-Ahdin opastuksella. 

Näiden lisäksi on ehdolla eräitä pienempiä retkiä, jotka matkaohjel
man kevätvoittoisuuden tasapainottamiseksi lienee sijoitettava heinä
kuun loppupuolelle: 

LENHOLMENIN tammimetsät Paraisilla (Lofsdal) kesto 1 ~v 
Tutustuminen moderniin METSÄTALOUTEEN asiantuntijoiden opastuksella 
sisä-Suomessa: siemenestä tukkipuuksi kesto 2-3 pv 
TAMMISAAREN luonnonpuistot (etup. Hagen-Ramsholmen) sekä kaupunki-
alueen muut dendrologiset nähtävyydet kesto 1 pv 
HEVOSHAAN arboretum Kymenlaaksossa kesto 1 pv 

Innokkaille "rassareille" on syysaika antoisinta aikaa. Upplannissa 
esiintyy Etelä-Suomen leveysasteilla ja ilmastossa monia hyvin menes
tyneitä, meillä lähes tuntemattomia puu- ja pensaslajeja kuten pyök
ki-, Abies alba- ja sykomorvaahterakantoja sekä hyviä proveniensseja 
mm. Prunus aviumista ja spinosasta. Monin paikoin sukusiitosdepres
sioista kärsiville luentaisille Quercus-, Tilia-, Corylus-, Viburnum
ym. kannoillemme saa syksyisin Upplannista oivaa "verenvahvennusta". 
2-3 pv:n retken lokakuun 10-15. kieppeillä pikkuautoilla voisimme ris
tiä vaikkapa RÅÅTSIN-RASSI-RETKEXSI. 

Ekskursiot ovat hyvin olennainen osa seuramme toimintaa. On siksi 
suotavaa, että mahdollisimman monet voitaisiin houkutella mukaan. 
Siksi olisi retkiä järjestettävä useampia ja useamman laatuisia niin, 
että ainakin jokin niistä kohteensa, ajankohtansa ja hintansa puoles
ta sopisi jokaiselle jäsenellemme. Matkat vaativat kuitenkin melko 
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lailla järjestelyjä ja ennakkovalmisteluja , minkä vuoksi johtokunta , 
joka sentään tekee kaiken työn vapaaehtoisesti ja korvauksetta , toi 
voo jäsenistöltä ymmärtämystä, vaikkei kaikki aina sujuisikaan yhtä 
hyvin kuin ammattimaisilta matkatoimistovirkailijoilta. Johtokunnan 
suunnittelutyön ja matkavalintojen helpottamiseksi olisi toivottavaa, 
että jokainen , joka tuntee kiinnostusta jotakin tai joitakin matkoja 
kohtaan , LÄHETTÄISI tästä kortilla pienen ILMOITUKSEN TAI SOITTAISI 
(miel . klo 18- 21) puheenjohtajalle ennen tammikuun puoltaväliä 
(osoite ja p uh . n:o kannen takasivulla). Ei ilmoituksen välttämät-
tä tarvitse olla kummempi kuin : "Olen kiinnostunut matkasta/ matkois 
ta sinne ja sinne" . Tietenkin vielä täysin sitoumuksetta . 

Hyvää Joulua ja Dendrologista Uutta Vuotta kaikille jäsenille 

toivoo: puh . joht. 

TÄÄLLÄKÖ K:ESÄKUUSSA RErKE;TIJ.Ä ÄN ? 

Lehdot ovat Ahvenanmaan luonnolle tyypillisiä . 
Tässä l ehto Lemlandissa . Valok . Re ino Lounimo 
ki r j a s s aan Ahvenanmaa (WSOY matkakirjasarja) . 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

8ULLETIN OF THE FINNISH DENDROLOGICAL SOCIETY 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE <VoL. 6, No. 4, 1975) 

LODGEPOLE PINE (Pinus contorta Dougl.) - ITS LIFE CYCLE AND 
CULTIVATION IN FINLAND by P.M.A. Tigerstedt ( pp . 99 - 109) 

This is the second of two articles on Lodgepole Pine by the 
author. This part deals with the cultivation of Lodgepole in 
Finland. It takes account of trials made in Scotland and else
where in Scandinavia. Particular stress is laid on Finnish ex
perience with Lodgepole which by now encompasses almost 70 years. 
The author has set out to analyse Lodgepole management from an 
ecological standpoint emphasizing the problems of ecoloqical 
balance in a novel species introduced to Finland. 
Very careful seed source selection must preceede large scale 
reforestation with Lodgepole. The author who has travelled in 
British Columbia and in parts of Yukon draws up some rough Iines 
for seed procurement that should encompass Finland from south to 
north. Seed for southern Finland should roughly be procured between 
51 and 54 degrees northern latitude in the interior of B.C. and 
from elevations between 600-800 meters . This is roughly an area 
between Kamloops in the south to Prince George in the north. 
Seed for central Finland should originate between 55-57 n.l. e.g . 
along the Alaska highway bet~reen Da~rson Creek and Pink . lountain. 
For north-central Finland seed should come fro~ hetween 57-60 n . l. 
along the Alaska highway betvreen Pink llountain an<'! l'Jatson lake, 
Yukon. For north Finland seed shold originate from the Natson 
lake area (Upper Liard) and northvrards up to 63 degrees north 
which is close to the northern limits of Lodgepole pine. 
It is stressed, that the ecology of Lodgepole Pine re~ui res an 
entirely new silvicultural model for maximum yield and that the 
species cannot be treated according to methods developed for 
endemic species like Scots pine . The author recommends that 
Lodgepole should be grown in Finland with a rotation of 50 years 
and that stand densities should at different developmental 
phases be some 25% higher ~~an in corresponding Scots Pine 
cultivations. The author also stresses that it is imperative that 
site selections for Lodgepole Pine should be very carefully 
selected so that maximum benefit from the exotic species could be 
obtained. Lodgepole Pine finds its best available "niche" in 
Finland on heavy stratified clays of Pyrola-type (table 1) and 
on biotopes which are intermediate between typical Norway Spruce 
and Scots Pine' grounds. Theese are soils which in Finland are 
classified as poor Myrtillus-type or good Vaccinium vitis-idaea
type. 
It is emphasized, that a new s pecies always faces ecological 
dangers in a new environment and that theese uncertainty-factors 
often depend on imbalance in host-parasite systems. 
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Lodgepole pine in Finland has suffered from a number of disease 
of which the insects Diprion sertifer and Pissades pini and the 
fungus Fomes annosus sometimes have caused considerable damage. 
Some experiments on Lodgepole Pine silviculture seem to confirm, 
that the proper management of a new Lodgepole ecosystem is decisive 
for adjustment of host-parasite balance . 

TORSTEN RANCKEN - HONORARY MEMBER by Max . Hagman (p . 110) and 

BENGT SCHALIN- HONORARY MEMBER by P . M. A. Tigerstedt (p. lll , 
in Swedish) 

The autumn meeting of the society invited two well-known Finnish 
dendrologists, Torsten Rancken and Bengt Schalin, as the first 
Honorary Members of the Society. 

WOODLAND MEADOWS - ASPECTS IN LANDSCAPE MANAGEMENT BEYOND THE 
FINNISH HORIZON by Robert J. Rainio (pp . ll3 -119) 1 in Swedish, 

Woodland meadows once had an important role in rural life. Since 
the 19th century teir significance has diminished rapidly w~th the 
development of agricultural technology. The area of this formerly 
abundant landscape type has decline~ due to natural and artificial 
afforestation . Anyhow, the scenic and recreational aspects of the 
meadows with their historical and cultural values support the 
preservation of the remnants of this economically unprofitable type 
of forest land . 

The maintenance and restoration of meadows with ~r original plant 
cernmunities and peculiar cultural characters create special problems 
for landscape management. These aspects are discussed in this article, 
primarily from the point of view of Swedish conditions. The reasons 
for the former extent and later vanishing of meadow husbandry are 
scrutinized. Tree and shrub species typical to the woodland meadow 
are separately considered. Some woody species were favoured because 
they offered shelter for the hay to grow, gave excellent leaf fodder, 
berries or other fruits for the livestock and people, kept the soil 
in good condition,etc. The~were other species which were disliked 
and kept away from the meadow. These formerly unfavoured species 
often invaded the meadows later on when the primitive management 
had ceased. 

The whole concept woodland meadow is almost unknown in Finland in 
connection with landscape management. In our country there have 
never been woodland meadows and meadow utilization in the same 
sense and to such an extent as in Sweden . But there do exist some 
old woodland pastures with degenerated meadow features . They 
certainly are worth improvement by landscape management. 

Helstngln Yli pJston 
etsäkl rJasto 
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THE BOTANICAL GARDEN OF CANBERRA by Christel Palmberg (pp.l20-

121) . 

The article gives a short description of a unique botanical 

garden in Australia. The Canberra botanical garden includes only 

native Australian plants. At present there are more than 3000 

species on an area of about 50 hectares . The plants are ar

ranged partly systematically, partly ecologically to form 

natural plant communities. Two smaller gardens supplement 

the botanical garden in Canberra, one in a higher altitude , 

the other in milder maritime climate . 

R J A L L S U U T T A 

MAINIO PUIDEN JA PENSAIDEN HOIDON KÄSIKIRJA 

Brown,George E.,l972 .The Pruning of Trees,Shrubs and Conifers . 

London,Faber and Faber,351 s ., hinta 9 . oo engl.puntaa . 

Usein kysytään,onko puiden ja pensaiden leikkaaminen välttämätöntä, 
koska sitä ei esiinny luonnossa . Paitsi että tämä väite ei ole 
aivan oikea,sillä oksien varisemistahan tapahtuu luonnossakin,löytyy 
kysymykseen useita vastauksia. 

Luonnossa puun tai pensaan muoto ei aina ole paras mahdollinen . 
Kilpailu yksilöiden ja lajien kesken johtaa usein pienempien sor
toon1joka puutarhassa tai puistossa voidaan välttää sopivalla 
isojen leikkaamisella . Puita ja pensaita istutetaan yleisesti 
polkujen ja teiden varteen,jossa ne hoitamattomina helposti 
kehittyvät esteeksi liikenteelle. Uusien alueiden käyttöönotossa 
tonteiksi tai puistoiksi joutuvat puut ja pensaat aivan toisenlai
seen ympäristöön kuin missä ne ovat aikaisemmin kasvaneet.Auttaak
semme niitä sopeutumaan on tarpeen korjata niiden muotoa ja säätää 
kasvua leikkauksilla,vaarallisista kuivuvista oksista puhumattakaan. 
Monien kukkivien pensaiden kauneuden edellytyksenä on1 että niitä 
toistuvasti leikkauksilla h~idetaan. 

Ainoastaan hyvällä leikkauksella ja kasvatuksella puiden ja pensaiden 
kauneus niin kesällä kuin talvellakin tulee täysin oikeuksiinsa . 
Hyvä,sopusuhtainen kasvi elävöittää ympäristönsä ja auttaa lu~maan 
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silmälle kauneutta ja mielelle rauhaa ja terveyttä . Mutta huonesti 
hoidettuiheitteille jätetty puu tai pensas on masentava näky, niin
kuin mei läkin valitettavan usein uusilla asutusalueilla ja kaupunki= 
maisemassa joutuu toteamaan. 
Jokaiselle puiden ja pensaiden hoidosta vastaavalle on siksi välttä
mätöntä tietää milloin,miten ja miksi hoitotoimenpiteet on su~ritettav& 
Tässä selostetun kirjan tekijä , joka on maailmankuulun Kew : in puutar
han arboretumin hoitaja,on kirjaansa koonnut jokseenki n ka i ken mi tä 
tästä alasta on tärkeätä tietää . 

Ensimmäisissä luvuissa selostetaan leikkauksen yleiset peri aatteet 
jonka jälkeen esitetään lukuisia sovellutuksia taimistevaiheessa, 
istutusvirheiden korjauksessa , pienissä puutarhoi ssa ,isoi ssa puis
toissa j . n . e.Köynnöskasvien leikkaus,juuristojen hoito sekä työssä 
tarvittavat työkalut ja niiden huolto saavat niinikään omat lukunsa . 
Ainoa mikä kirjassa ei selitetä yksityiskohtaisesti on erikoisammatti
taitoa vaativa isojen puiden korjaus,työala jota usein nimitetään 
puukirurgiaksi.Lukija saa kuitenkin tältäkin alalta tietää mitä on 
tehtävä ja miksi se on tarpeellista . 

Kirjan toinen ja laajempi osa käsittelee aakkosjärjestyksessä lähes 
450 suvun ominaisuuksia,kasvutapaa , kukkimista sekä muita leikkaus
ho i toon vaikuttavia tekijöitä . Tämä yksityiskohtainen selostus on 
todellinen tiedon lähde jokaiselle dendrologille . 

Kirjan lopussa on lisäksi liitteinä englantilais- latinankielinen 
nimiluettelo,työkaluselostukset , ohjeet tapaturmien välttämiseksi 
sekä hyvä yleinen terminologia . 
Kirjan käyttökelpoisuutta lisäävät lukuisat piirrokset ja , kut en 
englantilaisissa puutarhakirjoissa yleensä,erinomaiset valokuvat . 
Vaikka on epätodennäköistä, että suomalainen dendrologi joutui si 
leikkaamaan isoa Fitzroyaa tai hoitamaan kukkivaa Albizziaa puutar
hassaan,löytyy kirjasta jokaiselle arvokasta tietoa . Tämä kirja 
tulee varmasti olemaan puiden ja pensaiden hoidon standarditeos 
vuosikymmeniksi eteenpäin . 
Hinta tosin tekee sen yksityiskirjastolle ehkä kalliiksi mutta 
puutarha- ja metsäalan oppilaitoksille sekä kuntien ja kaupunkien 
ammatti- ja miksei yleisillekin kirjastoille se on ehdottoman 
välttämätön hankinta. 

Max . Hagman 

MITCHELL , A. 1975 : Die Wald- und Parkbäume Europas . 
419 sivua ja 1098 kuvaa, joista 380 värillistä . 

Lehtemme v~Lme numerossa Pentti Alanko esitteli A. Mitchellin 
teoksen "A field guide to the trees of Britain and northern 
Europe" , joka nyt on saatavissa myös saksankielisenä G. 
Krlissmannin tekemänä käännöksenä . Erilaisesta nimestä huoli 
matta teos on käytännöllisesti katsoen identtinen alkuperäi
sen kanssa . Kuvat ovat aivan samat. Muutamien mereisten, 
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v a in Brittein s a a rilla menestyvien lajien kuvaukset on pois
t e t tu ja kuitattu pelkällä nimimaininnalla (esim . Podocarpus 
sal i gn u s , ~· totar a) . Nimistöä on myös vähän uusittu esim . 
Quercus borealiksesta suositellaan aivan oikein käytettäväksi 
nimeä Q. rubra . Muutamiin lajeihin on lisätty maininta niiden 
metsäta loudellisesta käytöstä. Johdanto- osa on jäsennelty 
uudel l een , mutta sisältö näyttää samalta kuin englanninkieli
ses sä la i t okses s a. Arboretum- luettelo on uusittu koko Euroo
pa n käs itt äväks i . Mitchellin teoksen saksankielinen laitos 
o n käyttökelpoinen Keski - Euroopassa , mutta etelämpänä sen 
kans s a ei s elviä - nimestä huolimatta . 

Leena Hämet- Ahti 

K 0 R J A U S 

Lehtemme viime nurnerossa(3/75) siv . 92-93 olleessa Pentti Alangon 
esittelyssä A. M.itchellin kirjasta "A Field Guide to the Trees 
of Britain and Northern Europe" oli jäänyt tekstistä pari riviä 
pois . Sivun 93 ensimmäisen lauseen pitäisi kuulua:"Monet kirjassa 
e s itellyistä lajeista ovat meille sovelturnattomia" . Toimitus 
valittaa tapahtunutta . 

HELSINKI 1975 PAINOVALMISTE 
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