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Erkki Annila 

KONTORTAMÄNNYN (Pinus contorta Dougl . ) ELÄINTUHOT 

Tässä lehdessä on kontortamännystä julkaistu äskettäin kaksi 
artikkelia (TIGERSTEDT 1975), joissa varsin perusteellisesti 
käsitellään tämän Pohjois- Amerikasta kotoisin olevan mäntylajin 
elämänkaarta ja viljelymahdollisuuksia Suomessa . Vieraan puulajin 
viljely on aina hyvin mielenkiintoinen kokeilu ei vain metsä
taloudelliselta vaan myös puhtaasti biologiselta kannalta katsot
tuna . Näin tehtäessä kyseinen puulaji saatetaan alttiiksi aivan 
uusille ympäristötekijöille varsinkin silloin, kun siirto tapah
tuu mantereelta toiselle . 

Omalla esiintymisalueellaanhan jokainen eläin- ja kasvilaji on 

kehityshistoriansa aikana sopeutunut ympäristöönsä, ts . siitä 
ovat vähitellen karsiutuneet ja karsiutuvat edelleen lajin ole

massaolon kannalta epäedulliset perintötekijät . Kun jokin laji 
siirretään aivan uuteen ympäristöön , joutuu sen geneettinen sopeu
tuneisuus yht'äkkiä uudelleen punnittavaksi . Tällöin saattaa esim. 
vieras puulaji osoittautua hyvin alttiiksi jollekin sellaiselle 
hyönteislajille , joka ei esiinny tämän puulajin luontaisella 
l evinneisyysalueella . Aivan samoin saattaa käydä silloin, kun tämä 
hyönteinen kulkeutuu kyseisen puulajin esiintymisalueelle . 
Hyvänä esimerkkinä jälkimmäisestä on kuusipistiäisen (Gilpinia 
hercyniae Hartig) kulkeutuminen Pohjois- Amerikkaan , jossa se 
aiheuttaa huomattavaa tuhoa sikäläisissä kuusimetsissä . 

Eläinten aiheuttamista tuhoista eurooppalaisissa kontortametsi

köissä on tehty suhteellisen paljon yksittäisiä havaintoja , mutta 
tieteellisin menetelmin saatuja tutkimustuloksia on jokseenkin 

vähän käytettävissä . Tuholaisina tulevat kysymykseen lähinnä 
sellaiset lajit , jotka Suomessa esiintyvät kotimaisella männyllä . 

Käpypikikärsäkkään (Pissodes validirostris Gyll .) on todettu tuho
avan varsin huomattavan osan kontortamännyn kävyistä niinkuin 
seuraava Suomessa kerätty aineisto osoittaa (ANNILA 1975) . 
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Taulukko 1. Käpypikikä r säkkään vioittamien käpyjen suhteellinen 

osuus eri kontortametsiköissä . 

Table 1. Percentages of cones infested by Pissades validirostri.s 

in stands of lodgepol e pine. 

Paikkakunta Vuosi Puita kpl Käpyjä kpl Vioitt . käpyjä 
Locality Year No . of trees No . of cones Infested cones 

Tuusula 1969 15 709 63 
klaanikoko elma 7 1970 15 11 33 66 

1971 15 812 80 

Tuusula 1969 15 899 65 
viljelmä 65 1970 10 743 81 

1971 10 690 77 
1972 10 674 74 

Punkahar ju 
viljelmä 99 1971 10 804 74 
Juupajoki 1972 10 426 87 

Lisäksi on todettava , että eri puiden tai klooni er.. välillä esiin
tyy vuodesta toiseen varsin huomattavia eroja tuhojen määrässä . 

Tätä seikkaa voitaisiin ehkä käyttää hyväksi siemenviljelmi.ä 

p erustettaess a . 

Puol assa on käpypikikärsäkkään todettu vioj_ttavan noin 90 % 
kontortamännyn kävyistä (KROL & ~ICHALSKI 1961 ) . Konto r tamännyn 

luontaisella levinneisyysalueella , Pohjois-A~erikassa , ei tätä 

kärsäkästä esiinny , mutta j os se sinne kulkeutuisi , se olisi 

epäilemättä sikäläis i ssä kontortametsiköi ssä paha käpytuholainen . 

% 
% 

Toistaiseks i Suomeen tuodaan kaikki tarvittava kontortan s i emen 

Kanadas ta . Mutta sitten kun meille perustetut siemenvil jelmät 

alkavat tuottaa käpyjä , joudutaan käpypikikärsäkkään torjuntaan 

kiinnittämään huomiota. Verr attain vähäisillä ja yksinkertaisilla 

kemialli s illa torjuntakeinoilla asia onkin hoidettavissa , niinkuin 

tähän mennessä suoritetut kokeet ovat osoittaneet . 

Eräiden muidenkin hyönteisten kuin käpypikikärsäkkään on todettu 

esiintyvän kontortamännyssä runsaampana kuin kotimaisessa männyssä . 
Tanskassa ja Ruots issa on havaittu männynversokääriäisen 
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Kuva 1 . Käpypikikärsäkkäiden vioittama kontortamännyn käp~ 

Fig . 1 . A cone of Pinus contorta damaged by Pissades validirostris . 
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(Evetria buoliana Schiff. ) , jonka toukka tUhoaa uusia vuosikas
vaimia ja aiheuttaa siten monilatvaisuutta, tekevän huomattavasti 
enemmän vahinkoa kontortassa kuin tavallisessa männyssä. Tämä laji 
voi tulla kysymykseen kontortan tuholaisena myös Etelä-Suomessa. 
Samaan sukuun kuuluva pihkakääriäinen (Evetria resinella L. ) on 
Suomessa (KATAINEN 1938) ja Puolassa (KROL & MICHALSKI 1961 ) 
tehtyjen havaintojen mukaan hyvin yleinen kontortamännyssä . 

Ruskea mäntypistiäinen (Neodiprion sertifer Geoffr. ) voi joskus 
aiheuttaa pahoja tuhoja kontortamännyssä (CROOKE 1957, JUUTINEN 
1967) . Myös eräiden muiden mäntypistiäislajien (Diprion pini L., 
Gilpinia socia Klug . ) toukkien tiedetään esiintyvän joskus runsas
lukuisina kontortamännyssä. Mielenkiintoinen on myös havainto 
siitä , että Suomessa harvinainen kudospistiäislaji (Acantholyda 
flaviceps Retz.) näyttää olevan suhteellisen yleinen kontortassa 
(VIITASAARI 1975 ) . 

Kuva 2. Mäntypistiäisten ja pikikärsäkkäitt en tuhoamaa kontorta
metsää. Molemmat kuva t kirjoittajan. 

Fig. 2. A stand of Pinus contorta killed by sawflies and Pissades 
weevils. Both photographs taken by the author . 
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Vaikka monia meikäläisiä kaarnakuoriaislajeja onkin tavattu 
kontortamännyssä , ainoastaan kuusen tähtikirjaaja (Pityogenes 
chalcographus L. ) näyttää lisääntyvän siinä runsaslukuisena . 
Ytimennävertäjien (Blastophagus) lisääntymispaikoiksi kentorta
puutavara ei sovellu kovin hyvin ilmeisesti ohutkaarnaisuutensa 
vuoksi . Sen sijaan tämän kaarnakuoriaisen tekemät kasvaintuhot 
ovat ainakin yhtä yleisiä kontortassa kuin tavallisessa männyssä . 

Tukkimiehentäi (Hylobius abietis L. ) , vastaistutettujen männyn
taimistojen vaarallisin hyönteistuholainen , ei Ruotsissa tehtyjen 
havaintojen mukaan näytä olevan vahingollisempi kontortan tai
mille kuin kotimaisen männyn taimille , vaikka se Suomessa on jos
kus tehnytkin suurta tuhoa nuorissa kontortantaimissa (HEIKIN
HEIMO 1950) . 

Puolassa (DOMINIK 1967) samoinkuin Ruotsissakin on havaittu metsä
kauriin syövän mieluummin kontortan kuin kotimaisen männyn taimia 
ja hirvienkin on todettu kernaasti käyttävän ravinnokseen kontortaa . 
Myös myyrien tuhoille kontortamänty näyttää olevan Ruotsissa teh
tyjen havaintojen mukaan kotimaista mäntyä alttiimpi . 

Luontaisella levinneisyysalueellaan, Pohjois- Amerikan länsiosissa , 
kontortamännyllä esiintyvistä tuholaisista mainittakoon versoissa 
lisääntyvät pikikärsäkäslajit (Pissodes terminalis Hopping , 
Pissodes strobi Peck) , jotka voivat joskus tehdä huomattavaa vahin
koa nuorissa taimikoissa. Näiden lajien kulkeutuminen Eurooppaan 
esim. siementen mukana on kaikin keinoin pyrittävä estämään jo sen
kin vuoksi, että ne tekevät tuhoa myös meikäläisessä männyssä ja 
kuusessa . 

Vaikka kontortamänty onkin selvästi kotimaista mäntyä alttiimpi 
eräille tuholaisille , mitkään eläinten aiheuttamat tuhot eivät 
toistaiseksi ole osoittautuneet niin vakaviksi, että kontortan 
viljelystä olisi sen takia luovuttava . Suurempi alttius merkit
see kuitenkin sitä , että kontortametsiköitten hoitamiseen metsi
kön kaikissa vaiheissa on kiinnitettävä erityisen suurta huomiota . 
Harvennusten yhteydessä syntyvää kuorellista puutavaraa tai sel
laista hakkuujätettä , jossa pikikärsäkkäät ja kaarnakuoriaiset 
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voivat lisääntyä , ei missään tapauksessa saa jättää metsään kesä
ajaksi. Muuten saattaa olla seurauksena metsikön äkill i nen tuho~
tuminen niinkuin näyttää käyneen erääll e Nuutajärvellä sijaitsevalle 
metsikölle. Mäntypistiäiden heikentämien puiden tyveen oli iskey
tynyt pikikärsäkkäitä, jotka olivat lopullisesti tappaneet puut . 
Vaikka mäntypistiäiset saattavatkin joskus tehdä huomattavaa tuhoa 
kotimaisessa männyssä, puista kuolee varsin vähäinen osa . Tämä 
johtuu osaksi siitä, että kaarna on männyn tyviosassa niin paksua 
etteivät pikikärsäkkäät kykene i skeytymään puun tyveen . Sen sijaan 
kontortalla ei ole tällaista paksua kaarnakerrosta suojanaan, joten 
se on tavallista mäntyä alttiimpi pikikärsäkästuhoille . 

Äkillisesti tuhoutuneita kontortametsiköitä ei pitäisi kuitenkaan 
ruveta heti hakkaamaan, vaan olisi tarkoin tutkimuksin selvitettä
vä n e syyt , jotka johtivat metsikön tuhoutumiseen . Niistä saatava 
tieto on erittäin arvokasta ja käyttökelpoista kontortamänniköitä 

hoidettaessa . Tuhoista säästyneiden puiden käyttömahdollisuudet 
metsänjalostusmateriaalina, nimenomaan r esistenssi jalostusta sil
mälläpitäen, olisi myös selvitettävä . 
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Lalli Laine 

KONTORTAMÄNNYN (Pinus contorta Dougl . ) SIENITAUDIT 

Tässä l ehdessä on TIGERSTEDT (1975) äskettäin käsitellyt kentorta

männyn (Pinus contorta Dougl . ) elämänkaarta ja viljelymahdolli

suuksia Suomessa sekä ANNILA (1976) kontortamännyllä esiinty

viä eläintuhoja. Seuraavassa tarkastellaan kontortamännyn sie

nitauteja erityisesti Suomen olosuhteissa, 

Tietoj a kontortamännyn sienitaudeista Suomessa on etenkin KUJALAn 

(1948, 1950) ja HEIKINHEIMOn (1956 ) julkaisuissa. Lisäksi niitä 

on käsitelty eräissä yliopistollisiss a erikoistöissä . WEISSEN

BERG (1972 , 1975) on l aatinut kirjallisuuteen perustuvia selvi

tyksiä kontortamännystä ja sen taudeista Suomessa ja kyselytut 

kimuksen avulla selvittänyt sen viljelmien sijaintia , määrää ja 

terveydentilaa . Kaikkiaan oli kontortamänniköitä n . 250 ha 

(vuonna 1971) , 40- 60 vuoden ikäisiä metsiköitä yli 300 ja niiden 

t erveydentila luokit eltiin tyydyttäväksi - hyväksi . 

Seuraavassa tarkast'ellaan muutamia kontortamännyn sienitauteja . 

Samall a kun tätä puulajia koskeva kiinnostus on lisääntynyt olisi 

toivottavaa , että myös sen tauteja koskevat selvitykset olisivat 

lisääntyneet . Tämän hetkiset tiedot ovat Suomen osalta melko 

hajanaisia j a osaksi jo vanhentuneita . Viime ai;~oina kiinnostus 

kontortaa kohtaan on Ruotsissa ollut vielä paljon laajempaa 

kuin me illä , mutta tuhokysy~ykse t ovat sielläkin jäänee t 

1:1elko vähälle huol!!iolle ( vrt. KIELLANDER 1976) . 

muualla Suomessa . Konekirjoite , 1- 52 . Helsingin Yliopisto , 
metsänhoitotieteen laitos . 

KROL , s . & MICHALSKI , J . 1961. Zaobserwowane szkodniki owadzie 

Pinus contorta var latifolia Engelm . w polsce i ich niektore 

pasozyty . Folia For . Polonica 6 (A) , 127- 140 . 

TIGERSTEDT, P. M. A. 1975 . Kontortamänty (Pinus contorta Dougl . ) -

sen elämänkaari ja viljelymahdollisuudet Suomessa . Dendrologian 

Seuran Tiedotuksia 6, 46- 54 , 99- 109 . 
VIITASAARI , M. 1975 . Notes on Acantholyda flaviceps (Retz . )(Hym., 

Pamphilidae) in Eastern Fennoskandia . Ann . Ent . Fenn . 41 , 16-1 8 . 
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Juur i käävän (Heterobasidion annosum) itiöerniä 
kontortamännyn juuristossa . Valok . Lall i Laine . 
Sporophores of the root rot fungus (Heterobasid i oL 
annosurn) in the root system of ~ contorta . 
Photo by Lalli Laine . 
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Juurikääpä 1. maannousemasieni (Heterobasidion annosum (Fr, ) 

Bref .) aiheuttaa kontortan juurten lahoamista ja puiden tai 
puuryhmien kuolemista , mistä seuraa metsiköiden yhä paheneva 
atiY~oisuus, Sairautta on usein vaikea havaita kontortamännyn 

l a tvuksesta, Se on monesti miltei terveen näkoinen silloinkin, 
kun puun juuret ovat l ahot ja puu kaatuu tämän vuoksi, Juuri
käävän itiöemiä, kääpiä, muodostuu sairaan puun tyvelle sammaliken 

suojaan t ai juuristen alapinnalle . Ne ovat ohuita , sitkeitä, 

päältä suklaan ruskeita ja alta valkoisia pienten pillien peittä

miä. Kontortamännyllä esiintyessään juurikäävän itiöemät ovat 

usein isokokoisia ja hyvin kehittyneitä , Lahon esiintyminen 

rajoittuu kontortalla juuristoon kuten kotimaisella männyllä 

(vrt . kuuseen ! ). 

KUJALAn (1948) mukaan juurikääpätuhoja havaittiin Punkaharjulla 
kontortaviljelmällä, joka oli perustettu e~tiselle peltomaalle 
vilj elmän saavutettua 15 vuoden iän, Noin hehtaarin suuruisel-

l a viljelmällä on t audin esiintyminen havaintojeni mukaan yhä 
vieläkin jatkunut . Nykyisin se on hyvin aukkoinen. Tautiin on 

viljelmällä kuollut myös koivuja, samoin sen l ähettyvillä taval
lista mäntyä ja siperi an l ehtikuusta . KUJALA (op. c . ) havaitsi 

juurikäävän tuhoa myös Tuusulan Ruotsinkylässä, missä eräällä 

vilj elmällä oli kuollut muutamia kontortamäntyjä . 1960- 1970 - lu

vuilla olen tutkinut juurikäävän esiintymistä Ruotsinkylän kon

tortavilj elmillä ja todennut sitä 12 eri kohteesta , osaksi kaa

tuneilta , l ahojuurisilta puilta, osaksi kannoista . Viljel mät 
ovat useimmiten pieniä . Ne edustavat useita eri alkuperiä , 

Mäntyharjulta olen löytänyt kontortamännikön, johon vuonna 1933 
istutetuista 300 t aimesta oli 30 vuotta myöhemmin useita kymmeniä 
kuollut juurikäävän vuoksi . Myöhemmin on puiden kuoleminen koh
teessa j a tkunut. Lähettyvillä on sienen tuhoja luonnonmetsässä, 
missä on kuollut mm. tavallista mäntyä, koivua, harmaaleppää ja 

kat a jaa . Urjalan Nuutajärven arbore tumin runsaan kymmenen hehtaa
rin kontortametsiköissä on myös havaittavissa juurikäävän aiheut
tamia aukkoja . Sielläkin t autia esiintyy samanaikaisesti useilla 

muill akin puula jeilla , mm . palsamikuusella ja harmaalepällä. 

Useista ky mmenistä muista kontortamänniköistä olen turhaan etsinyt 
juurikäävän tuhoja . Sitä ei ole l öy tynyt edes muista sellaisis ta 

paikoista, missä sientä on ollut kotimaisella männyllä välittö-
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mässä läheisyydessä. Mistä sitten johtuu, että eräät viljelmät 
sairastuvat, mutta toiset eivät ? 

Irlannissa esiintyy juurikäävän tuhoja nuorissa kontortametsi
köissä ja tämän sienen arvellaan siellä tulevaisuudessa käyvän 
yhä hankalammaksi ongelmaksi (MOONEY 1968). 

Mesisientä (Armillariella mellea (Vahl) Karst.) tavataan usein 
samanaikaisesti juurikäävän kanssa . 

Männyn verBosyöpä (Scleroderris l agerbergii Gremmen) aiheuttaa 
silmujen ja verson latvaosien kuolemista . KUJALA(1948, 1950) 
on todennut sen tuhoja kontortamännyllä mm. Nuuta järvellä ja 
Punkaharjulla 15~20 vuotiailla puilla. Tautia on esiintynyt 
etenkin ylitiheissä metsiköissä, Viime aikoina on versosyöpä
~uhoja ilmennyt myös nuorilla taimilla taimitarhoissa. Etenkin 
niitä on olLut tavallisella männyllä , mutta mm. Norjassa (Norsk 
Institutt •.• )myös kontortan taimilla. Versosyöpätaudin esiin
tymistä näyttää edeltävän sääoloiltaan epäsuotuisa ajanjakso, 
joka ilmeisesti auttaa sienen iskeytymis~ä. Mielenkiintoinen 
on TIGERSTEDTin (1975) havainto keväältä 1975 Mustilasta, jonka 
mukaan taimitarhassa olleat kontortamännyn taimet säilyivät 
terveinä, kun vierassä kasvaneet tavallisen männyn taimet tuhou
tuivat, 

Crumenula sororia Karst. aiheuttaa kontortan runkoihin ja ok
siin koreja ja lopulta puiden kuolemista (KUJALA 1948, 1950) . 
Sairastuneissa kohdissa ilmenee pihkanvuotoa. Myös pakkasvau
rioilla voi olla merkitystä tämän t audin esiintymisessä . 

Neulasissa esiintyvistä t audeista on tärkein männyn lumikariste, 
jonka aiheuttaa Phacidium infestans Karst. Se aiheuttaa neu
lasten karisemista taimien talvella lumen alle jäävistä osista . 
ROLL-HANSENin mukaan (DIETRICHSON 1974.) on kontortamänty kestä
vämpi lumikarist~tta vastaan kuin tavallinen mänty . 

KUJALA (1948, 1950) on esittänyt useita muitakin kontortamännyl
lä esiintyviä sienilajeja, mutta ne ovat yleensä vähemmän vaaral
lisia tai harvemmin esiintyviä kuin edellä mainitut. 
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Kontortalla esiintyvät Suomessa suunnilleen samat sienit audit 
kuin t avallisella männyllä . Kotimaisella männyllä yleise~ä esiin
tyvää t ervasrosoa siltä ei ole kuitenkaan tavattu . Toistaiseksi 

ei ole havaittu myöskään männyn versoruostetta (Melampsora pini
torgua Rostr .). Toivottavasti eivät lukuisat meille vieraat 
pohjoisamerikkalaiset tuhosienet (esim . ruostesieni Cronartium 
harknessii ) pääse leviämään tänne aiheuttamaan ikävyyksiä . 
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Tapio K- Kallio 

HYVIÄ TERTTURUUSULAJIKKEITA 

Numerossa 2/1974 Dendrologian Seuran Tiedotuksia kerrottiin 
tertturuusujen valintaan vaikuttavista tekijöistä. Meidän 
oloissamme on talvenkestävyys tärkeimpiä ominaisuuksia, jos
kin kaikki tertturuusulajikkeet ovat niin arkoja, että ne 
on suojattava talveksi. Toinen tärkeä ominaisuus on taudin
kestävyys; pahimmat taudit ovat ruusunhärmä ja -ruoste sekä 
mustalaikkutauti. Vaikka kukkien runsaus ja väri ovat erit
täin tärkeitä tekijöitä ruusujen esteettistä arvoa määrät
täessä, ei suinkaan pidä unohtaa muita kukkien ominaisuuksia: 
kestävyyttä, kerrannaisuutta ja tuoksua. ~yös lehdistöllä 
on kokonaisarvosteluun huomattava merkit~s. 

Puutarhantutkimuslaitoksella Piikkiössä on vuodesta 1961 al
kaen tehty tertturuusujen lajiketutkimuksia. Lajikkeita on 
näihin liittyvissä kokeissa ollut noin 150. Niiden joukosta 
kannattaa poimia muutamia lähemmän tarkastelun kohteiksi. 

Purppuranpunaisten siis hieman violettiin vivahtavien 
ruusujen joukossa on monta yleisesti tunnettua hyvää lajiket
ta. Ehkä tunnetuin tämän ryhmän ruusuista. on "Erna Grooten
dorst". Se on saavuttanut mainetta ennen kaikkea kestävyy
dallään, mutta sen arvoa heikentää kukkien muuttuminen melko 
pian avautumisen jälkeen violet~iksi. ~yös lehdistössä on 
toivdmisen varaa ja lajiketta vaivaa usein mustalaikkutauti. 
Toinen varsin suosittu lajike on ollut "Alain". Myös se on 
melko kestävä myös kasvitauteja vastaan. Vaikka tämä 
kerrannaiskukkainen lajike on ruusuksi jo ikääntynyt, sillä 
on yhä vielä arvoa ei vähiten runsaan kukintansa johdosta. 
Näiden kahden lajikkeen varjoon on jäänyt ehkä suotta 
samettikukkainen "Schweizer Gruss". Kukkarunsaudessa se jää 
jälkeen monesta muusta lajikkeesta, mutta tätä asiaa korvaa 
kukkien erinomainen kestävyys. Ne säilyvät näyttävinä jopa 
kaksi viikkoa hyvä ominaisuus leikkokukaksi, kun eri la-
jikkeiden kukkien keskimääräinen kestävyys on noin 10 vrk. 
"Schweizer Grussin" kukat ovat myös säänkestäviä, mille sei
kalle kannattaa antaa arvoa varsinkin sateisina kesinä . 

Vähän uudempiin lajikkeisiin kuuluu "Lilli Marleen", joka myös 
on varsin käyttökelpoinen. Sen .tytär "Marlena" on hyvin ma
tala lajike ja sopii sen takia varsin hyvin hautaistutuksiin. 
Sen kukintakausi on pitkä; vielä marraskuussa saattaa pensais
sa nähdä täysin kehittyneitä kukkia Etelä-Suomessa. 

Uusimpien lajikkeiden kehittelyssä on kiinnitetty huomiota 
myös lehdistön kauneuteen. Näistä mainittakoon ennen kaikkea 
lajike "Europeana"; jonka suuret tummanpunaiset kukat ovat 
erittäin kestävät ja runsaslukuiset . Kaunis ja terve lehdistö 
on tummanvihreä. Nuoret lehdet ovat puhjetessaan punaisia, 
joten koko lajike saa varsin tumman yleissävyn. Siksi onkin 
tämän lajikkeen sijoittamista kovin tummaan ympäristöön väl-
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tettävä . "Europeana" kuuluu ehdottomasti kaikkein kestä
vimpiin tertturuusulajikkeisiin samoin kuin "Nina Weibull"
kin, joka muutenkin muistuttaa hyvin paljon tuota lajiketta. 

Edellisiä lajikkeita hieman vaaleampi, lähinnä kirsikanpu
nainen, on "Olala". Se on tutkimuksissa mitattujen ja arvioi
tujen ominaisuuksiensa puolesta ollut aivan kärkitiloilla. 
Kukat ovat suuret ja vain lievästi kerrannaiset. Tumma leh
distö samoin kuin koko pensas on ollut täysin terve. Eoä
edullisissa olosuhteissa sekin sentään näyttää saastuvan jon
kin verran ruusuhärmään . Talvenkestävyys on ollut erinomai
nen ei yhtään tuhoutunutta kolmen talven koejaksona. Hy
västä talvenkestävyydestä on ollut seurauksena, että tämä re
heväkasvuinen l ajike on vuosittain lisännyt huomattavasti ku
kintaansa. Yleensä muut lajikkeet heikentyvät talvesta toi
seen niin , että kuk i ntakin jää vuosi vuodelta yhä heikommaksi. 
"Olala" on varsin suoriteltava lajike, erittäinkin julkisiin 
istutuksiin. 

Tumman ruusunpunaisista lajikkeista ei monikaan ole osoittau
tunut maininnan arvoiseksi. "Pink Alain" on tunnetun "Alain"
lajikkeen värimuunnos, joten sillä on samat hyvät ominaisuu
det ja heikkoudet kuin tä l läkin . Varsin upeita väriläiskiä 
saa yksinkertaisesta "Fanal" - lajikkeesta. Se on kestävä myös 
kasvitauteja vastaan, mikä seikka korostaa tummien lehtien 
koristeellisuutta . "Buisman ' s Triumph" kuuluu oikeastaan ns. 
remontoiviin pensasruusuihin , jotka etelämoänä kasvavat melko 
kookkaiksi, mutta meidän oloissamme sitä voidaan oitää taval
lisena tertturuusuna . Onhan se runsaan kukintansä nuolesta 
aivan näiden veroinen . Tämä on kohtalaisen kestävä~ kaunis
lehtinen ja terve lajike . 

Todella hyviä uusia ruusunpunaisia , SJ.J.S vaaleita lajikkeita 
ei kokeissa mukana olleista ole löytynyt, joten suurelta osin 
olemme edelleen "vanhojen hyvien" lajikkeiden varassa. "Frau 
Astrid Späth", joka Suomessa tunnetaan ehkä paremmin nimellä 
"Dir. Rikala" , on varsin kestävä ja runsaskukkainen lajike. 
Sen lehdistö on kuitenkin verraten heikko. Toinen tunnettu 
la j ike on runsaasti kerrannaiskukkainen "Heidekind", jonka ar
voa heikentää alttius mustalaikkutaudille . Vanha lajike on 
myös "Betty Prior", jonka yksinkertaiset kukat ovat varsin 
runsaslukuiset . "Buisman ' s Triumph" - lajikkeen vaaleanounainen 
muunnos , "Anneke Doorenbos" on ollut erittäin kestävä, - mutta 
sen kukinta on jäänyt kuitenkin vain keskinkertaiseksi. 
"Queen Elisabeth" luetaan usein myös tertturuusuihin (se on 
varsinaisesti ns. Grandiflora- lajike , joka on lähellä suuri
kukkaisia teehybridilajikkeita) . Tämä hyvin korkea ja komea 
lajike on kuitenkin ruosteenarka eikä talvenkestävyyskään ole 
moitteeton . 

Puhtaan vaaleanpunainen matala "Tip Top" on ollut hyvin kestä
vä jp erittäin runsaskukkainen. Valitettavasti tämä lajike 
on osoittautunut sangen araksi mustalaikkutaudille, minkä joh
dosta se on myöhemmin syksyllä miltei lehdetön. 

Lohenpunaisista lajikkeista on "Dacapo" ollut kokeissa lupaa
vin. Valitettavasti tämän talvenkestävyydessä on ollut run-
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saasti toivomisen varaa. Tämän väriryhmän lajikkeista ovat 
mm . "Fashion" ja "Dany Robin" olleet erittäin ruosteenarkoja. 

Kirkkaanpunaiset ruusulajikkeet ovat parin v11meisen vuosi
kymmenen aikana yleistyneet varsin tuntuvasti. "Sarabande" 
on yksinkertaisine kukkineen varsin viehättävä, mitä ilmausta 
keltaiset heteet vielä korostavat . Toinen yksinkertainen ja 
hyvä lajike on "Paprika" . Se on puolestaan tummasilmäinen 
tummine heteineen. Lisäksi sen lehdet ovat poikkeuksellisen 
kiiltäviä. 

"Allotria" on kerrannaiskukkainen kirkkaanpunainen lajike. 
Kokeissa se on kukkinut erittäin runsaasti. Kaunis lehdistö 
on säilynyt koko kesän käytännöllisesti katsoen terveenä. 
Kirkkaanpunaisen väriryhmän lajikkeista on "Feuerwerk" menes
tynyt parhaiten. Tämä on "Olala"- ja "Anneke Doorenbos" -lajik
keiden ohella ainoa lajike, jonka kaikki koepensaat ovat olleet 
hengissä vielä kolmannen talven jälkeen. "Feurwerk", joka 
oikeastaan kuuluu remontoiviin pensasruusuihin, on melko kor
keakasvuinen ja kohtalaisen runsaasti kukkiva. Myös tervey
deltään se on ollut parhaita lajikkeita. 

Valkoiset tertturuusut ovat suhteellisen vähän käytettyjä eikä 
niiden lukumääräkään ole suuren suuri. Kokeissakin näitä on 
ollut vain muutama. Omaan luokkaansa sekä kestävyytensä että 
kukintansa puolesta on ollut lajike "Schneewittchen", joka 
sekin usein luetaan remontoiviin oensasruusuihin. Erikois
piirteenä kannattaa mainita pen rennohko kasvutapa. 

Kaikki kokeissa mukana olleet keltaiset tertturuusulajikkeet 
ovat olleet heikkoja . Vaikka kukkia on saattanut olla jopa 
kohtalaisesti, kukinnan pistearvo on jäänyt alhaiseksi, koska 
kukat säilyvät terälehtien varisematta vain muutaman päivän. 
Lajiketta "Allgold " pidetään yleisesti parhaimpiin kuuluvana. 

Myöskään kaksiväriset ruusut eivät ole saavuttaneet erityi
sempää suosiota. Tämän ryhmän edustajista on "Rumba" ollut 
parhaimpia. Se kukkii kohtalaisesti, mutta puna-keltaiset ku
kat ovat pienehköjä. 

Ruusut ovat varsin innokkaan jalostustyön kohteina. Siksi 
uusia lajikkeita ilmestyy markkinoille jatkuvasti. Monet niis
tä suorittavat vain lyhyen vierailun ruusuryhmissä ja vain 
harvat kykenevät säilyttämään suosion paria vuosikymmentä 
kauempaa . Puutarhantutkimuslaitos selvittää jatkuvasti eri 
ruusulajikkeiden soveltumista oloihimme, joten muutaman vuo
den jälkeen voimme taas palata aina ajankohtaiseen lajikeky
symykseen. 
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K I R J A L L I S U U T T A 

NICHOLSON, B . E. ja CLAPHAM, A. R. 1975 : The Oxford book of 
trees . Oxford University Press . 116 teksti- ja 100 piir
rossivua. Hinta 58,55 Smk . 

The Oxford book of trees kuuluu tunnettuun sarjaan, jossa 
aikaisemmin on ilmestynyt mm. ravinto- , puutarha- ja itiö
kasveja sekä muutamia eläinryhmiä käsitteleviä kirjoja. Tä
mä teos sisältää Brittein saarten luonnonvaraisten ja ulko
maisten puulajien kuvausten lisäksi myös metsäkasvillisuuden 
esittelyä. Se on siis dendroloqian kirja, joka näkee metsän 
puilta~ 

Puitten lajikuvaukset ovat tavanomaisia, mutta näyttävät sil
ti hyviltä. Tuntomerkkien lisäksi niissä on melkoinen annos 
ekologisia sekä puitten ja puuaineksen käyttöä koskevia tie
toja . Teksti on asiallista ja luotettavaa ; pieniä epätark
kuuksia ilmeisesti on (esim. Prunus sargentiita on luonnon
varaisena myös Hokkaidolla ja Pohjois - Honsulla, eikä vain 
Sahalinilla ja Koreassa , kuten teos väittää). Monet vertai 
lutaulukot helpottavat vaikeitten lajiparien tai - ryhmien 
tunnistamista . Nimistö on ajan tasalla ; teoksen kirjoittaja
han on A. R. Clapham , tunnettu brittiläinen kasvioitten teki
jä . 

Brittein saarten metsäkasvillisuutta käsittelevät luvut ovat 
teoksen mielenkiintoisimmat . Suurin osa mainitun alueen met
sistä on tuhottu jo tuhansia vuosia sitten, ja niitten jäl
jellä olevia rippeitäkin on käytetty varsin tehokkaasti . Esi 
merkiksi sellaiset melko yleiset metsiköt , joissa on harvak
seltaan suuria ylispuita (tavallisesti tammea, jalavaa tai 
saarnea) ja tiheänä alempana latvuskerroksena monirunkoista 
kastanjaa , pähkinäpensasta , valkopyökkiä tms. , ovat syntyneet 
aivan tietynlaisen metsänhoidon seurauksena . Alemman latvus 
kerroksen puut on leikattu aivan tyvestä säännöllisin väli 
ajoin, jopa joka 7. vuosi , ja niistä on saatu vahvoja keppejä 
aidaksiksi, olkikattoihin ja polttopuuksi sekä ohuempia tynny
rinvanteiksi jne . Ylemmän latvuskerroksen puita, joitten lu
kumääräksi jo Stuartien kaudella vakiintui 30 kpl/ha , kasva
tettiin pääasiassa laivaveistämöitten taroeisiin . Vaikka täl
laista metsänhoitoa ei ole harjoitettu enää vuosikymmeniin , 
sen jäljet näkyvät vielä maisemassa. 

Toinen esimerkki mielenkiintoisesta luvusta on selostus pen
sasaidoista, jotka ovat Brittein saarjlla tyypillinen puuvar
tisten kasvien kasvupaikka . Pensasaitoja alettiin käyttää 
karjalaitumien ympärillä jo 1200-luvulla. Mutta sen lisäksi 
ne palvelivat myös polttopuun saantia, ja tämän takia pensas
aitariveissä on runsaasti pyökkiä ym. järeämpää puuta piikkis
ten orapihlajien lisäksi. 
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Kirjassa on sekä mon1var1s1a että mustavalkoisia taiteilija 
B. E. Nicholsonin piirroksia . Lähes jokaisesta teoksessa 
käsitellystä puulajista on ainakin yleiskuva, mutta useista 
on lisäksi esitetty yksityiskohtia , kuten lehtiä , runkoa, 
kukkia tai hedelmiä. Lehtensä varistavista puista on mustia 
silhuettikuvia talviasuisina. Myös kaikista käsitellyistä 
"metsätyypeistä " on piirrokset , jotka esittävät jotain tiet
tyä, nimeltä mainittua metsikköä . Kuvat näyttävät ensin 
teennäisen monimutkaisilta, mutta tekstin luettuaan kuvituk
senkin oppii sietämään , ja lopulta se tuntuu jopa melko hy 
vältä. Kuvatekstit ovat selkeitä ; tosin aukeamalla 184- 185 
.on ilmeinen taittovirhe (pagodipuusta, Sophora jaoonica, ei 
ole lähikuvia, vaan ne ovat jumaltenpuusta , Ailanthus). 

Mielenkiintoinen kirja , hintakin lähes kohtuullinen . 
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QUARTIER, ARCHIBALD - BAUER - BOVET , PIERRETTE 1974: Träd 
och buskar i Europa, En fälthandbok , 258 s. Albert Bonniers 
Förlag, Stockholm. Hinta 44 , 85 Smk. Alkuteos: Gui dedes 
arbres et arbustes d'Europe, Neuchatel 1973. 

Markkinoilla on useita harrastelijoille tarkoitettuja puita 
ja pensaita käsitteleviä kirjoja. Kuitenkaan markkinat ei 
vät ole niin täynnä , etteikö joukkoon mahtuisi vielä yksi 
hyvä, lienevät tämänkin tekijät tuumineet . Käsillä oleva 
teos rajoittuu käsittelemään tavallisimmat Euroopan luonnon
varaiset puut ja pensaat . Muutamia muualta peräisin olev i a 
Eurooppaan kotiutuneita on otettu mukaan , kuten do~glaskuusi 
ja _Salix babylonica. Kaikkia Euroopassa luonnonvaraisiakaan 
lajeja ei ole saatu mahtumaan mukaan ja kirjan tekijät ker 
tovatkin esipuheessa, että on ollut vaikeuksia päätettäessä 
mukaan otettavista lajeista . Värikuvasivuja on 80 , joiss a 
esitetään kukkivia ja hedelmöiviä kasveja sekä yks i tyiskoh
tia mm. kuorista ja lehdistä. Lisäksi on silhuettikuva talvi 
asuisesta kasvista ja levinneisyyskartta . Kuvat ovat onnis 
tuneita ja luonnollisia ja niistä voi tuntea jopa hyönteis
vioituksia. Toisiaan muistuttavista lajeista on poimittu 
kuvia lehdistä ja hedelmistä samalle sivulle . 

Kasvit esitellään heimaittain systemaattisessa järjestykses
sä. Kustakin lajista on synonyymit , eri kielisten nimien t a i 
tieteellisen nimen selitystä, kuvaus lajista , kasvuoaikat ja 
levinneisyys . Mukaan ei ole otettu puhtaasti Välimeren mait
ten lajistoa . Kirjan alussa on johdantokappaleita , kuten 
" Puun merkitys luonnossa" , "Puun elintoiminnat" , "Mikä o n 
puu? " jne . Saamme tietää esim ., että puilla on suuri merki 
tys ilman bakteer i en ja pölyn sitomisessa . On laskettu, 3tt ä 
erään Pariisin tavaratalon ilmassa on 4 milj . bakteeria m 
kohti , suurilla bulevardeilla 570 000 , puistossa 1000 ja 
Fontaineblaun metsässä muutaman kymmenen metrin päässä tiel 
tä enää vain 50 - 55. Luku puiden merkityksestä päättyy seu
raavasti: "Ihminen, joka on istuttanut yhdenkin puun , ei o l e 
elänyt turhaan , sanotaan . Yksi puu riittää yhde"ile ihmiselle 
tuottamaan tarpeeksi happea koko eliniäksi , mutta kuinka käy 
silloin , kun ihmisiä alkaa olla enemmän kuin puita ? ". 

Kirjaa voi lämpimästi suositella , sillä siinä on mukana ta
vallisimpien , meilläkin kotimaisten lajien lisäksi monia meil 
lä koristekasveina viljeltyjä lajeja . On selvää~ e t tä siitä 
puuttuu monta meikäläi s tä lajia , niin suomen- ja ruotsinpih
lajat kuin useimmat 23 pajulajistammekin. Olisikin mukavä 
saada kirja Pohjolan puista ja pensaista esim . Hansellin 
Bärbokenin tapaisena . 

Pentti Alanko 
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KEVÄTKOKOUS JA SAVOTTAVIIKONLOPPU MUSTILASSA 29.5.-30.5.1976 

Kevätkokous pidetään 29.5.1976 klo 18.30 Mustilan kartanossa . 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 7 §:n määräämät 
asiat: 1) Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien 

valinta . 2) Hallituksen kertomus vuoden 1975 toiminnasta, 

vuodenl975- tilit ja tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen 

vahvistaminen. 3) Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. 

4) Jäsenmaksuista päättäminen. 5) toimintasuunnitelman ja 

talousarvion vahvistaminen. 6) Muut asiat. 

Savottaan osallistujille järjestetään makuupussimajoitus 

Mustilassa . Järjestelyjen vuoksi toivotaan ennakkoilmoittau

tumista seuran sihteerille ( Marjatta Uosukainen , Kasvinjalos

tustieteen laitos, puh. 378011/231) 25.5.1976 mennessä . 

Tervetuloa Lisätietoja lehtemme seuraavassa numerossa. 
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DENDROLOGIAl~ ,-; EURAN RETKI AHVJ';UANLtALLE 

Ennakkosuunnitelmien mukaisesti on seuran " perinteisen" kesä
ret~en kohteeks i t änä vuonna valittu Ahvenanmaa . Ohjelma alkaa 
olla piiäpiirteissään s elvillä , yksityiskohtien suhteen on tie
tenkin vielä varauduttava muutoksiin . Joicaisen retkelle mukaan 
tulevan on tarkistettava lopulliset ajat vielä lehtemme seuraa
vasta numerosta , joka ilmes tyy toukokuun loppupuoliskolla . 
Retken ajoitus kesäkuun puolivälin tienoille pitäisi normaali
kes inä olla otollisin ajankohta saariston alk~esän kukintaa 
s ilmälläpitäen . To ivomme saavanme oppaaksemme Ahvenanmaan 
1:1aakuntametsänhoi tajan Bo Högnäs in, sikäläisten metsätyypp ien 
?rikoistuntijan . 
Re tkiohjelma tulee olemaan pääpiirteissään seuraava : 

Torstai 10 . 6 .-76 
13 . 00 kokoontuminen Turun linja- autoaser:lalla . Lähtö linja

autolla Kor~poota kohti . 
15 . 30 Saapuminen Korppoon Galtbyhyn . Lähtö välit tömäst i 

lautalla ( Tre i>iåsar) Kökariin . 
18 . 00 t ulo Kökariin . Taksikuljetus Karlbyn nuorisoseuratalol

le (3 km) , missä yk sinkertainen majoitus: lämmitetyt 
huoneet ja patjat , makuusäkit omasta puolesta . Eri sopi
muksella on mahdollista järjestää 7- 8 henkilölle lakana
ma joitus yksity istaloissa . 

Pe r jantai 11 . 6 .-76 
08 . 00 lähtö moottoriveneillä ~arlbystä kohti Idön saarta . 

Venematka n . 20 min . Tutustuminen Idön floristisesti 
erikoislaatuiseen luontoon. Haluttaessa käynt i saman
luonteisella naauurisaarella (Brunskär) . 

14 . 30 paluu Karlbyhyn ja taksikuljetus lauttasatamaan . 
15 . 30 lautta l ähtee Kökarista . 
18 . 00 lautta saapuu Långnäsin sataoaan . Linja- autokuljetus 

ja ma joittuminen Strandnäsin motelliin . 
19 . 30 päivällinen Strandnäsissä . 

Lauantai 12 . 6 .-76 
08 . 00 lähtö motellista linja- autolla . 
08 . 20 Godbyn istutukse t Ahvenannaan sisäosissa . Lm . Thuja 

plica ta- me tsik:cö, Pseudotsugaa , Ab ieksia , lehtikuusta 
ja saarnea . 

10 . 20 l lihtö Godbystä linja-autolla . 
10 . 40 Kas telholnan kun inkaankartanon n,etsät . Pyökki metsä , 

me tsänhoidollisesti erinomainen saa r ninets i kkö . 
11 . 50 lähtö lounaalle Bygdegår deniin Kastelholr1an linnan luona , 
12 . 50 lähtö By~def,årdenista . 
13 . 00 -~astelholr:1an metsänvartijanasunnon eksootti- istutukset . 
13 . 50 tut ustuminen l<' inbyn Torrbollstadissa Ahvenanmaan tuot-

toisi~paan kuus i kkoon . 1 etsätyyppi kysymyks iä . 
14 . 40 f' an J.?; ebo , l•'inström , rauhoitettu lehtoalue . Jalavaa ja 

harvina ista kasvilajistoa , mielenkiintoinen samroalfloora 
luotisuora lla ,<allionseinämällä . 

16 . 00 · Finby , Svart~ara , rehevä suomainen saarnilehto . Vaihto
ehtoisesti Finbyn kuuluisa rappilanniitty . 

17 . 40 paluu r· aarianhaminaan . 
19 . 00 yhteinen illallinen ravintolassa 1 .aarianhalllinassa . 

Yöpyminen edelleen Strandnäsin motellissa . 
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Sunnuntai 13.6.-76 
Ap. Tutustumista Maarianhaminaan pikkuryhmissä. Suositellaan 

käyntiä Tullars~ngillä (ei opastusta). 
14.00 kävelyretki kuuluisalle Ra msholmenin luonnonsuo jelu

ja lehtoniittyalueelle. 
18 . 00 yhteinen pä ivällinen Strandnä sin motellissa . 

!•Jaanan tai 14.6 .-76 
08 .30 lähtö !•Jaarianhaminasta moottori veneellä. 
09 . 00 Jungfruskär , rauhoitettu saari Maarianhaminasta lounaa

seen . Ahv enanmaan runsai~mat marjakuusiesiintymät . 
12.00 l ähtö Jungfruskäriltä . 
12.30 moottorivene j ä ttää retkelä iset Nåtön saarelle , josta 

maantie (taksi-) yhteys 1•.aarianha minaan . l·..ahdollisuus 
l ähteä pä ivä lautalla l"la a rianhaminasta mantereelle . 

14. 00 Nåtön tutkimusasema ( Societas pro Fauna et Flora Fennica ) , 
Tutustumista erityyppisiin lehtoniittyihin . ja niiden 
hoitokysymyksiin . 

24 . 00 lautta läht ee Maarianhaminasta . Perillä Naanta lissa 
klo 7,00 tiistaiaamuna . Linja- autokuljetus Na antalista 
Tur kuun (perillä 7 . 50) , 

Ilmo ittautumi nen retkelle t a pah tuu l ähettämällä oheinen ilmoit
tautumiskaavake tai vastaavat tiedot seuran sihteerille (osoite 
etukannen s isäsivulla) sekä maksamalla seuran postisiirtotilille 
419 92-1 Hk 100:- huhtikuun 15 . päivä än mennessä ilmoittauturnis
maksuna, 

Majoitus- ja kuljetuskapas i teetin rajallisuuden vuoksi osanotta j a 
määrä joudutaan ra j oittamaan 32 henkilöön . Lisäksi mukaan voita
n een ottaa joitakin sellaisia, jotka itse järjestävät majoituksen
sa Maarianhaminassa . Flelkoisesta ennakkokiinnostuksesta päätellen 
osanottajakiintiö täyttvy hyvin pian . Siksi retkestä erityisesti 
kiinnostuneita kehotetaan i lmoittautumaan heti ! 

Retken k okona i shinta tulee olema an 400 mk : n tienoilla. Tähän 
sisältyvät kaikki kuljetuk set Turusta Turkuun , majoitukset (mi kä
li ilmoittautumisen yhteyde s sä ei muuta sovita), opastus ja yh
teiset ateriat. 

Ilmoittautumismaksu sisältyy retken kok onaishintaan . Peruutuksen 
sattuessa toukokuun 1. päivän jälkeen sur•una jää seuralle järjes
telykustannuksiin, mikäli vapautuvaa paikkaa ei saada enää täy
tetyksi. 

1'-iahdollinen lisäinformaatio lehtemme seuraavassa numerossa, joka 
ilmestyy toukokuussa, 
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Ilmoittautuminen 
DendroloP,ian Seuran Ahvenanmaan retkelle 

Merkitse rastit oike iden vaihtoehtojen kohdalle: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

(x) 

Liityn retkeen Turun linja - autoasemalla. 
Huolehdin siitä , että ehdin omin avuin Galtbystä klo 15 .30 
lähtevään lauttaan (retken hinnasta vähenn . 13:80). 
Varaan makuusäkin ja tyydyn yksinkertaiseen majoitukseen 
Kökarissa. 
Toivon majoitusta yksityistalossa 10 .-11 . 6 .! mikäl i 
tilaa riittä ä (lisähinta aamiai sineen 27:00). 
Vaadin majo itusta yksityistalossa 10 .-11 . 6 . Jään pois 
retkeltä jos sitä ei voida järjestää. 
Pyydän va raamaan yösijan Strandnä sin motellissa 3 yöksi 
3 hengen huoneessa. 
Pyydän varaamaan yösijan yllärr.ain . rootelli saa 3 yöksi 
2 heneen huoneessa , mi käli r1ahdollista . Huonetoverikai 
toivon ••••......•.•••••• (Lisänaksu 2 h huoneista) . 
J ä rje s tän itse IlJajoi tukseni J.aarianhaminassa (Vähenn . 
r etkimaksusta 40:00/yö)-
Lähden paluumatkalle jo sunnuntaina ja tarvitsen l>laari
anharninassa rr.ajoituk sen vain 2 yöksi. 
Osallistun yhteiseen illalliseen Haarianhaminassa 12.6. 
En osallistu -"- -"- " -"-
Joudun palaamaan jo sunnuntai- iltana . Varaan itse tar
vittauan laivalipun ja mahd . hyttipaikan (Kansipaikan 
hinta hyvitetään) . Tämä ilmoitus on s itova, koska viimei
nen yö Strandnäsissä samalla peruuntuu. 
Lähden Maarianhan inasta naanantaina klo 14 . 30 l autalla 
ja varaan itse tarvittavat laivaliput (kansipaikan hinta 
hyvitetään , ei mahd . taksia Nåtö- Naarianhamina) . Tämä 
ilmoitus ei ole sitova. 
Olen mukana maanantai-iltaan saakka . Hyttipaikkaa en tar
vitse. Tämä ilmoi tus ei ole sitov~ 
Olen mukana maanantai-iltaan saakka ja pyydän sitovasti 
varaamaan hyttipaikan . 
Olen tietoinen, että ilmoitetut ajat ja maksut saattavat 
muuttua jonkinverran, ja että niistä informoidaan lopul
lises ti t ämän lehden seuraavassa numerossa . 

Nimi .......................... . 

Oso ite ........................ . 

. . . • . . . . . . . . . . . . . • • Puh . . .••.... 
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Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto 
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TACKORD 

Härmed önskar jag ännu framföra ett ödmjukt tack för det oväntade 
utnämjandet till dendrologföreningens hedersledamot, vilket vid 
höstmötet 21 - 11 - 1975 kom så överraskande, att jag då saknade ord . 

Då jag härmed gör det, så vill jag samtidigt påpeka , att äran av 
bl . a . det, som var möjligt att uppvisa sällskapet försommaren - 74 
i Finby, Pettu mm. och som kanske stimulerat till denne mig till 
komne heder, knappast kan tillskrivas enbart mig, utan bör även 
ledes också ses som ett resultat av mina arbetsgivares och skogs 
ägares intresse för främmande och ädla trädslaq, samt lust till 
försöksodling med dessa i avsikt att i mån av möjlighet berika det 
finska landskaoet och i bästa fall få fram nya trädslag av ekono
miskt intresse för skogsbruket . Jag har all skäl att härvid sär
skilt framhålla följande skogsägare, som offrat betydande kapital 
och arbetsinsats på dessa plantager och vilka jag i mer än 50 år 
haft äran och nöjet att samarbeta med : 

Karl Forsström Ab i Finby (Förby och Pettu) 
Landbruksrådet K.A. Wasastjerna på Strömma gård (Bjärnå) 
Magister Einar Holmen på Viksvidja (Kimito) 
Direktör Rabbe Wrede, Tyko Bruk Ab (Bjärnå) 
Konsul Erik von Knorring på Åminne gods (Halikko) 
Agronom Wiking Westman på Mörby gård (Pojo) 

Torsten Rancken 

puutavaraa·palveluk.tia 
kauppaa·kuJjetuk.tia 

Puutavaran ja puunjalosteiden vienti- ja tuontikaupan sekä Neuvostoliiton kaupan 
erikoisasiantuntija. Puutavaran rahtauksia ja merikuljetuksia. Oma varustamo. 
Täydellinen kotimainen metsätoimisto seka kansainvälinen metsäalan konsulltitoimisto. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SU'1~1ARIES OF THE 11AIN ARTICLES Hl THIS ISSUE <VoL. 7, No. L 1976) 

ANIMAL IN~RIES OF LODGEPOLE PINE (Pinus contorta Dougl . ) 
by Erkki Annila (pp • 3 - 9 ) . --

The article deals with damaqe caused by insects and mammals in 
cultivated stands of Pinus contorta in Europe. Althouqh there 
are many separate observatlQnS on various injuries on lodgepole 
pine, only few investigations have been published on this subject. 

The pine cone weevil (Pissodes validirostris Gyll.) is very de
structive to cones of lodgepole pine, infestinq 70 to 90 % of the 
cones (Table 1). However, considerable variation in susceptibility 
has been found among different trees or clones. Injuries caused by 
the leaf rollers Evetria buoliana Schiff. and E. resinella L. are 
common in shoots of lodgepole pine, leading to-ramification of 
crowns. Trees are often defoliated by the pine sawfly, Neodiorion 
sertifer Geoffr., but also other species of diprionids (Diorion 
pini L., Gilpinia socia Klug . ) sometimes occur in large quantities . 
Logs may be heavily infested by the six-toothed spruce bark beetle, 
Pityogenes chalcographus L. Pine shoot beetle, Blastoohagus ~
perda L. sometimes causes considerable damage to shoots of lod7epole 
pine. Young trees may be severely injured by pine weevil , Hylobius 
abietis L. Plantations also often suffer from damage caused by deer, 
moose and voles. 

Many types of animal injuries are more severe in lodqepole pine than 
in Scots pine. The higher susceptibility should be taken into con
sideration in the silvicultural management of lodqenole oine stands. 

FUNGAL DISEASES OF LODGEPOLE PINE (Pinus contorta Douql.) 
by Lalli Laine (pp. 9 - 13 ) . 

Most important fungal diseases of Pinus contorta Douql . in Finland 
are described: Heterobasidion annosum-lFr.) Bref.; Scleroderris 
lagerbergii Gremmen; crumenula sororia Karst . ; Phacidium infestans 
Karst. etc. The stands of P. contorta are rather free from these 
diseases. However, in some cases Heterobasidion annosum has caused 
serious damage. 
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POLYANTHA ROSE VARIETIES FOR FINLAND by Tapio K. Kallio 
(pp . 14- - 18 ) . 

Since 1961 about 150 polyantha rose varieties have been tested 
by the Horticultural Research Institute at Piikkiö , South- western 
Finland . In an earlier oaoer the author has examined factors 
determining the usefulness- of different cultivars in Finnish con
ditions (Bull . Fin . Soc . Dendr . 5 , No . 2/1974) . In the present 
article a closer representation of recommendable varieties is given. 

"Erna Grootendorst " is maybe the best known of the varieties with 
purple red flowers . It is very hardy but susceptible to some dis 
eases . "Alain" , "Schweizer Gruss" , "Lili Marleen" and "Mar l e na" 
have good properties for many purposes . When the beauty and health 
of foliage is taken into account , the new varieties "Eurooeana " and 
"Nina Weibull" are very recommendable . A lighter red , almost cherry
red "Olala" is one of the best varieties tested . Its health and 
winter hardiness are excellent . 

Only a few dark red varieties deserve recommendation . "Pink Alain" , 
"Fanal" and "Buisman ' s Triumph" are considerably hardy , healthy and 
decorative . No really good ones have been found from the new rose
coloured or light red varieties . So it is best to keep to the good 
old varieties , for instance "Frau Astrid Späth" , "Heidekind" , "Betty 
Prior" and "Anneke Doorenbos". 

"Dacapo " has been the most promising of the salmon- pink varieties , 
but its winter hardiness is not satisfactory . Other varieties of 
this group have proved to be quite susceptible to rust diseases . 

Bright red varieties have become very popular during recent years . 
"Sarabande" and "Paprika" are good and charming varieties . "Allotria" 
is a healthy and abundantly flowering flore oleno - variety . "Feuer
werk" is very hardy and one of the bes~t~sted polyantha cul
tivars in every respect . 

White- flowered varieties 
variety "Schneewittchen" 
and abundant flowering . 
ged poorly in the tests . 
the best in this group . 
any appreciable favour . 

are scarce and less favoured. Anyhow , the 
deserves attention because of its hardiness 
All varieties with yellow flowers have mana-

"Allgold" is generally regarded as one of 
Double coloured varieties have not acquired 

New rose varieties are continuously coming to the market , but many of 
them make only a short appearance . Only a few are able to maintain 
their popularity longer than a decade, and the selection of recommend
able varieties changes from year to year. 
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Dendrologian Seuran vuosijäseniä pyydetään suorittamaan ensi 
tilassa jäsenmaksunsa seuran postisiirtotilille 419 92-1, mie 
luiten lehtemme tämän numeron välistä löytyvää tilillepanekorttia 
käyttäen . Huom : M~istakaa merkitä maksukorttiin nimenne ja 
osoitteenne : 

Jäsenmaksukortti postitetaan lehden mukana kaikille lehtemme vas 
taanottajille , siis m~ös ainaisjäsenille ja niille vuosijäsenille, 
jotka ovat jo oma - aloitteisesti maksaneet kuluvan vuoden jäsen
maksun . Jäsenten toivotaan itse huolehtivan maksuvelvollisuutensa 
tarkistamisesta . 

Olisi luonnollisesti toivottavaa , että sellaiset kirjastot , oPpi 
laitokset ja vastaavat , joil l e lehti on tähän asti toimitettu 
vapaakappaleina , voisivat tukea seuran toimintaa maksamalla 
tilausmaksuna vuosijäsenmaksua vastaavan summan . 

Uusiksi henkilöjäseniksi Dendrologian Seuraan voivat liittyä 
ka i kki asiasta kiinnostuneet maksamalla jäsenmak~un seuran posti 
siirtotili lle 4 1 9 92 - 1 . Vuosijäsenmaksu 1976 on 15 mk , ooiskeli 
joi l ta 8 mk , ja ainaisjäsenmaksu 300 mk . 

HELSINKI 1976 PAI NOVALMISTE ISS 0355-06 13 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTU.KSIA 

COENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER No 2/1976 (Voi. 7) 

Tässä numerossa: 

Lövängsvård - också hos oss (Carl-Adam Haeggström) 
Batumin kasvitieteellinen puutarha - mielenkiintoinen dendro
loginen nähtävyys (Leena Hämet-Ahti) 
Alppiruusun (Rhododendron sp.) siemenlisäys ja taimi
kasvatus (Marjatta Uosukainen) 
Thaimaan kaakkoisrannikon kasvillisuudesta (Olavi Luukkanen) 
Kirjallisuutta (Tapio K. Kallio) 
Tiedotuksia seuran toiminnasta: 

- Ahvenanmaan retki 
- Lauantairetkeilyjä Helsingin puistoihin 
- Ruotsin rassausretki 
- Jäsenmaksut 1976 
- Tammiston Savotta 
- Kevätkokous ja savotta Mustialassa 

Summaries of the main articles in this issue 

Kahden vuoden ikäisinä kukkivia alppiruusujen siementaimia Helsin
gin yliopiston kasvihuoneissa Viikissä. Oikealla punakukkainen 
Rhododendron brachycarpum ssp. tigerstedtii x R. repens hybr. 
Vasemmalla atsaleatyyppinen keltakukkainen yksilö. Kuvat liittyvät 
Marjatta Uosukaisen artikkeliin lehtemme tässä numerossa. 
Valok . Marjatta Uosukainen keväällä 1976. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

Julkaisija: 

Toimitus: 

Toimituksen osoite: 

Talous ja osoiteasiat: 

Ilmoitukset: 

Ilmoitushinnat: 

Tilausmaksut: 

Toimituskunta: 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Säll
skapet r.y. 

Jouni Mikola (vastaava), puh. 556 276 
Niilo Karhu, puh. 649 91 1 

Metsäntutkimuslaitos, jalostusosasto 
PL 37, 00381 Helsinki 38 

Paavo Olkanen (puh. 91 5-49 049) 
Koskenmäki, 07 1 50 Laukkoski 

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- DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y. 

Puheenjohtaja: 

Varapuheenjohtaja: 

Muut hallituksen jäsenet: 

Sihteeri: 

Varainhoitaja : 

Jäsenmaksut : 

lääket.lis. Robert J . Rainio 
Koiviniemenkatu 27, 10600 Tammisaari 
(puh. 911 -1 3760/441) 

apul.prof. Leena Hämet-Ahti 

hortonorni Pentti Alanko 
puut.arkkit. C.J. Gottberg 
prof. Max. Hagman 
tied.pääll. Niilo Karhu 
MMK Jouni Mikola 
lehtori Eino Pakarinen 
ylimets.hoit. Pentti Ritoniemi 
metsänhoit. Reino Saarnio 
prof. P. M. A. Tigerstedt 
MMyo. Marjatta Uosukainen 

MMyo. Marjatta Uosukainen 
Kasvinjalostustieteen laitos 
D-talo, Viikki 
00710 Helsinki 7 1 (puh. 378 011 /231) 

MMM Paavo Olkanen 
Koskenmäki, 07 150 Laukkoski 
(puh. 91 5-49 049) 

Vuosijäsenmaksu 15 mk (opiskelijoilta 8 mk), 
ainaisjäsenmaksu 300 mk. Maksut suoritetaan 
seuran postisiirtotilille 419 92-1. 
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Carl-Adam Haeggströrn 

LÖVÄNGSVÅRD - OCKSÅ HOS OSS 

I Dendrologiska Sällskapets Notiser 4/1975 ingår en uppsats om 
ängesvård i Sverige skriven av Sällskapets ordförande {RAINIO 
1975). I den i övrigt förtjänstfulla uppsatsen framhålls att 
ängesvård saknas hos oss . Detta stämmer dock inte helt. 

LÖVÄNG ELLER ÄNGE? 

I fortsättningen föredrar jag att använda ordet löväng i stället 
för det synonyma ordet änge av följande skäl: 

1. Ordet änge {ett änge, flera ängen) förekommer inte i finlands
svenskt språkbruk . 

2 . "Löväng" togs i bruk som botanisk fackterm år 1844 av svensken 
HAMPUS vonPOST {1844:117) och har sedan dess använts i den bota
niska litteraturen. Hos oss är det främst ALVAR PALMGRENs namn, 
som är förknippat med lövängen {se PALMGREN 1915-17). "Änge" in
fördes i Sverige som ett ersättande ord för "löväng" av LARS-GUNNAR 
ROMELL på 19JO- talet {se översikt i ROMELL 1966:171 - 17)). "Löväng" 
används alltjämt parallellt med "änge" i Sverige (t.ex. NILSSON 
1970, ARONSSON & al. 1970), också i botaniska läroböcker {t.ex. 
SJÖRS 1967:)8, 151-154 och 1971:1JJ, 1)9, 146-148) . "Änge" används 
speciellt då det är fråga om löväng på Gotland. 

J. Ordet löväng är en lätt begriplig och vedertagen fackterm. Dess 
innebörd är numera helt klar, sedan SJÖBECK {1927) tillrättalagt 
en del tidigare missförstånd beträffande lövängens uppkomst, fort
bestånd och begränsning. En del forskare, däribland SERNANDER {t.ex. 
1894:89, 1900:spalt 22-2), 1901:104) och HESSELMAN (1904:)40, 1905, 
1911), trodde nämligen att lövängen var ett mer eller mindre natur
ligt och stabilt växtsamhälle, som kantänka borde skyddas för bon
dens framfart med lie, lövskära och betande kreatur. 

LÖVÄNGEN FÖRR OCH NU 

Den följande framställningen bygger på mina erfarenheter från Å
land. 

Förr i tiden utbredde sig parkliknande lövängar över betydande 
delar av Åland . Byarnas slåttermark, av vilken största delen var 
löväng, var vanligen 4 A 6 gånger större än åkern ända in på 1900-
talet tjfr EHRENMALM 1781:107, HEGGSTRÖM 1970:75). Ett välkänt 
faktum är a tt det modärna jordbruket gjorde lövängsbruket överflö
digt och av denna orsak minskade detta successivt. En del lövängar 
började förfalla redan under senare delen av 1800-talet, den stora 
vanhävden kom efter 1920. Lövängsbruket upphörde sedan nästan helt 
på 1950-talet. 

Åland är fortfarande känt som skärgårdslandskapet med de leende, 
blomsterrika lövängarna. Vad lövängarna beträffar håller dock denna 
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bild på att snabbt förändras (se HEGGSTRÖM 1970, 1976). I våra 
dagar hävdas endast någon enstaka löväng på Åland. En stor del 
av Ålands lövängar har redan vuxit eller håller på att växa igen 
med lövsly och gran. Mycket tidigare löväng utnyttjas numera som 
betesmark och således har dessa lövängar blivit hagar. 

LÖVÄNGSUNDERSÖKNINGAR INOM NÅTÖ NATURRESERVAT 

År 1964 startade jag undersökningar över lövängar på Åland. En 
av målsättningarna har varit att få erfarenheter i lövängsvård. 
Undersökningarna har utgående från Nåtö biologieka station kon
centrerats till Nåtö naturreservat i Lemlands skärgård en bit 
söder om Mariehamn. 

Huvuddelen av Nåtö naturreservat bildas av Norrgårds (Grannans) 
hemman. En beskrivning av området ges av STENLID (1961). Sedan 
husbonden på Norrgård avlidit i mitten på 1940-talet utarrende
rades hemmanet till 1957. År 1959 inköpte Ålands landskapssty
relse hemmanet. En av avsikterna med köpet var att på Nåtö för
söka bevara ett stycke lövängsnatur, inte minst med tanke på att 
Nåtö är ett klassiskt område för lövängsforskningen (jfr PALMGREN 
1915-17). Då ingen arrendator kunde uppbringas började landskaps
styrelsen planera grundandet av en biologisk forskningsstation 
på Nåtö. Sedan Societas pro Fauna et Flora Fennica i Helsingfors 
kontaktats kunde planerna förverkligas. Sommaren 1964 startade 
verksamheten vid Nåtö biologiska station som ett samarbete mellan 
Societas pro Fauna et Flora Fennica och Ålands landskapsstyrelse. 

Den följande redogörelsen behandlar lövängsvårdande åtgärder på 
delar av naturreservatets ca 26 ha stora norra skifte. Först be
handlas röjningarna och tilldem anslutna åtgärder, sedan betet. 

RÖJNINGARNA 1962-1972 

De första granarna trängde in i det norra skiftet redan för ca 
100 år sedan. Därför blev den första åtgärden då återställnings
arbetena startades 1962 att hugga de hundratals granar av olika 
ålder, som växte överallt. Många granar hade avsevärda dimensio
ner, höjd 15-17 m och en betydande ålder, 70-90 år. Granhygget 
fortsattes 196J och samtidigt företogs även gallringar bland löv
trädsrunnorna. Följande röjning, främst av hasse! men även av 
lövträdssly, företogs först 1969. I samband med en kurs i löv
ängsvård vid Nåtö biologiska station i juli 1970 utfördes en del 
lövängsvårdande arbeten: lövkvistning, maskinslåtter, slyröjning. 
Därtill användes i försökssyfte slygift ( 2,4-D + picloram) på en 
begränsad yta. Slygiftet penslades på avsågade stubbar av hasse!, 
björk, ask m.m. Slyet dog, men också fältskiktet tog skada. Ännu 
J-4 år efter penslingen fanns en vegetationslös fläck runt varje 
behandlad stubbe. Av denna orsak har slygifter inte använts i 
fortsättningen. 

RÖJNINGARNA 197)-1975 

Röjningar för att försöka öppna landskapet definitivt påbörjades 
1973. Grundiden vid de nya röjningarna har varit att öppna och 
förstora redan befintliga gläntor, i stä llet för att i likhet med 
de tidigare röjningarna främst såga ned runnor. Den viktigaste 
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Fig.l. Aterställningsarbeten i lövängen. Röken från en brandyta 
syns t.v. Några kvistade träd syns i centrum. Lemland , Nåtö, 
29.IX.l975. Foto förf. 

uppgiften har varit att röja sly av bl.a. björk (vårtbjörk och 
glasbjörk), ask, hasse!, rönn och lönn. Huvuddelen av röjningar
na har utförts med röjningskniv. Med en sådan kan man hugga av 
slyets rötter, så att etambasen kan avlägsnas i sin helhet. Med 
röjningskniv kan man också bearbeta större stubbar av t.ex. ask 
så att barken med viloknopparna förstörs. På detta sätt förhind
ras slyets vegetativa föryngring. Arbetet är tidskrävande och 
relativt tungt, men resultatet är mycket gott. En av svårigheter
na är att kunna övertyga den lejda arbetskraften om nödvändig
heten av att slyet avlägsnas med hela stambasen, då det är så 
mycket lättare att med ett hugg kapa stammen en bit ovanför mark
ytan. Hed motorsåg och röjningssåg kan man röja betydligt snabbare 
än med röjningskniv, men föryngringen genom stubbskott är mycket 
effektiv. Därför har maskinell röjning använts endast i en be
gränsad omfattning. 

Hasselstubbar höggs ~önder med yxa och grävdes upp ur marken vid 
röjningen 1973. Arbetet var mycket tidsödande och tungt. Vid röj
ningarna 1974 och 1975 ha r ett antal stubbar av hasse! och björk 
sprängts med dynamit (25-30 g per stubbe). Resultatet har varit 
gott, men sprängningen åstadkommer gropar i marken och de måste 
fyllas efteråt . 

En väsentlig del av röjningsarbetena 1973-1 975 har bestått av 
markstädning, speciellt uppbränning av såväl färskt sly som gam
la rishögar, vilka legat kvar efter tidigare röjningar. Brand
ytorna har begränsats både till utsträckning och antal. Brand
ytorna uppsnyggades 1975, bl.a. räfsades askan ut i terrängen. 
På ett antal brandytor såddes höstråg. Avsikten med detta försök 
är att med rågens hjälp snabbt binda brandytans näringsämnen och 
få ett täckande fältskikt och på detta sätt hindra oönskade växter 
såsom björk, ask, brännässla, hallon och duntrav att komma in på 
brandrtan (jfr GUSTAWSSON 1965:40). 

I samband med röjningarna har askar och björkar kvistats (ham
lats), Kvistningen är nödvändig för att det åldrande trädbe
ståndet inte skall dö inom en snar framtid. De flesta av natur-
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reservatets gamla askar och björkar har inte kvistats sadan slu
tet av 19JO-talet eller början av 1940-talet. Deras kronor är 
därför mycket stora och de knotiga, ofta svampangripna stammarna 
orkar inte bära upp kronorna. Kvistningen fungerar som en slags 
föryngring av träden. Dessutom hör de kvistade, knotiga lövträden 
till ett av lövängens omisskännliga särdrag. 

Kvistningen har i huvudsak utförts med motorsåg. Under tidigare 
år har kvistningen skett så, att den som kvistat klättrat upp 
i trädet med hjälp av en kort stege, men 1975 kunde en 2 m hög 
arbetsställning tas i bruk. Denna ställning underlättar kvistnings• 
arbetet i hög grad. 

Slåtter har utförts på försök på mindre ytor. Både lie och motor
klippare (gräsklippare med en roterande tallrik med fyra korta 
bett) har använts. Motorklipparen är effektiv både i högt gräe 
och i ungt sly. Räfsning behöve inte efteråt, eftersom motorklip
paren finfördelar växterna. Den på Nåtö använda motorklipparens 
hjulsystem är inte riktigt bra i den relativt ojämna terräng det 
är fråga om och därför är arbetet ungefär lika tungt som slåtter 
med lie. I planerna för naturreservatets eköteel ingår från och 
med 1976 slåtter på etörre ytor. 

Röjningen år 197J utfördee i juli . Tidpunkten är inte lämplig på 
grund av värme och riklig förekomst av mygg och flugor, vilka 
tillsarmnans effektivt nedsätter a rbetsprestationen hos den som 
röjer. Röjningarna 1974 och 1975 utfördes på höeten. Den bästa 
tidpunkten förefaller att vara slutet av september - början av 
oktober. Hösten är också lämplig med tanke på risbränningen för 
brandfaran är då minimal. 

llETE 1965-1975 

På det norra skiftet finns två betesfållor. Betesfålla 1 avskil
des 1965, fålla 2 1975. Betesfålla 1 omfattar c a 7.0 ha varav ca 
1.0 ha är impediment (främst hällmark). Betesfålla 2 omfattar ca 
4.J ha varav ca 0.5 ha är gamma! åker och ca 1.1 ha är impediment 
(främst hällmark). 

Fålla 1 har betats med mellan 11 och JJ får under en 60-110 dygns 
årlig period under åren 1965-66 och 1969-72 och med 10 resp. 1J 
ungnöt 94 resp. 71 dygn under åren 1974 och 1975. Fålla 2 har 
betats med 13 ungnöt 71 dygn 1975. 

Avsikten med betet är att med betande djure hjälp försöka hålla 
lövängen öppen. Bete med får var under tidigare år den enda möj
ligheten. Då landsvägeförbindelsen till Nåtö blev klar 1973 för
ändrades förhållandena radikalt och numera kan också nötkreatur 
transporteras till ön utan större besvär. 

Djuren betar mycket selektivt och en viss skillnad märke mellan 
får och ungnöt. Fåren betar i allmänhet buekar och stora örter 
mera begärligt än ungnöten, des s a betar åter högvuxna gräs mera 
begärligt än fåren. 

Betet i fålla 1 har radan förändrat vegetationen i vise mån. Fält
ekiktet som helhet har blivit mera lågvu~et och föryngringen av en 
del vedväxtarter har stagnerat. Örtfloran har utarmats både kvan
titativt och kvalitativt. Hö~na umbelliferer såsom Angelica 
eilvestrie, Heracleum sphondylium ssp. sibiricum och Laserpitium 
latifolium har försvunnit nästa.n helt i fAllan. Likas! har blå-
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sippan minslcat kvantitativt: de allra :flesta blåsippor är betyd
ligt mindre och har :färre blad än blåsipporna utan:för :fållan. På 
grund av detta måste betet ske under strikt kontroll :för att löv
ängsprägeln skall kunna bevaras. 

ÅTERSTÄLLNINGSARBETENAS KOSTNADER 

Hittills har blygsamma 1.5 ha röjts och återställts så att endast 
små ingrepp krävs i :fortsättningen, :förutom årlig slåtter på vissa 
ytor och årligt bete. Dessutom tillkommer kvistningen av de nu 
kvistade träden med ca 5 års mellanrum. Allt arbete har skett med 
hjälp av lejd arbetskra:ft. De totala kostnaderna :för tiden 1973-
1975 har av miljövårdsintendent, :fil.lic. HÅKAN KULVES beräknats 
uppgå till ca 7 000 mark, d.v.s. ca 4 600 mnrk per hektar. 

FRAMTIDSASPEKTER 

Det hittills återställda området har hört till de allra kra:ftigast 
igenvuxna delarna av naturreservatet. Målsättningen är att åter
ställa huvuddelen av lövängen inom det ca 26 ha stora norra ski:f
tet. Området kan :före:falla litet, men anslagen :för återställnings
arbeten är små. Det är relativt lätt att till en rimlig kostnad röja 
stora arealer med hjälp av maskiner, men sådana grovröjningar har 
snarare verkat i :fel riktning. Gränserna :fnr de områden, som kan 

Fig . 2 . Kvistning av ask rned motorsåg . Kvistninqen utförs från en 
2 rn hög arbetsställning. Lernland,Nåtö, 6.X . l975 . Foto förf . 

Fiq .3. Aterställt lövängsoarti. I förqrunden syns en brandyta , i bak
grunden en ask, sorn kvistades 1974. Lernland, Nåtö, 9 . X. l975 . 
Foto förf. 
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hållas i skick, dras av de resurser, som står till f'i irfogande 
för det kontinuerliga underhållet. Det är troligen orealistiskt 
att i dagens läge tänka sig att löväng skall kunna bevaras på 
annat sätt än med mer eller mindre museala metoder och endast 
på begränsade områden. 

De erfarenheter, som vunnits på Nåtö, visar att lövängsvården 
nu står på en relativt fast grund. Dessa erfarenheter tillämpas 
också vid skötseln av andra lövängar inom de åländska naturre
servaten, såsom Ramsholmen i Jomala och Idholm i Lemland. 
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T U N N E T T U J A A R B 0 R E T U M E I T A 

Leena Hämet-Ahti 

BATUMIN KASVITIETEELLINEN PUUTARHA 
DENDROLOGINEN NÄHTÄVYYS 

MIELENKIINTOINEN 

Viime kesänä Leningradissa pidetyn XII kansainvälisen kasvi
tieteellisen kongressin yhteyteen oli järjestetty useita 
mielenkiintoisia retkeilyjä, joista n:o 6:n ohjelmassa oli 
dendrologisesti tunnettu Batumin kasvitieteellinen puutarha. 
Se kuuluu Gruusian tiedeakatemialle, ja sijaitsee Adzariassa 
Mustanmeren itärannalla muutaman kilometrin päässä Batumin 
kaupungista. 

Puutarha perustettiin vuonna 1912, ja hyvin ~ian se alkoi 
keskittyä pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon lauhkeitten 
vyöhykkeitten puuvartisten kasvien kasvatukseen. Niitä on 
siellä nykyään noin 4000 lajia ja rotua, ruohovartisia on 

I. 

vain noin 1000 taksonia . Adzaria on Neuvostoliiton sateisinta 
osaa; ~uotuinen sademäägä on yli 2500 mm, kesän keskilämpötila 
22-23 C ja talven 5-8 c, pakkasta on vain poikkeuksellises
ti noin kerran kymmenessä vuodessa. Näin se ilmastoltaan on 
sopiva juuri lauhkeitten vyöhykkeitten kasveille, ja lisäksi 
Mustaanmereen rajoittuvassa 111 hehtaarin laajuisessa ~uutar-
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hassa on yli 200 m korkeuseroja. Niinoä siellä on eri suun
taisia jyrkkiä ja loivia rinteitä, kuivia lakia ja kosteita, 
jopa märkiäkin laaksonpohjia. Maaston moniouolisuutta on käy
tetty erinomaisella tavalla hyväksi. Esimerkiksi suosypressit 
(Taxodium distichum Floridasta, T. mucronatum Meksikosta) ja 

monet muut märån Paikan kasvit kukoistavat kosteissa laaksois
sa, Kiinan punapuut (Metase uoia 1 otostroboides) tuoreelia 
pohjoisrinteellä ja meksik ola1set månnyt esim. Pinus patula) , 
agavet ja kaktukset kuivalla mäennyppylällä. Puut ovat kook
kaita ja viihtyvät kuten muutkin kasv it hyvin, myös niitten 
hoito näyttää helpolta. 

Dendrologian kannalta puutarhan mielenkiintoisimmat osastot 
ovat lajikokoelmat. Niitä ei ole järjestetty systemaattises
ti, vaan ne ovat maantieteellisesti yhdeksänä osastona: Itä
Aasia, Australia, Uusi Seelanti, Himalaja, Meksikko, Pohjois
Amerikka, Välimerenmaat ja Transkaukasus. Useimpia puita kas
vatetaan pieninä metsikköinä. Parissa päivässä Ön mähdollista 
tutustua mainittujen alueitten keskeiseen pensas- ja puulajis
toon. Esim. Australian osastossa voi kulkea lär.i Eucalyptus-, 
Callistemon- ja Acacia-metsiköiden ja Pohjois-Amerikan osastos
sa oppia tuntemaan Chamaecyparis lawsonianan, Sequoiadendron 
~i~anteumin tai Nyssa sylvatican. 

Transkaukasuksen osasto on eräänlainen luonnonsuojelualue 
ja "geenipankki". Siellä on osittain alkuperäisenä, osittain 
rekonstruoituna sellaista metsäkasvillisuutta, jonka olete
taan vallinneen Mustanmeren rannikolla Adzariassa ennen met
sien tuhoutumista.. Tämän ns. kolkisen metsän puulajeja ovat 
mm. Fagus orientalis, Castanea sativa, Tilia caucasica, ~ 
elliEtica, Quercus imeret1ca, Prunus laurocerasus ja Taxus 
baccata. Tähän osastoon on siirretty joukko uhanalaisra-Ta
JeJa Ja varsinkin läheisiltä vuorilta (esim. Rhododendron 
ungernii, R. luteum, Omphalodes cappadocium, Epimedium 
colchicum jne.) alkuperäisen kaltaisille kasvupaikoille. Tämä 
sijoittelu on tehty niin taitavasti, ettei lajistoon perehty
mätön pysty sanomaan, mikä kasvi kuuluu tähän kasvillisuuteen 
mikä taas on täällä "pankissa säilössä". 

Kuva 1. Pinus patula, Agave-lajeja ja muita meksikkolaisia kasveja 
kuivalla mäentöyräällä. 
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Kuva 2. Bambu
viljelmää 
Batumissa . 

Batumin kasvitieteellinen puutarha on perustamisestaan saakka 
Ollut vilkkaasti toimiva ja monipuolinen tutkimuslaitos , jossa 
selvitellään mm. kasvien fysiologiaa (laitoksen johtaja, tri 
Sarasidze, on kasvifysiologi) , biokemiaa , talvehtimista , so
peutumista erilaiseen vuodenaikarytmiin , Adzarian flooran koos 
tumusta ja taksonomiaa jne. Se on osallistunut ja osallistuu 
jatkuvasti merkittävällä tavalla Gruusian maa - ja metsätalou
den kehittämiseen . Puutarhalla on esim . laajoja ulkomaisten 
puitten viljelykokeita eri puolilla Ad~ariaa , ja sen kautta 
ovat tulleet monet siellä nykyään niin yleiset ja runsaat ul 
komaiset metsäpuut kuten eukalyptukset Australiasta , Lirio
dendron tulipiferum Pohjois - Amerikasta, Castanea cren~apa
nista , Pinus wallichiana (= P . excelsa) Himalajalta . Samoi n 
on u s eitten hedelmäpuitten , koriste- ja lääkekasvi en kuten 
Yleisen Cinnamomum camphoran laita . Monista tutkimustuloksis 
taan puutarha esittää huomattavimpana bambun kukinnan ja kas 
~un säätelyn . Bambua (pääasiassa Phyllostachys - lajeja) vil 
Jellään Adzariassa runsaasti , mutta vaikeutena on eräitten 
lajien kasvurytmi: kukinnan jälkeen koko kasvusto kuolee . Ny
kyään siellä uskotaan tietynlaisella lannoituksella saatavan 
tällaisetkin lajit pysymään elossa ja tuottamaan kukinnan jäl
keenkin . Puutarhalla on oma julkaisusarjansa (Izvesti ja 
Batumskogo Botanitseskogo Sada), jota valitettavasti ei vielä 
tule Suomeen . 

Batumin kasvitieteellinen puutarha on todella huomattava den
drologinen nähtävyys, jonka vaikutus näkyy Batumin kaupunqin 
puistoissakin : niissä on paljon mielenkiintoisia puulajeja , 
ja useissa on jopa nimen ja alkuperäalueen kertova venäjän
ja gruusiankielinen esite . 
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Marjatta Uosukainen 

ALPPIRUUSUN (Rhododendron sp.) SIEMENLISÄYS JA TAIMIKASVATUS 

Alppiruusuja pidetään usein hidaskasvuisina ja vaikeasti 

lisättävinä lajeina. Tämä käsitys ei pidä paikkaansa, jos olosuh

teet ovat kasvin kehityksen kannalta suotuisat. Helsingin yliopis

ton Kasvinjalostustieteen laitoksella aloitettiin kesällä 1972 

Rhododendronien jalostusohjelma, jonka tuloksena pyritään saamaan 

Suomen ilmastoon sopeutunut, koristearvoltaan ja käyttötarkoituksel~ 

taan monipuolinen lajikkeisto. Risteytystaimia kasvatettaessa on 

vähitellen kehittynyt siemenlisäys- ja taimikasvatusmenetelmä, 

jonka avulla on mahdollista kasvattaa siemenestä lisäämällä 

2-3 vuoden ikäisenä kukkiva taimi. Tässä kirjoituksessa aion 

selostaa sekä edellä mainittua siemenlisäysmenetelmää että taimi

kasvatuksen aikana karttuneita kokemuksia. 

Siemen 

Menestyksekkäälle taimikasvatukselle on luonnollisesti edellytyk

senä kunnoll~nen siemen. Paras ja helpoin tapa taata siemenen 

laatu on tehdä se käsin pölyttämällä. Tämä on verraten helJ;lpo 

tehtävä, koska alppiruusun kukka on kooltaan suhteellisen iso 

ja täten helppo käsitellä. Yhdestä kukasta saadaan 100 - 200 

siementä, yhdessä kukinnossa on keskimäärin 10-20 kukkaa ja 

emotaimessa saattaa olla kymmeniä kukintoja. Yksi ihminen ennät

tää kukintakauden aikana helposti pölyttää kymmeniä tuhansia, 

jopa satoja tuhansia siemeniä. 

Alppiruusun siemen on kooltaan pieni, yhdessä kilossa on lajista 

riippuen 10 - 12 miljoonaa siementä, Suotuisissa olosuhteissa 

siemen itää yleensä helposti. Suomessa ei alppiruusu pysty kuiten

kaan lisääntymään luontaisesti siemenestä (lukuunottamatta 

Rhododendron lapponicumia) ,esimerkkinä voidaan mainita Mustilan 

arboretum, missä vuosittain valmistuu miljoonia alppiruusun 

siemeniä ja kuitenkin sieltä on toistaiseksi löytynyt vain 

kaksi spontaanisti syntynyttä siementainta. Todennäköisin syy 

näin heikkoon luontaiseen lisääntymiskykyyn Suomessa on liian 

kuiva ilmasto erityisesti alkukesästä. Alppiruusun siemen saattaa 

itää kevätkosteuden turvin, mutta sirkkataimivaiheessa on ilma 
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liian kuiva,jotta tasaista kosteutta vaativa sirkkataimi pys

tyisi selviytymään. Siemen selviytyy itämiskykyisenä ulkona 

yli talven, tosin itämiskyky on selvästi heikompi kuin syksyllä 

kerätyllä siemenellä. 

Alppiruusun siemen kypsyy syksyllä. Käytännössä Suomessa siemenen 

kypsyminen ajoittuu lokakuuhun. Siemen kerätään ensimmäisten 

pakkasten jälkeen, jolloin siemenkodat ovat alkaneet ruskettua. 

Siementen kypsymistä on syytä tarkkailla huolellisesti syyskuun 

loppupuolelta lähtien ja ensimmäisten pakkasten jälkeen on 

siemenkodat kerättävä verraten nopeasti talteen, koska aurinkoi

sina syyspäivinä saattavat siemenkodat aueta parissa päivässä 

ja siemen varista hukkaan. 

Keräämisen jälkeen siemenkodat kuivataan huoneenlämmössä avonai

sissa paperipusseissa muutaman päivän ajan. Kun siemenkodat ovat 

auenneet, varistetaan siemenet ulos. Jos kaikki siemenet eivät 

sovinnolla varise ulos, särjetään siemenkodat varovasti. Tällöin 

on siemen kuitenkin puhdistettava huolellisesti, ettei roskien 

mukana leviä sienitauteja kylvöksiin. Alppiruusun siemen on 

itämiskuntoista heti keräämisen jälkeen, eikä vaadi mitään lepo- . 

kautta tai erityistä käsittelyä. Huoneenlämmössä kuivassa ilmassa 

varastoituna siemenen itämiskyky säilyy noin yhden vuoden, jonka 

jälkeen se alenee nopeasti. Jos siementä on varastaitava pidempiä 

ajanjaksoja, on se syytä pakata välittömästi keräyksen jälkeen 

ilmatiiviisiin astioihin, jotka on säilytettävä 4 C0 :ssa. Tällöin 

itävyys säilyy muutaman vuoden (HARTMANN & KESTER 1975). 

Siemenen idätys ja taimikasvatus 

Alppiruusun sirkkataimi on erittäin arka epäsuotuisille kasvu

olosuhteille. Vaikka siemen saadaan itämään, ovat pienen taimen 

2-3 ensimmäistä elinkuukautta ratkaisevat myöhe.mpääkin kehitystä 

ajatellen. Itämisvaiheessaan ja sirkkataimiasteellaan vaativat 

alppiruusut tasaista kosteutta, tasaisen lämpötilan, valoa,mutta 

eivät siedä suoraa auringon valoa. Yleisenä sääntönä voidaan 

Pitää seuraavaa ohjetta: mahdollisimman korkea ilman kosteus, 

taimettumisen jälkeen myös riittävä ilman vaihto,tasainen lämpö

tila 15-21 c0 t HARTMANN & KESTER 1975) ja suojaus auringon valoa 



46 

vastaan. Idätys ja taimikasvatuksen ensimmäiset viikot voidaan 

tehdä joko kasvihuoneessa tai myös tavallisessa huonetilassa. 

Kun Kasvinjalostustieteen laitoksella aloitettiin siementen 

idätys kevättalvella 1974, jouduttiin kasvihuonetilan puutteen 

vuoksi idätys ja taimikasvatus ensimmäiseen koulintaan asti 

suorittamaan laitoksen laboratoriossa. Vähitellen on erinäisten 

kokeilujen ja erehdysten jälkeen muodostunut seuraavanlainen 

ohjelma idätystä ja taimikasvatusta varten: 

Kylvöalustana käytetään seulottua rahkaturvetta, jonka pH on 

alle 6,5. Rahkaturve on osoittautunut multaseoksia paremmaksi 

alustaksi lähinnä sienitauteja ehkäisevän vaikutuksensa vuoksi. 

Kylvöastiaina käytetään muovisia Petri- maljoja, jotka täytetään 

kostealla turpeella siten, että yläreunaan jää noin 2 mm:n 

ilmatila. Maljoja täytettäessä on varottava, ettei turvetta 

tiivistetä liikaa. Täytön jälkeen turve kostutetaan vielä sopi

van kosteaksi. Siemen kylvetään ohueksi kerrokseksi turpeen 

pinnalle ja kylvös suihkutetaan varovasti kasteaksi siten, että 

siemenet painuvat tiiviisti alustaansa eivätkä lentele ympäriinsä. 

Siementä ei peitetä hiekalla tai turpeella vaan kylvöksen 

päälle asetetaan vain Petri-maljan kansi. 

Suljetut Petri-maljat asetetaan t ämän jälkeen esimerkiksi Solupak

taimilaatikkoon, jonka pohjalla on noin 1 crn:n paksuinen kostu

tettu hiekkakerros. Taimilaatikko peitetään vielä lasilevyllä 

ja laatikko asetetaan esimerkiksi Fluora-lux lamppujen, elohopea-

Kuva 1. Rhododendronien idätysmaljoja. Kaikki kuvat kirjoittajan . 

Kuva 2. Kuuden viikon ikäisiä alpPiruusun taimia . 
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lamppujen tai tavallisten loisteputkien alle lämpötilan ollessa 

noin 20 C0
• Näissä oloissa siemenet alkavat itää noin 10-14 vrk:n 

kuluttua kylvöstä ja taimettuminen tapahtuu noin 14-21 vrk:n 

kuluttua kylvöstä. Ensimmäisten taimien avattua sirkkalehtensä, 

poistetaan Petri-maljan kansi. Tämän jälkeen on tärkeätä, että 

hiekka taimilaatikon pohjalla pysyy kosteana, jotta ilman kosteus 

laatikossa olisi mahdollisimman korkea. Laatikon päällä oleva 

lasilevy on syytä kääntää vähintään kerran vuorokaudessa etteivät 

lasiin kerääntyvät vesipisarat tippuisi hentojen taimien päälle. 

Idätysvaiheessa on valon osuus erittäin tärkeä, alppiruusun 

siemen ei idä pimeässä ollenkaan ja mitä heikompi valaistus sitä 

kauemmin itäminen kestää.Koska myös lämpötila on suhteelisen 

korkea on pidettävä huoli siitä, että turve Petri-maljassa ei 

pääse kuivahtamaan. Usein ei maljoja kuitenkaan tarvitse kastella 

ennenkuin taimettuminen on kunnolla tapahtunut eli noin kolmen 

viikon kuluttua kylvöstä. Kastelu on parasta suorittaa tiputta

malla vettä Petri-maljojen laitoja myöten turpeen alle, josta 

se imeytyy tasaisesti turvealustaan. Taimien koulinnan voi aloit

taa noin kuukauden kuluttua kylvöstä ja olisi viimeistään teh

tävä siinä vaiheessa,kun taimet ovat muodostaneet kolme ensimmäis

tä varsinaista kasvulehteään. 

Taimet koulitaan taimilaatikoihin noin 4-5 cm:n välein. Koulin

ta-alustana käytetään rahkaturpeen ja hiekan seosta, hiekkaa 

noin 10 1 1 100 1 turvetta. Rahkaturpeen on syytä olla melko 

hienojakoista, koska taimet ovat koulintavaiheessa olemattoman 

pieniä. Turpeen pH:ksi suositellaan 4,5-6,5. Koulinnan jälkeen 

peitetään taimilaatikot lasilevyillä, kunnes taimissa on kolme 

varsinaista kasvulehteä. Tämän jälkeen aloitetaan laatikkojen 

varovainen tuuletus ja lasilevyt poistetaan kokonaan noin vii

kon kuluttua. Taimet on edelleen suojattava suoralta auringon 

valolta. Jos taimikasvatus suoritetaan talvisaikaan, on koko 

ajan annettava lisävaloa ja päivänpidennysvaloa. Valon tarve 

on ilmeisesti suurelta osin lajikohtainen ja tarve vaihtelee 

80-200 W/m2 , päivänpituus voi olla jopa 18-24 tuntia. 

Taimien lannoitus voidaan aloittaa noin viikon kuluttua koulin

nasta. Lannoitus annetaan ensin 0,1 %:na liuoksena (Täyslannoite

seos) ja parin viikon kuluttua voidaan siirtyä 0,2%:seen liuok

seen viikottaisessa lannoituksessa. Lannoitteen tulisi olla 



48 

hapanta, esimerkiksi typpilannoitus voi daan antaa ammoniumsul

faattina. Taimikasvatuksen aikana on erittäin tärkeää, e t tä 

taimet pysyvät koko ajan hyväs s ä kasvussa. Kasvualusta on pi

dettävä sopivan kosteana, e r ityisesti on varottava sekä kui

vumista e~tä liiallista kosteutta, alppiruusun juuret vaurioitu

vat helposti joutuessaan hapettomaan tilaan. Jos alppiruusun 

taimi alkaa jostain syystä juroa, on sitä vaikea saada jälleen 

kasvamaan kunnolla. Taimia voidaan kasvattaa laatikoissa noin 

6-8 kuukautta. Nopea- ja suurikasvuisimmat taimet voidaan 

ruukuttaa jo puolen vuoden kuluttua kylvöstä esimerkiksi 11 cm:n 

ruukkuihin, pienemmät taimet voivat olla laatikoissa kauemmin, 

hidaskasvuisimmat jopa 8-10 kk ja tälläisillä lajeilla riittää 

7-8 cm:n ruukku. Ruukutusmaana käytetään myös hiekan ja turpeen 

seosta, nyt kuitenkin hiekan osuus voi olla alhaisempi, esimer

kiksi 5 litraa hiekkaa/ 100 litraa turvetta. Lannoitus annetaan 

taimille edelleen viikoittain kastelulannoksena niin kauan kuin 

taimet pidetään tehokkaassa kasvussa. Jos taimet halutaan laskea 

talvilepoon kasvihuoneissa,alennetaan lämpötila asteittain ja 

sopivaksi talvehtimislämpötilaksi on osoittautunut 2-4 C0
• 

Kuva 3 . Kaksivuot i as Rhododendron ~ elegansin vapaaoölytys 
j ä l kel ä ine n. 

Kuva 4. R. c atawbiens e ~ punakukkainen Seidelin smirnowii - hybrid i . 
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Kuva 5. Kaksivuotiaana kukkiva alppiruusuntaimi. Emoyksilönä ollut 
"Mustilan punainen hybridi". 

Kun taimet saavat ensimmäisen elinvuotensa ajan kasvaa mahdolli

simman tehokkaasti jatkuvassa pitkässä päivässä, kasvattavat ne 

neljä tai viisi kasvainta vuodessa normaalin kahden sijasta ja 

täten saavuttavat noin 1,5 vuoden kuluttua kylvöstä sukukypsyys

iän ja muodostavat nuput. Nuppujen muodostumisen jälkeen on 

taimet syytä laskea lepotilaan, jotta nuput aukeaisivat aikanaan 

kunnolla. Lepotilan pituus on ilmeisesti myös paljolti lajikoh

tainen ominaisuus, joten siitä on tässä vaiheessa vaikea antaa 

tarkempia tietoja. 

Viljelyn aikataulu riippuu paljon mahdollisuuksista käyttää 

kasvihuonetta. Kasvinjalostustieteen laitoksella on todettu, 

että edullisin aika suorittaa kylvöt on joulu-tammikuussa. 

Tällöin aurinkoisten ilmojen haitat jäävät vähäisiksi. Taimet 

ehtivät ohi arimman vaiheen ennen helmikuun lopun aurinkoisia 

päiviä. Kylvölaatikot vievät melko pienen tilan, yhteen Petri

maljaan mahtuu noin 200-400 tainta. (Petri-maljan halkaisija on 

10 cm). Koulinta alkaa tällöin tammikuussa ja saadaan suori

tettua maaliskuun loppuun mennessä. Ruukutus voi alkaa kesäkuussa 

ja saadaan loppuun suoritettua syyskuun kuluessa. Tämän jälkeen 

taimet pidetään kasvussa lisävalon avulla marraskuun loppuun, 

jolloin ne lasketaan lepotilaan. Lepotila katkeaa yleensä jo 

helmikuun loppupuolella, jolloin silmut alkavat puhjeta ja uudet 

kasvaimet kehittyvät maaliskuun kuluessa. Useat lajit ehtivät 

kehittää vielä yhden kasvaimen ennen kesäkuun alkua . Toisen 

elinvuoden kevättalvella ei ole välttämätöntä antaa lisävaloa, 

häirintävalotus sen sijaan on paikallaan. 
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Taimet voidaan siirtää ulos ruukuissaan kesäkuun alussa eli 
noin puolentoista vuoden kuluttua kylvöstä, suurin osa on jo 
riittävän kookkaita ulos istutusta varten. Tässä vaiheessa 
taimet ovat kasvattaneet noin viisi tai kuusi kasvainta, kesän 
kuluessa ne kasvattavat vielä ainakin yhden kasvaimen, jonka 
jälkeen kehittyy nuppu. 

Tuholaiset,taudit ja kasvuhäiriöt. 

Kasvihuoneessa kasvatettaessa alppiruusun tairni~on kiusallisim
pana tuholaisena ollut kirva, joka iskee eräiden lajien nuorim
piin kasvaimiin silmujen puhjetessa ja vaurioittaa kehittymässä 
olevia lehtiä. Paras torjuntakeino on nikotiinikärytys, myös 
malationivalrnisteet ovat tehokkaita, mutta esimerkiksi Rhododendron 
brachycarpurn saa polttovioituksia lehtiinsä rnalationista. 
Ansarijauhiaista esiintyy myös jonkin verran mutta se ei pysty 
vioittarnaan alppiruusun lehtiä siinä määrin, että varsinaisia 
tuhoja olisi muodostunut. 

Taudeista ovat tuhoisimmat kylvöksiin iskeytyvät sienet. Erityisen 
pahoina ne pesiytyivät kylvöalustoihin, joissa oli käytetty 
rnultaseosta sekä alustoissa, joissa siemen oli peitetty hiekalla. 
Hornekasvusto saattoi tuhota parissa päivässä koko kylvöksen. 
Pelkkää turvetta kylvöalustana käytettäessä ei vastaavaa tuhoa 
ole tapahtunut. 

Kiusallisena ilmiönä on tairnissa esiintynyt lehtien reunojen 
rusketturnista, jonka syytä ei ole pystytty toistaiseksi varmuu
della selvittämään. Eräänä mahdollisena syynä voidaan pitää 
Viikissä kasteluveden erittäin korkeata kloridipitoisuutta, joka 
maaliskuussa 1976 tehdyn analyysin mukaan oli jopa 52 mg /litra. 
Alppiruusu mainitaan usein kirjallisuudessa kasvina,joka on 
arka klorideille. Kaikki lajit eivät kuitenkaan ole alttiita saa
rnaan kyseistä vioitusta, esimerkiksi Rhododendron catawbiensen 
· jälkeläisillä ilmiötä esiintyy tuskin lainkaan, sen sijaan 
R. brachycarpurn ssp tigerstedtii ja R. williarnsianurn ovat erittäin 
alttiita. 
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Olavi Luukkanen 

THAIMAAN KAAKKOISRANNIKON KASVILLISUUDESTA 

Yhä useammalla on tilaisuus tutustua kaukaisiin maihin joko lomamat
koilla tai työtehtävissä. Hyvä esimerkki yhä läheisemmäksi tulevasta 
eksoottisesta kohteesta on Thaimaa . Turistiliikenne Suomesta Thaimaahan 
on jo melko sää nnöllistä. Sitäpaitsi on Suomen ja Thaimaan välillä ollut 
käynnissä jo kymmenen vuoden ajan metsäalan opetusyhteistyö, jonka ansi
osta monet thaimaalaiset ovat tulleet ainakin eräille suomalaisille tutuiksi. 

Bangkokin ohella tavallisimpia suomalaisten matkakohteita Thaimaassa 
on pääkaupungin kaakkoispuolella 150 kilometrin päässä sijaitseva 
Phattayan alue. Sinne mahdollisesti matkansa suuntaaville dendrologeille 
saattaa olla jotakin hyötyä seuraavista muistiinpanoista, jotka ovat synty
neet vuodenvaihteessa 197 4-197 5 tehdyn tutustumismatkan innoittamina . 
Retkestäni rannikkoalueelle kuten koko muustakin Thaimaan vierailustani 
olen kiitollisuuden velas sa Bangkokin Kasetsart-yliopiston metsätiedekun
nalle ja lukuisille thaiystävilleni . Kirjallisuuden lisäksi on lähteenäni 
ollut varsinkin mangrovemetsien osalta tri Sanit Aksornkoaen haastattelu. 

Monsuuni-ilmaston aluetta 

Oheisesta kartasta (kuva 1) näky-y eräiden kaakkoisrannikon paikka
kuntien sijainti. Äskettäin on Sattahipin ympäristön kasvillisuudesta ilmes
tynyt yksityiskohtainen selvitys (MAXWELL 1974), josta myös ilmenea, 
että rannikkoaluetta ovat kasvitieteilijät tutkineet jo 1920-luvulta alkaen. 
Mainitussa uudessa julkaisussa on myös yhteenveto aluaen ilmastosta ja 
muista olosuhteista. 

Rannikon ilmasto on Thaimaalle tyypillinen. Vuodenaikoja on kolme. 
Viileä kuiva kausi eli luoteismonsuunin aika (Thaimaan " talvi") kestää 
marraskuusta helmikuuhun. Sitä seuraa toukokuuhun asti kestävä kuuma ja 
kuiva vuodenaika. Sadekausi eli lounaismonsuunin aika käsittää toukokuun 
ja marraskuun välisen ajan. Thaimaan eteläosissa, Malaijan niemimaalla 
sadekausi voi olla jopa yhdeksän kuukauden pituinen. 

Vuotuinen sademää rä on kaakkoisrannikolla 1400 mm eli jonkin verran 
vähemmän kuin ympäröivillä alueilla (Kambodsan rajalla Chantaburissa 
jopa 4000 mm). Suurin päivittäinen sademää r ä v oi loka-marraskuussa ylit
tää 300 mm. Sadepäiviä on eniten (ke skimäärin 18) lokakuussa, vähiten (2) 

joulukuussa. Vuoden keskilämpötila on 39.9 °C; kylmimmän kuukauden 
eli joulukuun keskilämpötila on 27 . 4 °C ja lämpimimmän (huhtikuun) 
30. 9 °C. Lämpötilan vaihtelu eri vuodenaikoina on s ii s varsin pieni. Kui
tenkin mitattujen korkeimpien ja alimpien lämpötilojen ero on huomatta
vasti suurempi, ylin todettu lämpötila on nimittäin ollut 40. 5 °C ja alin 
12.3 °C. 
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Maaperäitään ja pinnanmuodoiltaan kaakkoinen rannikko on vaihtelevaa 
verrattuna Bangkokin ympäristön alavaan ja tasaiseen seutuun. Merenran
ta on useimmiten hiekkaista, liejurantoja on etupäässä joidenkin lahtien 
poukamissa ja jokisuissa. Ylempänä maasto on usein kivikkoista, jopa 
kallioista , hiekan ja hiesun sekaista. Graniittiset harjanteet kohoavat yli 
400 metrin korkeuteen, ja rinteiltä on suuri osa irtaimista maalajeista 
huuhtoutunut. Harjanteiden ja merenrannan välissä on myös hiesusavisia 
tai savisia alavia painanteita. Myös kalkkikiviesiintymiä on paikka paikoin. 

llsutus ja viljelytoiminta 

Chonburi on suurin tässä kuvatun alueen kaupungeista. Rannikon 
muu asutus on aikaisemmin muodostunut pienistä kalastajakylistä. Kym
menisen vuotta sitten alkanut turismi on ratkaisevalla tavalla vaikuttanut 
varsinkin Phattayan seudun ekologiaan. Täällä noin neljän kilometrin pi
tuiselle rannikkokaistaleelle on ahtautunut kymmeniä hotelleja, ravinto
loita ja kerhoja; turisteja (suureksi osaksi ulkomaalaisia ) käy Phattayassa 
vuosittain noin 300 000. Paikka on koko Kaakkois-llasian huomattavimpia 
lomakeskuksia, jota nyt markkinoidaan suomalaisillekin. Lisäksi lähem
mäksi Chonburia ja Bangkokia on syntynyt pienempiä, lähinnä thaimaalais
ten itsensä suosimia ja päiväkäyttöön tarkoitettuja uimaranta-alueita, joi
den kävijämäärät myös ovat huomattavia. 

Phattayassa kirjoittajalla oli tilaisuus haastatella paikallisia asuk
kaita, mm. kylän poliisipäällikköä. Haastatteluista ja myös bangkokilai
sista sanomalehdistä sai sen vaikutelman, että ympäristönsuojelullisten 
näkökohtien laiminlyöminen on johtamassa vakaviin seurauksiin juuri 
Phattayassa, ellei muuttuneita olosuhteita aleta ottaa huomioon. Muun 
muassa vesijohto- ja viemäriverkosto on hotellialueena puutteellinen,ja 
suojainen, vielä luonnonkaunis Phattayan lahti uhkaa saastua. Useimmat 
turistit eivät vielä todennäköisesti näe alueella mitään muuta valittamisen 
aihetta kuin nopeasti kohoavat palvelusten hinnat. Turismista vastaavat 
ovat havahtuneet jo huomaamaan uhkaavat vaarat, ja vakavilta seurauksilta 
täten ehkä vältytään. 

Maataloudessa perinteellisiä peltoviljelykasveja ovat rus1, maniokki, 
soija, maissi ja kurkkukasvit. Riisille sopivia viljelyalueita on Phattayan 
ja Sattahipin ympäristön ylävillä alueilla melko vähän, sensijaan jo Chon
burissa on yhtämittaisia laajoja riisipeltoja. Rinnemailla pääviljelyskas
vina on maniokki eli kassava. Viljelykasveista, mm. lukuisista hedelmä
puista, monet lajit kasvavat villiintyneinä luontaisen kasvilajiston seassa. 

Mangrovemetsät 

Viitaten aikaisempiin tutkimuksiin Maxwell jakaa Kaakkois- Thaimaan 
kasvistollisesti kahteen vyöhykkeeseen tai lohkoon : läntiseen, johon kuuluu 
koko Chonburin alue, sekä itäiseen, Chantaburia ympäröivään seutuun. 
Läntistä osaa luonnehtii suhteellisen vähä sateinen ilmasto ja kseromorfi
sempi (kuivempaan ympäristöön sopeutunut) kasvillisuus. 

Lähes pantrooppisiksi eli kaikkialla tropiikis sa esiintyviksi voidaan 
sanoa niitä seitsemää kasvillisuustyyppiä {formaatiota), jotka voidaan erot-



53 

Kuva 1. Kirjoituksessa käsitellään 
lähinnä kartasta n[kyvää Phattayan 
aluetta, joka jo monille suomalai
sille on lomakohteena tuttu . 
Fig . 1. The map shows the location 
of Phattaya , the area mainly dis
cussed in the article . 

Kuva 2. Vaikka l aajat liejurannat puuttuvat , kasvaa t yypillistä 
mangrovemetsää jokien suissa . Kuvassa keskellä Rhizophora- ja 
A~ivennåa-kasvustoa, taustalla palmuja (Cocos, Nipa) ja yleinen 
rannoille istutettu puu, Casuarina. Valokuvat k ir joittajan. 
Fig. 2 . Although extensive mangrove forests are absent, patches 
of typical mangr ove formation with Rhizophora and Avicennia 
species (center ) are seen at river estuaries . Photos by the author. 

taa tässä kuvatulla alueella. Kyseiset formaatiot esiintyvät usein kapeina 
vyöhykkeinä säännönmukaisessa järjestyksessä meren rannasta sisämaa
han päin. 

Vuorovesivyöhyke on meressä matalarantaisilla kohdilla tyypillistä 
m a n g r o v e m e t s ä ä. Tosin mangrovet rannikon yleisen jyrkkyyden 
vuoksi eivät muodosta yhtä laajoja kasvustoja Chonburin ja Phattayan 
alueella kuin idempänä Chantaburissa taikka Thaimaan eteläosissa, var 
sinkin Malaijan niemimaan Intian valtameren puoleisella rannikolla. 

Bangkokin Kasetsart-yliopistossa on tri Sanit AKSORNKOAE pe
rehtynyt mangrovemetsien biologiaan ja taloudelliseen merkitykseen. Hä
nen mukaansa on mangrovemetsän sisälläkin erotettavissa vyöhykkeisyyt
tä ja tiettyjen kasvilajien s äännönmukaista järjestystä mereltä maalle 
pam. Tärkeimpiä mangrovepuita ovat pantrooppisiin Rhizophora - ja 
Avicennia- sukuihin kuuluvat lajit. Yleisimpiä ovat Rhizophora mucronata 
ja Rh . candelaria , jotka molemmat kasvavat kaikkein uloimpana, voimak
kaan aallokon ja vuoroveden vaikutuspiiris s ä . Seuraavaksi sisimmän vyö 
hykkeen muodostavat Brugueira - lajit, sitten seuraavat Avicenniat ja si
simpänä Xylocarpus- ja Lunitzera-sukuihin kuuluvat puut . On erityisesti 
huomattava , että täältä puuttuvat esimerkiksi Floridassa ja Karibianme
ren ympäristössä mangrovemetsille leimaa-antavat Luguncularia-lajit . 
Mangrovemetsän ja maakasvillisuuden välissä on pensaiden ja ruohovar-
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tisten kasvien vyöhyke, jossa Hibiscw: -lajit, Acroschium aureum - sani

ainen sekä Nipa-palmu ovat tyypillisiä. Mainittakoon, että Bangkokista 

Chonburia lähestyttäessä juuri Nipa-kasvustot aivan tien varressa osoitta

vat näkyvimmin mangrovemetsän läheisyyden, varsinkin nyt kun varsinai

nen metsä hakkuiden jälkeen käsittää vain nuoria puita. Nipan makeita 

hedelmiä (sokeripalmun hedelmien näköisiä ja makuisia mutta huomatta

vasti pienempiä) myyvät paikalliset asukkaat ohikulkeville matkailijoille 

kaikkialla, missä tie ohittaa mangrovemetsiä. 

Mangrovemetsien taloudellinen merkitys on huomattava. Kyseisistä 

puista valmistetaan puuhiiltä, jonka kysyntä on suuri, koska tämä on ylei

sin kotitalouksien ja ravitsemusliikkeiden polttoaine. Juuri tällä hetkellä, 

näyttää olevan pulaa puuhiilestä, mikä mahdollisesti on yleismaailmallisen 

energiapulan heijastumia {nestekaasun kallistu.minen lisää puuhiilen kysyn

tää). Mangrovemetsä uudistuu kohtalaisen hyvin suunnittelemattomankin 

hakkuun jälkeen, päinvastoin siis kuin yleensä muut metsät Thaimaassa. 

Hiiltopuun hankinta muista kuin mangrovemetsistä on vaikeutunut näiden 

metsien jo melko pitkällisen hävityksen sekä viime aikoina tehostuneen 

metsien suojelun ja vartioinnin ansiosta. Täten siis mangrovemetsiin 

kohdistuu yhä suurempi käyttöpaine. Myös mangrovemetsiä yritetään suo

jella, mutta kyseisten metsien vartiointi on hankalaa ja puun tarvitsijat 

osaavat joskus taitavastikin käyttää vesiteitä ja pimeyttä hyväkseen puiden 

hankinnassa viranomaisten rajoituksista välittämättä. 

Toisaalta mangrovea kasvavalla rannikkovyöhykkeellä on muutakin 
taloudellista käyttöä kuin puuntuotto. On muistettava, että maapallon 

ekosysteemeistä kyseiset matalat ravinnepitoiset rannat ovat ehkä kaik

kein tuottoisimpia mitä luonnosta ylipäänsä voidaan löytää. Esimerkiksi 

katkarapujen viljely on Thaimaassa varteenotettava kilpaileva käyttömuoto 

nykyisinkin näissä mangrovemetsissä. Koko sitä kompleksista ekologista 

ja taloudellista ongelmaa, jonka mangrovemetsät täten muodostavat pyri

tään nyt monipuolisesti tutkimaan Thaimaassa ja nimenomaan Bangkokin 

Kasetsart- yliopistossa. 

Muut kasvillisuustyypit 

V e s i k a s v i t muodostavat oman muista jyrkästi poikkeavan 

formaationsa. Koska tarkastelun kohteena ovat putkilokasvit, tulee kysy

mykseen nimenomaan makean veden kasviyhdyskunta. Yleisiä vesikasveja 

ovat lootus {Nelumbo nucifera) sekä lummelajit {Nymphaea ). Kaikkialle 

makeaan veteen riisipeltojen ja kaupunkien kanavia eli klongeja myöten 

on levinnyt vesihyp.sintti {Eichhornia crassipes ). Tämä alkuaan eteläame

rikkalainen kasvi kotiutui Thaimaahan jo viime vuosisadalla ja on nykyisin 

paha rikkaruoho, jota kanavista ja lammikaista joudutaan suurella vaivalla 

raivaamaan. Hieman tästä maanvaivasta on hyötyäkin, sen kukat ovat 

kieltämättä koristeelliset, ja keitettyinä sen mehevät versot kelpaavat si

kojen rehuksi - viimeksimainittuun tarkoitukseen sitä näkee yleisesti ke

rättävänkin maaseudun kylien ympäristössä. 

Maalla mutta ainoastaan meren rannalla, tuulen ja suolaisuuden vai

kutuspiirissä, on matalien, usein merikasveihin luettavien lajien muodos

tama vyöhyke, joka tu.nnetaan ~- caprae- f o r maat i on a . 

Sen yleisimpiä lajeja on kyseisen nimen antanut Ipomoea pes-caprae. Sen 
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jälkeen seuraava, puuvartistenkasvien meren rannalla muodostama vyö
hyke puolestaan tunnetaan B a r r i n g t o n i a - f o r m a a t i o n ni
mellä. Maxwellin mukaan Thaimaan kaakkoisrannikolla itse Barringto
~-sukuaei esiinny, sensijaan ovat yleisiä muut tälle formaatiolle tunnus
omaiset lajit ja suvut: Xylocarpus moluccensis, Guettardia speciosa, 
Pyrrosia adnascens, Pemphis acidula, Sophora tomentosa, Thespesia 
populnea , Hibiscus tiliacea sekä kaktus Opuntia ealtior; viimeksimainittu 
on tietenkin monien muiden lajien tavoin Thaimaassa vierasperäinen. La
jiluettelosta havaitaan, että aikaisemmin kuvatun mangrovemetsän sisin 
osa kuuluu tai läheisesti liittyy tähä n formaatioon. Siihen voidaan ehkä 
parhaiten lukea myös erittäin näkyvä puu, kookaspalmu (Cocos nucifera), 
joka kuitenkin istutettuna on yleinen kaukana sisämaassakin, jopa Thaimaan 
yläviä luoteisosia myöten kuten minulla myöhemmin oli tilaisuus todeta. 

S u o m e t s ä t muodostavat tässä selostetussa luokituksessa oman 
formaationsa. Maxwellin mukaan Sattahipin alueella on muutamin paikoin 
säilynyt melko alkuperäistä makean veden suometsää, jossa esiintyviä 
kookkaiksikin kasvavia puita ovat Dipterocarpus alatus ja Pterospermum 
littorale. Suurin osa tällaisista metsistä on kuitenkin hävitetty tai raivattu 
viljelysmaaksi. 

Puutlomat suot (suoniityt) on niinikään suurimmaksi osaksi rai
vattu riisipelloksi. Alkuperäisessä tilassaan ne muodostivat oman 
heinien ja sarojen luonnehtiman formaationsa. Suoniittyjen ja suometsien 
välillä on toisinaan erotettavissa suopensaikkovyöhyke. 

Kuva 3 . Hedelmien runsautta (anana s ja "jackfruit" , Artocarpus). 

Fig. 3. An abundant fruit stand with pineapples and jackfruit {Artocarpus) . 

Kuva 4. Chonburin ympäristössä maisema on selvästi karumpaa ja korkeus 
suhteiltaan vaihtelevampaa kuin Bangkokin lähellä . Casuarina erottuu temp
pelin pihan puista jo etäältä . 

Fig. 4. Low hills and xeromorphic vegetation rende r the coast nea r Chonburi 
different from the Bangkok area . Casuarina trees are visible at the temple . 
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Ainavihan ta metsä muodostaa Maxwellin tutkimuksessa viimei 
sen formaation, ilman jaotusta erillisiin metsäty-y·ppeihin. Metsäkasvil
lisuuden tutkimus, vyöhykejako ja metsätyyppien yksityiskohtainen kuvaus 
on Thaimaassa kesken, joskin eräiltä osin jo melko pitkälle vietyä. 

Lähinnä Yhdysvalloista käsin on juuri Thaimaahan sovellettu niin sa
nottua Holdridgen luokitusjärjestelmää (ks. HOLDRIDGE ym. 1971). 
Siinä kasvillisuusvyöhykkeet määritellään ilmastollisten tunnusten avulla. 
Vyöhykkeiden kasvistolliset tunnukset puolestaan valitaan sellaisiksi, että 
kasvillisuuden kartoitus ilmakuvien avulla käy päinsä . Paikoitellen on 
Thaimaan kasvilajiston tutkimus ollut jo niin yksityiskohtaista, että suu
resta lajimäärästä huolimatta on jonkinlaisia todellisia metsätyyppejäkin 
pystytty erottelemaan. Mm. Pohjois- Thaimaasta ovat K"O"CHLER ja SAWYER 
( 1967) tällaisen kuvauksen laatineet. Heidän työstään ilmenee myös sel
västi, miten epämääräinen ja tarkennusta kaipaava käsite on Maxwellinkin 
käyttämä nimitys ainavihaota metsä. 

Metsiä on hävitetty 

S ekundaa ri s et fo r maa ti ot ovat seurauksena alkuperäisen kas
villisuuden hävittämisestä. Maxwellin mukaan viimeisten 25 vuoden ai
kana metsiä on Thaimaan kaakkoisrannikolla laajassa mitassa tuhottu. 
Kuten myös SUKWONG (1973) on katsauksessaan todennut, hakkuun ja 
eroosion seurauksena on rinnemailla tapahtunut lähes palautumattomia 
ekologisia muutoksia. Alkuperäinen isojakin puita sisältänyt metsä on 
korvautunut mahdollisesti hyvin pitkiksi ajoiksi pysyvästi lähinnä bambu
pensaikolla ja muulla kuivien paikkojen kasvillisuudella. Hakkuun tar
koituksena on ollut sahapuun ja hiiltopuun hankinta sekä lisäksi maanvil 
jelysmaan pinta-alan lisääminen kaskeamalla. Alkuperäisen metsän ohuen 
ja nopeasti lahoavan humuakerroksen ravinteiden huuhtouduttua hakkuu
alalta tai pellolta eivät köyhtyneessä maassa pysty enää kasvamaan muut 
kuin kuiviin olosuhteisiin sopeutuneet pensaat ja heinät. 

Viimeksi mainittu ilmiö on verrattavissa Thaimaan pohjoisosien vuoris
tometsissä havaittuihin ekologisiin muutoksiin, jotka niinikään ovat seu
rausta metsän hävityksestä ja kaskeamisesta. Kyseiset ongelmat ovat ta
loudelliselta merkitykseltään huomattavia, koko maan talouselämässä ja 
miljoonien ihmisten hyvinvoinnissa tuntuvia. Kasvillisuuden. kehityksen, 
eliöyhteiskunnan tasapainon ja ekologisten häiriötekijöiden tutkimisessa 
on tropiikin olosuhteissa kuitenkin vielä hyvin paljon selvittämättömiä 
kysymyksiä . 
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K I R J A L L I S U U T T A 

PUUPPONEN, E . 1976 : Suuri ruusukirja. 163 s . 101 värikuvaa . WSOY. 
Hinta 90 ,-

Hortonomi Esko Puupposen tuotteliaasta kynästä on jälleen saatu oiva 
näyte, Suuri ruusukirja, joka ilmestyi kirjakauppoihin jokin aika sit
ten. Tämä ruusujen ystäville ja "pihapuutarhureille" tarkoitettu teos 
tuo ruusujen maailman silmiemme eteen ei vähiten tekijän nääasiassa 
ulkomailla ottamien loistokkaiden värikuvien ansiosta . Muutenkin on 
painoasu varsin korkeaa luokkaa . 

Tekijän lennokas tyyli on päässyt oikeuksiinsa mielenkiintoisessa 
avausluvussa ruusujen historiasta . "Tarua ja totta" sopiikin hyvin ot
sikoksi . Ruusut lienevät vanhimpia koristekasvejamme ; Kiinassa oli jo 
tuhansia vuosia sitten ruusutarhoja. Antiikin maailmassa ruusua pidet
tiin rakkauden , ilon ja hedelmällisyyden vertauskuvana , mutta se oli 
myös hautojen koriste . Roomalaisilla oli ruusunkukka vaiteliaisuuden 
ja luottamuksen vertauskuva . Ruusun terälehdethän sulkevat toinen toi 
sensa niinkuin h uulet suun . Ruusuja viljeltiin vanhoina aikoina myös 
niistä saatavan kallisarvoisen ruusuöljyn vuoksi . 

Seuraava luku on omistettu nykyaikaisten jaloruusujen kehitykselle al
kaen Centifolia -, noisette- ja bourbon- ruusuista näättyen floribunda
ja teehybridiruusuihin. Lyhyt katsaus on myös suotu köynnös-, kuukausi 
ja miniatyyriruusujen kehitykselle. 

Varsin hauskasti Puupponen esittelee ruusulajikkeiden nimiä poimien 
esiin mm . kuuluisuuks ien mukaan nimettyjä ruusuja: "Chopin" , "Goethe" , 
"Maria Callas" , " Romy Schneider", "Uwe Seeler" jne. Suomalaisia lähin
nä ovat ruusulajikkeet " Signe Relander" ja "Sibelius" . 

Dendrologeja varmaan kiinnostaa kirjassa esitetty tieto maailman van
himmasta ruusus t a, joka kas v a a Saksassa Hildesheimin tuomiokirkon sei
nustalla . Istutusvuodeksi mainitaan vuosi 1050! 

Hortonomi Puupponen antaa luvussa "Jaloruusut pihatarhassa" seikkape
räisiä neuvoja ruusuistutusten suunnittelusta, ruusujen istutuksesta , 
leikkauksesta ja muusta hoidosta . "Ruusutarhan perustajaa eivät tosin 
säännöt sido" , toteaa tekijä , joten mahdollisuuksia on runsaasti . 
Ruusujen taudeille ja tuholaisille sekä niiden torjunnalle on varattu 
oma lukunsa . 

Lopuksi esitellään pihatarhaan suositeltavina ruusuina peräti 244 la
jiketta , joista 110 on isokukkaisia teehybridejä. Näin suuren maaran 
esitteleminen lienee kuitenkin arvellutt~vaa erityisesti sen vuoksi, 
että monet lajikkeista ovat meillä täysin tuntemattomia ja tutkimatto
mia. Valtaosahan on teehybrideitä , joiden menestyminen meillä on sekä 
tutkimusten että käytännön kokemusten mukaan yleensä varsin heikkoa . 
Kirjoittaja lienee kiinnittänyt päähuomion kameran käyttöön ja niin 
ovat esimerkiksi Pohjoismaissa suoritetut tutkimukset eri lajikkeiden 
ominaisuuksista , kuten talven- ja taudinkestävyydestä , jääneet hänelle 
tuntemattomiksi . Tämä on valitettavaa, koska juuri nämä ominaisuudet 
vaikuttavat lajikkeiden valintaan, minkä kirjoittaja kyllä itsekin 
toteaa . 

Sivulla 43 kuvattujen lajikkeiden "Fresco" ja "Sarabande" nimet ovat 
ilmeisesti vaihtuneet ja sivulla 95 "Paprika"na esitetty lajike on 
varmasti jokin muu lajike; "Paprika" on helposti tunnettavissa tummis
ta heteistään . 
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Jakaessaan ruusuja eri ryhmiin tekijä käyttää varsin väljää sanontaa· 
Nimitystä "tertturuusut" , joiksi luetaan polyantha- , polyanthahybridi' 
ja floribundaruusut , tuntuu Puupponen jostain syystä vieroksuvan, 
vaikka se on puutarhaväen keskuudessa vakiintunut käsite . Ryhmäruu
suiksi, joiksi Puupponen katsoo vain tertturuusut, luetaan kuitenkin 
myös teehybridit , koska niitäkin käytetään ruusuryhmissä. Samoin 
"puisto"- ja "pensasruusu" - käsitteet eivät vastaa käytäntöä (s. 28) · 
Puistoruusuiksihan luetaan nimenomaan varsinaiset ruusulajit ("villi' 
ruusut" ) lajikkeineen , kuten esimerkiksi juhannusruusu , ja juuri ne 
tai ainakin monet niistä ovat varsin kestäviä. Sen sijaan ns . oensas'J 
ruusut ovat jo pitemmälle jalostettuja ja kukinnaltaan remontolvia 
laj i kkeita , joista Puupposen kirjassa on mainittu mm . "Buismans 
Triumph", "Feuerwerk", "Schneewittchen" ja "Sparrieshoop" . Ne voivat 
olla Keski - ja Etelä- Euroopassa jopa 2 metrin korkuisia pensaita , mll~· 
ta meil l ä ne jäävät mataliksi , alle 1 metrin korkuisiksi , joten niitå 
käytetään tavallisten tertturuusujen tapaan ryhmäruusuina . Monet niiS' 
tä ovat lisäksi osoittautuneet meidän oloissamme melko kestäviksi 
( "Feuerwerk" ) . 

Kirjan ilmaus (s . 36) 5 - 10 terälehden olevan floribundaruusujen tuntO' 
merkki , on enemmän kuin epätarkka (esimerkiksi floribundaruusu "Insel 
Mainau": keskimäärin 148 terälehteä). Väitettä , että "floribundaruu
suissa yhtyy teehybridien tuoksu polyanthojen runsaskukkaisuuteen" 
(s . 122) , ei voida yleistää , koska usei~at floribundaruusut ja monet 
teehybridit ovat lähes tuoksuttomia . 

Varovasti on suhtauduttava kirjassa 
esitettyyn ohjeeseen meillä erit
täin talvena rkojen Acer carnpestren 
ja Pinus nigra a u striacan käyttä
miseen ruusuryhmän taustakasveina . 

Kun kirja on tarkoitettu harrasta
jille ja koska kirjoittaja on tai 
tava myös kameran käytössä , olisi 
toivonut muutamaa kuvaa tärkeimmis 
tä kasvintuhoojista : "hyvä kuva 
kertoo enemmän kuin sata sanaa" . 
Samoin kirjan käyttökelpoisuutta 
olisi lisännyt joko piirrokset tai 
valokuvat istutuksesta , leikkauk
sesta , talvisuojauksesta ja muista 
tärkeistä hoitotoimenpiteistä . 

Puutteistaan ja epätarkkuuksis 
taan huolimatta "Suuri ruusukirja" 
antaa yllin kyllin tietoa tekstis 
sä ja nautintoa kuvissa ruusujen 
ihailijoille , joita varmaan dendro
logien joukossakin on runsaasti. 
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Laskelmat pitävät Paikkansa 
RAKENTAJAN RAHA 

RIITTÄÄ 

ENSON 
SUURELEMENnT 
~nna no~J-a 
l'lskitÖn vaihtOehto 
Pientaloja rakennettaessa 
~nson suurelementit ovat valmiita kokoseinä- ja 
attoelementtejä, joissa ovat lämpö- ja äänieris-

Enson suurelementit tulevat 
r?ke.nnuspaikalle aamulla hy
~n JBrJestettynä konttina. 
il aion pystytys tapahtuu 
man telineitä . 

Parissa tunnissa ovat paikal
laan ulkoseinät lämpöeristei
neen, heloitettuine ovineen 
ja ikkunoineen sekä ulkomaa
lauksineen. 

teet, heloitetut ovet ja ikkunat, jopa ulkomaa
lauskin. Nykyaikainen pientalo pystytetään valmiille 
perustuksille harjaan päivässä - rivitaloasuntoja 
kaksi , kolmekin päivässä. 
Kun talojen pystytys on nopeaa ja toimitukset 
varmoja, pysyy rakentaminen tehtyjen laskelmien 
puitteissa. 

Vielä kolmisen tuntia, ja pai
kallaan ovat myös talon kaikki 
sisäseinät ovineen, sähkö
putkineen ja rasioineen. 

Ennen työpäivän loppua ovat 
myös kattoelementit paikallaan. 
Enson suurelementeistä 
rakentaminen on tämän päivän 
tehokasta säästörakentamista. 

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ 
RAKENNUSTEOLLISUUS 
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DENDROLOGIAN SEURAN RETKI AHVENANMAALLE 

Suunniteltu Ahvenanmaan matkamme on herättänyt enemmän kiinnostusta 
kuin mikään seuran aikaisemmista retkistä. Lisäjärjestelyillä paik
kalukua on saatu nostetuksi lähes 40:een. Sittenkään kaikki kiinnos· 
tuneet eivät valitettavasti ole mahtuneet mukaan. Mukaan "hyvä:ki.sy
tyt" ensinnä ilmoittautuneet saavat toukokuun lo_opuun mennessä 
kirjeitse tiedon omakohtaisesta matka- ja majoitusvaihtoehdostaan. 

Retkiohjelma vielä oääpiirteissään: 

Torstai 10.6. 13.00 Kokoontuminen Turun linja-autoasemalla, van· 
han asemara~ennuksen läntisellä oääovella . 
13.10 Linja-auto lähtee kohti Korp?Qota, laituri 3 . Vuorolinja. 
15.30 Saaristolaiva Tre Måsar lähtee Korppoon Galtbystä. 
18.00 Tulo Kökariin. Taksikuljetus majapaikkoihin. 
Huom! Kökariin ei ole myöhempää yhtey ttä . Turusta lähdössä myö 
hästyvien olisi tavoitettava bussi viimeistään Nauvon lautalla . 
Kökarissa tai laivalla ei voida järjestää muonitusta, siksi omat 
eväät mukaan torstaiksi! Korpnoon nuorisoseuratalolla yöoyville 
makuupussit mukaan, tarjolla on patjat ja lämmitetyt huoneet . 

Perjantai 11.6. 8.00 Maalaiskauooa aukeaa, mahdollisuus eväiden 
täydennykseen. 8.40 Lähtö moottoriveneellä Karlbystä. 9.00 Idön 
floristisesti kuuluisa saari. ~3 . 00 Brunskär, edellisen tapainen 
naapurisaari . 14.30 Paluu Karlbyhyn, taksikuljetus lauttasatamaan· 
15.30 La~tta lähtee Kökarista. 18.00 Tulo Långnäsin satamaan . 
Bussikuljetus ja majoittuminen Strandnäsin motelliin Maarianhami• 
nassa. 19.30 päivällinen Strandnäsissä . 
Huom! Eväät suunniteltava niin , että aamuisen täydennyksen avulla 
selviää iltaan saakka. Saapoaat välttämättömät, tuulitakit ja 
villapaidat varalta mukaan. 

Lauantai 12.6. 8 . 00 Lähtö motellista tilausbussilla. Päiväohjelma 
v1~e numerossa kaavaillun mukainen. 
19.00 Yhteinen illallinen ravintolassa Maarianhaminassa . 

Sunnuntai· 1~.6. Päivän ohjelma viime numerossa esitetyn mukaine n· 

Maanantai 14.6 . 8.00 Lähtö Maarianhaminasta moottoriveneillä . 
8 . 30 Junqfruskärin marjakuusiesiintymät . 11.00 Lähtö Junqfru
skäriltä . 11.30 Nåtön saari. Tutustuminen lehtoniittyihin ja nii' 
den hoitoon Societas oro Fauna et Flora Fennican koeasemalla . 
14 . 45 Lähtö takseilla· Nåtöstä . 15.30 Lautta lähtee Maarianhami 
nasta . 21. 00 Saapuminen Naantaliin, linja-autoyhteys Turkuun . 

Maarianhaminasta on mahdollisuus lähteä jo tuntia aikaisemmin 
klo 14 . 30 , suora yhteys Turkuun, perillä 20 . 00. 
Viimeisen oäivän ohjelmaa on ennakkosuunnitelmista tiivistetty , 
koska Nåtö.ssä ei riittäisi nähtävää y ömyöhään saakka ja toisaalta 
yölautta (klo 24 - 7) olisi epämukava. Päivävuorelle ei järjeste• 
lijöitten puolesta varata hyttipaikkoja, siksi hyttiä haluavien 
on ennakkoilmoittautumisesta huolimatta itse huolehdittava va
rauksesta! Maanantaiaamu_oäiväksi on itsekunkin varattava eväät, 
ellei ua:ki.o kestävänsä paastoa lautan lähtöön saakka . 

Retken hinta tullee kaikkine lisineen olemaan noin 400 mk . Tähän 
sisältyvät kaikki kuljetukset, majoitukset, o p astus ja yhteiset 
ateriat. Itse on vastattava•·) muonituksesta perjantai-iltaan 
klo 19 saakka , mahdollisesta lounaasta sunnuntaina ja eväistä 
maanantaina . Juomat yhteisillä aterioilla eivät myöskään tule 
sisältymään kokonaishintaan. 
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DENDROLOGISIA LAUANTAIRETKEILYJÄ HELSINGIN KAUPUNGIN 
PUISTOIHIN 

7.VIII.l976 klo 13.00 kokoontuminen Kulttuuritalon edessä. 
Kohteena Leninpuisto (ent. näyttelypuisto), jonne sisään
käynti on Kulttuuritalon pysäköintialueen takaa. 

28.VIII.l976 klo 13.00 kokoontuminen Kaupungin puutarhan 
kasvihuoneitten edessä Eläintarhassa. Kohteena Kaupungin 
puutarha ja Hesperian rantapuisto. 

Myöhemmin syksyllä mahdollisesti vielä poppeliretki Helsingin 
kaupungin puistoihin myöhemmin sovittavana ajankohtana. Mu
kaan pyritään saamaan asiantuntijaksi prof. Sakari Saarnijoki, 
joka oli mukana myös viime syksyisellä poppeliretkellämme. 

Retkien "vetäjinä" toimivat ja lisätietoja antavat Leena 
Hämet-Ahti ja Pentti Alanko. Ennakkoilmoittautumisia ei tar
vita, kaikki asianharrastajat tervetulleita! 

"RUÅTSIN RASSI-RETKI" 

Lehtemme numerossa 4/1975 kaavailtiin tällaista retkeä tarkoituk
sena keräillä siementä Ruotsin "suomalaisilmastoisilta" alueilta. 
Ajatus on herättänyt jonkin verran vastakaikua ja on tarkoitus 
toteuttaa ensi syksynä, ellei odottamatonta satu. Ajankohta tulisi 
olemaan 8.-10. tai 15.-17. lokakuuta; siemenet ovat tällöin kypsy
neet ja terhot tippumassa, lehtipuut ovat karistamassa lehtiään, 
mutta taimet vielä helnpoja löytää syysväreissään ja siirronkestä
Vässä tilassa. 

Upplannista löytyy hämmästyttävän kestäviä kantoja monista lajeista, 
joita meillä pidetään lähes toivottomina (Faqus silvatica, Abies 
alba, Acer fseudoplatanus, Prunus avium, Prunus spinosa, carornlls 
oetulus-yffi. • Taxus baccatalla on ~vars1n yllättävä esiintyma 
S1sa-Ruotsissa-rKTisbergen, Närke), jonka pitäisi olla yhtä kestävä 
kuin T. cuspidata; yritetään kesän aikana urkkia selville sen tarkka 
sijainti. Myos Uppsalan kasvitieteellisestä Puutarhasta lienee ke
rättävissä mielenkiintoista siementä. Lisäksi on mahdollista tuoda 
"verenvahvennusta" omille, sukusiitosdepressiosta kärsiville Puu-
lajeillemme, Tilia cordata on ainakin erl\s tällainen. .. 

Matkaan on tarkoitus lähteä oikkuautoilla Turusta torstain ilta
lautalla ja palata maanantaiaamuun mennessä. Yönymiset motelleissa. 
Retkikunta ei saa muodostua kovin suureksi, rajaksi asetetaan 
2 autoa ja korkeintaan 8 henkeä. Retkestä ei tämän jälkeen enää ole 
tilaisuutta tiedottaa lehdessämme, joten kiinnostuneita kehotetaan 
kesän mittaan ottamaan yhteyttä henkilökohtaisesti puheenjohtajaan, 
kuitenkin viimeistään elokuun loppuun mennessä. Tarvittava lisä
informaatio hoidetaan puhelimitse .. tai kirjeitse. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BuLLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol . 7, No 2, 1976) 

RESTORATION OF WOODED MEADOWS IN FINLAND by Carl-Adam Haeggsträm 
(pp. 35-41 , in Swedish) . 

During the pas t centuries park- like wooded meadows were widespread 
on the Aland islands in the S\'1 archipelago of Finland . At the be
ginning of the 20th century haymaking and cutting twiqs of decid
uous trees (ash , birch and others) for fodder was qradually 
abandoned in these meadows . Some of them were grazed and they 
became wooded pastures . To a considerable extent the wooded meadows 
have been overqrown with thickets of deciduous trees and soruce. 
Gradua11y more and more of the previous wooded meadows are 
tur.ning to spruce-woods. 

The suitable Swedish word for wooded meadow is discussed . The 
author prefers " löväng" in favour of "änge" . 

The restoration of a former wooded meadow in the nature reserve 
at Nåtö, an island off Mariehamn, is described . The restoration 
began in 1962 . The restoration manaqement has inc1uded , amonq 
other things , cuttinq of spruce , thinninqs of thickets of decid
uous trees , burning of twigs of deciduous trees , mowing some of 
the glades by scythe and a lawn- mower as wel1 as grazing by s heep 
and cattle . 

Till now on1y about 1 . 5 hectares have been completely restored 
at a cost of about 4 600 marks oer hectare. The aim is to restore 
the who1e wooded meadow area of the 26 hectares larqe northern 
part of the Nåtö nature reserve . The experiences so far gained 
at Nåtö are used in restoring other wooded meadows in other 
nature reserves on the A1and islands . 

BATUMI BOTANICAL GARDENS by Leena Hämet-Ahti (pp . 41-43) . 

The Batumi Botanical Gardens in the Georgian S . S.R . are a dendro1 -
ogically well-known point on the eastern coast of the Black sea . 
Since their foundation in 1912, the Batumi Gardens have concent
rated upon woody species of the temperate zones of both hemi 
spheres ; these plants are now represented by about 4000 species 
and forms . In the Batumi area the averaqe summer temoerature is 
22-23°C and winter temperature 5-8°C 1 frosts occur only exception
al1y . The tota1 area of the Gardens is 111 hectares and the ·· 
altitude varies from sea 1evel up to 200 meters . The great vari 
ability of the terrrain has been uti1ized excel1ently in the 
arrangement of p1ants . 

From a dendrologica1 poit of view the most interesting parts of 
these gardens are the soecies col1ections of several geograohica1 
areas: Eastern Asia , Australia, New Zealand, the Himalayas , 
Mexico, North America, the Hedtterranean area and the Transcaucasus. 
Most tree species are qrown in sma11 stands. The Transcaucasian 
section serves also as a conservation area and "qene bank", with 
partly original and part1y reconstructed native forest veqetation 
of the Batumi district . 
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PROPAGATION OF RHODODENDRONS FROM SEED by Marjatta Uosukainen 
(pp . 44 - 50) . 

A rnethod to propagate rhododendrons frorn seed is presented . This 
rnethod, developed at the Departrnent of Plant Breeding, University 
of Helsinki, rnakes it possible to rear flowerinq plants frorn seed 
i n two years. -

Fresh seed is sown on Petri dishes filled with rnoist Sphagnurn peat. 
No stratification is needed . After sowing the seeds are not cover 
ed with soil , but the dishes should be rnist - watered . A suitable 
ternperature for gerrnination is 20 C. Light is necessary for qerrnin 
ation , but, especially at the early staqes of developrnent , the 
seedlings are very intolerant to direct sunliqht. About a rnonth 
after sowing the seedlinqs are trans~lanted on a rnixture of sand 
and peat (volurne 1 : 10) . The pH value of the peat should be 
4 . 5 - 6 . 5 . Transolants rnust be sheltered against sunshine , but in 
Wintertirne artificial illurnination (lonq day conditions) is 
beneficial . Stable soil rnoisture and hiqh air hurnidity are essen
tial for the growth of transplants . Weekly fertilizations with 
ac~dic cornplex nutrient solutions are started one week after trans
planting . Ät the age of 6 - 10 rnonths the transplants are potted 
into sand- peat rnixture (1:20) . 

In a greenhouse with continuous long day conditions, hiqh atrno 
spheric hurnidity , optirnal ternperature and efficient fertilization , 
rhododendron seedlings can be raised up to flowering stage in 
1 . 5 years . The plants rnay be allowed to turn into a rest condition 
by gradually lowering the ternperature in the auturnn and by leaving 
off artificial light . As soon as the first flower buds have been 
forrned , a rest period is necessary iH order to qet the buds to 
open satisfactorily in due tirne . 

ON THE VEGETATION OF THE SOUTH-EASTERN COAST OF THAILAND 
by Olavi Luukka nen (pp. 51- 56) . 

A tour to Chonburi and Phattaya , Thailand, in Decernber 1974 , is 
reported in this art i cle . In a recent study ~~LL (1974) 
describes the flora of the Sattahip area, just south of Phattaya , 
and the local characteristics of sorne oantrooic forrnations . 
Cultural irnpacts on the vegetation are- consoicuous in the area 
in question , particularly in the " evergreen" forest (this concept 
has been criticized in recent literature) . Geologically , the coast 
in Phattaya and Sattahip differs frorn the mostly flat and 
alluvial Bangkok area . The relief varies considerably, and 
consequently forest clearing has frequently caused eroaion and 
a change to a rnore xerornorphic type of vegetation . On the other 
hand , the rnangrove forest seerns to be less susceptible to hurnan 
influences than the upland forest . Therefore, an intensive study 
is being conducted at Kasetsart University, Bancrkok , to clarify 
the biology and econornic value of the whole rnanqrove forest eco
systern . The coast has also offered ideal natural conditions for 
large-scale tourist industry , particularly in Phattaya. This 
activity is now causinq increasing environrnental problerns . Both 
the Thai governernent and the public opinion are, however, in
creasingly concerned of the consequences of water pollution , for 
instance . Environrnental changes are already beinq rnonitored , and 
control rneasures will benefit visitors as well as the local 
residents in the future. 
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J Ä S E N M A K S U T 1 9 7 6 

Lehtemme v iime numeron 1/76 välissä postitettiin kaikille jäsenille 
tilillepanekortti kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittamista varten . 

Toistaiseksi maksuja on tullut heikonlaisesti . Ellei tahti oarane, 
julkaisutoimintamme on vaikeuksissa . -

Dendrologian Seuran jäseniä pyydetään ensi tilassa huolehtimaan 
jäsenmaksunsa maksamisesta !!! 

Maksut suoritetaan seuran postisiirtotilille 419 92 - 1 . 
Maksujen suuruudet löytyvät etukannen sisäsivulta 

T A M M I S T 0 N S A V 0 T T A 

Perinteiseen tapaan Dendrologian Seura järjestää viikonlopun 
siivous- ja hoitotaikoot Tammisten arboretumissa Karjalohjalla 
elokuun 28 .-29. päivinä 1976 . 

Kokoontuminen Tammistossa lauantaina 28 . 8 . klo 10. Varustus : 
kumisaappaat , rukkaset, työkaluja moottorisahoista oksasaksiin 
sellaisia kuin itsekullakin sattuu olemaan . Sadevarusteet ja 
dendrologinen kirjallisuus voivat myös olla tarpeen. 

Ruoka , majoitus ja sauna talon puolesta . 

Majoitusjärjestelyjä varten ennakkoilmoittautuminen seuran sih
teerille on välttämätön, viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta . 

KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN! TULE OSAKSI AIKAA, JOS ET KOKO VIIKON
LOPUKSI EHDI ! 

KEVÄTKOKOUS JA SIIVOUSTALKOOT 
MUSTILASSA 29.5 .-30 . 5.1976 

Kuten lehtemme numerossa 1/76 jo ilmoitettiin, kevätkokous pide
tään Mustilan tilalla Elimäellä 29.5.1976 klo 18 . 30 alkaen . 

Samana viikonloppuna teemme yhteisvoimin jotakin hyödyllistä 
Mustilan arboretumissa , jossa seuramme retkienkin puitteissa n11n 
usein olemme saaneet vierailla . Taikoosavotta alkaa lauantaina 
klo 10 ja jatkuu sunnuntaina . Savottaan osallistujien olisi varat
tava makuupussit mukaan Mustilassa yöpymistä varten . 

Savottaan osallistujille mukaan lisäksi työvarusteita (vrt. Tam
misten savotta) . Mustilassa yöpyvien ja mielellää n muidenkin 
mukaantulevien toivotaan ilmoittautuvan seuran sihteerille jär
jestelyjä varten . 

Helsingistä on hyvät linja- autoyhteydet Elimäelle. Niistä voi 
tiedustella tarkemmin vaikkapa sih tee riltä . Ilmeisesti henkilö
autokuljetuksiakin järjestyy sitä haluav ille . 

MUSTILASSA TAVATAAN. TERVETULOA! 

HELSINKI 1178 PAINOVALMISTE 
ISS'I 03SHl613 
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Tässä numerossa: 

Pohjoismainen arboretumtoimikunta (Jouni Mikola) 

Tutkimusmatkailijana Amurinmaalla. I. (Olavi Luukkanen) 
Dendrologisen materiaalin rekisteröinti (Pentti Alanko) 
Dendrologian Seuran retki Ahvenanmaalle (Jouni Mikola) 
Ki!jallisuutta (P.M.A. Tigerstedt, Pentti Alanko) 
Uutisia ja tiedotuksia 
Summaries of the main articles in this issue 

Villi aprikoosi (Arrneniaca mandshurica) Kaukoidän metsäntutkimuslai
toksen arboretumissa Habarovskissa. Hedelmiä maistelemassa Olavi Luuk
kanen, jonka kertomus tämänsyksyisestä Amurin tutkimusmatkasta alkaa 
lehtemme tässä numerossa. Valok. Jouni Mikola. 
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1) 
ARBORETUMTOIMIKUNTA 

El i nympäristömme viihtyisyyteen on v~Lme vuosina kiinnitetty lisään
tyvää huomiota ja ma i semansuunnittelu sekä luonnon hoito ovat saaneet 
tärkeän aseman yhteiskuntasuunnittelussa . Samalla kiinnostus dendrolo
giaa ja arboretumtoimintaa kohtaan on kasvanut voimakkaasti, tästä esi
merkkinä vaikkapa oman yhdistyksemme "Dendrologian Seura - Dendrologis
ka Sällskapet" perustaminen v . 1969. Tärkeimpänä osoituksena tästä on 
kesäkuussa 1972 muodostettu yhteispohjoismainen työryhmä , joka otti 
nimekseen " N o r d i s k a r b o r e t u t v a l g " tai " N o r -
d i s k a r b o r e t u ·t s k o t t " (pohjoismainen arboretumtoimi
kunta t . - valiokunta) . Työryhmän koostaminen tapahtui tavallaan jat
kona uuden huomattavan pohjoismaisen arboretumin , Arboretum Milden, pe
rustamiselle Norjassa Bergenin lähis töllä . Toimikunnan jäseninä ova t 
Oddvin Reisaeter ja Poul S~ndergaard Norjasta , Tor Nitzelius ja Per 
Wendelbo Ruotsista , Bent S~egaard ja S~ren ~um Tanskasta sekä Max . 
Hagman ja P . M. A. Tigerstedt Suomesta . Nordisk Kulturfond on myöntä
nyt toimikunnalle määrärahoja käytettäväksi mm . Pohjoismaissa viljel
tyjen puu- ja pensaslajien ja alkuperien rekisteröimistä sekä uuden 
kasvimateriaalin keräysmatkojen järjestämistä varten . 

Päätehtävänä pohjoismaisen kasvilajiston rikastuttaminen 

Päätehtäväkseen arboretumtoimikunta on katsonut Pohjolan ilmastoon mah
dollisimman hyvin sopeutuvan kasvimateriaalin hankkimisen . Tuotetta
Van uuden kasvimateriaalin kelpoisuus metsätalouteen , maisemanhoitoon 
Sekä puisto- ja puutarhaviljelyyn täytyy perustaa ensi sijassa sen il
Inastoonsopeutuvuuteen ja viljelyvarmuuteen . Lisäksi uuden materiaalin 
tulee olla jo käytössä olevaa kasvivalikoimaa rikastuttavaa , esimer
kiksi kasvunopeutensa, koristearvonsa tai tuhonkestävyytensä puolesta , 
tai sen tulee omata muita kaupungistuvaan maisemakuvaan tavalla tai 
toisella edullisesti vaikuttavia ominaisuuksia . 

l) 

~tikkeli perustuu Nordisk Arboretutskott~ in julkilausumaan "Principer 
for arboretutskottets arbete under åren 1974 - 1976 för anskaffandet av 
levande växtmaterial av intresse för trädgårds - och skogsbruk i de nor 
diska länderna". 
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Kaikkien Pohjoismaiden kasvisto on maapallon muihin, ilmastoltaan vas 
taaviin aluei s iin verrattuna suhteellisen lajiköyhä . Tämän katsotaan 
olevan pääasiassa seurausta viime jääkaudesta. Monet kasvilajit kuoli ' 
vat sukupuuttoon laajenevien jäätiköiden alle vuorijonojen ja muiden 
maantieteellisten esteiden katkaistua niiden pakotien etelään, ja vain 
harvat lajit olivat jäljellä palaamaan jäämassojen taas väistyessä . 
Monet esimerkit osoittavat, että Pohjolaan on vastaavasti suhteellisen 
helppo tuoda uusia kasvilajeja muualta maailmasta ja saada ne kotiutu
maan kilpailukykyisiksi jäseniksi nykyisiin kasviyhdyskuntiimme . 

Uuden kasvimateriaalin tuottamiseen ulkomailta liittyy luonnollises 
ti aina riskejä . Jotkin agressiiviset lajit voivat luontaisten kil 
pailijoittensa puuttuessa villiintyä ja vallata laajoja alueita . 
Vieraan kasvilajin suhtautuminen täällä esiintyviin tuhonaiheuttajiin 
sekä varsinkin tuotettavan kasvimateriaalin mukana tulevien tautien 
ja tuholaisten vaikutukset alkuperäiseen luonnonkasvistoon voivat ai 
heuttaa ikäviä yllätyksiä ja suuria vahinkoja . Siksi arboretumtoimi
kunta painottaa uuden kasvimateriaalin hankinnassa tarvittavan tarkkaa 
harkintaa ja ankaraa kontrollia sekä sen viljelyssä etenkin alkuvai 
heissa vaadittavan erityistä varovaisuutta. 

Uuden kasvimateriaalin keräysmatkat 

Erityisesti metsäpuiden siemensiirroista saadut kokemukset ovat osoit
taneet , että hyvin pienet etäisyyserot keräys- tai viljelyalueissa 
saattavat vaikuttaa merkittävästi kasvimateriaalin kasvunopeuteen , 
kukintaan , ilmaston- ja tautienkes tävyyteen,ym . viljelyssä tärkeisiin 
sopeutuneisuutta kuvastaviin ominaisuuksiin . Puisto- ja puutarhapuo
lella käytössä oleva koristekasvimateriaali on tullut Pohjoismaihin 
suurelta osalta keskieurooppalaisten taimistojen kautta, eikä näin
ollen useinkaan ole toivotulla tavalla Pohjolan ilmastoon sopeutunut
ta . Arboretumtoimikunta on pyrkinyt suuntaamaan siemen- ym. materiaa
lin hankintamatkat nimenomaan alueille, jotka ilmastollisesti vastaa
vat Pohjoismaissa vallitsevia olosuhteita . Toimikunnan suunnitelmien 
mukaan hankittavan uuden materiaalin alustava testaus Pohjoismaissa 
suoritetaan ensisijassa täällä toiminnassa olevissa arboretumeissa. 
Näissä saatavien tulosten perusteella kestävä ja käyttökelpoinen ai 
nes voidaan sitten toimittaa ao . valtion kasvintarkastuslaitoksille ja 
- viranomaisille , jotka edelleen saavat päättää sen kelvollisuudesta 
kaupålli s een lisäykseen . Materiaalin hankinnassa ja testauksessa ote
taan luonnollisesti huomioon kasvuolosuhteiden jyrkkä muuttuminen Poh
joismaiden alueella, mm . Norjan äärimmäisen maritiimisesta Suomen koh
talaisen mantereiseen ilmastoon. 

Toimikunnan työohjelmassa 1974 - 76 on viiden kasvimateriaalin keräys 
matkan järjestäminen yhteistyössä erinäisten pohjoismaisten tutkimus
laitosten kanssa . Tällä hetkellä kaikki nämä matkat ovatkin jo toteu
tuneet. Ensimmäisenä suorittivat norjalaiset keruumatkan Uuden See
lannin ja Tasmanian vuoristoihin talvella 1974-75, ja aluvuodesta 1975 
liikkui tanskalainen retkikunta Etelä-Amerikassa Andien eteläosissa ja 
Patagoniassa . Seuraavana oli vuorossa suomalaisten ekspeditio Itä
Siperiaan Amurinmaalle kuluvan vuoden elo-syyskuussa; tästä retkestä 
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kuullaan ja nähdään jatkossa paljonkin seuramme kokouksissa ja tässä 
l ehdessä. Neljäs retkikunta , tanskalais-ruotsalais-suomalainen ryhmä, 
retkeili koko viime syyskuun Etelä- Koreassa, ja viimeisenä on ollut 
liikkeellä ruotsalainen keräysekspeditio Japanissa. 

Materiaalin rekisteröinti 

Toinen tärkeä tehtävä arboretumtoimikunnan työsaralla on Pohjoismais
sa kokeiltavan ulkomaisen kasvimateriaalin rekisteröinti. Tämä kos 
kee luonnollisesti hankittavaa uutta aineistoa, mutta erityisen tär
keitä ovat vanhemmat täällä onnistuneet kokeilut ja viljelyt . Monen 
Vieraan lajin tietyt alkuperät ja yksilöt ovat pitkäaikaisen viljely
kokemuksen perusteella jo osoittaneet sopeutuneisuutensa pohjolan olo
suhteisiin . Lisäksi useita sukupolvia käsittäneen monistuksen yhtey
dess ä osassa viljelymateriaalia on ehtinyt tapahtua geneettistä valin
taa paremman koriste- tms . käyttöarvon ja kestävyyden suuntaan . Ole
massaolevien ulkolaisviljelysten kartottamisen ja seulomisen avulla 
Voidaan nopeimmin löytää käyttökelpoista ja viljelyvarmaa materiaalia, 
jota voidaan turvallisesti ryhtyä hyödyntämään laajaankin käyttöön . 

Lopuksi vielä tiivistelmä niistä periaatteista, joita Pohjoismaisen 
arboretumtoimikunnan käsityksen mukaan tulisi noudattaa ulkomaisen 
ka svimateriaalin hankinnassa , kokeilussa ja hyväksikäytössä: 

1 . Pohjolalle luonteenomaiset maisemakuvat kasviyhdys 
kuntineen on pyrittävä säilyttämään siellä , missä 
niitä on alkuperäisinä ja tyypillisinä jäljellä . 
Eksoottien viljely poissuljettu . 

2 . Ihmisen toiminnan seurauksena huomattavasti muuttu
neista ja häiriintyneistä kasviyhdyskunnista on kei
notekoisesti pyrittävä luomaan sietokykyisempiä kas 
viyhdyskuntia . Ulkomaisia kasvilajeja tulee käyt
tää hyväksi sikäli kun ne kestävät urbanisoitumisen 
haittavaikutuksia ja lisäksi rikastuttavat ympäris 
töä koristeellisuudellaan. 

3 . Kasvimateriaalin hankimmassa on noudatettava suurta 
tarkkuutta sopivien alkuperien valinnassa . Samalla 
uudet sekä vanhemmat kokemukset hyvää sopeutuneisuut
ta osottavasta viljelymateriaalista on koottava yh
teispohjoismaiseen rekisteriin. 

4 . Uuden kasvimateriaalin koeviljely on kytkettävä vä
littömästi sen hankintaan. Ensimmäiset kenttäkokeet 
tulee suorittaa pohjoismaisissa arboretumeissa . 

5 . Vieraiden puulajien metsätaloudellisessa viljelyssä 
on ekologisten riskien minimoimiseksi otettava tar -
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koin huomioon k.o. puulajien ekologiset vaatimukset 
ja geneettinen koostumus. Ennen laajamittaista vil
jelytoimintaa on lisäksi selvitettävä niiden tuotto
kyky ja viljelyvarmuus perusteellisin kenttäkokein . 

6. Ulkomaisen kasvimateriaalin maisemanhoidollisessa 
hyväksikäytössä on pyrittävä mahdollisimman tasapai
noisten ja itse itsensä säätelevien keinotekoisten 
kasviyhdyskuntien luomiseen. 

7. Vieraan kasvilajin käytännön viljelyn aloittamista 
tulee aina edeltää sen sopeutuneisuuden, toleranssin 
ja kestävyyden määrittäminen luotettavan kenttäkoe
toiminnan avulla. 

Pohjoismainen arboretumtoimikunta kokoontui Elimäen Mustilassa 
toukokuussa 1976. Kuvassa vasemmalta 0. Reisaeter, P. S~ndergaard, 
S. ~um, B. S~egaard, M. Hagman, F . Gtinther Christensen, 
T. Lagerström, T. Nitzelius, 0. Luukkanen, P. Tigerstedt ja 
P. Alanko. Valok. J. Mikola . · 
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Olavi Luukkanen 

TUTK1MUSMA TKAILU ANA AMURINMAALLA 

I. Nikolajevsk-Susanino 

Torstai 26. 8. 1976 . Jak-40 merkkinen turbii/nisuihkukone nousi Haba
rovskin lentokentältä klo 18.45 ja suuntasi matkansa ukkoapilvien läpi koh
ti koillista. Kolmekymmentäpaikkainen kone oli täpötäynnä matkustajia ja 
tavaraa . Lentokone oli kuitenkin miellyttävän tuntuinen, hämmästyttävän 
äänetön ja vakaa. Erillistä matkatavaraosastoa ei koneessa ollut, vaan 
kukin matkustaja oli sijoittanut omat kantamuksensa koneen peräosassa 
olevaan tilaan. Vaikka viiden hengen ryhmämme oli Habarovskissa kar
sinut varusteet mahdollisimman vähiin, rep,Pumme painoivat silti yh
teensä 110 kiloa. 

Puolitoista tuntia kestäneen lennon aikana näkyi hieman Ala-Amurin 
vuoriatoisia maisemia ja mahtavaa jokiuomaa; lennon loppupuolella to-
sin jo alkoi hämärtää. Juuri ennen Nikolajevskiin laskeutumista kone kaar
si matalalta jokilaakson yläpuolella ja horisontissa vilahti myös aava me
ren ulappa Amurin jokisuun edustalla. 

Ryhmämme oli siis viisi henkeä käsittävä : Pentti Alanko ja Jouni 
Mikola minun lisäksi Suomesta, Aleksandr Aleksanrovits Jablokov Mos
kovasta sekä Anatoli Andrejevits Netsajev Habarovskista. Jablokovin 
tehtävänä oli hoitaa matkan käytännölliseen järjestelyyn liittyviä asioita. 
Netsajev, jonka mukaantulosta me suomalaiset olimme jo edeltäkäsin 
erittäin tyytyväisiä, puolestaan tunsi kohteenamme olevat alueet hyvin ja 
oli lisäksi erittäin taitava kenttäbotanisti. Talja, kuten me Anatoli Andre
jevitsia pian ehkä liiankin tuttavallisesti nimitimme, oli aikaisemmin mo
nena vuonna tutkinut Amurinmaan kasvillisuutta yhdessä isänsä, tunnetun 
kasviprofessorin Andrei Petrovits Netsajevin kanssa. Edellisellä Amurin
maan matkallani v. 1974 olin kumpaankin Netsajeviin tutustunut henkilökoh
taisesti. Toljan kanssa olin myös ollut siitä lähtien kirjeenvaihdossa. Myös 
Jablokov oli minulle ennestään tuttu, olinhan käynyt Moskovassa Puskinon 
jalostuslaboratoriossa ensimmäisen kerran jo kahdeksan vuotta sitten, 
jolloin laboratoriota vielä johti Aleksandr Aleksandravitsin isä, akateemik
ko Aleksandr Sergejevits Jablokov. 
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Kuva 1. Retkikunta Habarovskissa 
Amurin rantamaisemia ihailemassa. 
Vasemmalta Pentti Alanko, Olavi 
Luukkanen, Jouni Mikola, A . A . Net 
sajev ja A . A. Jablo1cov. Valokuvat: 
0 . Luukkanen. 

ili.:.....l· The participants adrniring the 
view to the Amur at Khabarovsk. 
Photographs by 0. Luukkanen. 

Kuva 2. Valmiina 

lähtöön (Habarovsk) . 

Fig. 2. Departure 

from Khabarovsk . 
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Nikolajevskin lentokentällä. oli vastassa paikallisen hoitoalueen pää

metsänhoitaja Valentina A. Vahmena parin henkilöauton ka.nssa. Tuota
pikaa meidät kiidätettiin kaupungin hotelliin ja hotellin ravintolaan, ja 

ennenkuin huomasimmekaan olimme katetun illallispöydän ääressä., mutta 
yksin, ilman isäntien edustajaa. Jos ei muusta niin viimeistään ruoasta 

huomasimme olevamme Amurilla : lohenmätiä., marinoitua keta-lohta, 
hyytelöityä kaluga- sampea, Tyynenmeren silliä vihreän sipulin kera, 

tomaattisalaattia ja lopuksi lihaleike. Ellemme olisi vastustaneet, ruo

kajuomana tällä. hoitoalueen tarjoamalla iltapalalla olisi ollut gruusialai

nen konjakki. Isäntiä tavallaan edustanut Jablokov puhui lämpimästi useaan 

otteeseen ja toivoi menestystä. nyt toden teolla alkamassa olevalle retkel

le, ja me tietenkin yritimme parhaamme mukanaan vastata puheisiin. Tun

nelmaa nostatti erilliseen ruokasaliimme kantautuva muun ravintolaylei

sön voimakas yhteislaulu. Myöhemmin kuulimme, että. menossa olivat 

50-vuotissyntymä.pä.ivä.kestit 120 vieraalle. Laulu kuulosti kyllä. pikemmin

kin hyvin harjoitetulta moniääniseltä. kuorotaululta ja hyvin, hyvin slaavi
laiselta. 

Keskiyön maissa kävelimme lämpimässä tihkusateisessa yössä. pitkin 

poppelien reunustamaa torin laitaa hotellin edustalla. Itsekseni en voi

nut olla ajattelematta, että. ehkä. juuri tässä, Nikolajevskin keskustassa, 

oli sata vuotta sitten varmaan kä.yskennellyt isoäitini isä., Ernst J. R. 

Wetterhoff. Nikolajevskissa, silloisessa Venäjän Kaukoidän pääkaupun

gissa, hän ehkäpä monet kerrat oli virkatehtävissään agronomina liik

kunut 20 vuotta kestäneen Kaukoidässä. oleskelunsa aikana. Olikohan pelk
kä. sattuma, että. minä nyt olin samoilla seuduilla, missä. tuo esi-isä.ni 

oli maita mittaillut ja arvioinut ja siirtolaisten maanviljelysoloja suunni
tellut? - Outona vastakohtana mystisille mietiskelyille kuului hotellihuo

neeni radiosta heti sisälle palattuamme - suomalaisia iskelmiä.. Juoksin 

Pentin ja Jounin huoneeseen tästä yllä.tyksestä. kertomaan. 

Japanilaislaivasto 
Amurin suussa 

Perjantai 27. 8. 1976. Nikolajevskin hotellissa meidät oli määrä. herät
tää. kello kuudelta aamulla. Hyvin nukkuneena heräsin jo ennen määräai

kaa ja ihailin huoneeni ikkunasta sumuista,aamuhä.märää kaupunkia ja kat

tojen takana häämöttävää. merta. Edellisiltainen vastaanottajamme, ystä

vällinen Valentina Afanasje vna tuli meitä. autojen kanssa hakemaan hotellis

tä.. Hiljaisten katujen kautta ajoimme ensin laivatoimistoon, jossa mel

koinen määrä. puolinukuksissa olevia ihmisiä odotteli laivarantaan pääsyä.. 

Ajoimme pian edelleen sokkeloisen sataman halki kantosiipialuksen lähtö

paikalle, missä. saattajat nopeasti hyvä.steltyä.rnme pääsimme -laivaan. 
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Kaikkine tavaroinemme meidät sijoitettiin aluksen etuosassa olevaan mat
kustajaosastoon. Täynnä oleva laiva lähti kello seitsemältä , kaarsi ensin 
satamassa kierroksen, ja suuntasi kulkuosa länteen ylös leveää jokiuomaa. 
Lähtiessämme vilahti näkyviin meri, jonka takana noin sadan kilometrin 
päässä tiesimme Sahalinin saaren pohjoiskärjen olevan. 

Laivan melkoisesta keinumisesta huolimatta Jouni nukahti pian ja 
nukkui sikeästi koko matkan ajan. Itse en malttanut olla seurailematta 
jokivarren maisemia. Pian lähdön jalkeen, Mago-nimisessä paikassa, 
selvisi mitä olivat olleet edellisenä iltana lentokoneesta härnärällä joella 
näkyneet omituiset valot. Kokonaista yhdeksäntoista valtamerilaivaa oli 
ankkuroituna joelle. Myöhemmin selvisi , että juuri tässä laivat odottavat 
jokea alas uitettavaa puutavaraa , joka yleensä kaikki kuljetetaan Japaniin. 
Laivoista useimmat näyttivät olevan japanilaisia, ainakin yhden Panaman 
lipun alla purjehtivan erotin joukosta. 

Tahtan kylässä alukseemme nousi tulevien lähipäivien emäntämme, 
Tahtan hoitoalueen päämetsänhoitaja Jelena Iosifovna Pautova. Koko lop
pumatkan ajan saimme häneltä kuulla yksityiskohtia jokivarren maisemista, 
metsistä ja paikallisten asukkaiden oloista. Määränpäähän Susaninon ky
lään saavuttiin 160 kilometrin pituisen matkan jälkeen klo 9. 30; kantosiipi
alus kulki siis melkoista vauhtia vastavirtaankin. Meitä odottivat rannassa 
täällä toimivan Voskresenskojen metsänhoitopiirin päällikkö Vladimir 
Konstantinovi ta Stsetinin.Hänen opastamanaan kävelimme lähellä olevaan 
kylän majataloon, joka ei ulkoapäin erottunut ympärillä olevista muista 
harmaista, sinisellä maalilla koristelluista hirsitaloista. Pentin ja Jou
nin kanssa asetuimme valkoiseksi kalkittuun, plyysimatoilla verhoiltuun 
huoneeseen, josta risuaidalla ympäröidyn vihannesmaan yli avautui mah
tava näkymä Amurille. 

Heti kun tavarat oli saatu sijoitetuksi majapaikkaan jatkettiin matkaa 
kävellen noin kilometrin päähän hoitopiirin konttorille. Täällä oli paikalla 
Jelena Iosifovnan ja Vladimir Konstantinovitsin lisäksi nuorempi "lesnitsij", 
Gennadi Vasiljevits Truliin . Seurasi pitkä keskustelu, jonka aluksi pää
metsänhoitaja jälleen kertoi hoitoalueestaan ja muistakin paikkakunnan 
asioista. Pian kuitenkin neuvostoliittolaiset ystävämme kyselivät meiltä 
enemmän kuin mitä me onnistuimme heiltä utelemaan. Aihepiiri käsitti 
lopulta Suomen olosuhteet ja Suomen elintason - näinhän tällaisissa kes
kusteluissa useimmiten käy. Lennokkaimillaan keskustelu oli kuitenkin, 
kun onnistuimme yllyttämään Gennadi Vasiljevitsin kertomaan Susaninon 
metsästys- ja kalastusasioista. Tämä ystävämme innostui hauskasti korot
tamaan ääntään aina meille puhuessaan , ja kerta kerran jälkeen muut 
isäntämme kiirehtivät häntä tästä moittimaan. Joka tapauksessa saimme 
hyvän kuvan mm. siitä, miten tärkeää kalastus on kylän elämälle. Paikka
kunnalla toimii kalastuskolhoosi , joka tuottaa jäädytettyä lohta. 
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Kuva 3 . Päivän ohjelmaa suunnitellaan 
Susaninossa . Keskellä Tahtan leshoo
sin päämetsänhoitaja Jelena Pautova. 

Fig . 3. The work schedule is discus
sed in Susanino. In the middle, Mrs. 
Yelena Pautova, Principal Forest Of
ficer of the Takhta Forest District. 

~· Retkikunnan pitkäaikainen tu
kikohta, Susaninon majatalo . 

Fig. 4 . The inn at Susanino. 
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Käveltyämme takaisin Susaninon laivarantaan söimme tukevan lou
naan rannalla olevassa ruokalassa. Rassolnik-keitto ja lihamurekepihvi 
tattarin kera maistuivatkin, koska aamiainen oli kiireisen matkustamisen 
vuoksi jäänyt nauttimatta . Lounaan jälkeen palasimme majataloon pienelle 
ruokalevolle - itse ainakin nukahdin välittömästi. 

Ensimmäinen maastoretki 

Tunnin torkahduksen jälkeen olimme valmiit lähtemään ensimmä,iselle 
todelliselle työretkellemme. Koko viisihenkinen ryhmämme (Pentti, Jouni, 
Tolja, Jablokov ja minä) lähti kulkemaan kylästä itään, kohti Anninskie 
Vody -nimistä terveyskylpylää johtavaa tietä. Emme kylläkään päässeet 
lähellekään terveyskylpylää(joka paikkakunnan tärkeimpänä nähtävyytenä 
olisi ollut mielenkiintoinen), koska heti ensimmäisillä askelillamme 
kohtasimme kasveja, joita heti pysähdyimme keräämään ja ihmettelemä-än. 
Pian vakiintui myös ryhmämme sisäinen työnjako, vaikka emme maltta
neetkaan aluksi olla kulkematta kukin omia teitään kasveja ihmettelemässä. 
Jouni keskittyi heti siementen keruuseen (vaikka tällä kertaa hänen ei 
vielä tarvinnut kokeilla kiipeilytaitoaan); Pentti puolestaan pääsi vauhtiin 
herbaarionäytteiden keruussa ja Toljan avustuksella myös lajien määri
tyksessä. Itse keskityin ensimmäiseksi puuston tunnusten mittailuun ja 
muistiin merkitsemiseen. Jablokovin tehtävänä oli nyt kuten aikaisemmin
kin yleisestä hyvinvoinnistamme huolehtiminen. Tällä paikalla tämä teh
tävä muotoutui kuin itsestään sienien keruuksi, sillä metsä oli täynnä 
herkullisen näköisiä rouskuja ja tatteja. 

Paikka, jossa ensimmäiset maastotyömme saimme tehdyiksi, oli 
tyypillistä jokivarren maisemaa, jota olimme Nikolajevskista alkaen 
nähneet . Havupuuston hakkuun jälkeen metsä oli nyt nuorta lehtipuustoa, 
jossa tammi (Quercus mongolica), koivu (~ platyphylla) ja haapa 
(Populus davidiana) olivat vallitsevia. Lehtipuuston seassa ja varsinkin 
taimina sen alla kasvoi kuusta (Picea jezoensis)ja pihtaa (Abies nephrolepis). 
Havupuista oli yleisin kuitenkin lehtikuusi (Larix gmelini), joka täällä kuten 
muuallakin jokivarressa näytti olevan lehtipuiden ohella yleinen pioneeri
puu . Myös pensassembraa (Pinus EUmila)löysimme pian tutkimuskohtees
tamme . Kaikkiaan noin paristakymmenestä lajista saimme siemeniä ke
rätyiksi. Keräys ei tuottanut suurempia vaikeuksia, koska puut olivat niin 
pienikokoisia, että esimerkiksi koivunkin siemeniin yletyimme notkeita 
runkoja maahan taivuttelemalla. 

Sää, joka aamulla oli näyttänyt uhkaavan sateiselta, oli suosinut ensim
mäistä maastotyöpäiväämme. Aurinko paistoi puolipilviseltä taivaalta, ja 
ilman lämpötila oli mukavat 20 astetta. Jonkin verran oli haittaa vain pie
nen pienistä polttiaisista, jotka verenhimoisina hyökkäsivät suoraan kas
voille varsinkin maasta sammalia pengottaessa. Kolmisen tuntia botani
seerattuamme palasimme kaiken kaikkiaan melko tyytyväisinä takaisin 
Susaninon kylään. 
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Kuva 5. Ensimmäisiä dendrologisia 
tuttavuuksia: Acer ukurunduense. 

Fig. 5. One of the first dendrological 
acquaintances: Acer ukurunduense. 

Kuva 6. Ensimmäisen maastoret
ken saalis on kerätty. Taustalla 
tyypillistä hakkuun jälkeen synty
nyttä metsää (Betula platyphylla, 
Populus davidiana, Quercus ~ 
&.olica, Larix gmelini ym. ). 

~ Returning from the first 
collection tour. In the background, 
a typical secondary forest stand 
with birch, aspen, oak and larch 
is seen. 
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Ohjelmassa oli nyt illallinen tutussa laivarannan ruokalassa, tällä 
kertaa söimme keta-lohesta valmistettua keittoa . Ruokalan ystävällinen 
isäntäväki halusi tarjota keiton ilmaiseksi harvinaisille vierailleen. Keitto 
oli niin hyvää, että sitä oli pakko ottaa toinenkin annos, minkä jälkeen 
muuta ruokaa ei enää jaksanutkaan syödä - paitsi niinikään ilmaista lohen
mätiä, joka aivan tuoreen leivän kanssa maistuikin erinomaiselta. Vielä 
ruokaillessamme talon isäntä lähti kovalla kiireellä sorsajahtiin hau
likolla ja patruunavyöllä aseistettuna. Oli sorsanmetsästyksen ensimmäi
nen päivä, ja joen vastakkaiselta kaislikkoiselta rannalta kuului jo jatkuvaa 
ammuskelua, joka jatkui myöhään yöhön. 

Loppuilta kului nopeasti, vaikka nukkumaan ei päästy vielä pitkään 
aikaan. Ensimmäinen keräyssaalis kaipasi jatkokäsittelyä, ja työn kes
keytti Toijan ja Jablokovin pyyntö tulla teelle naapurihuoneeseen. Tänne 
olikin saapunut myös päämetsänhoitajamme Jelena Iosifovna uteliaana ja 
innokkaana jatkamaan päivällä kesken jäänyttä juttelua. Keskustelimme siis 
jälleen etupäässä Suomesta. Puolenyön lähestyessä huomasin jo hieman 
väsyväni rönsyilevästä keskustelusta - en enää pystynyt sujuvasti kääntä
mään kaikkea puhuttua venäjästä suomeksi ja päinvastoin. Kun ehdimme 
Suomen sosiaalilainsäädäntöön, piti jo sanakirja ottaa avuksi , ennenkuin 
sain kaikki yksityiskohdat käännetyksi. 

Unen tulo ei kestänyt kauan, kun vihdoin pääsimme nukkumaan. Josta 
kin syystä kuitenkin taas heräsin aamulla ennen yhdeksäksi sovittua määrä
aikaa. Osasyynä heräämiseen olivat Susaninon kukot, jotka kello seitse
män aikoihin aamulla innostuivat hillittömään kiekumiskonserttiin. 

Yllätys Aksa- järvellä 

Lauantai 28. 8. 1976. Ohjelmassa oli ensimmäinen niistä veneretkistä, 
joita oli tiedossa matkallamme useampiakin. Susaninosta lähdimme nyt 
kahdella hoitoalueen moottoriveneellä syötyämme sitä ennen tutussa ruoka
paikassamme tukevan aamiaisen, paistettua lohta, leipää ja hapankermaa . 
Suuntasimme matkamme pohjoiseen joen itärantaa seuraten. Voskresens
kojessa, noin kymmenen kilometrin päässä, liittyi seuraamme oppaaksi 
omalla moottoriveneellään metsänvartija . Susaninon ja Voskresenskojen 
välillä ranta oli jylhän kallioista, juuri täällähän Amur- joki virtaa Sihote
Alinin vuoriston pohjoisimpien harjanteiden ohi. Voskresenskojen jälkeen 
maisema muuttui yhtäkkiä tasaiseksi, ja rantaniityn keskeltä aukeni yllät
täen Aksa -joen suu, jonne venekaravaanimme kääntyi. Tämä n sivujoen 
noin 50 metrin levyistä mutkittelevaa uomaa lähdimme jonossa seuraamaan. 
Jo melko pian joki 1 aajeni noin sadan metrin korkuisten loivien rinteiden 
ympäröimäkai Aksa-järveksi. Ohitettu hylätty kylä ja rantaniityn yllä 
rauhallisesti lentelevä harmaahaikara lisäsivät järven yksinäistä ja auti-
ota tunnelmaa. 
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Rauhallinen tunnelma rikkoontui kuitenkin, kun kolme venettä käsit
tävän joukkueemme matka katkesi äkillisesti keskellä noin parin kilo
metrin levyistä järven selkää. Molemmat suuremmat veneet juuttuivat 
melkein yhtä aikaa järvellä kelluviin ve sikasvilauttoihin. Ainoastaan tietä 
näyttänyt metsänvartija pääsi pienellä veneellään järven toisella puolella 
olevaan avoveteen. 

Sillä aikaa kun veneemme ohjaaja Gennadi Vasiljevits repi sotkuista 
vesikasvivyyhtiä irti potkurista, saatoimme Pentin ja Jounin kanssa vih
doin tutustua tuohon kummalliseen, jo järvelle tultaessa huomion kiinnit
täneeseen kauniin keltakukkaiseen vesikasviin. Muutama kouraisu veteen 
osoitti kasvin olevan pientä lummetta muistuttava. Se kasvoi melko mata
lassa, paikoin alle metrin syvyisessä vedessä (koko järvi osoittautui itse 
asiassa hyvin matalaksi). Kasville ei nimeä löytynyt mukana olevista kir
joista, ja Toljakin oli nyt toisessa veneessä eikä voinut meitä opastaa. 
Vasta myöhemmin selvisi, että ihmettelymme oli aiheellinen, kasvi ei 
ollut mitään sukua lumpeille, vaan sensijaan se oli oman raatteemme tä
käläinen pikkuserkku. 

Välillä jopa airojakin käyttäen ja toistamiseen vesikasvivyyhtejä pot
kurista selviteltyämme pääsimme vihdoin järven vastakkaiselle rannalle. 
Vaivalloinen matka näytti tekemisen arvoiselta, sillä rantaan saakka ulot
tui tiheä, koskemattomaita vaikuttava kuusimetsä, juuri sellainen kohde, 
jota olimme etsineet. 

(Jatkuu seuraavassa numerossa) 

~· Näkymä Susaninon kylän 
yli Amurille. 

Fig. 7. A view to the Amur at 
Susanino 
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Pentti Alanko 

DENDROLOGISEN MATERIAALIN REKISTERÖINTI 

Maassamme on viljelyksessä suuri määrä puita ja pensaita. Metsätaloudes
sa ei ainakaan toistaiseksi ole ulkomaisilla puulajeilla ollut kovinkaan 
suurta merkitystä . Sensijaan puistojen ja puutarhojen koristekasveina 
ja yhä enemmän myös maisemanhoitoistutuksissa käytetään alunperin ulko
mailta kotoisin olevia kasveja . Aikojen kuluessa meille on kulkeutunut 
samaakin puu- ja pensaslajia ulkomailta eri taimitarhoista ym . Ilmastom
me ankaruus on kuitenkin seulonut meille vähiten soveltuvat alkuperät 
pois . Silti monesta puu - ja pensaslajista meille ehkä sopivimmat alku
perät eli provenienssit ovat vielä löytämättä (ALANKO 1974) . 

Samankin kasvilajin piirissä ovat vaihtelut talvenkestävyyden, kukinta
runsauden, syysvärin, kasvutavan, lisäyskelpoisuuden ym. suhteen melkoi 
sia. Meillä tapaa puistoissa ja puutarhoissa usein tällaisia jonkin omi
naisuuden mukaan arvokkaita kasviyksilöitä , joita pitäisi saada lisäys
materiaaliksi. Ulkomaisen tuonnin takia nämä arvokkaat kannat sekoittu
vat ja saattavat hävitäkin asiantuntemattomuudesta . Onhan jopa kotimais 
tenkin puuvartisten kasvien taimia tuotu ulkomailta, kun niitä on ulko
mailta saatu halvemmalla tai niitä ei ole riittävästi ollut meillä saa
tavilla . 

Dendrologian Seuran ohjelmassa on puuvartisten kasvien rekisteröinti ol
lut alusta alkaen (KALLIO 1971), mutta sen toteuttamiseen ei ole ollut 
mahdollisuuksia tähän mennessä . Kun pohjoismainen arboretumtoimikunta 
1972 perustettiin, yhdeksi sen päätehtävistä tuli yhteispohjoismaisen 
dendrologisen keskusrekisterin aikaansaaminen . Suomessa on laajin puu 
vartisten kasvien rekisteri Metsäntutkimuslaitoksen metsänjalostuksen 
tutkimusosastolla, johon on jalostusta silmälläpitäen rekisteröity arvo
kasta tietoa eri puulajeista. Tässä rekisterissä pääpaino on luonnolli
sesti kotimaisilla puulajeilla, etenkin havupuilla . 

Dendrologisen materiaalin rekisteröinnin organisoimisessa on tähän asti 
törmätty vaikeisiin käytännön ongelmiin. Ehkä tämä työ saadaan alulle, 
kun jokainen dendrologi on mukana . Samanlaisia projekteja ovat menestyk
sellisesti tehneet ja tekevät jatkuvasti mm. maamme putkilokasvi - , sieni- , 
sammal- ja lintuharrastajat . Vieläpä tällaiset projektit ovat saaneet 
tukea valtiolta, kun ne ensin on vapaaehtoisin voimin saatu hyvään alkuun 
ja on saavutettu tuloksia. Yksityisestä harrastajasta voi tuntua varsin 
turhauttavalta aloittaa, kun kasvintuntemuskin saattaa olla puutteellinen· 
Tämän ei kuitenkaan saa olla minään esteenä, sillä näytteen voi helposti 
kerätä ja lähettää sen määritettäväksi. Kasvinäytteiden keräämisestä yri' 
tetään saada artikkeli tähän lehteen ennen ensi kasvukautta . Samoin oli
si suotavaa, että joku asiantuntija voisi esittää eri menetelmiä, joiden 
avulla harrastajakin voi arvioida puun korkeuden. 
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Rekisteröintiä varten on monistettu kortteja ja ohjeita niiden täyttämi
seksi. Itse rekisteröinnin voi aloittaa omasta puutarhastaan tai keskit
tyä kotikylän tai -kaupungin rekisteröimiseen. Liikkuessaan eri puolilla 
m~ata ja tavatessaan mielenkiintoisia puu- ja pensasyksilöitä, on ne syy
ta pistää muistiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä täsmälliseen 
kasvupaikan ilmoittamiseen, että paikan voi helpolla löytää myöhemminkin. 
Apuna on syytä käyttää kordinaatteja, jotka ovat merkittynä uusimmissa pe
ruskartoissamme (HEIKINHEIMO ja RAATIKAINEN 1971) . 

0~ hämmästyttävää, kuinka paljon esim. eri kaupunginpuutarhureilla ja tai
mÅtarhureilla saattaa olla tämänkaltaista tietoa. Erityisen arvokkaita 
~ekisteröitäviksi ovat kestävät puut ja pensaat niiden levinneisyyden poh
Joisimmilla paikoilla sekä syysvärinsä, kasvutapansa, kukintansa tms. puo
lesta edukseen poikkeavat yksilöt. Hautausmaitten ja kaupunkien puistot 
Olisi saatava rekisteröityä, vars~nkin maan itä- ja pohjoisosissa. Täl
~aisesta rekisteröinnistä on suuri hyöty näiden istutusten ylläpitäjien-
~n kannalta. Tällöin on syytä suunnitella rekisteröintikortti niin, et

ta siitä saadaan suurin hyöty. Erästä tällaista kokeiltiin viime kesänä 
Helsingin kaupungin puistoissa, jolloin selviteltävinä olivat mm. istutus
~en onnistuneisuus, kasvien koriste- ja käyttöarvo, taudit ja tuholaiset 
Ja näiden pohjalta hoito-ohjeiden laatiminen. 

Rekisteröinnin yhteydessä olisi aina pyrittävä selvittämään materiaalin 
alkuperä mahdollisimman tarkoin, joskin tämä työ usein osoittautuu vaike
aksi ja mahdottomaksikin. Olisikin oleellisen tärkeätä, että kaikki ko
ristepuita ja -pensaita toimittavat taimistoliikkeet ilmoittaisivat nimi
e~ lisäksi myös taimien tarkan alkuperän ja lopettaisivat sellaisen mate
rÅaalin myynnin, jonka alkuperästä ei ole tietoa tai jonka menestyminen 
sopimattoman alkuperän perusteella voidaan arvioida kyseenalaiseksi. 

~uuvartisten kasvien rekisteröinnillä on muitakin tärkeitä vaikutuksia. 
?~ innokkaat kasvinharrastajat saataisiin pitämään tarkkaa kirjaa kyl

VöÅstään ja istutuksistaan, vältyttäisiin luontoon tehdyiltä kontrolloi
mattomilta istutuksilta, jotka luonnonsuojelullisessa mielessä ovat hyvin 
arvelluttavia. Tässä suhteessa Dendrologian Seuralla tulee vastaisuudessa 
Olemaan tärkeä tehtävä jäsenistönsä keskuudessa. Rekisteröinnin suoritta
minen on sitä tärkempää, mitä luonnontilaisempi jokin alue on. 

Dendrologian Seuran puu- ja pensasrekisterin sijaintipaikka on toistaisek
Si Metsäntutkimuslaitoksen jalostusosastolla ja rekisteröintikortteja ja 
Ohjeita niiden täyttämisessä voi tilata osoitteella: 

Pentti Alanko, Metsäntutkimuslaitos, PL 37, 00381 HELSINKI ~8. 

~allisuutta: 

~KO, P. 1974: Puiden ja pensaiden provenienssin merkitys. - Dendrolo
gian Seuran tiedoituksia 5:3, 64-67. 

~IKINHEIMO, 0. ja RAATIKAINEN, M. 1971: Paikan ilmoittaminen Suomesta 
talletetuissa biologisissa aineistoissa. - Annales Entomolo
gi~i Fennici 37:la, 1-30. 

~LIO, T. 1971: Provenienssi- ja kuvarekisteritoimikunnan työsaralta. 
- Dendrologian Seuran tiedoituksia 2:2, 20-21. 
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Jouni Mikola 

DENDROLOGIAN SEURAN RETKI AHVENANMAALLE 10.-14.6.1976 

Kauniina alkukesän torstai-iltapäivänä kokoontui neljänkymmenen dend· 
rologin joukko Turun linja-autoasemalle. Edessä oli pitkä viikon
loppu Ahvenanmaan saaristossa Dendrologian Seuran vuotuisella kesä
retkellä. Perinteinen vuoden pääretki oli vaihteeksi järjestetty 
kotimaahan, koska täältäkin todettiin löytyvän yllättävän monelle 
tuntemattomia kolkkia. Kiinnostus Ahvenanmaan retkeä kohtaan osoit~ 
tautui niin suureksi, että osa halukkaista mukaanlähtijöistä joudut~ 
tiin majoitus- ja kuljetusmahdollisuuksien puutteessa jättämään 
kotiin. 

Ulkosaariston ihmeitä 

Linja-auto kuljetti retkeläiset Paraisten ja Nauvon läpi kolmen lau~ 
tan kautta Korppoon Galtbyhyn, josta jatkettiin saaristolaivalla 
"Tre Måsar" Kökariin. Kökarissa pääosa retkeläisistä levitti makuu~ 
pussinsa Karlbyn nuorisoseuratalon juhlasalin lattialle, osa majoit~ 
tui yksityistaloon Hellsön kylään. Valoisassa kesäillassa riitti 
vielä aikaa omatoirniseen saaristoluonnon tutkimiseen . Pienemmissä 
ja suuremmissa ryhmissä liikuskeltiin Kökarin paljailla kallioilla 
ja notkelmien tiheiköissä1 ihmeteltiin kalliokatajien monimuotoisuut~ 
ta, rehevien painanteiden läpitunkemattomia pähkinäpensastoja ja 
kalkkiperäisten lehtojen ruohokasvillisuutta. Aivan majapaikan pi
hapensaikoista löytyi mm . karhun- ja käärmeenlaukkaa (Allium ~ 
ja ~- scorodoprasum) . Yön tunteina saatiin nauttia Suomen ehkä ti
heimmän satakielikannan konsertoinnista, laulutaitureita tuntui . 
asustavan jokaisessa kallioiden välisessä lehdossa ja tiheikköisessä 
painanteessa. 

Aamulla joukkoon liittyi oppaaksi ja asiantuntijaksi maakuntametsäP~ 
hoitaja Bo Högnäs Maarianhaminasta. Eväshankintojen jälkeen matkat' 
tiin moottoriveneillä lehtokasvillisuudestaan kuuluisaan Idön saare~ 
jossa oppaamme alkajaisiksi selosti Ahvenanmaan saariston kasvilli~ 
suuden yleispiirteitä. Vaikka Ahvenanmaa on tunnettu rehevyydest:i?.JH 
se itse asiassa on pääosaltaan karua, kallioista ja havumetsäistä · ~ 
Alueen erikoispiirteitä ovat irtainten maalajien kalkkipitoisuus se~ 
ilmaston mereisyys ja siihen liittyvä pitkä kasvukausi, ja näistä 



Kuva 1. Retkikunta Idön 
luonnonsuojelualueella 
Kökarissa . Kaikki kuvat 
kirjoittajan. 

Fig. 1. The excursion 
group on the island Idä, 
a nature reserve at Kökar . 
All photos taken by the 
author . 

83 

Kuva 2. Idän lehtonii
tyiltä. Kukassa Orchis 
sambucina ja Primula 
veris. 
Fig. 2. Orchis sambuci
~ and Primula ~ 
blossoming on the mea
dows of the island Idö. 

Kuva 3. Komea marjaome
napuu Kastelholman met
sänvartijatilalla. 

Fig. 3. A magnificent 
crabapple-tree near 
Kastelhol.m. 
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johtuen kasviston lajirunsaus on suurempaa kuin mantereella Lounais 
Suomessa. Ahvenanmaan kasviston päätutkijana tunnetaan prof. Alvar 
Palmgren, jonka aloitteesta mm. vierailukohteemme Idän saari rauhoi 
tettiin v. 1953. Saaren erikoisuutena ovat rantojen rehevät lehdot 
ja lehtoniityt tyypillisine ruohoineen: Allium -lajeja, Anemone 
nemorosa , Actaea spicata, Cardamine bulbifera , Filipendula vulgaris, 
Laserpitium latifolium, Heracleum sphondylium ssp . sibLricum, 
La thyrus verX\us , Br iza ~' Polygona tum mul tif lorum, Ranunculus 
bulbosus, ym . Polun varsilla oli- runsaasti kukintaväriltään rinnan 
kahtena muotona esiintyvää "Aatamia ja Eevaa" (Orchis sambucina), ja 
jotkut retkeläisistä olivat näkevinään myös välimuotoja. Pensaspuo
lesta tavattiin mm. Sorbus fennica, Rhamnus cathartica sekä parhail
laan kallionrinteitä kukinnallaan koristava Malus silvestris. 

Paluumatkalla osa joukosta poikkesi Lindön saarella Ahvenanmaan 
ainoata (?) lehmusesiintymää katsomassa. Kyseessä oli ilmeisesti 
vain yksi yksilö , joka kasvullisesti oli levittäytynyt pieneksi tuu
heakai metsiköksi. Iltapuolella matka jatkui lautalla Kökarista 
Lumparlandin Långnäsiin ja edelleen bussilla Maarianhaminaan, missä 
majoituttiin Sandnäsiin kaupungin laidalle. Motellin pihassa viih
tyivät monet mantereella liian talvenarkoina harvoin nähdyt koriste
pensaat, mm . Rhus typhina Cytisus praecox, Cercidiphyllum ja 
Kolkwitzia . Kaupunki oi~ ~opivan iltakävelymatkan päässä ja useimmat 
siellä kävivätkin , mm . ihailemassa loistavia rinneistutuksia Maarian
haminan kaupungintalon puistossa. 

Ulkolaispuulajien viljelyksiä pääsaarella 

Lauantaipäivä alkoi tutustumisella maakuntametsänhoitaja Björkmanin 
1920 - 30 - luvuilla perustamiin,siemenalkuperiltään pääosaksi tunte
mattomiin ulkolaispuuviljelyksiin Finströmin Godbyssä. Erikoisen mie
leenjäävä oli tukkipuukokoa lähentelevä jättiläistuijametsikkö (Thu~ 
plicata) . Hyvin kehittyneinä metsiköinä nähtiin myös Pseudotsuga , 
Abies veitchii , A. balsamea ja A. alba sekä useita Larix -lajeja. 
Seuran retkillä vanhastaan totuttuun tapaan Abies alban tunnistaminen 
herätti innokkaan väittelyn. Matka jatkui Kastelholman historiallisen 
linnan läheisyyteen entisen kuninkaankartanon metsiin. Täällä nähtiin 
kaunis pyökkimets ä (Fagus silvatica), jonka tiedetään olevan peräisin 
Tukholman lähistöllä saadusta siemenestä. Alkuperän hyvän sopeutunei
suuden varmisti runsas luonnontaimiaines metsikön reunoilla . Pyökki 
metsikön vierellä oli esimerkillisesti hoidettu, erittäin hyvälaatui 
nen kotimaisen saarnen viljelymetsikkö sekä Siperian pihtakuusivil
jelmä , jossa puut olivat osaksi ehkä ylitiheyden takia harvinaisen 
solakoita ja suorarunkoisia. Reitin varteen sattui myös laaja kotkan
siipilehto . 

Kastelholman linnan lähellä Bygdegårdenissa nautitun lounaan jälkeen 
kierreltiin kuninkaankartanon metsänvartijatilan eksootti-istutuksil
la . Pieninä ryhminä ja yksittäispuina nähtiin mm. Quercus borealis, 
Juglan~ sp, komeita pyökkejä ym . sekä suurempina metsiköinä Larix 
- lajeja ja palsamijalokuusta. Eniten huomiota herätti valtava marja
omenapuu parhaas s a kukkaloistoasaan metsänvartijan asunnon pihamaalla · 
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Lehtoluontoa rehevimmillään 

Finbyn Torrbollstadissa käytiin Ahvenanmaan tuottoisimmassa kuusikos
sa, n. 100 v. sitten "vahingossa" ojitetussa entisessä lehtokorvessa. 
Jättiläiskuusten juurella käenkaalin keskellä istuskellen keskustel
tiin laajasti Ahvenanmaan metsätyyppiongelmista, joihin oppaamme 
Bo Högnäs oli erityisesti perehtynyt. Seuraava kohde oli rauhoitet
tu jalavalehto Finströmin Mangebossa. Korkean pystysuoran kallion
SeinäiDän alla jättiläismäisten vuorijalavien ja tiheän pähkinäpensas
~asvuston varjossa viihtyivät mm. Sanicula europaea, Viola mirabilis 
Ja Asperula odorata. Lehdossa kerrottiin esiintyvän myös harvinaisen 
~lica unifloran. Pähkinäpensaiden alla nähtiin suurina ryhminä nii
den juurissa lotsivan suomukan (Latharea squamaria) kalpeita kukinto 
varsia. 

Finbyn Pappilanniitty oli päivän viimeinen kohde, sekin erikoislaa
tuisen lehtoniittykasvillisuutensa takia rauhoitettu. Alue oli osit
tain aidattu ja kasvillisuuden luonteen säilyttämiseksi sitä hoidet
tiin laiduntamalla . Ruoholajista alkoi olla vanhaa tuttua, erityisen 
runsaina täällä esiintyivät Ranunculus ficaria ja Viola mirabilis. 
Erikoisen leiman alueelle antoivat pähkinäpensaikon yläpuolelle har
Vakseltaan kohoavat tammivanhukset . 

Dendrologien kyvyt koetuksella 

Sunnuntaiaamupäivä kului Maarianhaminassa. Aluksi kummasteltiin ek
soottisennäköisiä havupensaslajeja ja -muotoja kaupungin hautausmaal
la ja käytiin pitkiä tuloksettornia keskusteluja niiden määrittämisek
Si. Päivällä osa retkeläisistä keksi käydä paikallisessa taimimyymä
lässä katsomassa, mitä kaupungissa on tarjolla. Tiedusteluretken tu 
loksena varmistuttiin , että hautausmaalla useina yksilöinä esiinty
neiden ja hyvinmenestyneiden outojen havukasvien joukkoon sopivat ai 
nakin seuraavat: Chamaecyparis obtusa nana gracilis, pallomainen 
!Euja occidentalis danica, Juniperus virginiana ja ~· chinensis 
~izeriana aurea . Taimimyymälässä oli tarjolla sellaisiakin Tanskas
ta tuotettuja erikoisuuksia kuin Pinus griffithii ja Tamarix pentan
~. joiden viihtymistä Ahvenanmaallakin sopii sentään epäillä . 
Aamupäivän kävely jatkui Maarianhaminan Tullarusängille ja Lintupuis
toon . Tullarusängin ehkä "liiaksi hoidetut" niityt erosivat aiemmin 
nähdyistä lähinnä voikukan runsauden puolesta . 

Iltapäivän ohjelmassa oli kävelyretki Ahvenanmaan kuuluisiromalle leh
~okasvillisuuden suojelualueelle, Jomalan Ramsholmeniin. Kävelymatka 
OValla pikitiellä oli pitkä, mutta tienvarsilla riitti paljon mie

lenkiintoista botaniseerattavaa: Primula farinosa -esiintymä, run
saasti kukkivaa Polygala vulgarista, Lotus comiculatusta, pieniä 
~anium -lajeja, laajoja tyrnikasvustoja aivan tien luiskilla, ym . 
kevätesikko esiintyi kaikkialla Ahvenanmaalla niin runsaana, että mo
nen retkeilijän mieli turtui pian näkemään sen lähes voikukkamaisena 
rikkaruohona. Arvostukset pyrkivät Ahvenanmaalla muuttumaan muulla
kin tavoin: kyhmyjoutsenia ihasteltiin alkumatkasta suureen ääneen, 
~U~ta Ramsholmenia lähestyttäessä niitä näkyi merenlahdilla niin lu-
U~sasti, että lopulta niihin kiinnitettiin yhtä vähän huomiota kuin 

naurulokkeihin. 



Kuva 4. Mangebon jalava

lehto. 

Fig. 4. Elm grove at Man

gebo. 
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Kuva 5. Jungfruskärin 
marjakuusia. 

Fig. 5. Taxus baccata 
on the island Jungfru
skär. 

Kuva 6 . Maarianhaminan 

kaupungintalon puisto
istutuksia. 

Fig. 6. From the park 

of the Mariehamn City 
Hall. 



87 

Ramsholmenin luonnonsuojelualue oli pääosaksi rehevää saarnimetsää, 
tammea ei näkynyt. Pähkinäpensaskasvusta oli paikoin tiheää, paikoin 
kasvoi metsäomenapuuta ja orapaatsamaa. Ruoholajistossa esiintyivät 
runsaina mm. kevätesikko, sini- ja valkovuokko, FiliEendula, Geranium 
~lvaticum, Ranunculus cassubicus. Kämmeköistä yleisin näytti olevan 
Qtchis mascula. Paikatellen oli laajoja kukkivia kasvustoja lehtokie
loa, karhunlaukkaa, hammasjuurta, ym. 

Marjakuusta ja lehtoniittyjä 

Seuraavana aamuna vesibussi vei retkikunnan Jungfruskärille, Taxus 
~cata -esiintymästään kuuluisaan rauhoitettuun saareen Maarianhami
nan lounaispuolelle. Ennen marjakuusitieheikköihin tunkeutumista 
Bo Högnäs selosti retkeläisille lajin esiintymistä Ahvenanmaalla. 
Täälläkin se on harvinainen ja vanhan kulttuurin alueilta kokonaan 
hävinnyt. Kasvupaikkoja on kolmea eri tyyppiä: tavallisin on "kovan 
maan" rantalehto, mutta Föglössä laji kasvaa paikoin avomeren par
taalla jyrkkien kallioiden suojassa ja Lemlandin sekä Hammarlandin 
Sisäosissa soistuneilla mailla varjoisissa kuusikoissa. Jungfru
Skärillä Taxuksia oli sadoittain muodoltaan hyvin vaihtelevina, 
Pääasiassa parin metrin korkuisina laajoina pensaina, mutta myös run
k~maisina, ainakin tyveltään mahtavina puina. Halla oli viottanut 
tamän kevään uusia kasvaimia. Laji näyttää erittäin aralta valais
tuksen muutoksia kohtaan, sillä vähäistenkin päällysmetsän harven
nusten seurauksena neulaset ruskettuvat ja taimia kuolee. 

Jungfruskäriltä matka jatkui Nåtön biologiselle asemalle. Täällä 
tutustumiskohteena olivat edelleen lehtoniityt ja tällä kertaa eri
tyisesti niiden restaurointi ja hoito. Rouva Haeggströmin opastamina 
tehtiin laaja kierros aseman toimesta entisöidyssä lehtoniittyluon
nossa. Lehtokasvillisuus oli jo entuudestaan tuttua, ja koska näiden 
niittyjen restaurointi- ja hoitotyöstä on lehtemme edellisessä nume
rossa (DST 2/1976) c~A.Haeggströmin laaja artikkeli, ei sitä tässä 
k~nnattane lähemmin selostaa. Nåtössä heräsi ajatus, että Dendrolo
g~an Seurakin voisi vastaisuudessa osallistua talkoovoimillaan 
t~hän arvokkaaseen työhön. Näissä ajatuksissa, Ahvenanmaan rehevim
lllan luonnon muistikuvilla kyllästettynä retkikunta nousi bussiin ja 
~uun~asi matkansa kohti Maarianhaminaa ja lauttarantaa. Viime het-
1ella sattui Nåtön pellon pientareella vielä nykypäivinä harvinais-
aatuinen tilaisuus kuunnella ruisrääkän raksutusta. 
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K I R J A L L I S U U T T A 

Atlas Plorae Europaeae. Distribution ot vascular plants in Europe. 
1. Pteridophyta, 2. Gyrnnospermae, 3. Salicaceae to Balanophoraceae. 
Ed. by Jaakko Jalas & Juha Suominen on the basis ot a team of Euro
pean botanists. 1972, 1973 ja 1976. Painettu Helsinqiss~. 121, 40 ja 
128 sivua. 

Tämä ansiokas ryhmätyö on nyt edennyt niin, että kolmas osa,jossa 
on dendrologisesti hyvin arvokrtsta tieto~on saatu valmiiksi. Dendro
logeille ovat nimenomaan osat 2 (Gyrnnos~ermae) ja 3 (Salicaceae, 
Hyricaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Corylaceae, Fa<"Taceae, Ulmaceae, 
Moraceae , Cannabaceae, Urticaceae, Santalaceae, Loranthaceae, Aris
tolochiaceae, Rafflesiaceae ja Balanophoraceae) arvokkaita tiedon
lähteitä lajien levinneisyyksiä tutkittaessa. 
T0issä on karttapohjana käytetty englantilaista UTM-ruudukkoa joka 
jakaa karttapohjan 50 x 50 kilometrin ruutuihin. Ruudun sisällä oleva 
merkintäsymboli ilmoittaa onko kysymyksessä luontainen esiintymä, 
tulokas, epävarma alkuperä tai onko ko. laji aikaisemmin täällä esiintY' 
nytJmutta sittemmin hävinnyt. Itse asiassa symboleja on vieläkin 
enemmän)mutta niillä ei ole oleellista merkitystä tässä yhteydessä ja 
jätän ne siksi mainitsematta. 
Näkisin että osat 2 ja 3 ovat erinomaisia hakuteoksia dendrologiasta 
kiinnostuneen henkilön kirjastossa. Jokainen laji on, muutamia poik
keuksia lukuunottamatta, levinneisyydeltään kuvattu omalle kartalle. 
Lisäksi mainitaan yleensä lajin kohdalla miten levinneisyystiedot on 
saatu ja miten ne mahdollisesti poikkeavat Flora Europaea-kasviossa 
ilmoitetuista. Kun on kysymyksess~ lajit joiden levinneisyys ulottuu 
Euroopan rajojen ulkopuolelle ilmoitetaan lisäksi mistä kirjallisuus
lähteestä täsmälliset levinneisyystiedot on haettavissa. 
varsinaisia työvaikeuksia ovat tekijät joutuneet kokemaan muutamien 
la)ien kohdalla selvitellessään onko kysymyksessä luontainen esiin
tymä vai kulttuurin aiheuttama kasvusto. Tästä on havupuuosassa 
päästy merkitsemällä kartoille vain varmasti luontaiset esiintymät. 
Sen sijaan osassa 3 on jo tässä suhteessa horjuvuutta - t~ysin ymmär
rettävistä syistä jotka tekijät itsekin mainitsevat kolmannen osan 
johdannossa. Tekijät mainitsevat esimerkkeinä vaikeuksista lajit 
Castanea sativa, Ficus carica ja Ju~lans regia joiden kohdalla luon
tainen ja kulttuurin aiheuttama levinneisyysalue on osaksi tietämätön• 
Listaan voisi lisätä muitakin lajeja, mm. Fagus sylvatica tai Asarum 
europaeum. 
Viehättävää on osassa 3 tutkia Salix-lajien levinneisyyskarttoja. 
Näitä tarkasteltaessa herää ainakin geneetikon mielikuvitus lajien 
synnystä ja hybriidien esiintymisestä. Olisiko niin, että pajuilla 
lajien väliset risteytykset ovat aiheuttaneet suuria hybriidiparvia 
jotka vähitellen ovat vakiintuneet lajeiksi. Ja miten paljon Salix-
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lajeissa on tänäänkin primäärihybriidejä joiden vakiintuminen lajeik~i 
on vasta alussa? Tässä olisi useallekin dendrologille pitkäksi aikaa 
Se lvittämistä ja tähän ovat levinneisyyskartat suureksi avuksi. 
~tlas Florae Europaeae ensimmäiset kolme osaa ovat tulleet arvokkaana 
iisänä kasvitieteelliseen kirjallisuuteen ja niist~ on meille dendro-
ogeillekin suurta iloa ja hyötyä. 
~ateeminen Kirjakauppa myy näitä teoksia seuraavaan hintaan : 

s a 1: 46 , 10, osa 2: 20,20 ja osa 3 67,40. Kannattaa tutustua . 

P.~ . A . Tiqerstedt 

TAUNO ULVINEN (toim . ): Suursieniopas . 
371 mustavalkoista kuvaa ja piirrosta. 

Suomen Sieniseura . 359 sivua, 
Helsinki 1976. Hinta 78 : -

Sienet ovat todellakin POP . Viime vuosina on ilmestynyt jatkuvasti uu
Sia sienikirjoja . Kaikki tähänastiset oppaat ovat olleet suppeita ja 
a~oittelijalle tarkoitettuja värikuvateoksia . Jos on yrittänyt saada 
nuniä löytämilleen sienille näiden teosten perusteella , on usein pääty
nyt Siihen, että siitä ei tule mitään . On pitänyt turvautua u l kolaiseen 
kirjallisuuteen . Tätä puutetta suursieniopas pyrkii poistamaan . Näin 
~Yhjentävää esitystä Suomen sienistä ei ole ilmestynytkään sitten KARSTEN
~n päivien , eli viimeksi runsaat 100 vuotta sitten. Teoksen kirjoittajia 
0~ kaikkiaan 16. Kuvat ja piirrokset ovat Mauri Korhosen luotettavaa kä 
s~alaa . 

Suursienioppaassa esitellään yli 900 sienilajia . Paljonko Suomessa on 
SUUrsieniä, sitä ei kukaan tiedä . Monet ryhmät ovat siksi huonosti tun
~ettuja , että lajilukua ei voida esittää . Esim . seitikkejä esitellään 
eoksessa n . 40, mutta samalla mainitaan eräässä saksalaisessa julkaisus

sa.selitetyn 456 lajia, joista useimpien oletetaan kasvavan meilläkin . 
Xa7kkia suursienisukuja ei ole kirjassa esitelty. Dendrologin kannalta 
ki~ntoisat käävät odottaisi teoksessa kuvatun tyhjentävämmin kuin on ta 
Pahtunut . Suomessa mainitaan olevan n. 160 kääpälajia , joista n . puolet 
~~at resupinaattisia ja vaikeasti tunnettavia . Muitakaan ei mainita kaik
~~~ , .ei edes nimeltä . Mm . Phellinus- suvusta mainitaan 7 lajia 18 : sta . 
maap~en harrastaja joutuu kotimaisen kirjallisuuden puuttuessa turvautu-

aan ulkolaiseen kirjallisuuteen, josta norjalaisen RYVARDENin teokset 
olvat parhaimmat (Flora over kjuker ja The Polyporaceae of North Europe - rrJ . 

~eoksessa on nyt ensi kertaa käytetty Sieniseuran asettaman nimistötoimi
s~nan uusimaa suomenkielistä sienten nirnistöä ja terminologiaa . Liekö 
m~tten paikallaan , että pyritään sienen nimessä kertomaan sienen ulkonäkö 
vahdollisimrnan tarkoin (esim . silojalkaveritatti , sinimaltohaisuseitikki , 
k~l~ojalkasiniseitikki, on myös vaalea siniseitikki, kolrniohelttajyväslak
h~ Ja .. kultahelttanapalakki jne) . Toinen tapa olisi tietenkin keksiä ly
k~P~a , kuvaavia nimiä , kuten ovat hylätyt nimet haapasieni , karvalaukku , 
ja~vossieni , mutta ne eivät ole systernaatikkojen mieleen . Lajiesittely
~~0.lisäksi kirjassa on mielenkiintoista luettavaa sienijärjestelmästä, 
hun~stöstä , sienistä eliökunnan osana, sieninäytteiden keruuohjeista , 
elttasienien määrittämisestä yrn . Saamme tietää mm . , että sieniä voidaan 



90 

pitää yhtenä eliökunnan pääjaksoista kasvien ja eläinten rinnalla ( sie
nikunta ) • Teoksessa esitetyn sienijärjestelmän sanotaan perustuvan 
AINSWORTHin käsitykseen asiasta. Kuitenkin kotelosienien luokkien jouk
koon on eksynyt jostakin Ascoloculares-lahko, jota ei hänen järjestelmän
sä tunne. 

Teos on erinomainen täydennys tähänastisille sienikirjoillemme, joista 
ovat tärkeimmät KORHOSEN, RAUTAVAARAn ja LANGE-HINTIKAN sienioppaat. 
Näiden värikuviin teoksessa viitataankin. Mielenkiintoisinta kirjassa 
ovat tiedot kasvupaikoista ja levinneisyydestä. Teos tulee olemaan mel
koinen ponnahduslauta suursienitutkimuksen vilkastumiselle maassamme. 
Kirjaa selaillessakin tulee jatkuvasti vastaan asioita, joissa ikäänkuin 
sanotaan suoraan, että enempää ei tiedetä. Teoksesta näkee hyvin, kuinka 
huonosti sienemme vielä tunnetaan monessa suhteessa. 

Suursienet ovat dendrologinkin sydäntä lähellä. Ovathan monet sienet 
tärkeitä puuvartisten kasvien mykoritsojen muodostajina. Kääpäsienet 
ovat pahoja puitten lahottajia. Sitäpaitsi dendrologeissa on monia, jot
ka harrastavat sieniä. Dendrologi voi tätä teosta silmäillessä tulla toi· 
senkinlaisiin ajatuksiin. Tämäntapaista teosta kaivattaisiin maamme puu
vartisistakin kasveista, niin viljellyistä kuin luonnonvaraisistakin. 
Emmehän tiedä tarkkaan, mitä lajeja meillä viljellään, kuinka kauas poh
joisessa ne kasvavat, minkä kokoisiksi ne meillä tulevat jne. Suursieni
oppaan tapainen SUURPUUOPAS olisi varmaan paikallaan. Tutkimuskaavat ja 
piirroskuvitus olisi siinäkin tärkeintä (ei niinkään värikuvitus, joka 
lienee nykyään tarpeen kaikissa nk. kaupallisten kustantajien kustanta
missa luontoaiheisissa kirjoissa). 

Näitä teoksia 
hankkii 

Dassa böcker 
anskaffar 

AKATEEMINEN 
KIRJAKAUPPA 
AKADEMISKA 
BOKHANDELN 

Keskuskatu 1 
00100 Helsinki 10 

Centralgatan 1 
00100 Helsingfors 10 

Puh. 651122 Tel. 

Pentti Alanko 
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SAVOTTAVIIKONLOPPU JA KEVÄTKOKOUS MUSTILASSA 
29 .-30 . 5.1976 

Toukokuun viimeisenä viikonvaihteena kokoontui Mustilaan 

parikymmentä Dendrologian Seuran jäsentä savottaan . 

Paljain käsin , vesurein, kirvein, raivaus- ja moottori -

sahoin varustautunut joukko siivosi lauantain ja sunnuntain 

kuluessa arboretumin keskeisimmän osan . Työssä keskityt -

tiin pääasiassa alppiruusupuiston siivoukseen. Alueelta 

poistettiin runsas pihlajavesaikko ja kaadettiin joitakin 

heikkokuntoisia tai aluskasvillisuutta liikaa varjostavia 

puita . Pahimmin vesaikon alle hautautuneet Rhododendron-

pensaat kitkettiin esiin ja pensaille kannettiin uutta suo-

mutaa juurille. Pensaiden alustoja siivottaessa löydettiin 

suureksi yllätykseksi kymmenittäin alppiruusun siementaimia . 

Alppiruusujen kukinta oli savotan ajankohtana alkamass~ , 

aikaisimpana Rhododendron canadense oli jo täydessä kukassa . 

Nuppujen runsaudesta voitiin päätellä, että alppiruusulaak-

son kukkaloisto tulisi tänä vuonna olemaan runsasta . 

Parhaillaan kauniisti kukkineista muista puuvartisista mai -

nittakoon mm . Pieris floribunda , Fothersilla monticola ja 

Magnolia kobus borealis . Perennalajistosta olivat kukassa 

Mustilan erikoisuus Ranzania japonica, komea Trillium 

grandiflorum, Primula veris, Soldanella, Asarum , Mertensia 

primuloides , kaikkialle levinnyt Claytonia sibirica, 

Lysichiton americanum, ym . 

Puistossa saatiin paljon aikaan ottaen huomioon lyhyt aika 

ja Mustilan arboretumin suuri koko , mutta vielä enemmän 

jäi tekemättä . Jo paikan päällä todettiin, että Dendrolo-
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gian Seuralle riittäisi Mustilassa töitä, ja savotassa 

mukana olleet esittivät toivomuksen, että tempaus uusit

taisiin tulevinakin kesinä. 

Savottaviikonlopun yhteydessä pidettiin Dendrologian Seuran 

sääntömääräinen kevätkokous Peter Tigerstedtin talossa 

Mustilassa lauantai-iltana 29.5. Kokouksen puheenjohtajak

si valittiin talon isäntä. Kokouksessa käsitellyistä asi

oista mainittakoon seuraavaa: Jäsenmaksuiksi vuodeksi 1977 

päätettiin: 20 mk henkilömaksu, opiskelijamaksu 10 mk, 

ainaisjäsenmaksu 300 mk ja uutena jäsenmaksuna yhteisö

jäsenmaksu 300 mk vuodessa. Seuran heikko taloudellinen 

tilanne aiheutti vilkkaan keskustelun ja erityisen valitet

tavana seikkana pidettiin Seuran jäsenten hitautta ja 

haluttomuutta maksaa jäsenmaksunsa. 

Kesän 1977 retkikohteena esitti Peter Tigerstedt mahdolli

suuden tehdä matka Kaukaasian vuoristoon Suomen ja Neuvos

toliiton Tieteellis-Teknillisen yhteistyön puitteissa. 

Petteri sai valtuudet edelleen tutkia asiaa ja tällä het

kellä näyttää hanke olevan myötätuulessa. Varsinaisten 

kokousasioiden jälkeen piti Pentti Alanko esitelmän poppe

lilajien tunnistamisesta. 

Tässä yhteydessä haluaa Dendrologian Seura vielä kerran 

kiittää isäntiään Axel ja Peter Tigerstedtiä vieraanva

raisuudestaan ja samalla esittää toivomuksen, että seura 

voisi kokoontua Mustilassa samoissa merkeissä uudelleen. 
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K 0 K 0 U S K U T S U 

Dendrologian Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään 

perjantaina marraskuun 26. p:nä 1976 Hotelli Klaus Kur 

jen koulutustiloissa (Bulevardi 2 - 4 , Helsinki) alkaen 

klo 19 . 00 . 

Sääntöjen mukaan käsitellään kokouksessa seuraavat asiat : 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tar 

kastajat , 2) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 

seuraavaa kalenterivuotta varten, 3) valitaan hallituksen 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jä

senet , 4) valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen 

seuraavaa tilikautta varten sekä 5) käsitellään muut hal

lituksen esittämät asiat. Muina asioina ovat esillä mm. 

ensi vuoden retkisuunnitelmat ja muu toiminta . Alustavas 

ti on suunniteltu matkaa Kaukasus -vuoristoon Neuvosto 

liittoon kesällä 1977 . 

Varsinaisten kokousasioiden käsittelyn jälkeen kertovat 

Olavi Luukkanen , Pentti Alanko ja Jouni Mikola diakuvien 

kera elo - syyskuun vaihteessa tekemästään siementenke

ruumatkasta Itä- Siperiaan Amurinmaalle . Totuttuun ta

paan päätetään syyskokous yhteisellä illallisella , johon 

myös toivotaan runsasta osanottoa. 

Kaikki kiinnostuneet tervetulleita ! 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SUMMAR~ES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol. 7, No 3, 1976) 

THE NORDIC ARBORETUM COMMITTEE by Jouni Mikola (pp. 67 -70 ) . 

In 1972 an international cooperative body for arbareturn activ
ities was formed in Norway. The Nordic countries Denmark, Norway, 
Sweden and Finland are represented by two members each. 
The committee has considered as its main task the enrichment of 
the Nordic flora by introducing exotic plant materia! into use 
in landskape management, forestry, gardening, etc. Special atten
tion has been given on the selection of climatically suitable 
collection areas and on the testing of the adaptability and 
utility of the new introduced materia!. The committee has also 
started the registration of such foreign materia! already 
cultivated in the Nordic countries. Five expeditions for the 
collection of new plant materia! have been planned, and at the 
moment all these have already been accomlished. The areas visited 
were New Zealand and Tasmania, southernmost Andes and Patagonia, 
South Korea, northern Japan and the Amur Peninsula in East 
Siberia . 

MEMORIES FROM AN EXPEDITION TO THE LOHER AMUR BASIN. I. NIKOLAYEVSK
SUSANINO (by Olavi Luukkanen, pp. 71 - 79) . 

A series of articles, the first of which is published in the present 
issue, will describe the experiences from a seed collection expedi
tion to Soviet Far East in August-September, 1976. 
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ON THE REGISTRATION OF DENDROLOGICAL MATERIAL by Pentti Alanko 
( PP . 8 0 - 8 1 ) . 

Exotic tree and shrub species are used extensively as ornamentals 
in Finland and other Nordic countries. Many cultivated species 
have been introduced from several sources, and considerable 
differences in hardiness, disease resistance , ornamental proper
ties etc. can be seen within species . Living plant material is 
continuously imported to Finland from Central Europe, and often 
this material is by no means the best possible for our condit
ions . On the other hand, many provenances and individuals have 
proved very valuable in practice and long-term experiments , 
and these should be used as a source of propagation material in 
Finland. This article emphasizes the need to inspect and register 
the woody plant material in cultivation and gives some proposals 
how to organise these activities . So far practical difficulties 
have hindered the initiation . It is suggested that this work could 
be started by voluntary efforts of the members of the Finnish 
Society of Dendrology . 

SUMMER EXCURSION TO ÅLAND ARCHIPELAGO by Jouni Mikola (PP · 82 - 87) . 

This article is a report of the society's excursion to the south
western a r chipelago of Finland on 10. - 14 . June , 1976. These is 
lands are well - known in Finland because of their extraordinary 
vegetation, more numerous in species than the flora of the nearby 
mainland of Finland , and particularly rich in exacting herb species 
typical to fertile grove and meadow sites . As a matter of fact, 
the main part of land areas are barren coniferous forests or 
Open rocks . The divergence of the flora from that of the mainland 
is mos tly due to three factors : maritime climate , long annual 
Vegetative period and generally lime- rich soils . The topics of 
the excursion program were concentrated on wooded 
meadows , their specific flora and their restoration and management . 
These subjects were recently dealt with in two articles in this 
PUblication. Also a natural stand of Taxus baccata was visited , 
and successful cultivations of Thuja prrcäta, Fagus silvatica 
and several other exotic tree species were seen . 
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JOUKKOJULKAISU 

M A K S A M A T T 0 M A T J Ä S E N M A K S U T 

Viidesosa seuramme jäsenistä ei ole vielä maksanut kuluvan vuoden 

jäs enmaksua . Maksun laiminlyöneille tai unohtaneille on hiljakkoin 

lähetet ty asiasta muistutus . Seuramme tiukan rahatilanteen takia 

puuttuvat maksut pyydetään suorittamaan välittömästi. 

L e h t e m m e t ä m ä n V u 0 d e n V i i m e i n e n 

n u m e r 0 4 1 1 9 7 6 p 0 s t i t e t a a n V a i n 

n i i 1 1 e , j 0 t k a 0 V a t s u o r i t t a n e e t 

V u 0 d e n 1 9 7 6 j ä s e n m a k s u n 

Mak s u on vuosi j äseniltä 15 mk (opiskelijoilta 8 mk) , ainaisjäsen

ma k su 300 mk . Maksetaan seuram postisiirtotilille 419 92 - 1. 

HELSINKI 1978 PAINOVALMISTE ISSN 03SHl613 
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numerossa. Valok. Jouni Mikola . 
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Olavi Luukkanen 

TUTKIMUSMATKAILIJANA AMURINMAALLA 

II. Susanino- Bogorodskoje 

Lauantai 28. 8. 1976 (jatkoa). Juosten kiirehdimme metsänvartijan jäljessä 
ylös melko jyrkkää Aksa-järveen viettävää rinnettä. Tulimme jälleen kasvi
lajistoltaan rikkaaseen, mutta nyt aivan uudenlaiseen metsään . Susaninon kf
län ympäristössä näkemämme nuoren lehtimetsän tilalla oli täällä synkkä 
kuusikko. Hämärässä metsässä maa oli sammalen peittämää ja kuusten ok

silta roikkui miehenmittaisia naavatuppoja . Aivan ilmeisesti olimme tulleet 
paikkaan, jossa metsä oli kehityksensä päätepisteessä ja jossa ihmisen vai
kutus oli vähäistä. Villi Kaukoidän taiga -- sitähän juuri olimme etsimässä. 

Tarkempi tutkiminen osoitti kuvitelmamme koskemattomasta luonnontilai
sesta metsästä hieman virheelliseksi. Lähes metrin korkuiset jo aivan lahot 
lehtikuusen kannot todistivat ihmisen vaikuttaneen tämänkin metsän kehitykseen. 

Ehkäpä juuri tästä oli kaadettu puut, joista vuosisadan takaiset uudisasuk-
kaat olivat veistäneet ne hir sitalot, jotka nyt hyljättyinä olimme ohittaneet 
Aksa- joen suussa? Tuoreita hakkuujälkiä ei kuusimetsässä ollut. Kuusten ja 
pihtojen seassa kasvoi harvakseltaan lähes puolen metrin läpimittaisia vanhoja 
lehtikuusia . Ilmeisesti löytämämme paikka kuitenkin siis melko hyvin kuvasi 

seudun alkuperäisiä metsiä, jotka nyt lähes kaikkialta Amurin varsilta olivat 
väistyneet tammien, koivujen, haapojen ja nuorten lehtikuusien tieltä. 

Ihmisen vaikutuksesta kertoi kaikkein selvimmin puhelinlinja, jonka ylem

pänä rinteellä kohtasimme ja jonka aukko oli leveälti hakattu paljaaksi. Tiheä 
lehtipuuvesaikko osoitti, minkälaiseksi näkemämme kuusikkokin kehittyisi 

hakkuun jälkeen. Oman työmme kannalta tämä hakattu puhelinlinja oli mukava 
Yllätys, koska sillä kasvoivat rehevinä monet sellaiset kuusimetsän kasvilajit, 
jotka metsän pimennossa olivat kituvia ja tuskin ollenkaan kukkivia . 

Jouni pääsi nyt aloittamaan oman erikoistyönsä, puihin kiipeämisen. Kol
messa tunnissa hän ehti kiivetä noin kymmeneen kuuseen. Tuloksena oli ret
kemme tähän asti ehkä arvokkainta siemensaalista. Kuusenlatvoihin kiipeämi

nen sujui Jounilta ainakin maasta katsottuna helposti, vaikka tuuli ja puiden 
voimakas heiluminen vaikeuttivatkin käpyjen keruuta . 

Lehtikuusen käpyjä oli melko vähän, ja koska lehtikuusiin kiipeäminen 
muutenkin oli melko hankalaa puuhaa, päätettiin tämän puulajin siementen 
keruusta toistaiseksi luopua . Jouni tosin ehti s itkeästi mutta tuloksettomasti 
yrittää ,ehtikuusten latvoihin pääsyä melko helposti kiivettävien kuusenrun
kojen kautta. 
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Saalista kertyi käpyjen ja siementen muodossa joka tapauksessa riittä
västi. Vähitellen alkoi työskentely tuntua lihaksissa ja varsinkin hermoissa. 
Mäkärä- ja polttiaispilvet olivat päivän mittaan yhä tiheämpiä, ja vaikka 
hyönteisöljy niitä kark o ttikin, vähitellen olivat nenä, silmät ja suu täynnä 
inhottavia hyönteisiä. Järven rannasta kuulunut kehotus ruokatauolle sai kaik
kien metsässä puuhailevien varauksettoman kannatuksen osakseen. Aavistimrne 
lisäksi, että Jelena Iosifovna ja metsänvartija olivat rannassa valmistelleet 
ilmeisesti melko monipuolista lounasta. 

Raakaa sampea ja 
pakuriteetä 

Ruokatauko oli monella tavalla mieliinpainuva. Heti aluksi sain itse ran
taan tultuani uistimeeni muutamalla yrityksellä kolme s ä rkikalan näköistä, 
paikallisten asiantuntijoiden tsebak-nimellä kutsurnaa, reilun vaaksan mit
taista kalaa. Nuotion ääressä rannalla istuva muu seurue otti kalat suosion
osoituksin vastaan, mutta kalastusintoni laimeni pian, kun selvisi miten paljon 
ja minkälaista kalaa jo oli valmistettu lounasruoaksi. 

Alkuruokana nuotion äärellä oli lohenmätiä ja sampikeittoa. Välillä nie
laistiin raakaa, vasta paloitel tua. suolalla ja pippurilla höystettyä sammen
lihaa. Venäläiseen tapaan ruokajuomista oli ensimmäisenä konjakki, jonka 
jälkeen vasta avattiin kirkkaampi juomapullo. Leivän ja mädin lisäkkeenä oli 
kuusimetsästä itse poimittuja leveä lehtisen sipulin varsia. Pääruokana oli 
hiillostettua keta-lohta, ja välillä saattoi myös maistella tikun nenässä käris 
tettyä sianihraa raa 'an kokonaisen valkosipulin kera. Ehkä erikoisin herkku 
oli kuitenkin jälkiruokajuoma, pakuritee. Talja oli nimittäin kirveellä kapaut
tanut löytämänsä vanhan koivun kyljestä irti tuon sienen muodostaman mustan 
möykyn, jota sitten oli keitelty vedellä täytetyssä sangossa nuotiolla. Tulokse
na oli pikimusta juoma, joka maistui rnakealta jo ennenkuin siihen oli lisätty 
tarjolla ollutta paikallista lehrnushunajaa. - Ruokailun aikana saatiin rnäkärä
parvet hieman harvenemaan eri puolille sytytettyjen savuttavien.kuivasta kas
tikkaheinästä tehtyjen nuotioiden avulla. 

Olo oli melko raukea, kun ruokailun jälkeen lähdettiin veneillä noin puo 
len kilometrin päässä niinikään järven rannassa olevaan lehtikuusimetsään. 
Syynä väsymykseen oli yhtä paljon rasittava lounas kuin jo melko työteliäs 
maastoretkemmekin. Koko ajan tihenevät rnäkäräparvet saivat meidät kui
tenkin toimimaan nopeasti, ja uusi kohde saatiin loppuun käsitellyksi tunnissa. 
Siinä ajassa Jouni ehti jopa kiivetä lehtikuusen latvaan ja heittelemään sieltä 
alas arvokkaita käpyjä. Koska lehtikuuseen kiipeäminen oli joka tapauksessa 
hidasta ja jopa vaarallistakin hauraiden oksien vuoksi, päätettiin lisää lehti
kuusen käpyjä saada kaatamalla sopiva puu. Metsänhoitoalueen miehet sai
vatkin moottorisahallaan melko nopeasti haluarnamme puun nurin. 

Kun Jounin ja Pentin kanssa vielä keräsin eri kasvien siemeniä ja luette
lain kasvilajeja, alkoi rannasta kuulua seurueemme muun osan hieman kärsi 
mättömiä huutoja . Mäkäröiden hyökkäykset alkoivat nimittäin tehota jopa isän
tiimmekin, jotka sentään meitä paremmin olivat näihin hyönteisiin tottuneet. 
Kun vihdoin mäkäräparvien takaa-ajamina juoksimme rannassa odottaville ve
neille kello osoitti jo lähes seitsemää . 

Amurin aalloilla puhaltava tuuli vihdoin karkotti pois meitä ahdistavat 
hyönteisparvet, joiden jättämät jäljet alkoivat näkyä lähe s kaikkien kasvoissa. 
Aamuista reittiä palattiin Susaninoon. Tiedossamme oli, että nyt oli viikottai-



~· Riippunaavaa vanhassa 
ajaninkuusi-pihtametsässä Aksa 
järven rannalla . Valokuvat: 0. 
Luukkanen ja (kuvat 2 ja 7) Jouni 
Mikola. 

!:l&.:_!_. Epiphytic Usnea lichens 
in old Picea jezoensis and Abies 
nephrolepis trees at Lake Aksha . 
Photographs by 0. Luukkanen 
and (2, 7) Jouni Mikola. 

~· Ruokailua Tahtan hoitoa
lueen tapaan Aksa - järvellä. 

!:i&_1_: Lunch in Takhta Forest 
District style at Lake Aksha. 
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nen kylpypäiväkylän yleisessä saunassa, ja kasvoissa kihelmöivät hyönteisten 
puremat innostivat meitä palaamaan kylään mahdollisimman nopeasti. 

Saunailta Susaninossa 

Susaninon rantaan saavuttuarnrne olimme jo juoksemassa kohti puolen 
kilometrin päässä rantatörmällä sijaitsevaa, houkuttelevasti valaistua, suurta 
hirsistä saunaa, kun vasta iltaohjelman todellinen kulku selvisi. Kaksi tuntia 
aikaisemmin lounaan päättäneelle, korviaan myöten k ylläi selle seurueellemme 
ilmoitettiin kylän ruokalasta, että tilattu illallinen oli nautittava välittömästi 
ja että ruokalan isäntäväki harvinaisten vieraiden kunniaksi oli varta vasten 
valmistanut aivan erikoisen illallisen. 

Sauna sai siis odottaa, ja sinne toimitettiin sana, että virallista kylpy
aikaa toivottiin jatkettavaksi suomalaisten vieraiden vuoksi. Siirryimme siis 
ruokapöydän ääreen, ja tilanteen koko vakavuus alkoi paljastua. Ruoan pelkkä 
näkeminen herätti vatsoissarnrne levottomia tunteita, mutta mitä tehdä, kun 
pöydässä oli sorsakeittoa ravintolan isännän edellisenä iltana ornakätisesti 
ampumista kauden ensimmäisistä sorsista ? Pöydässä oli lisäksi kasoittain 
juuri meitä varten paistettua sajan-karppia sekä tietenkin kukkurallinen astia 
vastasuolattua lohenmätiä. Emäntä kiikutti jo pöytään rasvassa tiriseviä ohu
kaisia hapankerman kera, kun vihdoinkin onnistuimme saarnaan aikaan pienen 
muutoksen ruokalistassa . Niin hyvin seurueen suomalainen kuin neuvostoliit
tolainenkin osapuoli oli yhtä mieltä siitä, että tilanne oli vakava: tänään oli 
totta tosiaan syöty minkä tahansa arvosteluperusteen mukaan jo aivan kylliksi. 

Sorsakeitto päätettiin nauttia loppuun, vaikka itse sain vain vaivoin mehe
vät ja todella suussasulavat sorsanlihat kalutuiksi. Paistettu kala ja ohukaiset 
siirrettiin yhteisellä päätöksellä seuraavan päivän aamiaiselle. Tilanteesta oli 
siis selviydytty olosuhteisiin katsoen hyvin. Pian kiirehdimme saunalle, vaikka 
vatsarnrne olivatkin hieman eri mieltä tästä ohjelman järjestyksestä. 

Hieman raukeasta olosta huolimatta saunominen maistui. Tutustuimme 
venäläisiin saunatapoihin -- kosteaan ja pimeään löylyhuoneeseen ja hillittö
mään tammi - ja koivuvastojen läiskytykseen. Saunan vaikutus oli joka tapauk
sessa aivan kotoinen, ja päivän rasituksista jo hieman toipuneina palasimme 
hiljaisessa, lärnpöises sä tihkusatees sa majatalolle. 

Oma vaikeutensa oli kylän kujien pimeillä jalkakäytävillä kulkemisessa. 
Lehtikuusilankuista rakennetuilla jalkakäytävillä törmäsi pimeässä mitä eri 
laisirnpiin eläviin kohteisiin . Lukuisimpia olivat kiltin tuntuiset koirat, mutta 
ehkä yllättävirnpiä nautaeläirnet, varsinkin tumman väriset. Kaikkia aisteja 
apuna käyttäen vältimme yhteentörrnäykset ja tiukkaalta jalkakäytävältä 1 iejui
seen maahan putoarniset ja selvisirnme takaisin kylän vastakkaisella puolella 
olevaan rnajataloon. 

Jouni ja Pentti olivat selvästi minua pirteärnpiä ja kaverukset rupesivat 
ahkeraan työhön lajittelernaan ja luettetoimaan päivän saalista. Itse virkosin 
(tai oikeammin vatsani virkosi) työkuntoon vasta Toljan ja Aleksandr Aleksand
ravitsin tarjoaman teen jälkeen. Kun Jouni ja Pentti jo nukkuivat, huomasin 
päiväkirjaa kirjoitellessani , että kello läheni j o neljää aamulla. Pienen huo
neemme kohta täyttävää saalismäärää katsellessani totesin, että varsin antoisa 

päivä oli ohi. 
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Karhun jäljillä kerä.ysretkellä 

SllnnWI.tai 2$. 8. 1976. Vuorossa oH jalan~ehtävä tutkimusretki Su•anlnon 
kylän pohjoispuolella, Amurin oiualla rannalla kohoavalle Kamennyj -kukku
lalle. Yhdentoista aikaan oli joukkomme koossa metsäkonttorilla. Paikalle 
oli saapunut Pentin, Jounin, Toljan, Aleksandr Aleksandrovit$in, Jelena 
Iosifovnan ja minun lisäkseni metsänvartija, Viktor Nikitovits, kiväärillä 
aseistettuna ja valkoisen ja mustan pystykorvakoiran saattamana. Kylän lai
dasta lähtien, missä Iehtikuusiset jalkakäytävät päättyivät, joukkomme alkoi 
solua pitkänä jonona kohti loivasti nousevaa harjannetta. Joukon edellä juoksi
vat koirat vuoronperään polun kumpaakin puolta innokkaasti lähempää ja kau
empaa tutkien, seuraavana oppaana toimiva Viktor Nikitovits vakain erämiehen 
askelin ja koirien liilÖcUmista tarkkaillen ja aivan kärjen tuntumassa myös 
kolmimiehinen suomalaisjoukko, joka melkein yhtä innokkaana kuin koirat 
nuuski polun ympäristön pensaita ja puita. Hännän huippuna tuli Aleksandr 
Aleksandrovit~ joka puolestaan etsi tatteja ja rouskuja, sekä Jelena Iosifovna, 
joka otti retken ehkä enemmän hauskan piknikin kuin virkatyön kannalta. 
Vähän väliä joukkomme aina pysähtyi. Tavallisimpana syynä oli yleensä se, 
että joku suomalaisista oli löytänyt uuden kasvin, jota yhdessä pysähdyttiin 
katsomaan ja Toijan avustuksella määrittämään. Jo kylän laidasta alkaen 
alkoi siemen- ja kasvinäytesaalista kertyä, samoin muistiinpanoja ympäröi
västä metsästä ja maaston korkeudesta. Kovin äänetön ei tuo joukkomme ollut 
ainakaan alkumatkasta, ja oman osuutensa keskusteluun anto; myös Viktor 
Nikitovits, joka paikkakunnalla syntyneenä ja kasvaneena tunsi ympäristön 
hyvin. Koirat vainusivat pyitä polunvarren lepikoissa, mutta varmaan melusta 
johtui, että yhtään lintua ei sattunut vielä oppaamme ampumalinjalle. 

Puolentoista kilometrin kävelyn jälkeen pysähtyivät seurueen kasveista 
kiinnostuneet jäsenet matalaa mutkarunkoista tammea ja nuorta koivua kasva
vaan kuivaan· metsikköön tarkempia mittauksia ja kasvitutkimuksia tekemään. 
Panimme merkille miten tänne asti ulottui selffnä laiduntamisen vaikutus 
metsäkuvaan, karja kuljeskeli ilmeisesti melko vapaasti kylän ympäristössä. 
Omat vaaransa oli tällä laiduntamisella ainakin karjankasvattajille: oppaamme 
näytti tavallista paksumpirunkoisen koivun, jonka oksanhaaraan kolmen-neljän 
metrin korkeudelle karhu oli edellisenä kesänä nostanut tappamansa lehmän 
ruhon. 

Kotoisia kasveja: 
sananjalka ja puolukka 

Pintakasvillisuudesta oli aivan kotoisen "läköinen sananjalka silmiinpis
tävin. Sananjalkaa oli todella runsaasti, emmekä yhtään ihmetelleet sitä 
määrää, minkä hoitoalueen viranomaiset olivat ilmoittaneet keräävänsä tuota 
kasvia. Sen nuoret versot ovat llienin tapaan suolattuina ja aivan tietyllä ta
valla ruoaksi valmistettuna Japanissa suurta herkkua. Täältäkin suurin osa 
suolatueta sananjalasta meni juuri Japaniin, vaikka olimme i:tse nähneet 
sitä habarovskilaisenkin ravintolan ruokalistalla. Emme vain olleet kovin 
innokkaita sitä ravintolassa maistamaan, koska olimme tutustuneet Leena 
Hämet-Ahdin tutkimukseen, jossa varoitettiin sananjala.n syönnistä tuossa 
kasvisaa ilmeisesti piilevän kavalan myrkyllisyyden vuoksi. Ehkä Kaukoidän 
sananjalat kuitenkin ovat ominaisuuksUtaan suomalaisista poikkeavia -- tun
netaanhan sienien ja marjojenkin joukosta saman lajin maantieteellisiä, maul
taan ja muilta ominaisuuksiltaan erilaisia rotuja. 
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Kuva 3 . Matkalla Kamennyj-kuk
kulalle metsänvartijan opastuksella. 

~ Hiking towards the Kamen
nyi Ridge in the r ange r ' s footsteps . 
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Kuva 4. Kansainvälistä yhteistyötä 
käytännössä: J . Mikola ja A . A. Jab 
lokov keräämässä katajan (Juniperus 
sibirica) siemeniä Larix gmelini 
- metsässä; taustalla pensassembraa. 

Fig. 4 . International cooperation in 
practice: J . Mikola and A . A . Yablo
kov collecting Juniperus sibirica 
seed in Larix gmelini forest. Pinus 
pumila shrubs in the background. 
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Tutkimme vielä hetken viereistä rehevää puronnotkoa, johon meitä hou
kuttelivat komeiden pihtakuusien ryhmä ja rehevä, erääksi sorvarinpensas
lajiksi osoittautunut pensas, josta keräsimme pussillisen koreita siemeniä. 
Jatkoimme matkaa ylöspäin ja tavoitimme pian edelle ehtineet, lepotaukoa 
viettäneet seurueen muut jäsenet. Vielä vähän matkaa kuljettuamme tulimme 
lehtikuusen ja tammen muodostamaan metsään, jossa kasvoi rehevänä kotoi
sen näköisenä ja makuisena aivan tavallinen puolukka. Marjojen syönnin ohella 
maltoimme tietenkin kerätä pussillisen marjoja myös siemennäytekokoelmaam
me. Tällä kohtaa, ilmapuntarimme osoittaessa 250 metrin korkeutta, olimme 
selvästi tulleet uuteen kasvi 11 isuusvyöhykkeeseen. Tämän näköinen kasvilli
suus, nimenomaan lehtikuusi metsäpuunaja puolukka ja muut varvut aluskas
villisuutena, oli oikeastaan tyypillistä paljon pohjoiseromille alueille. Ylös
päin kapuamalla pääsimme nyt tutustumaan tähän Kaukoidän pohjoiseen kasvil
lisuuteen. 

Tutkimme siis ympäristön tarkasti, mutta emme unohtaneet valokuvailla 
nyt mahtavana edessämme l<vittäytyvää Amurin jokiuomaa. Joenvarsiniityt 
erottuivat kellertävinä, ja niityiltä pystyi erottamaan heinäsuovatkin pieninä 
pisteinä . Hyvin kaukana näkyi kilometrin korkeuteen kohoavia huippuja joen 
itäpuolella, ja huipuilta pystyi kiikarin avulla erottamaan metsättömät, paljaan 
kiviken peittämät ylimmät rinteet. 

Tutustumme soopelin 
pyyntiin 

Emme vielä olleet oman harjanteemme huipulla ja jatkoimme siis mat
kaa edelleen ylöspäin. Metsässä oli lehtikuusta yhä enemmän ja tammea yhä 
Vähemmän mitä ylemmäksi nousimme rinnettä . Vaikka pensassembraa oli 
siellä täällä näkynyt aivan kylän lähettyviltä asti, vasta täällä alkoi näitä koris

teellisia matalia mäntyjä olla yleisesti kaikkialla. Jotkut männyistä olivat 

jopa neljän metrin korkuisia. Harmiksemme emme vain löytäneet yhtään 
ainoata käpyä tästä meitä kovasti kiinnostaneesta lajista. Ilmeisesti käpyjä 
oli näillä seuduin ollut tänä vuonna kovin vähän ja mahdollisesta sadosta oli
vat pähkinähakit, tikat ja maaoravat sekä monet muut metsän eläimet pitä-
neet jo huolen. 

Pian kiinnitti huomiomme lehtikuusimetsään, pensassembrojen suojaan 
kyhätty omituinen rakennelma. Viktor Nikitovits selitti, että kysymyksessä 
oli soopeliloukku. Tarkemmin tuota miehenkorkui s ta laitosta katsellessa muis
tui mieleen hämärästi kuva Suomessa muun muassa lappalaisten käyttämistä 
näätäeläinten loukuista, jotka tosiaan olivat aivan samalla periaatteella toi
mivia. Täällä, kuten oppaamme selitti, nuo loukut olivat soopelin pyynnissä 
Yhä tärkeitä. Kullakin ammattimetsästäjällä on oma alueensa pyyntiä varten 
ja tietenkin oma kiintiönsä pyydystettävistä eläimistä. Juuri tässä metsä tar
josi arvokkaalle riistalle hyvät elinmahdollisuudet. Petoeläinten saaliseläin 
ten määrä vaihteli sembran siementen määrän mukaan, ja täten myös soo
pelinkin runsaus oli tuosta pensasmaisesta männystä riippuvaa. Pensassemb
ran siemeniä keräsivät ihmisetkin syötäväksi, vaikka nuo " pähkinät" eivät 
olleetkaan etelä mpänä kasvavan koreansembran tai Siperian varsinaisen semb 
ramännyn siementen veroisia. 



Kasvien, lintujen ja 
maaoravan metsästystä 
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Ylempänä jyrkemmäksi muuttunutta rinnettä jo hieman hitaanpuo
leisesti nousten tulimme vähitellen harjanteen korkeimmalle kohdalle, 
jossa totesimme olevamme 430 metriä merenpinnan yläpuolella. Aivan 
huipulta, josta lehtikuusikko oli hakattu ja jossa nyt viheriöi elinvoimai
nen luonnostaan syntynyt lehtikuusitaimikko, löysimme harvinaisia kivikko
kasveja, mm. Dryopteris fragrans - saniaisen. Siellä täällä kituvina 
kasvavissa ajaninkuusissa oli käpyjä, sensijaan pensassembran ja lehti
kuusen siemeniä emme yrityksistä huolimatta täältäkään löytäneet. 

Kaikkiaan kolmisen tuntia viivyimme harjanteen huipulla. Aika kului 
metsän mittailemisessa ja niukkalajisen, mutta silti mielenkiintoisen 
kasvilajiston tutkimisessa ja keräilyssä. Emme unohtaneet tietenkään 
upeiden maisemien valokuvailua emmekä täällä kaikkein rehevimpänä 
kasvavan puolukan keräilyä - muuhunkin tarkoitukseen kuin näytteeksi. 
Tolja näytti jopa keräilevän puolukoita ihan talven varaksilcin. 

Juuri lähdön hetkellä löysin itse yhden tämän päivän hienoimmista 
saaliista, Rhododendron sichotense - alppiruusupensaan, jossa lisäksi 
oli runsaasti siemeniäkin. Olimme tavanneet lajin jo edellisen päivän 
kohteessamme, mutta siemeniä siitä oli silloin löytynyt vain pari pientä 
kodallista. Nyt saimme sitäpaitsi tuon lajin kerätyksi aivan toisesta kor
keusvyöhykkeestä. 

Levänneinä ja taas virkeinä lähdimme laskeutumaan rinnettä takai
sin kohti Susaninon kylää. Viktor Nikitovits riensi edelle koirien saat
tamana ja pelästytti hetken kuluttua muun seurueen pahanpäiväisesti. 
Juuri kun melkein jokainen oli jonkin kasvin äärelle kumartuneena, 
kuului yhtäkkiä laukaus aivan viereisestä lepiköstä ja laukausta seurasi 
koirien raivokas haukunta . Itse olin tutkimassa pientä omenapuun tainta 
ja pelästyin niinkuin muutkin. Mieleeni tuli ajatus karhusta ja tapetuista 
lehmistä ••• Ampumisen syy selvisi pian, kun Viktor Nikitovits ilmestyi 
luoksemme. - Leppäpensaassa oli pyy, mutta taisin ampua ohi, hän sa
noi naureskellen. 

Tuoreen hakkuuaukean äärelle pysähdyimme alastulomatkalla hieman 
pitemmäksi aikaa. Syynä olivat jälleen maisemat, jotka tästä avautuivat 
upeampina kuin missään koko retkemme aikana tätä ennen. Rauhallisen 
lepohetken keskeytti äkkiä Jelena Iosifovuan kiljaisu: - Burunduk! En heti 
keksinyt, mikä tuo otus voisi olla, ja kun koiratkin taas innostuivat hauk
kumaan äänekkäästi, odotin hieman suurempaa petoa kuin se pikkuriik
kinen maaorava, jonka vihdoin erotin lehtikuusen latvasta. Ruskea, kel
tajuovainen eläin liikkui vil.klraaSi ja asettui lopulta uteliaana katselemaan 
haukkuvia koiria muutaman metrin k<rl<eu:lelle lehtikuusen oksalle niin, 
että sain siitä jopa lähikuvia. Vasta kun Viktor Nikitovits alkoi kepillä 
hakata puun runkoa, eläin lähti oksaltaan. 

Ennen kylään paluuta saimmto vielä uusia puulajeja kerätyksi, mm. 
ensimmäisen kerran Acer mono - vaahteraa. Alarinteellä tapasimme 
ryhmän Susaninon kal~taalla töissä olevia Habarovskin teknillisen kor
keakoulun opiskelijoita. Sieniretkellä olevat nuoret valittivat sienien vä
hyyttä. Kylän laidassa Viktor Nikitovits erosi meistä yhtä yllättäen kuin 
hän oli joukkoorrune aamulla liittynyt. Hädin tuskin ehdimme kiittää häntä 
opastuksesta ja miellyttävästä seurasta. 



Kuva 2· Maaorava 
(Eutamias sibirica). 

Fig • ..2· Ground squir
rel on larch stem. 

~va 6. Kantosiipialua 
saapuu Suaaninoon. 

~. The hydrofoil 
arrivea at Susanino 
Pier. 

~va 1· Ruokailu& 
Ultain hoitoalueen 
tapaan (Gera-joki) . 

~. Lunch in 
Ulchski Forest Dia
trict atyle (Gera 
River) . 
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Ruokallun jälkeen (ateria oli onneksi tällä kertaa yhdistetty lounas 
ja päivällinen, joten vältyinune ylensyömiseltä) alkoi taas kerätyn ai
neiston käsittely. Selvisinune urakastamme tällä kertaa kellon osoittaessa 
kahta tuntia yli puolenyön. Ehdimme pakata ta varamme ennen nukkumaan
menoa. Seuraavan päivän ohjelmassa olisi siirtyminen seuraavaan tuki
ko~taan. 

Tuomen marjoja 
matka eväänä 

Maanantai 30. 8. 1976. Aamiaisella olimme kaikkine reppuinemme 
ja säkkeinemme kello yhdeksältä. Emme syödessämme pitäneet kiirettä, 
koska heti ilmeni, että kantosiipialus, jolla meidän oli tarkoitus matkustaa, 
oli aamusumun vuoksi myöhässä. Ruokalassa oli puhelin, jonka avulla 
muutkin matkustavaiset tiedustelivat edellisestä Tahtan kylästä, oliko 
alusta jo nähty. Rannassa kului toista tuntia nopeasti iloisen saattaja
joukon seurassa. Välillä ehdin jopa kaiastelemaan laivalaiturilta, tällä 
kertaa tuloksetta. Aivan yllättäen kantosiipialus sitten ilmestyi sumu
pilvien välistä joelta, ja kovalla kiireellä kokosimme hajallaan olevat 
tavaramme laiturilta. Gennadi Vasiljevits antoi meille lähtöhetkellä 
Amur-aiheisia rintamerkkejä,ja me puolestamme ojensimme Jelena 
Iosifovnalle lähtiäisiksi Suomea esittelevän kirjasen. 

Kovan tungoksen läpi pääsimme vihdoin istumapaikoille laivaan, täl
läkin kertaa hienoimpaan osastoon eli etumatkustamoon. Edessä oli noin 
tunnin matka etelään, siis vastavirtaan, Bogorodskojen kylään. 

Rantamaisemia ihaillessamme tutustuimme myös matkaseuralai
siimme. Kahden viehättävän nuoren naisen seurasta kiinnostuimme heti 
kun huomasimme heidän eväinään syövän tuomenrnarjoja. Dendrologiset 
päämäärät mielessämme aloitimme tutustumisen, joka myös johti tu
lokseen: saimme viljellyn tuomen marjoja kokoelmiimme ja saimme myös 
omakohtaisesti maistaa näitä lähes ainoan täällä viljellyn hedelmäpuun 
antimia. Tytöt antoivat lopulta marjoja meille suorastaan kourakaupalla. 

EnJi tutustuminen 
Bogorodskojeen 

Bogorodskojessa oli juhlallinen vastaanotto Ultsin metsänhoito
alueen johtajan tullessa itse laivaranta.an mukanaan päämetsänhoitaja ja 
kaksi henkilöautoa kuljettajineen. Huomasimme heti , että olimme tulleet 
suurempaan asutuskeskukseen kuin mitä Susanino oli ollut. Täällä oli 
tosiaan katujakin ja jopa tiilisiä asuintaloja (asukasluvun kuulimme myö
hemmin olevan noin kolmetuhatta) . Katujen jalkakä ytävät olivat Susaninosta 
tuttua mallia, lehtikuusilankuista rakennettuja. Liikenne Bogorodskojen 
kaduilla oli vilkasta, toisin kuin Susaninon idyllisillä kotielä inten täyt
tämillä kujilla. 

Kävelimme saattajinemme l ä hellä laivarantaa olevaan hotelliin, 
kaksikerroksiseen tiiliseen rakennukseen. Ohjelmassa oli normaaliin 
tapaan majoittuminen ja kylään tutustuminen, senjälkeen lounas l ähei
sessä ruokalassa ja iltapäivällä käynti hoitoalueen toimistossa, jonne 
meitä tultiin oikein autoilla hakemaan. Kanttorilla seurasi hyvin saman
tapainen keskustelu kuin Susaninossakin. Nytkin h yvin pian puhuttiin etu-
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päässä Suomesta, olimmehan täälläpäin outoja ja harvinaisia vieraita. 
- Hotelliin kävellen palatessamme poikkesimme myös kylän tavarataloon, 
jossa varsinkin kirjaosasto kiinnosti meitä . Toljan opastuksella kävim
me läpi kasvitieteelliset kirjat, joita tosiaan löytyi paikkakunnan kokoon 
nähden yllättävän paljon. Löysimme ja ostimme muun muassa Toljan 
isän kirjoittaman uuden kasvikirjan, joka kuuleman mukaan oli Habarovs
kista jo kauan ollut loppuunmyyty. 

illalla palasimme jo lounaalla tutuksi tulleeseen "Amurin aallot" -
nimiseen raintolaan ja tällä kertaa sen hienoimpaan, yksinomaan meille 
varattuun saliin, jota koristivat Amurin maisemia esittävät eloisat seinä
maalaukset. Paikalla olivat jo sekä hoitoalueen johtaja Gennadi Leonidovits 
Barysnikov että päämetsänhoitaja, Ivan Romanevita ~evtsov. Jälleen ker
ran olimme siis tervetuliaisillallisella. Isännät tahtoivattäällä kuten kaik
kialla muuallakin osoittaa parhainta vieraanvaraisuuttaan. Me puolestam
me aloimme jo saavuttaa jonkinlaista kokemusta tällaisiin tilaisuuksiin 
kuuluvista menoista, vaikka Pentti ja Jouni jostain syystä vielä vähän 
ujostelivat asiaankuuluvien puheiden pidossa. 

Hyvissä ajoin pääsimme hotelliin -- joka nyt tosiaan tuntui ylel-
lisyydeltä vesijohtoineen ja muine mukavuuksineen. Pentti tapansa mukaan 
täytti huoneen lattian kuivumaan levittämillään pap eriarkeilla. Kaikki 
pöytä- ja ikkunatila puolestaan täyttyi erikokoisista paperi- ja kangas
pusseista, jotka niinikään piti homehtumisen estämiseksi levittää kuivu
maan. Hotellin siivoja, joka oli tuomassa kukkamaljakkoa huoneeseemme, 
pelästyi pahanpäiväisesti huoneemme nähtyään ja totesi myös, että emme 
ansalnneel .tai .tarvinneet kukkakimppua {lopullinen syy jäi hieman epäsel
väksi). 

Villissä metsässä lohijoen 
varrella 

Tiistai 31. 8. 1976. Uudelle päivälle oli tiedossa tiivis ohjelma maastos
sa. Kello 9. 30 odotti meitä satamassa hoitoalueen 170 -hevosvoimainen 
dieselturbiinivene. Retkelle lähtivät sekä hoitoalueen johtaja että päämet
sänhoitaja. Johtajalla, Gennadi Leonidovitsilla oli mukanaan kaunis tuuhea
turkkinen, hieman samojedikoiraa muistuttava pystykorva, nimeltään 
Dik (suomeksi "villi") . Venettä ohjasi hoitoalueen oma mies, Vasili 
Jemeljanovits Tselodjuk. 

Ajoimme alavirtaan kaikkiaan pariky=entä kilometriä Amurin itä
rantaa seuraten. Ni~njaja Gavan -nimisen kylän pohjoispuolella käännyim
me idästä Amuriin laskevalle Gera-joelle, jota päätimme nousta kunnes so
piva kohde löytyisi. Parin kilometrin päässä joki laajeni lähes kilometrin 
pituiseksi järveksi, jonka etelärantaa reunusti koskemattomaita vaikut
tava, rantaan saakka tiheänä ulottuva havurnetsä . Kuusten ja pihtakuusten 
joukossa erottui mahtavia yksinäisiä lehtikuusen runkoja. Sopivan ankkuri
paikan löydettyämrne nousimrne täällä maihin. Päätimme aloittaa tutki
mukset tiedusteluretkellä. Pentti päätti tutustua maihinnousupaikkamme 
lähimpään ympäristöön, Jouni lähti kävelemään alavirtaan Arnurin suun
taan ja itse lähdin seuraamaan sivujokea ylävirtaan . Mukaani sain Dik-

• koiran, jonka kanssa olin ilmeisesti ystävystynyt. 

Seurasin sivujoen vartta pitäen joen näkyvissäni, jotta en eksyisi. 
Metsä oli tosiaan täysin koskematonta. Tuulen kaatamia runkoja oli melko 



Kuva 8. Ohotanpihtaa kaadetaan käpy
jen keruuta varten. 

Fig. 8. Abies nephrolepis is being cut 
for seed collection. 

11 0 

Kuva 9 . Pinus pumila -vyöhykkeessä 
Amurin laakson rinteessä {300 m mpy. ). 

Fig. 9. In the Pinus pumila zone 
{300 m above sea level) on the slope 
bordering the Amur valley. 
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runsaasti, mutta kaatuneissa pihtakuusissa ei ollut käpyjä. Kuusisaa sen
sijaan oli kaikkialla käpyjä runsaasti kuten aikaisemmissakin paikoissa. 
Yllättäen totesin, että aivan metsän reunassa, viitisen metriä korkean 
jyrkän rantatörmän päällä, kasvoi alppiruusua parin metrin korkuisena 
tiheänä pensaikkona. Kyse-essä oli sama Rhododendron sichotense- laji 
jota Susaninossa olimme pitäneet suurena löytönä . Täällä sitä oli vaikka 
millä mitalla ja kaiken lisäksi runsaasti siementä sisältävänä. 

Joen rantakivikassa huomasin pian kuolleen lohen ja vähän ajan kulut
tua toisen ja kolmannenkin. Ranta oli aivan täynnä mätänemistilassa olevia 
kaloja. Tässä oli siis Tyynenmeren lohien kutujoki, jollaisista olin niin 
paljon lukenut ja kuullut kertomuksia. 

Noin kilometrin päässä maihinnousupaikastamme Dik alkoi innok
kaana haukkua kauempana metsässä. Hiivin ääntä kohti ja toivoin näke
väni jonkin, toivottavasti vähemmän vaarallisen, villieläimen. Koira 
tuli pian luokseni innokkaan tuntuisena ikäänkuin kehottaen mukaansa. 
Mitään ei metsästä kuitenkaan löytynyt, joten arvoitukseksi jäi, mikä otus 
siellä oli liikkunut. 

Palasin maihinnousupaikalle, jonne Pentti ja Jouni vähitellen 
saapuivat. Totesimme veneen lähiympäristön kaikkein antoisammaksi 
ja ryhdyimme tutkimus- ja keräystyöhön. Keräys kävi nyt joutuisasti, kun 
Vasili Jemeljanovits 'kaatoi Druzba - moottorisahanaan kätevästi halua
mamme puut. Saimme lopulta jopa lehtikuusen ja pihtakuusen käpyjä saa
liiksemme. 

"Kevyt kenttälounas " 

Työt saatiin sopivasti päätökseen lounastaukoon klo 14.30 mennessä. 
Aito amurilainen kenttälounas oli tällä kertaa katettu moottoriveneen 

katoksen päälle, mistä se nautittiin seisten. Ruokana oli tietenkin kalaa 
eri muodoissa. Noin metrin pituisesta sammesta paloiteltiin raaka liha 
pesuvatiin, kunnes sitä oli kukkurapäinen kasa. Sammenliha nautittiin 
sellaisenaan, suolalla ja pippurilla höystettynä . Lohesta ja sammesta 
oli tehty keitto, josta kalaa riitti puolen kilon kimFale jokaiselle. Kaiken 
kaikkiaan hetki maljapuheineen oli sopiva myös siihen, että Gennadi 
Leonidavitsille luovutettiin retkikunnan kankainen tunnusmerkki muis
toksi vierailustamme. 

Ruokaa oli taas todella valtavasti. Koska Pentillä ja minulla oli edel
leen vatsavaivoja edellisestä ylensyömisestä Susaninossa, Jouni joutui 
syömään meidänkin puolestamme. Se ei Jounille tuottanut vaikeuksia. 

Ruoan jälkeen lepä.ilimme rantatörmällä teetä juoden. Nyt oli myös 
tilaisuus tarkemmin tutustua itse j okeen. ilmeni että lukemattomien kuol
leiden parin-kolmen kilon painoistengorbusa -lohien lisäksi rantavedessä 
oli myös vielä eläviä., mutta puolikuolleita lohia, joita koirakin innokkaana 
yritti tavoittaa. Itse emme olleet lohenpyynnistä kiinnostuneita, koska 
tiesimme nuo kutupaikoilta tänne ajelehtineet kalat nyt syötäväksi kelpaa
mattomiksi. Taigan eläimille kärpäsistä karhuihin ne ilmeisesti olivat 
tärkeää ravintoa. Luonnon kiertokulkukin selkeni meille: rannoilla sikiävät 
sankat kärpäsparvet olivat vuorostaan lohenpoikasten ravintoa. 

Pian huomasimme, että kotimatkalla alkoi olla kiire. Olimme nimit
täin päättäneet poiketa Niznjaja Gavan- kylän pohjoispuolelle, Amuriin 
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viettäville kalliorinteille pensassembran käpyjä etsimään, mikäli vir
rassa löytäisimme sopivan ankkuripaikan. Gera-joeltakaan emme pen

sasembran käpyjä olleet löytäneet, vaikka noita pensaita kyllä kasvoi 

rantatörmällä vaikka millä mitalla. Arvelimme pensaiden kukinnan mah

dollisesti onnistuneen paremmin valoisammilla kalliorinteillä . 

Amurin rantajyrkänteellä 

Kello 17:n maissa olimme vihdoin rantautuneet Amurin pääuoman var
ressa. Jyrkän rinteen alla joki oli syvä ja virta vuolas, mutta veneen 

keula saatiin pysymään rantasomerikossa ja laskuportaat heitetyksi .mai

hin. Sovittiin, että Jouni, Tolja ja minä käyttäisimme kolme tuntia mah
dollisimman ylös kapuamiseen sillä aikaa kun Pentti tutkisi lähiympäris

tön. Hoitoalueen miehet jäivät teen keittoon rantaan, mutta Dik-koira 
valitsi meidän seuramme ja lähti edellämme juoksemaan ylös kivikko
rinnettä. 

Tunnin nousun jälkeen olimme edenneet 200 metrin korkeudelle joen 
pinnasta (joki oli näillä main lähes merenpinnan tasossa) ja keränneet 

jo koko joukon siemeniä ja kasvihavaintoja. Pensassembran käpyjä emme 

pettymykseksemme täältäkään löytäneet. Rinne oli tosiaan jyrkkä, ja pai
koin ei päässyt etenemään muuten kuin mäntypensaista tai tammen vesois

ta tukea hakien. Maa oli helposti vierivien kivien ja suurempienkin loh
kareiden peitossa, mitään polkua ei aivan alkumatkaa lukuunottamatta 

rinteestä löytynyt. Eniten väsyi joukostamme aluksi niin innokkaana mu

kaan lähtenyt koira, jonka ylpeys kuitenkin esti sitä palaamaata takaisin 

alas. Koiran takia j ouduimme pysähtelemään tuon tuostakin, ja tauolla 

koira melko surkeana läähätti maassa. Itse olin oikeastaan iloinen yli 
määräisistä pysähdyksistä, sillä aloin tuntea nousun jaloissani. 

Totesimme, että huipulle emme ehtisi ja että pensassembran käpyjä 
ei olisi enempää ylhäällä kuin alhaallakaan. Nousimme kuitenkin aina 

300 metrin korkeuteen saakka, josta aukeni auringonlaskun valaisema 
maisema jokilaakson yli. Tällä korkeudella oli mäntypensaikko lähes ai

noana kasvillisuutena ja maa oli paljasta kivikkoa. 

Alhaalta kuuluva veneen hälytyssireenin törähdys havahdutti meidät 

huomaamaan, että laakso oli jo hämärän peittämä ja että aurinko oli meil

lekin lähettämässä viimeisiä säteitään ennen painumistaan länsipuolen 
vuorenhuippujen taakse. Määräaika oli kulumassa umpeen, ja edessä oli 

vielä vaivalloinen matka alas . 

Löydän Schizandran 

Tolja, Jouni ja Dik-koira pystyivät liikkumaan huomattavasti minua 

nopeammin alastulomatkalla, joten jäin pian muista jälkeen. Hämärän koko 

ajan tihentyessä yritin hieman jo hätääntyneenä kiirehtiä askeleitani mutta 

samalla myös vielä tehdä viimeisiä kasvihavaintoja. Alempaa kuului paitsi 

Jounin ja Toljan, vähitellen myös veneelle jääneen joukon kiirehtivää hu

huilua. 

Melkoisen uupuneena, tarkistaessani kaulassani riippuvasta ilma
puntarista paikan korkeuden (totesin olevani vielä 160 metriä joen pintaa 

ylempänä) huomioni kiintyi yhtäkkiä maassa rönsyilevään tutun näköiseen 
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kasviin. Siinä oli sitruunaköynnös, Schizandra chinensis, jonka yllätyk

seksemme olimme ensi kertaa koko retkellämme nähneet jo ylös kiive
tessämme, mutta josta innokkaista yrityksistä huolimatta emme olleet 

yhtään marjaa löytäneet. Arvelimme, että näin pohjoisesta, lajin levin

neisyyden äärirajalta, olisi turha ilmeisesti toivoakaan marjoja löytyvän. 

Nyt maata pitkin kasvavan köynnöksen versoja hieman kohottaessani 

en ollut uskoa silmiäni, kun näin pitkiä punaisia marjaterttuja . Keräsin 
nopeasti arvokkaat marjat talteen. Hämärässä juuri ja juuri erotin tammen 

rungoilla hieman alempana myös uusia köynnöksiä, joissa marjat olivat 
vielä suurempia ja kypsempiä. Olin alas tullessani ilmeisesti eksynyt 

Jounin ja Toljan käyttämältä reitiltä ja j outunut aivan uuteen paikkaan. 
Schizandran marjoja oli pensaikossa niin paljon, että lopulta ahmin niitä 

suuhunkin . Väsymys oli äkkiä hävinnyt ja ehkä siihen vaikutti osaltaan 
tuo löytämäni lääkekasvi, jonka eräänä ominaisuutena sanotaan olevan 
juuri piristävän vaikutuksen . 

Uusin voimin lähdin nyt jo melkein pimeässä etsimään tietä rinnettä 
alaspäin. Suunnistamista helpotti joen rannassa olevien sytyttämänä val
tava nuotio, jonka ympärillä erotin joen välkkyvää uomaa vasten hämäriä 

hahmoja. Alempana, polun löydyttyä, kulku kävi jo helpommaksi, ja nuo

tiota lähestyessäni pystyin jo melkein juoksemaan. Lähes viimeisillä 

voimillani en malttanut olla jo kaukaa ilmoittamatta Schizandran löyty
misestä ja huusin innoissani : - Limonnik nasjol! (Löysin Schizandran! ) . l ) 

Tulen ääressä hetken aikaa loikoiltuani ja pari mukillista teetä juotuani 
saatoin jo muillekin esitellä saalistani. Kaikille riitti jopa maistiaisia, 

vaikka en yhtä marjaa enempää kenellekään antanut. 

Kuun ensimmäisen neljänneksen valossa nuotion äärellä olisi mie

lellään viipynyt kauemminkin . Kuun siltaa Amurin aalloissa katsellessco 

mielen valtasi tunne siitä, että jälleen oli yksi onnistunut päivä saatu pää

tökseen. Edessä oli kuitenkin vielä kymmenen kilometrin venematka takai
sin Bogorodskojeen. Rauhallisen nuotiotunnelman katkaisi joella partioi

vien kalastuksenvartijoiden vene, joka tuli tarkastamaan, millä asioilla 
liikuimme . Kotimatkalla ei paljon puhuttu. Vasili Jemeljanovitsia lukuun

ottamatta taisimme kaikki, Dik-koira mukaanlukien, nukahtaa väsymyksestä 

ja heräsimme vasta veneen saapuessa Bogorodskojeen. Isännät hyvästelty

ämme kävelimme hotelliin pitkin autioita, kopisevia lankkukäytäviä . 

Keräyssaaliin käsittely ja päivän tapahtumien muistiin merkitseminen 
oli vievä meiltä vielä aikaa l ähes viisi tuntia. Kun pääsin päiväkirjamuis

tiinpanojen viimeiseen lauseeseen, Pentin ja Jounin jo nukkuessa, sammuivat 

yhtäkkiä hotellin ja ilmeisesti koko kylän valot kellon osoittaessa puoli kol-

mea aamulla. 
(Jatkuu seuraavassa numerossa) 

1
) Tämä osoittautui myöhemmin yhdeksi koko Amurin retken arvok-

kaimmista 1 öydöistämme. Seuraavan kerran näimme Schizandran marjoja 

vasta Habarovskin lähellä Hehtsirissä, n. 700 km Bogorogskojesta lou

naaseen. Sieltäkään marjoja ei löytynyt kuin aivan muutama. 
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'fapio K. Kallio 

TAMARISKIN MENESTYMil:MAHDOLLISUUKSiffi'A SUOMESSA 

Dendrologian Seuran kesällä 197 6 Ahvenalllllaalle suuntautuneena retkellä retke

läiset tapasivat Maarianhaminan hautausmaalla mm . useita outoja, mutta hyvin 

menestyneitä kasveja ja taimimyymälässä Tanskasta tuotettuja tamari skeja (Tama

•ix pentandra), joiden viihtymistä AhveDalllllaalla sopii ainakin epäillä (MIKOLA 

1976) . Epäily on varmaan aiheellista, mutta silti on ehkä paikallaan kertoa 

niistä kokemuksista, joi ta tamariskien kasvatuksesta Suomessa on saatu. 

Vuonna 1933 hankittiin puutarhantutkimuslaitokselle (silloiselle puutarhakoease

malle) Piikkiöön Tamarix pentandran taimi Alnarpin puutarhakoulun taimistosta 

Ruotsista (MEURMAN 1944) . Se oli hyväkuntoinen vielä 1944 kesällä. Sen lopulli

sesta kohtalosta ei kuitenkaan ole tietoja! myöhemmässäkään julkaisuasaan MEUR

MAN (1963) ei sitä kerro . Se oli kuitenkin kukkivana hengissä vielä 1940-luvun 

jälkipuoliskolla, mutta se lienee hävinnyt vuoteen 1950 mennessä. Tätä tamaris

kia lisättiin muutamia kymmeniä sekä puutuneista että ruohomaisista pistokkais

ta, jotka juurtuivat kohtalaisen hyvin. MID"RMAN (1944) mainitsee, että myös kaiJ<,

ki taimet säilyivät pakkastalvien 1939- 44 yli. 

Tamarix pentandra kasvoi Turun Yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Iso

Heikkilässä, jossa se muistikuvani mukaan kukki varsin komeasti 1940-luvulla. 

Karjalohjalla Tammistan arboretumissa ~svoi tamariskeja (MEURMAN 1944) , mutta 

niiden menestymisestä ei ole tietoja käytettävissä. 

KALLIO (1966) mainitsee Tamarix pentandran paleltuneen suojaisillakin paikoilla· 

Myös REISAEI'ER (1 973) toteaa tamariskien olevan Norjassa "ei täysin kestäviä" . 
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Kuva. -Tamarix pentandran kukkivia oksia (Valok. 0 . MEUlMAN 18 . 8 .1 944) 

Professori MElJRMANin optimismi perustui ilmeisesti siihen, että tämä tamariski

laji kukkii saman vuoden versoilla, joten versojen paleltuminen ei vaikuttanut 

kukintaan. Sen sijaan toinen tamariskilaji, T. tetrandra, jota lajia myös ko

keiltiin Piikkiössä (MEURMAN 1944), ei lainkaan kukkinut, joten se poistettiin 

laitoksen kokoelmista s,yksyllä 1944. Myös lajia T. edessana on kokeiltu Suomessa, 

mutta huonoin tuloksin (KALLIO 1966) . 

Mainittakoon , että tamariskien heimoon kuuluva laji , Saksan pensaskanerva (&
.E.icari a gennanica) kasvaa lummonvaraisena harvinaisuutena pääasi assa jokien 

rannoilla I narin Lapissa ja Norjassa. Tätä tamariskia muistuttavaa pensasta on 

kokeiltu Pi ikkiössä , mutta ilmeisesti sopimattomaata kasvupaikasta johtuen se 

kuoli muutamassa vuodessa. 

!_amarix pentandraa pidetään muuten sukunsa kauneimpana lajina (H.AHN 1966 , 

KRUSSMANN 1962) . Pensas pienine lähes suomunaisine sinivihreine !ehtineen muis

tuttaa jossain määrin kanervaa, mutta on tätä huomattavasti kookkaampi tullen 

meilläkin lähes 2- metriseksi . Se kukkii elokuusta alkaen pienin ruusunpunaisin 

kukin , jotka ovat valtavissa kerrannaiskukinnoi ssa (tähkiä huiskilossa). Juu

ret ovat syvään tunkeutuvia, mistä syystä sitä ja muita tamariskilajeja käyte

tään hiekkadyynien sitomiseen. Juurien rakenne vaikeuttaa kasvien siirtoa ja 

istutusta. Parhaiten lähtevät kasvuun ruukuissa kasvatetut taimet . 
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En pitäisi mahdottomana, että Tamarix pentandra- lajia voitaisiin kasvattaa edul

lisilla paikoilla Etelä-Suomessa, esimerkiksi rakennusten suojassa. Se edellyt

tää kuitenkin suojaisuuden lisäksi valoisuutta ja läpäisevää kevyttä maata se

kä luonnollisesti suojausta talveksi . Vaikka versot paleltuisivatkin talvella, 

nousee tyvestä voimakkaita ~ksyllä kukkivia uusia versoja. 
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Robert J Rainio 

MAAILMAN POHJOISIMMALLA MARJAKUUSIESIINTYMÄLLÄ 

Suomessa marjakuusi (Taxus baccata) tunnetusti esiintyy vain 

Ahvenanmaalla ja sielläkin vain lännessä ja etelässä; itäisestä 

saaristosta samoinkuin pääsaarten sisäosista se tyystin puuttuu. 

Mantereelle perustetuissa viljelykokeissa on Euroopan marjakuusi 

osoittautunut varsin araksi jopa Lounais-Suomen rannikolla; 

ahvenanmaalaisetkin alkuperät qvat kovina talvina kärsineet. 

Prof. S Saarnijoen väittämän mukaan se "paleltuu Etelä-Suomessa

kin lumirajaa myöten" (Metsien puut ja pensaat värikuvina). 

Euroopan marjakuusta onkin pidetty niin arkana ja mereisenä 

lajina, että se Ahvenanmaallakin selviää vain laajojen, lämpi

mien merenulapoiden äärellä. 

Ruotsin puolella marjakuusen esiintymiä on hyvin hajallaan 

ympäri maata, enimmäkseen meren tuntumassa, joskin sisämaaesiin

tymiäkin tunnetaan. Pohjoisessa on sen kauimmainen esiintymä 

kirjallisuuden mukaan Dahl-joen suistossa, siis Ahvenanmaan 

pohjoiskärkeäkin pohjoisempana. Ahvenanmaan kokemusten perus

teella on odotettavissa, että esiintymän noin pohjoisessa on 

Pakko sijaita jollakin meren saarella; kylmän laajan mantereen 

reunassa olisivat esiintymät aivan rannallakin jonkin verran 

Vaikeita kuvitella vai kuinka ? Pohjoisemmakai marjakuusi 

nousee vain Norjan länsirannikon ultramaritiimisissa olosuhteis

sa: suomalaiselta näkökannalta katsoen siis ei missään (joten 

otsikon pieni epätäsmällisyys sallittaneen). 

Uteliaisuuteni alkoi herätä kun Ruotsin dendrologiseuran pii

rissä kuulin, etteivät nuo "itsestäänselvät" ennakko-odotukset 
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pitäneetkään paikkansa. Esiintymä ei sijaitsekaan Dahl-joen 

varsinaisessa suistossa vaan joen vartta jonkinverran sisämaa

han päin. Viime lokakuussa liikkui pieni innokas suomalainen 

dendrologijoukko Upplannin maisemissa ja päätti etsiä nähtäväk

seen tuon merkillisen marjakuusiesiintymän. Löytö oli ehkä 

vielä merkillisempi kuin saatoimme ennalta odottaa. 

Marjakuusiesiintymä sijaitsee 17 km Dahl- jokea ylös , linnuntietä 

11 km:n päässä lähimmästä merenrannikosta Marman rautatieaseman 

lähettyvillä (60° 30'). Kasvupaikka on ollut Ruotsin kasvitie

teelle jo kauan tunnettu, sillä Linnen tiedetään käyneen sitä 

katsomassa eräällä "Norrlandsresoistaan". Dahl- joki laajenee 

tällä kohtaa järveksi, mutta marjakuusi ei kasva edes tuon jär

ven rannalla, vaan siitäkin tuhatkunta metriä sisämaahan. Maas

to on melkoisen laakeata, lähes tasaista, eikä tarjoa minkään

laisia "eda1isia yllätyksiä". 

Esiintymää emme olisi millään voineet löytää ellemme olisi saa

neet mukaamme paikallista opasta, kaikesta kotiseututietoisuudes

ta kiinnostunutta Knut Holmströmiä, jonka johdolla sukelsimme 

vanhan kuusimetsän siimeksiin. Metsä oli hyväkasvuista, synk

kää, mutta ei aivan sulkeutunut ta kuusikkoa, sekapuuna hiukan 

saarnea. Ensimmäinen seikka, joka siis sopi yhteen ennakkokuvi

telmien kanssa, oli päällysmetsän luonne: melko hyvä tuulensuoja 

ja voimakas varjostus: Taxustahan pidetään Euroopan mantereen 

eniten varjoa sietävänä puulajina. Toinen seikka oli maaperä: 

paksu kerros mustaa mehevää korpimultaa ja sen alla hyvin läpäi

sevä hieta. Alue oli hiukan ympäristöään alempana ja oli ollut 

jonkinlaista lehtokorpea, mutta oli nyttemmin ojitettu. Maa

perässä sanoi oppaamme olevan kalkkia, mikä marjakuuselle on il

meisen mieluista. 
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Marjakuuset kasvoivat hajallaan alikasvoksena useiden hehtaa

rien alalla. Ne olivat melko matalia, korkein näkemämme oli 

n. 4 m. Niiden kasvumuoto oli kautta linjan samanlainen: 

leveitä, harvahkoja, pitkät oksat kärjistään ylös taipuvia. 

Vanhoja runkoja ei näkynyt, paksuimmatkin pensaat olivat tyvi

läpimitaltaan 10 cm:n luokkaa. Mahdollisista vaurioista pakkaa

talvina 1939- 43 ei oppaamme tiennyt kertoa; tosivanhojen run

kojen puute voisi selittyä lumirajaan paleltumisella sotatalvina 

tai sitten paikallisesta tavasta käyttää marjakuusta seppelten 

sitomiseen, mistä nykyään onneksi on luovuttu. Marjoja näkyi 

useissa yksilöissä ja Marman provenienssia kerättiinkin innolla 

talteen. Myös pikkutaimia löytyi joitakin, joten Taxus tuntuu 

uudistuvan luontaisesti myös tällä ekstreemiesiintymällään. 

Nähtäväks i jää, miten paljon kestävämmäksi Marman provenienssi 

osoittautuu. Ilmeistä kuitenkin on, että epäonnistumiset marja

kuusen viljelyssä Etelä-Suomessa johtuvat pääasiassa siitä, 

etteivät puutarhurit ole tunteneet marjakuusen varsin erikois

laatuisia biologisia vaatimuksia ja sijoittaneet koeyksilöt 

liiaksi aurinkoon ja tuuleen. 

Lainatkaamme otteita eräästä 1971 ilmestyneestä kirjasta näyt

teeksi siitä, millaista puppua vieläkin syötetään pahaa-aavista

mattomien harrastelijoiden ohjeiksi: "'laxus cuspidata taas on 

arempi... (kuin baccata) • Taxus sietää runsastakin valoa ••• 

Se vaatii ... happaman maan ••• "! Jotta eurooppalainen marja-

kuusi meillä todella menestyisi, on se sijoitettava multavalle, 

ei liian kuivalle, korkeintaan lievästi happamalle maalle täys

Varjoon, mieluiten vanhan metsän siimekseen tai pohjoisseinus

talle, tuulensuojaan. Oikealle kasvupaikalle tuotuna ei liene 

mitään estettä sille, etteikö oikea provenienssi voisi lounais-
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eteläisellä rannikkovyöhykkeellämme vaikkapa paikoitellen natu

ralisoitua ja marjakuusi siten levittää nykyään niin ekstreemin 

rajoitettua suomalaista kasvualuettaan. 

PINUS CANARIENSIS ITSENSÄ KASTELIJANA 

Kanarian saarten vuotuinen sademäärä on nu.n vähäinen, että 
kaikenlainen viljely on siellä lähes kokonaan keinokastelun 
varassa . Luonto on varustanut sikäläisen männyn, Pinus cana
riensiksen, harvinaisen pitkillä 20-30 cm:n neulasilla. ---
Vuoristossa sijaitsevat metsiköt ovat osan vuotta pilviverhon 
peitossa. Pilvien sisällä olevan ilman suuresta suhteellises
ta kosteudesta johtuen vettä tiivistyy neulasten pintaan, jos
ta se putoaa maahan. Näin älykkäästi ja vaivattomasti puu kas
telee itsensä. 

Teneriffalla suoritetuissa kokeissa on todettu, että Pinus 
canariensis -metsikön alla on vuotuinen sademäärä 2 400 mm, 
kun se aukealla paikalla muutaman kymmenen metrin päässä met
siköstä on vain neljäsosa tästä, eli 600 mm. On myös todettu, 
että 1930-luvun lopulta lähtien suoritettujen laajojen metsän
istutusten ansiosta ilmasto on osassa saarta muuttumassa edul
lisemmaksi. Sikäläisessä maataloudessa v älttämättömän kaste
luun käytettävän veden arvellaan myös väh itellen lisääntyvän 
istutettujen metsiköitten varttuessa. 

Samp sa Aaltio 



1 21 

DENDROLOGIAN SEURAN SYYSKOKOUS 

pidettiin Hotelli Klaus Kurjessa 26.11.1976. Kokoukseen 

oli saapunut poikkeuksellisen runsaasti seuran j äseniä; 

kaikkiaan yli viisikymmentä henkilöä t äytti kokoushuoneen 

ääriään myöten . Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin 

Max . Hagman. 

Kokouksessa valittiin Seuralle puheenjohtaja, varapQheenjohtaja, 

hallituksen jäsenet , tilintarkastaj at ja varatilintarkastajat 

vuodeksi 1977. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Hämet-Ahti, 

varapuheenjohtajaksi Niilo Karhu ja muiksi hallituksen jäsenik

si Pentti Alanko, C.J. Gottberg, Max . Hagman , Pekka Jyränkö, 

Jouni Mikola, Robert J. Rainio , Pentti Ritoniemi , Reino Saarnio, 

P.M.A. Tigerstedt, Marjatta Uosukainen ja Pertti Uotila. 

Tilintarkastajiksi valittiin Osmo Heikinheimo ja Mikko Ylänen, 

varatilintarkastajiksi valittiin Kai Friman ja Axel Tigerstedt. 

kokouksessa keskusteltiin myös kesän 1977 retkestä Kaukaas iaan. 

P.M.A. Tigerstedt esitteli mahdollista matkareittiä ja matkan 

aikataulua sekä matkajärjestelyj en t ämänhetkistä tilannetta. 

Kevätretki päätettiin suunnata Hämeenlinnan ympäristöön touko

kuun loppupuolella , ei kuitenkaan helluntain aikana. Syyssavotan 

kohteeksi valittiin Nåttön saari Ahvenanmaalla. Puistokävelyjä 

päätettiin myös jatkaa vuonna 1977, mutta ajankohta päätettiin 

Siirtää arki-illoiksi. 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen seurasi illan kohokohtana 

Olavi Luukkasen, Jouni Mikolan ja Pentti Alangon kertomus 

matkasta Amur-joen varrelle.MAbkalåiset kertoivat kokemuksistaan 

värikkäästi sanoin ja diakuvien avulla onnistuivat luomaan 

kuulijoille mielikuvan taiga-alueen kasvustosta. 

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

Kotipiha ja puutarha . Toimitusneuvosto: Toivo Rautavaara ym . Kirjoit
tajat: Reino Achr~n ym . Oy Valitut Palat, Helsinki 1976 . 571 sivua , 
64 värivalokuvaa , 540 piirrosta 1- 3 värillä , karttoja . Hinta 145,-

Tämä yleisteos kotipihojen ja - puutarhojen suunnittelusta , perustami
sesta ja hoitamisesta on tarkoitettu mahdollisimman monipuoliseksi 
käsikirjaksi harrastelijoille . Teoksen kirjoittajat - 12 kotimaista 
aihepiirinsä asiantuntijaa - ovat tämän tavoitteen saavuttaneetkin , 
sillä 4 osaan ja yhteensä 35 lukuun jakautuvaan teokseen on koottu 
v.arsin onnistuneena yhdistelmänä sellainen määrä käytännön tietoa ja 
myös tieteellistä opastusta, että se tyydyttää vaativankin harraste
lijan tarpeet . Itse asiassa tietoa on - teoksen nimeä ajatellen - lii
kaakin , sillä siinä on oma lukunsa sekä huonekasveille että parveke
kasveille . 

Teoksen 1 . osa sisältää seitsemään lukuun jaettuna perusteellista tie
toa pihan suunnittelusta ja rake ntamisesta. Sanallista tietoa eläväit
tävät erinomaiset piirrokset erilaisista rakenteista ja niiden yksi
tyiskohdista , er ilaisten tonttien käyttösuunnitelmista ja tietenkin 
myös kasveista . Erityisen miellyttäviksi piirrokset tekee niissä käy
tetty väritys : yksiväristen mustien , sinisten ja vihreiden rinnalla 
on käytetty 2-3 värin yhdistelmiä , jotka sopivat erittäin hyvin kas
vien kuvaamiseen - joissakin tapauksissa paremmin kuin teoksen erin
omaista laatutyötä olevat nelivärivalokuvat. Erilaisten pihojen ohel
la teoksessa rakennellaan puutarho ja eri olosuhteisiin ja suositel
laan niihin kasveja . Nämä kasvivalikoimat sisältävät myös lajikuvauk
sia , jotka ovat tässä yhteydessä turhaa tekstiä , koska teoksen 3. osa 
Kasvien valinta sisältää samat tiedot - monin paikoin valitettavasti 
ristiriitaisina ja virheellisinäkin . Tämä johtuu siitä , että eri kir
joittajat ovat kuvanneet samoja kasveja . Teoksen alkupuolella olisi 
riittänyt luettelo eri käyttötarkoituksiin ja siinä viittaus lajiku
vauksiin . Pohjoisessa menestyvät kasvit onkin hoidettu pelkillä luet
teloilla . 

Teoksen 2 . osa sisältää perustietoa elävästä kasvista , maaperästä , 
lannoituksesta, työvälineistä sekä kasvien leikkauksesta ja lisäysme
netelmistä . Kaikki t ämä kotipuutarhurille ja harrastelijalle käyttö
kelpoisessa muodossa. Hyödyllistä tietoa on myös 4. osa , jossa selos
tetaan kasvitauteja , tuholaisia ja rikkaruohoje sekä niiden torjuntaa • 
Tässäkin on syytä maini ta havainnolliset , väripiirroksista kootut kU
vataulut, joissa on peräti 106 yksittäistä ruutua. 
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Teoksen 3. osa Kasvien valinta kiinnostanee eniten lehtemme lukijoita. 

Aluksi tässä osassa on maanosien kartoilla kerrottu , mistä koristekas

Vimme ovat kotoisin. Samojen nimien toistuminen eri puolilla maapal
loa kertoo havainnollisesti monilajisten sukujen sopeutumisesta - ja 

joissakin tapauksissa myös ilmeisistä virheistä . Tässä yhteydessä tar

Peettomien huone- ja parvekekasviluettelojen jälkeen onkin sitten var

Sin näyttävä luettelo laji- ja lajikekuvauksineen kaikesta siitä , mitä 

kotipihassa ja puutarhassa voi kasvattaa ja kokeilla . Lajimäärän luu

lisi tyydyttävän vaativankin yrittäjän: kesäkukkia 75, 2- vuotisia 12, 

Perennoja 68, saniaisia 11, koristeheiniä 23, sipuli- ja mukul akasveja 

68 , ruusujen kantalajeja 13 ja lajikkeita koko joukko lisää, koriste

pensaita 260, köynnöksiä 30, lehtipuita 104 ja havupuita 75 lajia , la

jiketta ja muotoa . Tämän silmien iloksi tarkoitetun lajirunsauden li

säksi teos tarjoaa vielä t äyden sarjan vihanneksia sekä hedelmä- ja 

marjalajikkeita ja lopuksi vielä 34 lajia maustekasvitarhaan . 

Teoksen monipuolista ja täydellistä antia ajatellessa on valmis unoh

tamaan ne pikkuvirheet ja epätarkkuudet, joihin huomio siellä täällä 

kiintyi . Tämä _yleisteos ei suinkaan ole viime vuosilta ainoa yrittäjä 

näillä l ähinnä harrastelijoita tavoittelevilla markkino illa. Tämä on 

kUitenkin ja erityisesti siinä mielessä merkki teos, että käännöskirjal· 

lisuuden rinnalle on kokonaan kotimaisin voimin aikaansaa tu yleisteos, 

joka on tarkoitettu nimenomaan meille ja meidän oloihimme . 

Niilo Ka:chu 

MUNSON, R.H.: Key to 100 dwarf conifers. The Bulletin, 
~erican Association of Botanical Gardens and Arboreta 9 {4): 
73 - 104, 1975. 

Havupuitten pienet ja hidaskasvuiset kääpiömuodot ovat tulossa 
Yhä suositummaksi harrastuksen kohteeksi . Mutta niiden tun
nistaminen on usein hankalaa, ja niiden nimeämisessä esiintyy 
Varsinkin erilaisissa luetteloissa melkoista sekaannusta. 
R. H. Munson on tehnyt tästä aiheesta Cornellin yliopistossa 
::laudatur-työn", josta keskeiset osat on julkaistu nimellä 

Key to 100 dwarf conifers". 

Näillä havupuitten kääpiömuodoilla kukat ja kävyt ovat h~r~i
naisia tai puuttuvat kokonaan , ja niitten kuvaus on tehtava 
kasvullisten osien perusteella. Artikkelin määrityskaavassa 
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käytetään mm . kasvin muotoa , haaroittumista, tuoksua, lehtien 
muotoa , kokoa , tiheyttä, sijaintia ja väriä, ilmarakoja, silmu
jen pihkaisuutta jne. Määrityskaava ~äyttää toimivalta, joskin 
on tarkasti seurattava numerointia. Määrityskaavan lisäksi jo
kaisesta muodosta on lyhyt mutta tyhjentävä kuvaus . Lisäksi on 
mainintoja alkuperästä ja erikoista huomiota on kiinnitetty 
nimistössä esiintyneisiin sekaannuksiin. 

Vaikka tämä artikkeli sisältää paljon vierasta ainesta, siinä 
on useita meilläkin saatavissa olevia kääpiömuotoja . Erityi-
sen käyttökelpoinen tämä on sille henkilölle, joka toivot -
tavasti pian valmistaa meidän oloihimme sopivan kääpiöhavu-
puumuotojen määritysoppaan . 

Leena Hämet - Ahti 

LANCASTER, R.: Trädgårdens träd . LTs Förlag, Stockholm 1976 . 
Painettu Ranskassa . 147 s . Alkuteoksen nimi Trees for 
your garden . Hinta Smk 53 , 30 . 

Maa olisi vähemmän kaunis 
ilman puita 
jotka kattavat laaksot 
kätkevät haavat 
antavat viileyttä ja varjoa 
maan puutarhoissa . 

R. L. 

Nykyisen lamakauden aikana ei liene odotettavissa juuri suo
menkielistä dendrologista kirjallisuutta. Muilla kielillä sitä 
on ilmestynyt viime vuosina runsaastikin. Ilahduttavan paljon 
myös toisella kotimaisella kielellämme, joten alan kirjalli
suutta on tullut meikäläisenkin dendrologin ulottuville. Li
säksi teokset on sovitettu Ruotsin oloihin, jolloin niistä saa 
arvokkaita vihjeitä meidänkin olosuhteitamme silmällä pitäen. 

Yllä mainittu teos on englantilaisen asiantuntijan Roy Lancas
terin käsialaa . Värikuvat ovat yhtä korkeatasoisia kuin saman 
kustantajan ruotsintamassa teoksessa Alan Boom: Perennials for 
your garden . 

Aluksi on kuvin ja piirroksin havainnollistetut luvut seuraa
vista aiheista: puiden merkitys, kuinka puu kasvaa, kuinka puu 
tehdään (lisäyksestä), puun valinta, puun istutus, puiden hoi
dosta , puiden nimistä, taudit ja tuholaiset, puu joka paikkaan. 
Pääosan kirjasta muodostavat lajiselitykset ja niiden ohessa 
runsas värikuvamateriaali. Mukaan otetut lajit on valittu teki
jän maun mukaan ja joukossa on monia Englannissakin vähän vil-
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jeltyjä lajeja. Monet niistä eivät menesty avomaalla Ruotsis
sakaan . Ajatelkaarnrnepa vain sellaisia lajeja , kuin Albizia , 
Arbutus , Ernbotria , Eucryphia , Hoheria , Lagerstroerneria, Laurus 
yrn ., joita näkee harvoin Brittein saarillakin . Monista meillä 
Viljellyistä ja luonnonvaraisistakin puulajeista on esitetty 
mielenkiintoisia muotoja, mm . Acer platanoides 'Colurnnare' 
(pylväsvaahtera) , Acer rubrurn 'Schlesingeri ' (erityisen lois 
telias syysväritys) , riippamuodot mm. harrnaalepästä , haavasta 
ja raidasta (kuvat näistäkin kaikista) . Kustakin puulajista 
on maininta lopullisesta koosta, kasvutapa piirroksena . Kunin
kaallisen Puutarhaseuran arvostelu viljelykelpoisuuden mukaan 
sekä lyhyesti selostavaa tekstiä . 

• Kirjan hinta on varsin kohtuullinen , kun on tottunut ruotsalais -
ten kirjojen kalliisiin hintoihin. Kirja on kylläkin täynnä 
harvinaisuuksia , joita voi nähdä korkeintaan ulkomaan matkalla 
taikka meillä vain kasvitieteellisten puutarhojen kasvihuoneis 
sa, mutta joukossa on silti koko j oukko meilläkin menestyviä 
puita. Kuvia on juuri monista käyttökelpoisista uutuuksista, 
joista ei juuri näe kuvia alan kirjallisuudessa. Joskus muilla 
kielillä julkaistua kirjallisuutta hankkiessa saattaa ajatella , 
että jospa se joskus ilmestyy suomeksikin . Tätä kirjaa ei var 
maankaan koskaan käännetä suomeksi lajivalikoirnansa takia . Sil 
ti sen varmaan moni dendrologi hankkii hyllyynsä jo upean kuvi 
tuksen takia . 

Näitä teoksia 
hankkii 

Dessa böcker 
anskaffar 

AKATEEMINEN 
KIRJAKAUPPA 
AKADEMISKA 
BOKHANDELN 

Keskuskatu 1 
00100 Helsinki 10 

Centralgatan 1 
00100 Helsingfors 10 

Puh. 651122Tel. 

Pentti Alanko 
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AMERIKAN "JOULUKUUSET" 

Tärkeimmät puulajit, joita Yhdysvalloissa myydään joulukuusina, 
ovat seuraavat: 

Abies balsamea 
Pseudotsuga menziesii 
Picea mariana 
Juniperus virginiana 
Picea glauca 
Pinus silvestris 
Pinus palustris, Pinus elliottii 
ja Pinus taeda 
Picea rubens 
Pinus virginiana 
Abies concolor 
Picea abies 

Osuus markkinoista 
% 

30 
27 
11 
10 

5 
4 

3 
3 
2 
l 
l 

Meidän kuusemme on jäänyt listalla viimeiseksi . Loput mark 
kinoitten kolmesta prosentista koostuu 15 puulajista . 

Sampsa Aaltio 

METSAJAPUU 
kaikille metsästä ja puista kiinnostuneille 

Kirjoittajina miehet jotka tietävät: 

Metsäntutkimuslaitoksesta 

Yliopistosta 

muista tutkimuslaitoksista Suomesta 
ja ulkomailta sekä kentältä. 

Aiheina ovat mm. metsänviljely, metsäntutkimus, 

metsätalouspolitiikka, puunkorjuu, luonnonsuojelu. 

Tilaa itsellesi metsätietoa koko vuodeksi. 

METSAJAPUU 
Hietaniemenkatu 19,00100 Helsinki 10, puh. 90-496 037. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA

DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BuLLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol. 7, No. 4, 1976) 

MEMORIES FROM AN EXPEDITION TO THE LOWER AMUR BASIN. II. 
SUSANINO BOGORODSKOE (by Olavi Luukkanen, pp. 99 - 113 ) . 

A series of articles describing the experiences from a seed 
collection expedition to Soviet Far East in August-September, 
1976. The second article is published in the present issue. 
The English summary will be published later when the series 
is completed. 

A NORTHERN OCCURRENCE OF Taxus baccata (by Robert J. Rainio, 
Pp. 117- 1Z.O ) • --

Taxus baccata is a native species in Finland, growing as a 
rår!ty In the south-western archipelago (Åland). Anyhow, 
efforts to cultivate it on the coast of South Finland have 
mostly been unsuccessful. In this article a large natural 
OCcurrence on the mainland of Sweden is described. It is loc
ated near Marma by the river Dahl on the eastern coast, further 
north than the Finnish occurrences in Åland. The author sugg
ests that this northernmost population in Sweden might be a good 
source of propagation material even for South Finland. It is 
also concluded that the failures to grow Taxus baccata in 
Finland must have been partly due to insufficient knowledge 
Of the ecological requirements of the species. 

Oli THE POSSIBILITIES TO GROW T.lMARISK IN FINL!.ND 
(by Tapio K. Kallio, pp. 114-116). 

~eriencea on tAe efforta to cultiTate Tamarix apeciea in 
Finland are reTiewed. Triala to grow Taaariaka haTe been done 
by tAe Horticul tural RauarcA Inatitute a t Pii.kkiö and ta11 ao .. · 
botanical gardena and arboreta. It may be poaaible to grow one 
apeciea, T. ~entandra, on aheltered and !aTourable poaitiona 
1n SoutA Pin and. IitAougA ita aAoota are generally killed by 
Winter !roat, tAe current year$a new aAoota may reacA to a 
•agnificent flowering eTery autumn. Two otAer apeciea, 
~· tetrandra and T. odessana AaTe proTed to be uaeleaa in tAe 
~·innlai condition8. 
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JOUKKOJULKAISU 

r(!J~,~ In 

T I E D 0 T U K S I A S A A T A V A N A 

Dendrologian Seuran Tiedotuksien vanhoja 

numeroita on vielä rajoitetusti saatava

na . Vanhan vuo sikerran hintana peritään 

henkilöjäsenmaksun määrä . Irtonumeroista 

velotetaan puolet vuosikerran hinnasta . 

Tilaukset voi suorittaa maksamalla seu

ran postisiirtotilille 419 92-1 vas

taavan summan ja merkitsemällä tilille

panokorttiin tiedot halutuista vuosi

kerroista tai irtonumeroista. 
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