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KAHDEKSANNEN TOIMINTAVUODEN ALKAESSA 

Dendrologian Seuran 8. toimintavuoden alkaessa on tapahtunut puh

heenjohtajan vaihdos: ylilääkäri Robert Rainio on halunnut noudattaa 

vallinnutta käytäntöä ja luopua puheenjohtajan tehtävistä toimittuaan 

niissä kolme vuotta. Tämä kausi on ollut seurassa aktiivista aikaa, 

jolloin aiernnin aloitetut toimintanuodot ovat vakiintuneet, mutta 

myös uutta on luotu kuten esimerkiksi toisaalla esitel tävä ''vuoden 

puu". Ylilääkäri Rainion omat dendrologiset harrastukset ovat rikas

tuttaneet lehteämme, ja hänen erinomaisella asiantuntemuksella ja jär

jestelytaidolla johtamansa retket eteläisimmän Suomen puulajiviljel

mien ja luonnonkasvillisuuden pariin ovat kaikkien nukana olleitten 

mielissä. Kiitämme Robert Rainiota seuralle annetusta suuresta työpa

noksesta. 

Ottaessani vastaan Dendrologian Seuran puheenjohtajan tehtävät 

toivon voivani hallituksen ja koko jäsenistön avulla jatkaa edeltä

jieni aloittamaa ja hyväksi havaittua toimintalinjaa . Seuran toimin

tamuodoista pidän tärkeimpänä tiedotuslehteä, joka muodostaa yhdys

siteen maan eri puolilla asuvien jäsenten kesken ja levittää dendro

logista tietoutta . Lehden toimittaminen on raskasta ja monesti epä

kiitollistakin työtä, mutta seuralla on ollut onni saada tähän avain

asemassa olevaan tehtävään erinomaisen taitavat henkilöt . ~~ös kokous

ten, retkien ja savoteiden merkitys seuran tarkoitusperien toteuttami

sessa on kiistaton. ~~tta toimintaamme voitaisiin ehkä vielä monipuo

listaa, ja tässä odotan jäsenistöltä ehdotuksia . Kaikki lehden sisäl

töä ja retkikohteita koskevat vihjeet ovat myös tervetulleita. 

Leena Hämet-Ahti 
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NIINIPUU - VUODEN PUU 

Dendrologian Seuran hallituksen piirissä on jatkuvasti etsitty 

uusia toimintamuotoja, joilla voisimme toteuttaa säännöissd mainit

tuja seuran tarkoitusperiä. Viime talvena herätettiin ajatus vuosit

tain valittavasta vuoden puusta, jota kaikin mahdollisin keinoin 

yritettäisiin tehdä tunnetuksi ja jonka ominaisuuksia, ekologiaa, 

viljelyä sekä käyttömahdollisuuksia pyrittäisiin vaiottamaan eri 

puolilta. 

Ensimmäiseksi vuoden puuksi hallitus on yksimielisesti päät

tänyt valita niinipuun eli metsälehmuksen. Tässä valinnassa on 

haluttu kiinnittää huomiota sekä tämän kaQ~iin kotimaisen puulajin 

käyttökelpoisuuteen viheristutuksissa että sen säilyttämiseen Suo

men luonnossa. Toisaalla lehdessämme käsitellään niinipuun histo

riaa maassamme eri näkökulmilta ja tutustutaan sen ekologiaan . 

Myöhemmin saanemme lukea siitä vielä muita artikkeleita . Niinipuu 

tulee myös olemaan kevätmetsäpäivillä Dendrologian Seuran toimesta 

pidettävien esiteimien aiheena . 

Siis vuonna 1977 erikoiskohteenme on niinipuu! 

Leena Hämet-Ahti 
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Robert J Rainio 

NIINIPUU (Tilia cordata) SUOMALAISENA METSÄPUUNA 

I. NIINIPUUN BIOLOGIAA JA EKOLOGIAA 

Metsälehmus on maassamme hämmästyttävän heikosti tunnettu puulaji . 
Luonnonharrastaja ja metsämies tuntevat kyllä sen lehtimuodon, mutta 
käsitykset lehmuksen biologiasta ja ekologiasta ovat useimmille hämä
~än peitossa . Siihen ei ole nykyaikojen metsänhoidossa kiinnitetty 
Juuri minkäänlaista huomiota, muutoin kuin ehkä luonnonsuojelumielessä . 
Puhtaan kasvitieteen puolellakin jalot lehtipuut ovat jääneet vähälle 
huomiolle . Itse asiassa kaikki merkittävämmät tutkielmat lehmuksista 
ovat peräisin 1900- luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä , jonka jälkeen 
s en levinneisyys katsottiin pääpiirteissään selvitetyksi. Vuonna 192 5 
ilmestyi Suomessa niinipuun biologiaan syvällisemmin paneutuva tutkimus 
(1) , mutta sen jälkeen onkin metsälehmuksesta ollut vain mainintoja 
muitten, yleensäkin vain luettelonomaisesti käsiteltyjen jalojen lehti
PUitten joukossa. 

~hrnuslajeja on useita 

Sekaannusta niinipuun tuntemuksessa ovat ilmeisesti aiheuttaneet muut 
maassamme viljellyt lehmuslajit, sillä tottumaton silmä ei pysty erot
tamaan eri lajeja toisistaan . Mielikuva niinipuusta on usein muovaan
tunut väärille kasvupaikoille istutettujen ja kituvien puistolehmusten 
Perusteella . Suomessa on viljelty metsälehmuksen eli niinipuun (Tilia 
~~data) ohella suurilehtistä lehmusta (~ platophyllos) , jota-ruön
ta~sena kasvaa meitä lähinnä joitakin yksilöitä Bohuslänissä Ruotsin 
länsirannikolla ; siitä ruotsalainen nimi Bohuslind (2). Puistojemme 
lehrnukset ovat kuitenkin yleensä näiden kahden lajin risteytymää , puis
t~lehmusta (Tilia vulgaris, ~ intermedia tai ~ europea) ja tämä on 
S~is se laji , jota eniten sotketaan luontaiseen niinipuuhumme . Eri la
jit on kyllä mahdollista opetella erottamaan jo kaukaa lehdettöminäkin 
~leismuotonsa , kasvutapansa ja runkonsa perusteella , mutta aloitteli
Jalle varmin tapa on katsoa lehden alapinnan karvoitusta: T . cordatan 
lehdet ovat lähes kaljuja , ~ platoohylloksen lehtisuonet kauttaaltaan 
karvaisia , kun taas T. vulgariksella on karvatuosuja vain suonihangoissa 
"kainalokarvoina" . Niinipuultakin saattaa tosin löytyä joitakin rus 
kehtavia tupsuja suurimpien suonten hangoista . Lisäerona puistolehmuk
seen ovat niinipuun pienemmät , kiiltävämmät ja yleensä t ummemma n vihreät 
lehdet (3 ; 9) . Leveälehtinen lehmus on lämpöä vaativa puulaji , j oka 
meillä yleensä jää matalakasvuiseksi, saa pakkashalkeamia ja varhain 
lahon runkoonsa . Puistolehmus on huomattavasti kestävämpi , s ietää poik-

~ keuksellisen hyvin kaupunki - ilmaa, asfalttia juuriensa katteeksi ja li
~ Säksi oksistonsa kovakouraista käsittelyä ja siksi siitä on tullut puis

tojemme tyyppipuu . Kuitenkin on vaikeata käsittää , mitä etuja sillä 
· ~ on puolellaan kotimaiseen niinipuuhumme verraten , sillä kaikki tosi van

hat ja komeimmat lehmuksemme ovat ehkä etelärannikkoa lukuunottamatta 
niinipuuta eivätkä puistolehmusta . 

li!inipuun tulo Suomeen ja nykylevinneisyys 

~mmärtääksemme niinipuun nykyistä levinneisyyttä on meidän tiedettävä 
Jotakin sen jääkaudenjälkeisitä vaiheista . Uusimpien tutkimusten mu
kaan (4) se levisi kaakosta yli eteläisen Suomen suhteellisen lyhyessä 
~jassa 6250 ... 6550 vuotta sitten (4400 e . Kr . ) tasolle Jyväskylä- Nurmes 
Ja myöhemmin aina Kainuuseen saakka (8) . Sen äkkiä ilmestyvän s iitepö 
lyn runsaus turvekerroksissa on esim . Lohjan lehtokeskuksessa (4) suor as
taan hämmästyttävä , kun muistaa hyönteispölytteisen puun kylvävän ympä
ristöön monin verroin vähemmän siitepölyä kuin tuulipölytteisten (5) . 
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Lehmusta on siis täytynyt paikoin olla todella runsaasti (1; 5 ; 7), 
monituhatkerroin nykyiseen verraten. Miksi se sitten on meidän päiviim
me mennessä näin romahdusmaisesti taantunut? 

Niinipuun merkittävin väheneminen sattuu viimeiselle esikristilliselle 
vuosituhannelle , minkä jälkeen siitepölyä löytyy oikeastaan vain sporadi
sesti (4) . Taantuman syyksi on esitetty ilmaston kylmenemistä, maittem
me laihtumista tai kilpailevan kuusen leviämistä maahamme vv . 3500 ... 
1000 e.Kr. (4) . Kuusen tulosta tosin toiset lähteet (5; 12) esittävät 
eri näkemyksiä väittäen kuusen ainakin Itä- Suomessa esiintyneen vähä
merkityksisen~ sekapuuna jo ennen lehmuksen tu l oa . Mainittuja tekijöitä 
on Suomessa kuitenkin ilmeisesti korostettu liiaksi ja ihmisen vaikutus
ta ainakin Etelä- Suomessa on .vähätelty (5) . Aikaisemmin on oletettu et
tei ihmisellä ollut sanottavaa vaikutusta metsän kuvaan ennen historial 
lisen ajan alkua . Sittemmin on väitetty kaskiviljelyn Etelä- Suomessa 
alkaneen havaittavissa määrin jo 2000 •.. 1500 e.Kr. (5; 6). Rautakaudel 
la (n . 500 j.Kr . ) tiedetään paikoin olleen niin vankan asutuksen, että 
jotkin järvet saastuivat metsänraivausten aikaansaattamasta peltoeroo
siosta (6). Niinipuun kannalta varsin ratkaisevaa oli, että juuri se 
parhaimpien maiden puulajina joutui kaskenkaatajan ensimmäiseksi uhriksi 
ja juuri lehdot raivattiin ensimmäisiksi niityiksi ja pelloiksi (1) . 
Nuo suuret muutokset metsänkuvassamme ovat kuitenkin tapahtuneet ihmis
iällä mitaten jo niin kauan sitten, ettei niistä historian lehdille jää
nyt kuin murusia, mm. niinenkiskonnan tiimoilta (16). Nykyään ei todel
lisia niinipuumetsiä enää ole maassamme missään, mutta niitä tiedetään 
vielä niin myöhään kuin keskiajan lopulla kasvaneen Itä-Uudellamaalla 
ja Etelä-Hämeessä (1; 7). 

Suomen alueella niinipuu vielä nykyäänkin esiintyy luontaisena pohjoi 
sempana kuin mikään muu jaloista lehtipuistamme. Äärimmäiset esiintymät 
tunnetaan linjalta Kristiina- Laihia-Pihtipudas- Kiuruvesi-Iisalmi- Nurmes
Lieksa (1) . Nykyaikana nuo esiintymät harvoin ovat muuta kuin pensas
maisia kantovesarykelmiä tai yksittäisiä matalia puita, aniharvoin voi 
rajoitetulla alueella löytää nuoria puhtaita lehmustoja tai järeämpien 
runkojen ryhmiä . 

Niinipuun nykyiset kasvupaikat 

Niinipuun luontaiset esiintymät sijaitsevat nykyään melkeinpä säännölli 
sesti vain tietynlaisilla kasvupaikoilla. Ne ovat lehmukselle useinkin 
äärimmäisen tyypillisiä, niin että jo maastossa samotessaan voi aavistaa, 
että tässä ehkä voisi olla niinipuu lähistöllä. Metsälehmus kasvaa ny
kyään lähes aina kivikkoisissa mutta silti ravinnerikkaissa rinteissä 
(7) jyrkkien kallioiden alla tai notkoissa, usein siinä missä avokallio 
loppuu , mutta ei enää alempana tasamaan taitteessa. Kyseessä ovat useim
miten aivan ilmeiset reliktiesiintymät (8 ) , jäännökset muinaisesta leh
musmetsästä, joka tasamaalta on kaskettu tai raivattu pelloiksi. Kivi
nen maa ei ole kelvannut raivattavaksi ja siksi sinne on jäänyt jäljelle 
joitakin muistoja seudun alkuperäisestä luonnosta (1 ) . On ollut muita 
kin myötävaikuttaneita syitä . Rinteen puolivälissä on lehmusvesakko hak
kuun jälkeen voinut aloittaa kasvunsa korkeammalta ja pystynyt siten pa 
remmin selviämään kilpailijoistaan, se on myöhemmin saanut valoa ainakin 
yhdeltä puolelta ja pystynyt säilymään hengissä seuraavaan hakkuuseen 
saakka , ellei muuten niin kallistumalla valoa kohti joskus rojahta-
malla runkoineen päivineen kallion valoon pois kilpailijoittensa varjos
ta, säilyttäen kuitenkin juurensa alhaalla paremmassa maassa. Hyvin 
usein havaitsee vielä kuinka juuri yksinäisen lehmuksen kohdalla kulkee 
sadevesien ylempää kallioilta tuleva valumareitti: ilmeisesti on ravin
nelisä edesautta-nut niinipuureliktin säilymistä. 
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Muut kasvupaikkatyypit ovat eteläisimmässä Suomessa harvinaisia, mutta 
Yleisempiä pohjoisempana. Kyseessä ovat tavallisimmin kiviset mutta 
multavat, ravinnerikkaat ja syväpohjaiset rinteet (1), joilla lehmus 
useimmiten on säilynyt vain aluspuustona, vesoina niinenkiskonnan jäl
jiltä. Jos niinipuu tällaisilla paikoilla on jossakin saanut olla ihmi
seltä rauhassa, voi täällä tavata korkeita, järeitä yksilöitä, joista 
mielikuvitusta käyttäen vielä saattaa muodostaa mielikuvan koskematto
man niinipuumetsän luonteesta. 

Etelärannikkomme ns. tammivyöhykkeellä lehmuksen esiintyminen liittyy 
usein tammeen. Jos jossakin on luontaista tammea, on siellä melkoisella 
varmuudella myös joitakin niinipuita ja usein myös pähkinää. Kasvupai
kat ovat usein kuivahkoja, kivikkoisia mäentörmiä tai edelläkuvatun kal
taisia kivisiä rinteitä, jotka ovat säästyneet ihmisen raivaustoiminnal
ta muinaissuomalaisissa lehdoissa. Mutta päätelmiä on syytä jatkaa vie
lä pitemmällekin. Ainakin eteläisimmässä Suomessa lienevät tammi, nii
nipuu ja pähkinäpensas yhdessä muodostaneet laajoja yhtenäisiä metsiä, 
joista meidän aikaamme on säilynyt vain mitättömiä, kivisille mäille 
tungettuja jätteitä. 

!ginipuu vuoden puu 

Puistopuuna ja maisemanhoidon kannalta luontainen niinipuu olisi arvok
kaimpia lehtipuitamme, tiettyjä tarkoitusperiä varten ehkä arvokkain. 
Ei ole mitään muuta ke~tävää lehtipuuta, joka Suomessa voittaisi täysi
kasvuisen niinipuun elinvoimassa ja komeudessa niillä kasvupaikoilla, 
joilla se todella viihtyy. Siksi onkin vahinko, että se on jäänyt mai
semansuunnittelussa unholaan eikä puistopuunakaan nauti alkuunkaan sitä 
arvostusta, jonka se ansaitsisi. Suurelta osalta tämä johtunee siitä, 
että sen sekä biologiaa että ekologiaa ei tunneta riittävästi ja että 
Yhdestäkään suomalaisesta taimistosta ei saa niinipuun taimia massaistu
tuksia varten . Suomessa ei myöskään liene ihmisen perustamia niinipuu
metsiköitä. On siksi ollut kaikki syy Dendrologian Seuran valita niini
puu vuoden puuksi, selvittää sen ikivanha kotipaikkaoikeus Suomen metsis
sä ja julkituoda sen osakseen saama surkea kohtelu. Samalla on syytä 
tehdä tunnetuksi sen arvo puistomaisemassa ja ne biologis-ekologiset pe
rusteet, joille niinipuumetsikön menestyksellinen kasvattaminen on pe
rustettava. 

Samoin kuin kaikkien muittenkin kasvien esiintymistä, niinipuunkin mah
dollisuuksia luonnon kilpailussa säätelevät sen biologiset erityispiir
teet, joista toiset edesauttavat sen säilymismahdollisuuksia, toiset hei
kentävät niitä. Näiden tekijöiden tunteminen ja ymmärtäminen on välttä
mätön perusedellytys niinipuun kuten muidenkin puulajien esiintymistavan 
ja leviämismahdollisuuksien kokonaisuuden oivaltamiseksi. 

Olemassaolon kamppailussa suotuisat ominaisuudet 

Selityksenä sille, että niinipuu on näinkin runsaana säilynyt meidän ai
koihimme saakka, on sen epätavallisen voimakas v e s o m i s k y k y 
(1). Lehmus pystyy työntämään näennäisesti loputtomiin tyvi-, kanto-
tai runkovesoja ja siten säilymään kerran valtaamillaan asuinpaikoilla, 
Vaikkei siemenestä uudistumista tapahtuisikaan. Varsinaisia juurivesoja 
sen sijaan ei muodostu (1). Tiheinä rykelminä kasvavista kantovesoista 
hennoimmat kaatuvat vähitellen lumen painosta maahan, ja jos sivuillakin 
valoa riittää, juurtuvat nämä vähitellen ja uusi runko nousee jonkin mat
kan päähän emopuusta. Näin ovat yhdestä ainoasta yksilöstä syntyneet 
ne usein laajatkin vesa- ja runkorykelmät, jotka ovat villilehmuksen 
luentaisille esiintymille niin tyypillisiä. Paljoakaan liioittelematta 
voi sanoa kaikkien Suomen nykyisten runkojen syntyneen kantovesoista, 
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sillä tämä uudistumistapa on meillä historiallisena aikana ollut yli
voimaisesti yleisin. Tämä merkitsee myös sitä, että lähes kaikki niini
puumme ovat yksilöinä hyvin vanhoja, eivät siis rungoiltaan, vaan juu
ristoltaan. Ne ovat syntyneet siemenestä ehkäpä jo tuhansia vuosia sit
ten. Aina uudelleen ovat rungot syystä tai toisesta tuhoutuneet ja ai
na uudelleen on niinipuu sitkeästi kasvattanut uusia tilalle . 

Niinipuun uudistumista sekä sen säilymistä kerran vallatuilla alueilla 
edesauttaa myös sen suhteellisen voimakas v a r j o n k e s t ä v y y s 
joka lienee laskettava toiseksi sen vahvimmista ominaisuuksista metsä
puiden keskinäisessä kamppailussa elintilasta. Varjonkestävyyden mää
rän vertailu eri puulajien kesken on vaikeata, koska se ilmeisesti hiu 
kan vaihtelee eri maalajeilla ja eräät ns. valopuut saattavat nuoruudes 
saan olla melko varjoasietäviä (esim. tammi). Saksalaisessa kirjalli 
suudessa olen nähnyt Keski-Euroopan puulajit asetettavan varjonkestä
vyydessä seuraavaan järjestykseen: Taxus -~ - Fagus - Picea. Tämän 
kärkiryhmän jälkeen tuleekin sitten Tilia seurassaan Acer pseudoplatanus 
ja Carpinus. Meidän oloihimme soveltaen olisi siis lehmus kuusen jäl
keen varjoasietävin puulaji (7). Keskinkertaisilla mailla kuusi lienee 
niinipuuhun nähden ylivoimainen, mutta mitä paremmille maille tullaan, 
sitä tasaisemmaksi käy ilmeisesti näiden kahden kilpailijan kestävyys 
toisiinsa verraten. 

Niinipuun tekee luonnon kilpailussa vahvaksi myös sen k e s t ä v y y s 
e 1 ä i n t u h o j a v a s t a a n . Ilmeisesti onkin niin, ettei 
valopuun, jonka koko biologia tähtää nopeaan alkukasvuun, välttämättä 
tarvitse olla kovin pahanmakuinen, koska se on jyrsijöiden ja hirvieläin· 
ten saavutettavissa vain suhteellisen lyhyen ajan elämästään . Tilanne 
on toinen varjopuulla, jonka täytyy olla sopeutunut vuosikymmeniä odot
tamaan tilaisuuttaan pienenä taimena tai pensaana vanhenevan ylispuuston 
pimennossa. Tästä hyvänä esimerkkinä on kuusi, joka ei juuri kelpaa ra
vinnoksi millekään metsän eläimistä. Niinipuu on sopeutunut omalla ta
vallaan: se on lepän ohella lehtipuistamme ainoa, johon jänis ei koske 
ja jota hirvikin vain harvoin riipii . Tätä lehmuksen viljelynkin kan
nalta merkittävää ominaisuutta en ole nähnyt missään suomen- tai ruotsin· 
kielisessä kirjallisuudessa mainittavan eikä sen syistä liene esitetty 
julkisuudessa minkäänlaisia arvailujakaan. Tämän artikkelin kirjoittaja 
on pitänyt syynä niinipuun niintä, jota ilmeisesti on vaikea purra poik
ki, versoja on vaikea pureksia ja sitkeän niinen yhteensitomia kappalei 
ta vaikea niellä. Toisin sanoen niinipuu muodostaa niintä ehkä juuri 
tätä varten, kaikellahan luonnossa on yleensä jokin tarkoitus. Lisäksi 
lehmus tunnetusti on regeneraatiokykyisin puulajimme: vaurioituneet osat 
korjaantuvat nopeasti uusilla, uinuvista silmuista puhjenneilla versoil
la. 

L a h o ei näytä pahemmin vaivaavan lehmusta, vaikka sen puuaines onkin 
kevyttä, pehmeää ja haurasta . Vaikka rungon sisällä olisi vain jauhoa , 
näyttää niinipuu silti viihtyvän ja varttuvan eikä laho tunnu puun elin
voimaan tai ikään paljoa vaikuttavan. Paremmin kuin millään muulla puu
lajilla, lehmuksella näyttävät lahotkin rungot saavuttavan korkean iän. 
Tämä on kilpailuekologian kannalta sitäkin merkittävämpää kun vertaa 
sitä niihin tuhoihin, joita laho kuusella, niinipuun pahimmalla kilpaili
jalla, aikaansaa. 

T a 1 v e n k e s t ä v y y s on kotoisella niinipuullamme kaiken epäi
lyn yläpuolella . Viljeltynä se menestyy vielä Oulujoen vesistöstä poh
joiseen (9). Vähemmän tunnettu on sen hyvä hallankestävyys. Hyvin vai
keitten keväthallojen aikana 1975, jolloin puut toukokuun lopussa olivat 
täydessä lehdessä ja pakkasta maan pinnassa paikoin -8 °C, niinipuu ei 
kärsinyt mainittavasti, vaikka esimerkiks i v ieressä seisovien tammien 
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versot paleltuivat täydellisesti. Kuusenkin kasvaimet osoittautuivat 
hallalle herkemmiksi, niinipuun vuosiversot vain hiukan kiertyivät, 
mutta suoristuivat nekin syksyksi. 

~inipuun taimimisen mysteerio 

Metsälehmuksemme vakavin heikko kohta, todellinen Akilleen kantapää ole
massaolon kamppailussa, on sen kehno suvullinen lisääntymiskyky. Sen 
k u k i n t a alkaa merkillisen myöhään, heinäkuun keski- tai loppu
PUolella, kylminä kesinä vasta elokuun alussa. Se on vaahteran ohella 
suurista puistamme ainoa hyönteispölytteinen. Sen keltaisenvihreät ku
kat sisältävät runsaasti hunajaa, joka kukkaköyhänä aikana on mehiläis
ten erityisessä suosiossa (9; 11). Parhaimman hunajan sanotaankin tule
van mehiläisviljeLmiltä niinipuulehtojen ääreltä. S i e m e n kypsyy 
suotuisina kesinä Etelä-Suomessa vasta lokakuussa, kyLminä kesinä ja 
Keski-Suomessa jo normaalivuosina siemen ei ehdi kypsyä lainkaan (1). 
~iemen jää osaksi talvea puihin ja leviää lenninsiipiensä avulla syys-
Ja talvimyrskyjen kuljettamana, yleensä ei kuitenkaan kovin kauas emo
puusta. S i r k k a t a i m i on hento, sen sirkkalehdet merkillisen 
näköiset ja alkukasvu hidas. Se on arka kuivuudelle ja halloille ja li
Säksi varsin altis rikkaruohovaaralle, niin että siementaimista suurin 
osa tukehtuu jo ensimmäisenä kesänään (1, 8). Siksi luonnontaimia har
Voin tapaa avoimilta heinittyneiltä mailta, eikä niitä myöskään löydä 
sammalikosta. Menestyäkseen taimi vaatii kirjoittajan havaintojen mu
kaan aivan tietynlaise~ olosuhteet: harvan matalan lehtoruohon peittä
män pinnan, jossa ei ole liiaksi kariketta eikä sammalta. Tällaista 
kasvipeitettä esiintyy Suomen nykymetsissä harvoin, vain parhailla metsä
tyypeillä vanhenevan päällysmetsän varjossa. Mutta kasteiden alkukesien 
jälkeen tällaisilla mailla saattaa tavata varjonkestävää lehmuksentainta 
runsaastikin. Niin harvinaista tämä kuitenkin nykyään on, että niini
Puun suvullista uudistumista voi pitää lähes metsäekologisena sensaatio
na, ja harvempi luonnonystävä on luontaista tainta edes nähnyt. Martti 
Hertz (1) kertoo tavanneensa tutkimuksissaan taimiavain Monrepos'n 
PUistossa Viipurissa ja Padasjoella muutaman yksilön, muualla vain kanto
Vesoja. Aivan näin poikkeuksellista ei suvullinen uudistuminen kuiten
kaan ole. Erkamon mukaan (8) 1930-luvun lämpiminä kesinä siementaimet 
eivät olleet harvinaisia, ja tämän kirjoittaja on viime aikoina havain
nut luontaisia taimia useillakin kasvupaikoilla etelärannikollamme: mm. 
Turun ja Tammisaaren ympäristössä, puistoyksilöiden ympärillä Padasjoel
la ja Heinolassa, ja yllättäen muutaman yksittäisen metsäniinipuun ym
Pärillä Kuhmoisten saloilla. Jyväskylä on tiettävästi pohjoisin paikka, 
mistä siementaimia on tavattu (8). Yleisenä sääntönä kuitenkin on, että 
Selvästi reliktiluonteisen luonnonesiintymän ympäristöstä siementaimia 
on turha etsiä. 

Kirjallisuudessa todetaan niinipuun heikon siemenellisen lisääntymisen 
syyksi usein ilmaston kylmeneminen: niinipuu ei enää ehdi vaLmistaa kyp
Sää siementä maassamme (7). Tätä selitystä ei ehkä kuitenkaan pidä ot
taa itsestäänselvyytenä. Viime syksynä 1976 ei siemen kylmän kesän seu
rauksena ehtinyt etelärannikollakaan kypsyä , mutta ainakin kolmena edel
lisenä oli kypsää siementä eräin paikoin runsaasti. Tällaisina kesinä 
niiltä esiintymiltä, joilla siementaimia ei muodostu, ei löydä vajaasti
kypsynyttä siementä, vaan siellä siemenkodat sisältävät usein kehittymät
tömän, alkuunsa surkastuneen siemenaiheen. 

Niinipuun huono suvullinen uudistumiskyky johtunee vain osittain siitä, 
e~tei siemen ehdi kaikkina kesina kypsyä. Lehmus kukkii käytännöllises
~~ katsoen joka vuosi (14) ja siten siemenen muodostumiselle suotuisia 
esiä sattuu usein, Etelä-Suomessa ehkä jo normaalivuosina ja Keski-
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Suomessakin keskinkertaista jonkin verran lämpimämpinä. Syitä on siksi 
haettava muualtakin. Epätavallisen sitkeän vesomiskykynsä turvin ovat 
niinipuuyksilöt säilyneet yli vuosisatojen metsänhävitysten seuratessa 
toinen toistaan ja sukkessiokierron alkaessa aina alusta. Lehmuksen 
ekologiaan sopivaa tilaisuutta uudistua siemenestä ei vuosisatoihin ole 
ilmaantunut. Mahdolliset siementaimet eivät ole luonnon kiertokulussa 
pystyneet kilpailemaan nopeakasvuisten pioneeripuulajien kanssa äkki
lähdössä ja vain vanhat niinipuut ovat yksittäisinä yksilöinä pystyneet 
säilymään hengissä vesomiskykynsä ja varjonkestävyytensä ansiosta. Tämä 
merkinnee sitä, että useimmat luontaiset niinipuumme yksilöinä ovat hy
vin vanhoja. Ja niinkuin tiedetään muidenkin puulajien kohdalla, heik
kenee suvullinen uudistumiskyky iän karttuessa; vaikka runko on nuori 
on juuristo ikivanha. Aika joka on kulunut, kun yksilö on siemenestä 
itänyt, saattaa olla liian pitkä. · 

Koska niinipuuesiintymämme ovat edelleen lähes kaikki ekstreemiluonteisia 
reliktejä eikä lajin leviämistä ole tapahtunut vuosituhansiin, niin kul
lakin kasvupaikalla esiintyy monasti vain yksi suvuttomasti lisääntynyt 
klooni tai sitten ovat kaikki yksilöt toisilleen varsin läheistä sukua, 
täys- tai puolisisaruksia. Lehmus on hyönteispölytteinen ja koska esiin
tymät kasvavat kaukana toisistaan, ei siitepölyn vaihtoa ole. Saattaa 
olla, että sukusiitosdepressio yhdessä vanhuuden mukanaan tuoman infer
tiliteetin kanssa ovat niinipuun kohdalla tekijöitä, joilla meidän päi
vinämme lienee paljon osuuttaa niinipuun heikossa siemenellisessä uudis
tumisessa. Samoja näkökantoja voisi soveltaen tarkastella muidenkin ja
lopuittemme biologiassa. Olisi varsin mielenkiintoista istuttaa kaukais
ta provenienssia martojen luontaisten esiintymiemme sekaan ja tarkkail
la, alkavatko myös nämä "ilmastosteriilit" yksilöt hedelmöidä pelkästään 
vieraan siitepölyn innoittamina. 

Metsälehmuksen muut ominaispiirteet 

Kirjallisuudessa lehmusta joskus kehutaan nopeakasvuiseksi (9). Tämäkin 
maininta on ehkä harhaanjohtava ja perustunee havaintoihin kantovesois 
ta, jotka valmiin juuristosysteeminsä ansiosta alkuvuosina saattavat 
kasvaa hyvinkin ripeästi (1). Siementaimi sen sijaan on luonnossa var 
sin hidaskasvuinen (2; 3). Metsän alla saattavat polvenkorkuisetkin 
taimet olla vuosikymmeniä vanhoja. Alkukehityksessä ei niinipuun siemen
taimi ikinä pysty kilpailemaan pioneeripuitten (koivu, haapa, mänty) 
kanssa, Myös kuusi ohittaa sen keskinkertaisilla mailla selvästi. Myö
hemmällä iällä niinipuun kasvu suhteellisesti ottaen paranee varsinkin 
paremmilla mailla ja tasaikäisissä sekametsissä, esim. Turun Ruissalos
sa niinipuu tammeen verrattuna yleensä on korkeampi. Havainto sa.attaa 
olla näennäinen ja osittain johtua tammea kiusaavista kääriäistuhaista 
eikä niinipuun pr imäär isesti nopeammasta kasvusta. 

Pohjoismaisessa kirjallisuudessa niinipuu mainitaan usein vain suureksi 
pensaaksi tai pieneksi puuksi (14), maksimikorkeudeksi ilmoitetaan monas
ti vain15 ..• 20 metriä (2; 10; 11; 12). Kuitenkin Dendrologian Seurakin 
kevätretkellään 197 5 Vehkalahdella Sunuuan kartanon puistossa on tavannut 
tosi komeita niinipuita, joiden pituudeksi mitattu metrimäärä ylittää 
50 %:lla mainitun maksimikorkeuden. Eivätkä ne ole ainoita lajissaan; 
esimerkiksi Padasjoella Saksalan kartanon puistossa, Bromarvin Rilahdes
sa ja Baggbyssä Tammisaaren lähistöllä on samaa luokkaa olevia niinipui
ta. Ruissalon korkein jalopuu ei suinkaan ole tammi, vaan 30.5 metriä 
korkea lehmus. Kirjoittajan tietämät pisimmät niinipuut kasvavat Fager
vikin puistossa Inkoossa; kahdella yksilöllä on korkeutta peräti noin 
32 metriä. 
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Luontainen n~~nipuu Inkoossa, tyypillisesti korkealla kallion ~in
teessä. Runko on kaatunut kuusikon varjosta avokalliota kohden ja 
työntänyt runkovesoja , jotka nyt rinteen tultua paljaaksihakatuksi 
kukkivat ylenpalttisesti. Siemenet ovat tälläkin esifntymällä kui 
tenkin harvinaisia . Esiintymällä on 3 kukkivaa kloonia , 6 nuorempaa 
vesaryhmää ja 2 luontaista siementainta. Valok . kirjoittajan . 

Näkymä W a 1 t D i s n e y n satufantasiasta Prinsessa Ruusunen . 
Katsoja voisi yrittää unohtaa etualan hahmot ja keskittyä metsän 
kokonaiskuvan tarkasteluun . Mitkä puulajit voivat kasvaa näin v·an
hoiksi, järeiksi ja olemukseltaan Disneyn luomuksia vastaaviksi? 
Euroopan metsäluonnossa on kaksi tällaista lajia , tammi_ ja lehmus. 
Satumetsän voi väittää yleiskuvaltaan vastaavan tasaikäisenä synty
nyttä, puolituhatvuotista sulkeutunutta tammi - lehmussekametsää , 
jossa jäniksen ja hirvieläinten vaikutus on merkittävä. Yksityisestä 
dendrologista tällainen näkymä ehkä tuntuu toiveajattelulta , mutta 
maiseman- ja puistonhoidossa s·e varmasti olisi tavoittelemisen 
arvoinen . 
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Metsälehmus saattaa varttua paitsi korkeaksi myös varsin järeäksi ja 
vanhaksi puuksi. Tammien tuhatvuotisuudesta lienee jokainen kuullut 
kerrottavan,. joskaan sellaisia ei vielä Fennoskandiassa ole, mutta että 
niinipuu saattaisi yltää samanlaisiin saavutuksiin lienee monelle aivan 
uusi tieto . Keski-Euroopassa mainitaan tällaisia runkoja vielä olevan 
elossa (2; 10). Ikäennätysten kolme kärjessä lienevät siten eurooppa 
laisittain marjakuusi, tammi ja niinipuu. Tuhat vuotta elänyt lehmus 
ehtii tietenkin varttua myös rungoltaan melko lailla järeäksi. Keski
Euroopassa on mitattu 4 metriä läpimitaltaan oleva niinipuu (2; 10). 
Suomen tiettävästi järein puu, Piikkiön Lyytikkylän vanha tammi, on lä
pimitaltaan noin 2.7 metriä. Voinee siis hyvällä syyllä väittää, että 
taiteilijoitten mielikuvituksessaan luomat satufantasioiden romanttisen 
järeät puustot kaukana syvien metsien kätköissä (vrt. Walt Disney) lie
nevät kerran olleet tosia: juuri sen kaltaisia näkymiä ovat ehkä Suomes
sakin ihmisen koskemattomat, luonnontilaiset tammi-lehmuslehdot tarjon
neet. 

Niinipuu on suhteellisen terve puulaji. Sillä ei esiinny mainittavia 
suurtuhoja kuten tammella. Esimerkiksi Ruissalossa näkee juhannuksen 
aikoihin kääriäisen (Tortix) syön•iä luurankotammistoja, joissa yksittäi
set vihreät niinipuut hyvin erottuvat. Erilaisia äkämiä, lehtiloisia 
ja siementuholaisia kyllä esiintyy, mutta niinipuun kasvun kannalta niil
lä on vain vähäinen merkitys. Pahin on runkosyöpä (Nectria galligena), 
joka iskeytyy useimmiten maan rajaan tai hankakohtiin, pullistaa ja hal 
kaisee rungon ja tappaa toisinaan varsinkin taimia. Tauti käy hankalak
si varsinkin savimailla ja tekee lehmuksen istuttamisen jäykälle savel
le käytännössä melko tarkoituksettomaksi (15). Silti maassamme näkee 
masentavan usein lehmusta istutettavan juuri tällaisille maille . 

Niinipuu ja maaperä 

Niinipuun maaperävaatimukset mainitaan kirjallisuudessa melko korkeiksi 
(3; 7) ja tähän arvioon on helppo yhtyä. Luonnossa tapaa metsälehmusta 
enimmäkseen vain lehtomailta ja tuskin koskaan lehtomaista kangasta huo
nommalta alustalta (1). Kivikossa ja kalliomaillakin, minne kulttuuri 
on sen tunkenut, on irtonainen maaperä kivien välissä mehevää ja relik
tikasvusto sijoittuu useimmiten niin, että vaiuntavedet ylempää kallioi 
ta tekevät kasvupaikan ympäristöään edullisemmaksi. Tasamailla, missä 
niinipuu on alun alkaen ollut yleisin, on maaperän oltava multavaa, ei 
jäykän savista. Maaperän läpäisevyys on ehdoton vaatimus, luonnossa ei 
niinipuuta koskaan näe paikoilla, jonne sadevedet pysähtyvät tai pohja
vesi on lähellä pintaa. Maaperävaatimuksiltaan niinipuu kuuluu puula
jeista selvästi vaateliaimpiin. Se ei kuitenkaan ole verrattavissa 
kaikkein parhaimpien maiden puulajeihin saarneen ja jalavaan (15) , jotka 
luontaisina kasvavat vain rehevissä rantalehdoissa, puronvarsilla ja 
lähdepaikoilla. Asteikossa lehmus lienee sijoitettava edellämainittujen 
ja tammen väliin. Tietenkin sen saa pidettyä hengissä laihoillakin mail ' 
la, mutta jos haluaa sen viihtyvän metsäpuuna ja varttuvan täyteen mit
taansa, ei sitä kannata sijoittaa käenkaali-mustikkatyyppiä karummalle 
maapohjalle. 

Maaperällä on ilmastossamme taipumus laihtua ja huonontua . Tapahtuma on 
tietenkin ihmisiällä mitaten äärimmäisen hidas, niin ettei ihmisyksilö 
sen kulkua havaitse, mutta geologisesti katsoen voi köyhtyminen edetä 
varsin nopeasti. Prosessin nopeus on suuressa mä~in kasvupaikalla val 
litsevasta puustosta riippuvainen. ~1aantärvelijöistä ensimmäinen on 
kuusi (12). Eri tekijöiden seurauksena maaperä kuusikon alla happanee 
ja huuhtoutuu nopeasti ja sammalkerrokseen ilmestyvät alkavan soistumi
sen merkit. Kuusikko ei itse asiassa aina muodostukaan klimaks-kasvi
yhdyskunnaksi ainakaan alavilla mailla; degeneraation viimeinen, lohdu
ton vaihe saattaa olla korven kautta rahkaräme. Niinipuu eroaa jyrkästi 
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kuusesta sikäli että sen maaperän hedelmällisyyttä säilyttävät ominai
suudet ovat erinomaiset (7 ; 14) . Runsaalla, hyvin lahoavalla lehtika
rikkeellaan jalopuut yleensäkin pitävät maan erinomaisessa kunnossa . 
Kuvaavaa on , ettei entisaikojen lehtoniityillä suvaittu lain kaan kuusta 
j a kaikkein parhaana puulajina maan tuoton ylläpitämisessä pidettiin 
saarnen jälkeen juuri lehmusta (13) . 

Maaperän ja päällysmetsän vuorovaikutusta ei ehkä aina riittävästi aja
tella . Niinpä esimerkiksi vakioselitys jalopuulehtojen esiintymiselle 
juuri Ruissalossa on alueen hyvä maaperä . Asiaa voisi tarkastella myös 
kääntäen : metsämaa on säilynyt multavana ehkä juuri siksi, että Ruissa
l ossa on meidän päiviimme saakka kasvanut jalopuita . Tällaisille maille 
on lyhyellä tähtäyksellä varsin taloudellista istuttaa kuusikkoa, jokq 
t uottaa suuren massakasvun , mutta muutamassa sukupolvessa imee tyhjiin 
j a hapattaa maan , jota jalopuut vuosituhansia ovat vaalineet (12) . Tär
keätä on myös pitkällä aikavälillä ollut se tehokas este, jonka jalopui
den lehtikarike soistumiselle aiheuttaa. Suomaa Suomi ei ehkä olisi 
näin seinen, jos lehmus ja lehtipuut olisivat saaneet pitää asemansa . 
Mekanismi on ilmeisesti sama, joka estää luonnontilaisia jalopuulehtoja 
kuusettumasta . Mainittakoon että Keski - Euroopassa kasvatetaan niinipuu
ta ja valkopyökkiä (ns. Biologische Holzartenl metsätaimitarhoissa istu
tettavaksi sekaouuna havuouuvilielmille, missä niiden katsotaan edes
auttavan maaperän kasvuedellytysten säilymistä. 

(Artikkeli jatkuu seuraavassa numerossa.) 
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Paavo Olkanen 

NIINIPUUN (Tilia cordata) ESIINTYMISEN JA TALOUDELLISEN 
KÄYTÖN HISTORIAA SUOMESSA 

Niinipuu luonnonvarana 

Näinä aikoina tulee kuluneeksi ouoli vuosisataa siitä, kun 
laajamittaisen niinen käytön SuÖmessa ja ennen kaikkea luontaisten 
niinipuuesiintymiemme ~yödyntämisen niinen ottoa varten voidaan katsoa 
päättyneen. Samoin voidaan sanoa, että puoli vuosisataa sitten Euroo
pan kansojen historiassa päättyi tämän talouselämässä tärkeän raaka
aineen ja luonnonvaran käyttö, joka on antanut aineksen mitä moninaisim
piin keksintöihin ihmiskunnan kulttuurihistorian aikana. Muinaislöytö
jemme perusteella (Antrea, Viiala) on arveltu, että jo yli 6000 vuotta 
ennen ajanlaskumme alkua lehtipuun, todennäköisesti pajun, kuoresta ir
rotetuista syistä on valmistettu verkkoja ja tiedämme varmasti, että 
nuoremmalla kivikaudella (3000 ... 1200 e.Kr.) mm. kalastuksessa käytettä
vät verkot, köydet, liinat jne. valmistettiin niinestä (PÄLSI ja LIND
BERG 1920, AUER). Kyseessä on näinollen niinikulttuurin uskomattoman 
pitkä, ehkä jo 7000 vuotta kestänyt aikakausi. 

vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana teknologia kehitti 
niinelle korvikkeita, joiden käyttööntulon jälkeen luonnonniinen otto 
päättyi ja niinipuu jäi rauhaan. Mutta samalla se lähes unohtui . Metsä
taloudellisesti sitä pidetään arvottomana roskapuuna. Aikanaan, kun 
kaadetuista niinipuista oli ensin kuori kiskottu pois, käytettiin vielä 
itse puuaineskin kalupuuksi erilaisten käyttöesineiden valmistukseen 
(HERTZ 1925) . Sitä mukaa kun niinipuut kävivät esiintymisalueillaan 
vähiin, oli luonnollisesti kehitettävä niinelle korvikeaineita. Luon
nonraaka-aineina näitä olivat mm. pellava ja hamppu olleet jo siitä läh
tien kun niintä oli opittu viljelemään. Tällä hetkellä tapaamme niintä 
käyttötarvikkeena peräti harvoin, joskus kuitenkin vielä perinteisenä 
sidonta - aineena kukkakaupoissa. 

Niinikulttuuriamme edustavaa metsälehmusta (Tilia cordata), josta tässä 
esityksessä käytetään yksinomaan niinipuu-nimeä, voidaan pitää Euroopan 
kansojen ja ennen kaikkea pohjoismaisten kansojen vanhimpana taloudel
lisesti merkittävänä käyttöpuuna. Tätä se on meille Suomessa jo siitä
kin syys_tä, että niinipuun luontainen kasvualueemme, jonka pohjoisraja 
samalla on Euroopassa sen esiintymäalueen pohjoisin (HERTZ 1925, s . 14), 
käsittää suuren osan varsinaista asutus-Suomea. 

Luontaisten niinipuuesiintymien kartoitus 

Viime vuosisadan loppupuolella ja tämän vuosisadan kolmena ensimma1senä 
vuosikymmenenä ovat useat tutkijat tehneet havaintoja niinipuun luontai
sesta levinneisyydestä maassamme ja huomattavalta osalta maamme ulkopuo
lellakin. Sangen merkittävä on ollut vaasalaisen asianharrastajan H. 
HJELTin (1851 ... 1926) toiminta (COLLANDER 1958).Hänen laatimaansa selvi
tykseen yksittäisten lajien levinneisyydestä Suomessa sisältyy paitsi 
hänen itsensä myös muiden tutkijoiden merkintöjä niinipuun kasvupaikois
ta . Arvokkaan perustyön niinipuuesiintymien suhteen on tehnyt Societas 
pro Fauna et Flora Fennica -seura tallentaessaan ja arkistoidessaan ha
vainnot luontaisesiintymistä maassamme. Arkistoidut tiedot on merkitty 
pitäjittäin koko maamme alueelta ja huomattavalta osalta sen ulkopuolel
takin. Tiedot on alkuaan pyritty saamaan kasvupaikkakohtaisesti, jopa 
yksilökohtaisesti, mikä varsin useissa tapauksissa on ollut välttämätön-
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t ä löydöksen ainoalaatuisuuden ja harvinaisuuden takia. Lisäksi ovat 
merkinnät usein koskeneet puiden mittoja ja kuntoa sekä mikä tärkeintä, 
onko mahdollisesti kyseessä suvullisesti lisääntyvät tai kasvualueen 
j a paikan perusteella reliktit yksilöt. Merkittävän niinipuun kasvu
paikkatietojen kokoomatyön on tehnyt myös M. HERTZ, joka teokseensa 
"Niinipuun uudistumisesta Suomessa" (HERTZ 1925) on liittänyt luettelo
maiset tiedot kaikista siihen mennessä tunnetuista kasvupaikoista. 

Etymologinen katsaus 

Etymologisesti n i i n i -sana on tunnettu Suomen kansan vaiheissa jo 
suomalais-ugrilaisena aikana, joka on päättynyt viimeistään noin 3000 
vuotta e . Kr ., koska kaikilla suomalais-ugrilaiseen ryhmään kuuluvilla 
kansoilla on kielessään sana niini. L e h m u s -nimi taas on nuorem
paa juurta siltä ajalta (n . 1000 ... 500 e.Kr.), jolloin kantasuomalaiset 
Ol ivat muuttamassa Itä-Euroopan jo silloin vähämetsäisiltä lakeuksilta 
Itämeren maakuntiin ja kansoittivat itämerensuomalaisena kansanryhmänä 
koko Väinäjoen ja Suomenlahden välisen alueen. Kantasana 1 e h m u 
Cviroksi löhmu) merkitsee suunnilleen samaa kuin niini ja 1 e h m u s 
jotain niinen saantiin tarpeellista (vrt. aidas, tervas) . Sana 1 e h -
m u s , jolla alkuaan lienee tarkoitettu ko. puun vesaa, on ollut käy
t össä etupäässä Uudellamaalla, Kymijokilaaksossa, Etelä- Hämeessä ja 
Savossa . Vähemmin käytetty nimitys v e n n ä p u u = niinipuu , on ol
l ut käytössä lähinnä Savossa, missä se tavataan vieläkin P.aikannimenä. 
Kun niinipuu- nimi perinteellisesti tunnetaan koko maassa ja on siis laa
jimmalle levinnyt, edustaa sen sijaan sanojen p ä r n , p ä r n u tai 
P e r n u käyttö varsin rajoitettua aluetta Etelä- Suomessa (SALMINEN 1'3'1). 
Al kuperäiseltä merkitykseltään sana tarkoittaa paikkaa, missä niinipuuta 
kasvaa ja missä sitä voidaan tarkoituksenmukaisesti hyödyntää . Pärnu
t ai pernu- sanaa mitä erilaisimpine muunnoksineen (perna , pernaa , päärni , 
PYörni , pernaja , pernå jne.) tavataan lähinnä Uudellamaalla ja Kymen
laaksossa pitäjännimenä , kylien , talojen , ym. paikanniminä. Nimiryhmä 
Viittaa kiinteään yhteyteen Suomenlahden toiselle puolelle , josta se 
suomalaisten muuton aikana esihistoriallisena aikana ajanlaskumme ensim
mäisinä vuosisatoina on annettu maahanmuuttajien ja näitten alueiden 
ensimmäisten va l taajien toimesta paikoille ja seuduille , missä kasvoi 
tulijoille niin tärkeää luonnonvaraa, että ne nimitettiinkin luontais
talouden aikaisen arvostuksen ja tärkeysjärjestyksen mukaisesti . Rekis 
teritietojen mukaan tavataan niinipuun luontaisia esiintymiä tämän vuo
s isadan alkupuolella koottujen paikannusten perusteella eräillä niineen 
Viittaavien paikannimien lähiseuduillakin nyt enää hyvin vähän ja pai
koin ei o ll enkaan. Siihen nähden , että "paikannimet menevät kauemmas 
t aaksepäin ajassa kuin mikään historiallinen asiakirja", ant aa Etelä
Suomen paikannimitutkimus varsin selvän todisteen tämän luonnonvaran 
Sijoittumisesta ja olemassaolosta maassamme nykyilmaston ja siis vielä 
historiallisena aikana . Merkillepantavaa on myös, että niinipuuhun 
liittyviä paikannimiä on Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa enemmän kuin 
missään muualla maassamme. Näin on asianlaita ennen kaikkea eteläisel
lä rannikkoseudulla Porkkalan ja Virolahden välillä . 

Niine n vero tus 

Verotustoimen hallinnolliset järjestelyt ovat maassamme alkaneet vasta 
1300- luvul l a . 1400- luvulla maamme hallinto- ja oikeuslaitos sekä vero
tus järjestettiin säännölliselle kannalle pohjoismaisen unionihallinnon 
aikana . Silloin vahvistettiin verotusmenettely, joka oli voimassa lähes 
muuttumattomana useamman vuosisadan ajan. Tästä verotuksesta mei l lä on 
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yksityiskohtaiset tiedot vuodelta 1540 suoritetusta verotuksen inven
toinnista (Paikallishistoriat ym. ). Niiniveroa luontaissuorituksena 
kannettiin Uudellamaalla, Raaseporin ja Porvoon lääneissä, Kymijokilaak
sossa Lappveden kihlakunnassa ja Hämeessä. Raskain oli niiniveron suori
tusmäärä Kymijoen itäpuolella Vehkalahdella, jossa se täysveroa (mant
taalia) kohden vuodessa oli n. 5 kg kuivattua niinisyytä, kun vastaava 
määrä Porvoon läänissä oli 3 kg. Raaseporin läänissä (Länsi-Uusimaa) 
oli menettelynä, että verokunta (bolby), johon kuului 20 täysverollista 
talonpoikaa, vastasi ja suoritti yhteisvastuullisesti vain n. 6 kg vuot
ta kohden1 kun taas Hämeessä veron määrä pitäjän neljännestä kohden kä
sitti ainoastaan n. 8,5 kg (lispund) niintä vuodessa. Porvoon läänin 
ja Kymijokivarren pitäjien suoritusmäärä yksistään kattoi n. 9/10 koko 
maassa kannettavasta niinimäärästä, mikä on ollut varsin huomattava osa 
koko Ruotsi-Suomen si'lloisen valtakunnan tarpeesta. Esim. vuonna 1582 
kannettiin Ruotsissa niiniveroa yhteensä 266 leiviskää, kun se Suomessa 
oli 497 leiviskää ja tästä valtaosa siis Uudeltamaalta ja Kymijokivar
resta. Edelleen niiniverosuorituksesta saa jonkinlaisen käsityksen, kun 
vuotuiset niiniveromäärät on laskettu 20 sm:n läpimittaisina runkoina. 
Porvoon läänin ja Kymijokivarren pitäjät, kukin erikseen, olisivat jou
tuneet kaatamaan vuosittain 80 •.• 110 kpl yksistään verojen suorituksiin, 
kun Raaseporin läänissä ja Hämeessä olisi veron suoritukseen riittänyt 
5 ••• 10 runkoa pitäjää ja vuotta kohden. Niinipuuesiintymien toistuva, 
liian nuorina kasvustoina hyödyntäminen raskaimmin verotetuilla alueilla 
on tyrehdyttänyt saannin ja vähentänyt niinikantaa vähitellen ratkaise
vasti. Tästä syystä ei niiniveroa enää 1600-luvulla voitu kantaa luon
nontuotteena. Sen suoritus muuttui rahasuoritukseksi. 

Niinipuun tulo ja leviäminen maahamme 

Niinipuumme on jääkauden jälkeen tullut tänne lähinnä kaakkois-eteläistä 
tietä Itä-Euroopasta Uralin vuoriston lounais-eteläpuolisilta alueilta 
(CAJANDER 1914). Sen ensimmäiset yksilöt lienevät v~taneet jo yli 5000 
vuotta ennen ajanlaskumme alkua kaakosta, ensin Aunuksenja Karjalan kan
nasten kautta Haminan pohjoispuolisen moreenialueen länsipuolelle Sal
pausselän ja Suomenlahden Litorinameren rannikon väliselle Etelä-Suomen 
rannikkotasanteelle. Tämä rannikkotasanne oli Suomenniemen laajin yhte
näinen lehtoalue, jossa kasvoivat silloin ensimmäisinä maahamme tulleet 
varsinaiset pioneeripuut mänty ja koivu valtapuina (CAJANDER 1914). 
Rannikkotasanne oli silloin vielä otollinen niinipuun leviämiselle. 
Alueella ei ollut ainoatakaan suurempaa vesistöä eikä vielä ainoatakaan 
Salpausselältä nykyisin alkavaa (Vantaa, Mustijoki, Porvoonjoki) tai sen 
läpi tulevaa (Kymijoki) jokea. Täältä niinipuu levisi ensin Varsinais
Suomen ja Satakunnan kapeita rannikkotasanteita myöden pohjoiseen sil
loiselle järvtalueelle, jonka vesistöt sekä Saimaan että Keski-Suomen 
järvialueelta purkautuivat edelleen vielä Pohjanlahteen (SAURAMO 1958) .. 
Slitepölytutkimusten mukaan niinipuun varsinainen leviäminen on alkanut 
atlanttisena lämpökautena (5000 ... 3000 e.Kr.), saavuttaen suurimman laa
juutensa n. 3500 e.Kr. (KALELA 1958). Tällöin se tammen ohella muodosti 
metsiä laajoilla alueilla mm. Uudenmaan ia Kymenlaakson käsittävällä ran
nikkotasanteen laakiolla. Viimemainitusta ajankohdasta lähtien se ·sitten 
on alkanut taantua. 

Niinipuun taantumisen syyt 

On esitetty, että maassamme tavattavien Euroopan pohjoisimpien n11n1puun 
luonnonesiintymien nykyinen vähäisyys ja toisaalta alueittaisuus olisi 
pääasiallisesti seurausta 1lmastomme viilenemisestä vuosien 3000 ... 200 
e.Kr. välillä, soistumisen lisääntymisestä sekä kuusen nopeasta valtaan
pääsystä n. 1800 .•• 1200 e.Kr. (KALELA 1958). 
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Taantumiseen vaikuttavat ilmiöt voimistuivat varsinkin vuosien 600 ••• 
200 e.Kr. välillä vallinneen kylmän ja kostean säävaiheen aikana. Me
teorologinen tilanne suosi silloin erikoisesti kuusen leviämistä. Jalot 
lehtipuumme taantuivat lähes täydellisesti Etelä-Suomeen sen rannikon 
suuntaisille kasvualueilleen lukuunottamatta niinipuuta, joka nykyisin 
Keski-Suomea halkovan pohjoisrajansa ja Salpausselkälinjan välillä kui
tenkin on lähes poikkeuksetta reliktinluonteinen ja on säilyttänyt kas
Vupaikkansa vain suvuttoman lisääntymisen avulla. Mikäli siis tällä 
alueella niinipuuta luonnonesiintymänä tavataan, on kasvupaikka nyt to
dennäköisesti vuosituhansia vanha. 

On väitetty, että maanviljelytalous on vienyt niinipuulta sen parhaat 
luontaiset kasvupaikat, kun lehdoista lähtien paraskasvuisimmat metsä
maat on raivattu tai kaskettu. Viljelykulttuurin tuloon mennessä olivat . 
geologis-ilmastolliset tekijät kuitenkin jo aiheuttaneet lehtomaittemme 
korpiintumista. Niinipuun pahin vihollinen, kuusi, valtasi entiset leh
muslehdot suureksi osaksi jo ainakin 2500 ••. 3000 vuotta aikaisemmin. 
Rikkaimman niinipuukantamme lähes loppuunkuluttamisesta Ete~ä-Suomessa 
syytetään säälimätöntä niinen verotusta keskiajan lopulla ja 1500-luvul
la. Varmasti esitetyillä kulttuurivaikutuksilla on taantumiseen näh
den oma osuutensa ja niiden suurta merkitystä ei voida kiistää. 

t§nnoskandian ja Suomen maankohoamistapahtuman seuraukset 

Jääkauden jälkeisen maankohoamisen syynä on ollut koko Fennoskåndian 
mantereen pyrkimys tasapain~ entiseen asemaansa maapallon kuorta täällä 
kohdanneen jäämassojen puristuksen jälkeen. Kun maa jäämassojen painos
ta vapauduttuaan kohosi, mantereen nousutapahtumaan liittyi meteorolo
gisten pohjois-etelä -erojen suurentumista sekä lisäksi huomattavia 
~lueellisia eroja ja paikallisista korkeussuhteista .riippuvia muutoksia 
Ja ilmiöitä, joilla geologisten selvitysten mukaan bn ollut suuri vaiku
tus luonnonolojemme kehitykseen (SAURAMO 1958, KOTILAINEN 1953, 
DONNER 1958). 

Jääkauden jälkeisen ajan alkaessa Suomenselkä ja siis nykyisen Järvi
Suomen ja Pohjanlahden välisen vedenjakajaseudun korkein kohta on ollut 
lOO metriä alampana kuin Salpausselkävyö järvialueen etelärajalla. Maan
nousun Perämerellä sijainneessa keskuksessa on maan kohoaminen noin vuo
desta 4000 ajanlaskumme alkuun mennessä ollut voimakkainta, n. 100 met
riä, kun se Kymijoen itäpuolella on ollut vain n. 20 metriä ja Uudella
maalla n. 35 metriä (SAURAMO 1953). On siis tapahtunut jatkuvaa mante
reen kallistumista nousun keskustasta reunavyöhykkeelle päin, luoteesta 
kaakkoon. Ensimmäinen huomattava seuraus on ollut Saimaan lasku-uoman 
~Ukkeutuminen Pohjanlahteen. Se muodosti Muinaispäijänteen kanssa laa
Jan Keski-Suomen järvialueen, mitä vaihetta kesti 3000 vuotta (5500 ••• 
2500e.K0.Pohjanmaan maankohoamisen jatkuessa suurempana kuin Kaakkois
~uomessa tukkeutuivat Saimaan kaksi ylempää salmikohtaa Päijänteeseen 
Ja Saimaa etsi purkautumiskohtaa etelämpää. Saimaan vedenpinta nousi 
esim. Kuopion seudulla 15 metriä nykyistä rantaviivaansa korkeammalle 
(KOTILAINEN 1958), kunnes se sai uuden lasku-uoman Päijänteeseen ensin 
Mäntyharjulla ja sitten Lappeella. Samanaikaisesti oli jo lopullinen 
laskuväylä Laatokkaan vuoksenniskalla syntymässä (n. 2000 e.Kr.) ja 
Vuoksi Imatroineen oli todellisuutta (SAURAMO 1958). 

~eski-Suomen järvialtaiden vedennousu aiheutti järvialueen eteläosissa 
Ja Kaakkois-Suomessa paitsi laajojen alueiden jäämistä pitkiksi ajoiksi 
Veden alle, ilmeisesti myös pohjaveden yleisen kohoamisen ja laajaa sois
tumista(KOTILAINEN 1958, DONNER 1958),mikä jo 3500 e.Kr.paikkeilla lienee 
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vaikuttanut jalojen lehtipuiden ja ensinnä pohjavesiherkän niinipuun 
taantumiseen, varsinkin Etelä-Suomen rannikkotasanteella. Veden yhä 
noustessa Suur-Päijänteessä se on alkanut vuotaa Salpausselän läpi ja 
soistuttaa Etelä-Suomen rannikkotasanteen lehtoja, jotka kuusi sitten on 
valloittanut. Näihin aikoihin ovat Uudenmaan Salpausselältä alkavat 
joet (Vantaa, Mustijoki, Porvoonjoki) voineet saada alkunsa. Kymijoen 
arvellaan tulleen viimeistään n. 1000 e.Kr. Suur-Päijänteen purku-uomak
si, kun sen lasku-uomat Pohjanlahteen olivat maankohoamisen seurauksena 
tukkeutuneet. Nykyistä tilaa muistuttava tasapaino olisi siis saavutet
tu ajanlaskumme alkuun mennessä. Vesistöjen tila on siitä lähtien ollut 
käytännöllisesti katsoen pysyvä (SAURAMO 1958) . Luonnossa ovat täällä 
myös ihminen ja hänen kulttuurinsa tulleet vaikuttajiksi. 

Luontaisten niinipuuesiintymien alueellisia erityispiirteitä 

Kotimainen niinipuumme menestyy maassamme käytännöllisesti katsoen aina 
Pohjois-Suomea myöten . Luontaisten esiintymien pohjoisraja kulkee 1920-
luvulla koottujen rekisteritietojen mukaan suurin piirtein linjalla 
Vaasa-Iisalmi-Nurmes. Suomessa niinipuuesiintymä saattaa olla yli 2500 
vuotta vanha. Reliktin yksilön voimme tavata yhtä hyvin Etelä-Suomen 
rannikkoalueelia kuin sisämaassakin . Esiintymän laatua selvitettäessä 
on pääpiirteittäin tiedettävä kasvupaikan asema ja suhde geologisiin 
mannertapahtumiin sekä vesistöjen (Saimaa, Päijänne) vedenkorkeuksien 
historialliset muutokset suhteessa jääkauden jälkeisiin ilmastomuutok
S11n . Näitä perustietoja käyttäen voi jo tehdä alustavia päätelmiä luon
taisesiintymän iästä ja muista ominaisuuksista . 

Pohjanmaalla Suomenselän vedenjakajaseudun karuimmilta osilta niinipuu 
rekisteritietojen mukaan puuttuisi kokonaan (HERTZ 1925) . Mikäli näin 
on, se lienee lähinnä osoitus niinipuun korkeista maanlaatuvaatimuksista . 
Pohjanmaan rannikkoseutujen suhteen, joiden tiedetään nousseen merestä 
Litorinamerivaiheen lämpökautena, on tarkemmin selvittämättä, mitä kasvu
paikkoja paljastuvalta ranta - alueelta niinipuu on ennättänyt vallata, 
ennenkuin sanottu lämpökausi on päättynyt pahimpaan kylmään ja kosteaan 
kauteen (600 .. • 200 e . Kr.) . 

Var s inais-Suomessa ja Satakunnassa, jotka ovat maannousuun nähden olleet 
varsin poikkeavassa asemassa muuhun Suomeen nähden, soistumisen ja kuu
settumisen merkitys niinipuun taantumisessa lienee vähäinen . Myös ihmi
sen vaikutukset historiallisena aikana näiden alueiden niini esiintymät 
ova t saanee t kokea maamme eri alueista kaikkein tasaisimmin, olematta 
oikeastaan koskaan minkään erikoisen paineen alaisina . Luontaisia kas 
vustoja, jotka saattavat eräin paikoin olla muualla maassamme tavattavis 
ta ensi sijassa yksittäisesiintymistä poiketen jopa niinipuuvaltaisia 
lehtoalueita , ovat lähinnä kuluttaneet vain kotikäyttö , viljelykulttuur i 
ja a~akirjatieto j en mukaan myös niinen kauppa. 

Oma mielenkiintonsa on niillä esiintymillä , joita tavataan sekä Saimaan 
että Keski-Suomen järvialueilla . Täällähän esiintymien pitäisi olla 
yleensä reliktejä , Etelä- Hämeen järvialueen eteläistä osaa lukuunotta
matta, joka olisi suvulliseen uudistumiseen nähden kyseenalaista vaih
dunta-aluetta. Rekisteröintitiedot eivät y.ksityiskohdiltaan vielä kerro, 
kuinka pitkälle niinipuun siemeneilistä uudistumista on tapahtunut Sai
maan suurtulvan (n . 2500 e . Kr . ) ja Vuoksen syntymisen jälkeen . Edulli 
nen lämpökausihan jatkui vielä tällöin ja puun leviäminen Saimaan pal
jaaksi jättämille rannoille on voinut olla mahdollista. Toisenlainen 
tilanne on ollut Keski-Suomen järvialueella . Täällä on ollut vaikutta
massa sekin että järvialueen vesien murtautuessa Salpausselän läpi Kymi 
joen kautta Suomenlahteen ilmaston jäähtyminen oli jo verraten pitkällä . 
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Yksityisten esiintymien sijainti suhteessa rantakorkeuksien vaihtelui
hin Päijänne vesistön eri osissa ja vaihtelujen eri vaiheissa antanee 
tässä suhteessa uutta tietoa. 

~onnonvarat ja Suomen esihistoriallinen asutustapahtuma 

Itämerensuomalainen kansanryhmä on muuttanut Itä-Euroopan vähämetsäisil
tä lakeuksilta Baltiaan ja kansoittanut sen ajanlaskumme alkuun mennes
sä. Suomalaisten muuton Suomenlahden yli maahamme on laskettu alkaneen 
ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina (ANTELL 1965, SAh~O 1953). Syy
nä suomalaisten muuttoon Baltiasta on ollut ylikansoituksen ohella ylei
nen polttopuupula, loppuun käytetyt metsät ja siitä johtuva monenlaisten 
käyttötarvikkeiden ja raaka-aineiden, varsinkin niinen yhä rajoitetumpi 
saanti. Etelä-Suomen rannikkoseutujen luonnonvarat olivat silloisesta 
luonnontaloudellisesta näkökulmasta katsoen laadussaan harvinaisen rik
kaat koko Pohjolan oloja ajatellen. Näistä luonnonvarois
ta tunnetuin on ollut jo esihistoriallisista ajoista asti rannikon saa
ristojen kala-apajat Salpausselältä laskevien jokien suistoalueiden edus
talla (LUUKKO 1958). Tämä rikas kalastusalue sijaitsee Inkoon ja Kymin 
Välillä olevilla saaristoalueilla. Toinen ajankohtaisesti erittäin ar
Vokas luonnonvara, joka veti puoleensa oli kalastusalueiden laajat ran
nikkoseudut ja niiden takana olevat lopputtomilta vaikuttavat metsät. 
Nämä alueet lahden toiselta puolelta tulijat pyrkivät valtaamaan kiin
teästi hallintaansa. Hallinta varmistettiin jo hyvin varhaisina aikoina 
Siten, että kapealta asutetulta rannikkokaistalta lähtien erämaa jaettiin 
rajailtaan kiinteiksi eräkaistoiksi (miehenmetsä, manskog) (LUUKKO 1958, 
JAAKKOLA 1958). Ne olivat yksityisomaisuutta, jonka oikeutta ei saanut 
loukata. Tällä eräkaistojen ·hallintaperiaatteella on ainakin rannikko
tasanteen alueella ollut pitkälle ulottuva vaikutus. Niin kauan kuin 
eräkaistojen hallintaa ylläpidettiin, jäädytettiin samalla rajallisten 
luonnonvarojen otto vain tarpeelliseen määrään. Olivathan metsäalueet 
eri tekijöiden tuloksena saavuttaneet tilan, jonka huippua edusti luon
nontieteellisessä kehityksessään koko maapallonkin metsien kehityshisto
riassa erikoislaatuinen Suomenlahden ja Salpausselän välinen korpiaarnio 
(AUER), aikaisemmin niinipuun valta-alueena ollut viljavapohjainen ran
nikkotasanne, jonka lähinnä kuusi oli levitessään vallannut työntäen 
tieltään niinipuun yksittäisiksi esiintymiksi. Niinipuusta oli tullut 
kysyntään nähden helposti haavoittuva luonnonvara. Tällä rannikon asu
tusalueen kiinteällä haltuunotolla oli seurauksena myös, että uudet tu
lokkaat, joille ei eräkaistoja riittänyt, hakeutuivat Lohjan selkää sekä 
Porvoon- ja Kymijokivarsia kulkevia reittejä pitkin edelleen Salpausse
lälle ja sen pohjoispuolisille alueille, missä sielläkin olivat samat 
luonnonvarat tarjolla eräkaistoihin kuuluvia niinimetsiä myöden. Sen 
sijaan vähävesistöinen rannikkotasanteen sisäosa säilyi vuosituhantisena 
erämaana. Sehän oli paitsi läpikulkuun myös eri syistä asutukseen huo
nosti soveltuva. Suomenlahden rannikkoseutujen asutus pysyi pitkälle 
keskiajalle saakka lähes muuttumattomana (Paikallishistoriat, Seurakunta
arkistot). Tästä ovat arkeologimme ja historioitsijamme olleet jatkuvas
ti ymmällään. Suuret luonnontieteelliset taustatekijät ovat täällä ol
leet estämässä ihmisen kulttuurin etenemistä. 

Kulttuurin vaikutus Etelä-Suomen rannikkotasanteen niinivaroihin 
Qistoriallisella ajalla 

Ajanlaskumme alkuun mennessä olivat kuusikkokorvet vallanneet myös Lito
rinamerestä paljastuneet maa-alat (20 ... 40 metriä m.p.y.) rannikolla. 
Tällä valtavalla korpialueella olivat niinipuumetsät peräytyneet pako
paikkoihinsa joko yksittäispuiksi tai pieniksi ryhrnäesiintymiksi, joissa 
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ne säilyivät useimmiten reliktip luontoisina. Nämä korpimaat pystyi 
varsinaisesti vasta 1800~luvun ja 1900-luvun alkupuolen kulttuuri tek-
niikallaan valtaamaan kuusimetsältä. Vuosituhansia sitten synty-
neet alkuperäiset lehtomaat näemme nyt edessämme Uudellamaalla ja Kymen
laaksossa laajoina viljelylakeuksina. 

Useat tosiasiat puhuvat sen puolesta, että Etelä-Suomen rannikkotasan
teen alueet on katsottava vielä historiallisen ajan alussa maamme rik
kaimmiksi niinipuualueiksi. Vanhoina aikoina verotus on ollut eri osis
sa maata hyvin erilainen. Keskiaikana, jolloin verot suostuotaveroina 
asetettiin, kunkin alueen tuottomahdollisuudet määräsivät mitä parsel 
leja oli suoritettava ja toisaalta kantokyky määräsi, kuinka paljon oli 
maksettava. Näitä' maakuntia olisi pidettävä jo tuona aikana Suomen rik
kaimpina, koska luontaisverotusaikoina kaikki kannettavat veromäärät 
olivat t äällä huomattavasti suuremmat kuin muualla maassa. Esim . niinen 
kohdalla veromäärät oli _kuitenkin alkuaan asetettu myöhempiin tuotto
mahdollisuuksiinsa nähden liian suuriksi siitä syystä , että ne perustui
vat aikaisemmin vallinneeseen jakamattamaan ja siis tuottoisampaan erä
talouteen (Paikallishistoriat). 

Luonnonvarojen riittävyyteenhän suoranaisesti vaikuttaa se, kuinka kauan 
ao. kuluttavaa kulttuurin vaikutusta on kestänyt . Kaikissa Uudenmaan 
ra·nnikkoseutujen paikallishistorioissa todetaan (RA."1SAY 1924 , ANTELL 
195G, ALLARDT 1898, NYBERG 1931), että suomalainen esihistoriallinen 
asutus on täällä ollut kiinteää ja hyvin vanhaa. Vuosien 800 •.. 1200 
välinen aika maamme oloissa on ollut kansainvälisen vuorovaikutuksen ja 
liikenteen kannalta katsoen vilkkainta juuri Suomenlahden rannikkoseu
duilla (JAAKKOLA 1958) . Jo esihistoriallisina aikoina on harjoitettu 
sisämaana sutuksenkin kannalta tärkeää talonpoikaispurjehdusta lahden 
toiselle puolelle Viru- ja Pärnumaan kauppapaikkoihin , joista oli vanhat 
yhteydet Keski-Euroopan keskuksiin (LUUKKO 1958). Aivan ratkaisevaa on 
ollut, että Suomenlahti oli tuolloin Pohjolan historiassa tärkeän idän
tien pääväylä ja kauttakulkureitti. Sitä pitkin purjehtivat viikingit 
sekä saksalaiset ja friisiläiset kauppiaat. Sitä myöten kulkeutui uusia 
aatevirtauksia ja kristillisen uskon lähetystoiminta. Itä- Uudenmaan 
rannikkoseutu sai ensimmäiset seurakuntansa ia kirkkonsa jo silloin, kun 
Hampuri - Bremenin arkkipiispalle ensinnä oli annettu tehtäväksi Pohjolan 
käännyttäminen kristinuskoon (ALLARDT 1898 , ANTELL 195G) . Kiihkeää 
idän ja lännen välistä taistelua osoittaa levoton 1100-luku, jolloin 
tanskalaiset Lundin arkkipiispan johdolla paavin toimeksiannosta suorit
tivat vuor ostaan Pohjolan käännytystoimintaa (JAAKKOLA 1958). Tuolta 
ajalta ovat peräisin mm . Porvoon jokisuulle rakennettu linna ja Porvoon 
ensimmäinen kirkko . Ja tälle ajallehan on sijoitettu myös virallisen 
historian mukainen ensimmäinen ristiretki maahamme . 

Mielenkiintoinen on Hämeeseen n. 1240 tehdyn ristiretken jälkeinen vaihe , 
jolloin Uudellemaalle tuotiin Ruotsista siirtolaisia . Tulokkaiden oli 
pakko sijoittua rannikon asumismahdolliselle kapealle kaistalle entisten 
asukkaiden keskuuteen. Tämä on tuonut kärjistetysti esiin kysymyksen 
perinteisestä eräkaistahallinnasta ja tuli olemaan ensimmäinen lähtö
kohta sen vähittäiseen purkautumiseen. Samalla se merkitsi olemassa
olevien, silloin jo rajallisten luonnonvarojen jakoa, niinikasvustot 
mukaanlukien. Tavallaan siirtolaisten onneksi sattui muutaman vuosi
kymmenen kuluttua 1330-luvun alkuvuosina Satakunnassa, Varsinais-Suomes
sa ja Uudellamaalla suuria kulovuosia . Asiakirjoista päätellen Uudella 
maalla on tällöin palanut lähes koko Salpausselän ja Suomenlahden väli
nen erämaa- alue . Kulovuosien jälkeen antoi kuningas kirjeessään 29 . 04. 
1334 (Sveriges Riksarkiv) kehotuksen ottaa mm. Uudellamaalla viljelyk
seen ku.lojen jäljiltä aukeat, hallintaa vailla olevat alueet. Toimen-
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pide on saattanut laajentaa asutuspiiriä muualla, mutta Uudellamaalla 
kulotapahtuman hirveä kokemus piti asutuksen vielä lähes entisellään. 
Kulotapahtuman seurauksena on kuitenkin ollut mm . eräänlainen eräomis
tuksen uusjako, joka auttoi ruotsalaista asutusta parempiin elinehtoi
hin. Mielenkiintoinen on tässä yhteydessä edelleen ollut kuusen ja 
niinipuun taistelu elintilasta. Kuloalueilla niinipuu uudistuu kanto
vesoista nopeasti ja se saattoi tuolloin tulla monin paikoin jopa valta
puuksi. On todennäköistä, että tämä tapahtuma on auttanut niinipuukan
taa kestämään 1300 - luvun puolivälistä alkaneen kasvavan luontaisvero
tuksen painetta. 

Kulttuurin vaikutus on voimistunut tuolta ajalta lähtien muutenkin sil
l oisessa luontaistalouteen perustuvassa elämässä. Monet valtiohallin
non taloudelliset toimenpiteet kiihdyttivät varsinkin rajallisten luon
nonvarojen kysyntää. Samaan suuntaan vaikutti täällä jo varhain keski 
ajalta alkunsasaanut rälssi- ja suurtilakehitys. Eräistä 1400-luvun 
asiakirjoista päätellen on monin paikoin mm. niinen saanti alkanut vä
hentyä . Tähän antaa vahvistuksen mm. piispa Maunu Tawastin ja hänen 
Veljensä Niilon heidän vanhempiensa jälkeen tehty perinnönjakokirja 
(23.01.1423; Sveriges Riksarkiv) ja sen jälkeen Tawastien tekemät mer 
kinnät maaomaisuuksien vaihdoksista. Kun Tawastien hallinnassa oli jo 
a i nakin 1300- luvulta lähtien ollut rälssitila (Borghanäs gotz i Swartzaa 
sokn) Uudellamaalla, olivat sen niinivarat 1450 - luvulla jo niin vähäi
set , että oli hankittu tila Etelä-Hämeestä Lammilta, josta mainittiin 
erikoisesti , että siellä oli riittävästi niinimetsää (hasteskoga). 

N!inipuu historiallinen muistomerkki 

Historiallisena aikana kulttuuripaineen ja erikoisesti verotuksen tehos
tuessa ovat luontaistalouden arimmat alueet olleet ankaran kulutuksen 
alaisina . Kestävyytensä ja uudistumiskykynsä ansiosta niinipuuta on 
luontaisverotuksen päätyttyä, myöhemmästä kotitarvekäytöstä ja mahdol 
lisesta myyntiinkin valmistuksesta huolimatta edelleen jäänyt "historial
lisiksi muistomerkeiksi" omalle ajallemme . Kulttuurikaan ei ole voinut 
sen luontaisia esiintymiä kokonaan hävittää . Mutta tämän luonnonvaram
me "rauhoitus" tuli sittenkin ikäänkuin viime hetkellä. 

Niinipuun kasvupaikkatietojen hankintaa ja arkistointia olisi syytä jat
kaa ja uudelleen tehostaa . Tärkeätä olisi tietysti jo tiedossa olevien 
kasvupaikkojen säilymisen varmistaminen, ennenkuin taloudelliset toi
minnot aiheuttavat lisää valitettavia menetyksiä tämän historiallisesti 
arvokkaan puulajimme vielä jäljellä oleville esiintymille . Onhan 
niinipuu meillä pohjoisimpana luontaisesiintyminä Euroopassa tava~~ava 
jalo lehtipuu, ja lisäksi niistä kauneimpia, maamme olosuhteissa har
Vinaisen kestävä, pitkäikäinen ja kasvupaikkaansa nähden suhteellisen 
vaatimaton muihin jalopuihin verrattuna. 
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TUTKIMUSMA TKAILIJANA AM URINMAALLA 

III. Bogorodskoje-Sofijsk 

Keskiviikko l. 9. 1976. Koska Schizandra-löytöön huipentunut edellisiltainen 
retki oli venynyt yöhön asti ja nukkumaanmeno siksi oli itse asiassa tapahtunut 
uuden päivän ja uuden kuukauden puolella, olimme pyytäneet saada levätä vähän 
tavallista pitempään ennen seuraavaa maastoretkeä. Aamiaista söimme vasta kel
lo yhdeksän aikaan läheisen asuntolan kellariruokalassa. Sankka sumu verhosi jo
kea, mistä arvasimme, että kiirettä lähtöön ei ollut. 

Hotellissa odottelimme lähtöä tavaroita kokoillen,kunnes satamasta ilmoitettiin 
hoitoalueen veneen olevan valmiina lähtöön. Puoli yhdeltätoista tuo alus (sama, jol
la olimme edellisenä päivä nä retkeilleet Gera- j oella) lähti Bogorodskojesta muka
naan kaikkiaan kahdeksan henkeä, melkoisella varustemäärällä lastattuna. Viisi
henkisen tutkijajoukon (Tolja ja Jablokov sekä Pentti , Jouni ja minä) lisäksi olivat 
mukana edellisen päivän tuttavamme : hoitoalueen johtaja Gennadi Leonidovits, ve
neen kuljettaja Vasili Jemeljanovits ja johtajan Dik-koira. Uutena jäsenenä seuru~ 
eessa oli hoitoalueen johtajan lanko, vähäpuheinen kiharatukkainen mi.es, joka kuten 
ehkä Gennadi Leonidovitskin piti retken yhtenä päätarkoituksena sorsanmetsästystä 
ja kalastusta. 

Uhtenka- jokea 
Udyl-järvelle 

Aivan Bogorodskojen pohjoispuolella , kylää vastapäisellä eli Amurin läntisellä 
puolella on Uhtenka-joen suu. Noin kolmenkymmenen kilometrin pituinen joki laskee 
Udyl- jä[vestä, joka on Neuvostoliiton Kaukoidän suurimpia järviä (pinta-alaltaan 
250 km ). Tuo täysin asumaton, koskemattomassa taigasaa sijaitseva Udyl oli nyt 
retkemme tavoite. 

Rauhallisesti virtaavaa, paikoin jopa puoli kilometriä leveää Uhtenkaa nousim-
me nopealla turbiinimoottoriveneellänune yli kolmen tunnin ajan. Rannat olivat ma
talia, vuoroin pajukkoisia, vuoroin taas tulvaniittyjä, joilta heinää oli koottu haasi
oihin talven varalle. Viimeisinä asutuksen merkkeinä ohitimme kaksi maalauksellista 
jokivarsikylää, joissa ultseihin ja muihin paikallisiin heimoihin kuuluvat asukkaat 
puuhailivat arkisissa askareis saan. Näitä Solontsy ja Koltsjom-nimisiä kyliä ympä
röivillä niityillä laidunsi vapaana kolhoosien karja, joka täällä oli ruskeaa maatiais
rotua tavanomaisen musta-valkokirjavan friisiläisen asemesta. Myös hevosia kul
jeskeli niityillä kymmenpäisinä laumoina. Kylien edustalla pikku ruuhista tsebak-ka
loja onkivat vaarit eivät paljon kiinnittäneet meihin huomiota, vaikka nopean aluksem
me nostattamat laineet keinuttivat onkijoita melkoisesti. 

Udyl ilmestyi silmänkantamattoman laajana aivan kuin salaa matalaan pajukkoon 
peittyvän jokiluusuan takaa. Pitkänomaisen järven kahta puolta kohosivat lehtikuusi
metsien peittämät vuorenharjanteet. Kaikkiaan viitisentoista kilometriä ajoimme vie
lä pitkin avointa järvenselkää. Matkalla poikkesimme pienelle yksinäiselle lintuluo
dolle , jossa vielä nyt, syysmuuton jo alettua, asusti monisatapäinen tiirayhdyskunta. 
Luodolta löytyi kehityksessään myöhästyneitä lentokyvyttömiä tiiranpoikasia, joita 
hetken aikaa valokuvailimme. Linnut määritimme lähinnä lapintiiroiksi. 
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Varsinaisena tavoitteena oli Bol~aja Buhta - lahti ja sen rannalla oleva metsäs 
täjien ja kalamiesten autiotupa. Parin kilometrin levyistä lahtea ympäröi molem
min puolin jyrkkärantainen niemen kärki. Varsinkin itä puolisessa niemessä puut
tomat kalliot laskeutuivat melkein pystysuorina jä rveen. 

Leiri lehtikuusi
metsässä 

Autiotuvassa oli makuulaveri noin kymmentä miestä varten, pöytä, pari penk
kiä: ja pieni peltikami~. Isäntämme kiiruhtivat siivoamaan tupaa, mutta Pentin 
ja Jounin kanssa päätimme majoittua järven rantahietikolle pystytettävään laavuun. 
Loppujen lopuksi muukin osa seurueesta päätti yöpyä nuotiotulilla kostean ja kylmän 
majan asemesta. Aivan majan ympärillä oli rakennuspuiksi kaadettl.\ienlehtikuusien 
hakkuualalle syntynyt niitty. Sen takana kohosi lehtikuusia kasvava jyrkkä rinne, 
jossa puiden alla oli miltei läpitunkematon miehenkorkuinen pensaikko. Jo ensi sil
mäyksellä huomasimme pensaiden' etupäässä olevan meille tuttua alppi ruusulajia 
(Rhododendron sichotense). Majaa ympäröivän niityn molemmin puolin levittäytyi 
kapeana juottina rannan suuntainen lehto, j ossa kasvoi kiinnostavia ruohomaisia kas
veja. Lehto oli paikoin melko kosteaa , suorastaan korven tapaista suota, jossa siel
lä täällä kasvoi alppiruusu- ja kanukkapensaita (Cornus alba) . Järven rannassa oli 
parikymmentä metriä leveä avoin hietikko , jonka ylä reunaan, lehdon rajassa kas
vavien lehtikuusien alle ,vesi ja jää olivat nostaneet kasoittain keloutuneita lehtikuu
sen runkoja ja mahtavia kantoja. Polttopuuta siis ainakin oli tiedossa yllin kyllin. 

Polttopuun ru.nsauden vuoksi ensimmäinen tehtävä eli lounaan valmistaminen 
ei tuottanut suurempia vaikeuksia. Pikaisen ensitutustumisen jälkeen osa edelli-
sen päivän rasitusten väsyttämästä tutkijajoukosta vaipui lounasta odotateltaessa 
nukkumaan auringon lämmittämälle rantahietikolle. Itse havahduin hereille, kun 
pääkokkina toiminut Vasili Jemeljanovit~ eli " kapitan"(kapteeni), kuten me pian 
häntä olimme oppineet nimittämään, kutsui joukkoa syömään "Objed gotov" -huudoin. 

Sukellus Udyl-järven aaltoihin karisti väsymyksen ja herätti ruokahalun, joka 
jälleen oli tarpeen ateriasta selviytymiseksi. Ruokalajit olivat samat kuin edelli
sinä päivinäkin: lohi- ja sampikeitto sekä raaka kaluga-sampi runsaan leivän ja 
tavanomaisten juomien kera . Peltisangollinen keittoa hupeni nopeasti, mutta suoma
laisista Jouni oli ainoa, joka tällä kertaa jaksoi kiinnostua raa 'asta kalasta. Pentin 
kanssa podimme vielä nimittäin edellisen liian innokkaan sammensyönnin vatsassa 
tuntuvia s eurauksia. Muonapuoli oli varusteissamme järjestetty selkeän yksinker
taisesti: mukana oli &äkillinen raakaa lohta , säkillinen raakaa sampea ja veneen 
kajuutassa parikymmentä limppua kirjahyllyyn ladottuna. Jotta luonnon antimet ei
vät loppuisi, kapteeni sekä johtajan lanko kiiruhtivat jo katselemaan sopivia apaja
paikkoja sampiverkoilleen ja Gennadi Leonidovits itse Dik- koiransa kanssa oli 
varautunut käyttämään aikansa hyödyllisesti sorsia metsästellen. 

Ilta erämaajärvellä 

Lounaan jälkeen kello 15. 30 oli vihdoin aika jo ryhtyä töihin. Paikka tutkittiin 
tarkemmin ja leirin lähiympäristö todettiin sopivaksi lehtikuusten siementen kerää
miseen. Kapteeni kaatoi haluamamme lehtikuuset sitä mukaa kun valitsimme mah
dollisimman hyväkasvuisia ja terveitä puita . Käpyjä olikin puissa nyt melko run
saasti, mutta siemenet olivat hieman hyöteisten viå.ttamia. Nypimme oksista ilta
hämärään mennessä melkoisen määrän tämä n lehtikuusilajin (Larix gmelini) pieniä 
käpyjä. Auringon laskiessa, kun neljä isoa puuta oli saatu kaadetuksi ja suureksi 
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Kuva 1. Leiripaikka Udyl-järvellä. Valokuvat: 0. Luukkanen ja 
(kuvat 2 ja 4) Jouni ~ikola. 

Fig. 1. The campsite at Lake Udyl. Photographs by 0. Luukkanen 
and (2,4) Jouni ~ikola. 

Kuva 2. Maihinnousu Udyl-järvellä. 

Fig. 2. Landing operations. 

Kuva 3. Lehtikuusiräme. Edessä ~ purnila-pensaikkoa. 

Fig. 3. Sphagnurn bog with larch and (in thc foreground) shrubs of 
Pinus purnila. 
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osaksi kerätyksikin, havahduimme vihdoin huomaamaan ajan nopean kulumisen ja 
aloimme kiireisesti pystyttää laavuamme. Tasaiselle rantahietikolle levitettiin 
Suomesta tuodun laavun pohjalle paksu kerros pehmeäneulasisia lehtikuusen oksia, 
jotka saatiin äsken kaadetuista puista. Ennen pimeän tuloa kerättiin tarpeellinen 
varasto polttopuuta aaltojen tuomista kuivista rungoista ja tervaksentuoksuisista 
kannoista. Laskevan auringon valossa alkoi leiripaikkamme näyttää kodikkaalta 
nuotioiden palaessa sekä oman laavumme edessä että vähän sivummalla, minne 
seurueen loppuosa oli keittotulien ympärille majoittunut. Kapteeni oli lehtikuusen 
kannoista ja 'l.jopuista rakentanut mahtavan pöydän, jonka ympärille koko kahdek
sanhenkinen seuruen mahtui istumaan. Sopivasti, kun leirin rakennus oli saatu pää
tökseen, iltaruskon viimeisen-kajastuksen ja tulien valaistessa rantahietikkoa, oli 
jo iltateen aika. 

Kalaherkkujen lisäksi oli nyt tarjolla valkosipulin kera venäläiseen tapaan mari
noituja rouskuja (jälleen kerran totesin, että vihdoin olisi minun opittava tuo sieni
resepti Suomessa kokeiltavaksi). Rouskut olivat suorastaan suussasulavia. Mukavia 
illanistujaisia oli ollut retkemnie a~ana jo niin monia, että mieluisimman valitse
minen niistä ei ollut helppoa. Kuitenkin tämä iltahetki syvällä erämaassa, tyynen 
järvenulapan äärellä ja hiljaisten lehtikuusimetsien peittämien vuorten keskellä oli 
yksi mieliinpainuvimmista. Eniten tähän vaikutti koskematon ympäristö ja se, että 
saatoimme kerrankin kiirehtimättä nauttia iltahetkestä. 

Pentin ja Jounin kanssa siirryin laavulle, jonne myös Tolja hetken kuluttua vie
lä tuli rupattelemaan. Lehtikuusikeloista tehty rakotulemme lämmitti mukavasti, 
sääskistä ei enää ollut minkäänlaista haittaa, ja edessä aukeni tyyni öinen järven
ulappa. Tähän tunnelmaan vähitellen nukahdimme. 

Maihinnousu Udylin 
länsirannalle 

Torstai 2. 9. 1976. Ennenkuin kello seitsemän aikoihin lopullisesti olimme köm
pineet ylös makuupusseista, Vasili Jemeljanovits oli ehtinyt keittää valmiiksi aa
muteen. Töihin päästiin käsiksi heti, olimmehan keskellä työmaatamme ja edelli
.ien päivän valmistelujen jälkeen jokainen tiesi oman tehtävänsä. Viimeisen tarvit
aeroamme lehtikuusen kaatoi kapteeni osoittamastamme paikasta, ja saimme näin 
lehtikuusikiintiömme täyteen. Jäljellä oli vielä varsinkin pensaskerroksesta löy
tyvien muiden kasvien kerääminen sekä puuston mittaus. Totesin, että lehtikuusis
ta suurimmat olivat lähes kolmikymmenmetrisiä ja 60 cm:in läpimittaisia. Vanhin 
kaadetuista puista oli 145 vuoden ikäinen. Erikoisinta metsässä oli, että muita puu
lajeja siitä ei juuri löytynyt. Kosteammasta notkosta kuitenkin lopulta löysimme 
muutamia koivuja ja haapoja, ja ylempänä rinteessä kasvoi kitukasvuisia pihtakuu
sia. Havupuusaalis karttui uudella lajilla, kun Jouni, Pentti ja Talja leirin pohjois
puolisille kalliorinteille kiivetessään löysivät meille uuden katajalajin (Juniperus 
dahurica). Samassa paikassa kasvoi monia erikoisia kivikkokasveja . 

Sillä aikaa kun työskentelimme metsässä kävi Vasili Jemeljanovits sekä joh
taja lankoineen ja koirineen sorsajahdissa järven matalalla vastarannalla, tosin 
melko laihoin tuloksin. Kalastuskaan ei ollut miehiltä onnistunut, sillä verkoissa 
oli vain yksi alamittainen sterletti, joka heitettiin takaisin kasvamaan. Leiriran
taan palatessaan miehet kiirehtivät meitä jo lopettamaan työt, sillä vuorossa oli 
uuteen tutkimuskohteeseen siirtyminen. Purimme leirin nopeasti, kokosimme va
rusteemme ja saaliimme, ja pian olimme matkalla järven vastakkaiselle rannalle. 

Maihinnousu vastarannalle oli melkoinen operaatio. Yritimme useasta kohdasta 
lähestyä rantaa, mutta vaikka aluksemme ui hämmästyttävän matalassa (syväys oli 
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Kuva 4. Kirjoittaja ja pensassembra lehtikuusirämeelä. 

Fig. 4 . The author and a shrub of Pinus pumila on Sphagnum bog . 

Kuva 5 . Jouni Mikola keräämässä 
Dahurian lehtikuusen 
käpyjä . 

Fig. 5 . Jouni Mikola collecting 
cones of Larix qrnelini. 
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alle puoli metriä), juutuimme aina liejuun eikä sauvominenkaan johtanut sen parem-
piin tuloksiin. Pian keksimme kuitenkin yksinkertaisen keinon: pakkasimme kaikki
en varusteiden lisäksi housumme reppuihin ja kahlasimme maihin. Veneen laskupor
taita astelimme kukin vuorollamme arvokkaasti kapteenin tukemina veteen ja vael
simme jonossa parinsadan metrin päässä olevalle rannalle. Järven pohja oli melko 
kantava, vettä oli vain polviin asti ja sitäpaitsi vesi oli mukavan lämmintä. Dik-koi
ra oli ainoa, joka joutui uimaan maihin. Tämän hieman monimutkaisen maihinnou
sun jälkeen tunsimme itsemme ikäänkuin Uuden Maailman valloittajiksi, vähän Ko
lumbuksen tapaan. 

Ma_rjaisella 
mar '- rl(meellä 

Uusi maailma meitä odottikin, sillä mitenkään emme me suomalaiset olleet 
varautuneet siihen näkymään, joka avautui, kun nousimme pajukkoiselta rannalta 
kolmisen metriä korkealle rantatörmälle. Edessämme oli aito mar '-räme. 

Kun matkaHaali ylimalkaisesti puhuttu suokohteesta, olin kuvitellut mielessäni 
samanlaista luhtaniittyä, joka jo monessa paikassa oli meille tullut tutuksi jokien 
ja järvien rannoilla. Kaikkein vähiten olin kuvitellut näkeväni rahkasammalia ja 
suopursua kasvavan rämeen, ja kuitenkin juuri tällainen suo oli nyt edessämme. 
Suo,- jota oppaamme siis kutsuivat nimellä " mar' " , oli mitä kotoisimman tuntui
nen muissa suhteissa paitsi puustoltaan. Siinä missä Suomessa kasvaa rämemäntyä , 
kasvoi täällä kitukasvuisia lehtikuusia. Siinä missä Suomessa kasvaa katajapensaita 
tai matalia kuusenkä~röitä, kasvoi täällä pensassembraa. Vaivaiskoivujen tilalla 
oli pensasmaisia, mutta hieman isompilehtisiä,tunturikoivua muistuttavia koivuja. 
Varvuista olivat tuttuja suopursu, juolukka, karpalot, vai vero, suokukka ja puolukka. 
Suomuuraimenkin lehtiä näimme siellä täällä. Sammallajisto näytti tutulta ja aina
kin ruskean rahkasammalen mättäät pystyimme heti tunnistamaan. 

Tarkemmin paikkaan tutustuttaessa alkoi sen omalaatuisuus ja eroavuus suoma
laisesta rämeestä selkiintyä. Varpulajisto oli monipuolisempi kuin Suomessa (esi
merkiksi suopursua oli kahta eri lajia, Spiraea-lajeja löytyi varvikosta, pajut olivat 
oudon näköisiä jne.). Silmiinpistävin eroavuus oli t ietenkin lehtikuusen ja pensas
sembran esiintyminen. Lehtikuusen käpyjä oli helppo kerätä matalista ( mutta van
hoista, jopa satavuotiaista) puista, ja kun tarkkaan tutkimme paikoin hyvinkin rehe
viä pensassembrakasvustoja, löytyi tämänkin lajin käpyjä, jotka siis olivat ensim
mäiset koko retkemme aikana. Varsinkin Jouni ehti tehdä pitkän kierroksen upot
tavalla suolla ja kerätä pensassembran käpyjä kokonaisen pussillisen. 

Suo oli tosiaan vaikeakulkuinen, vaikkakaan ei märkä - olihan nyt vuoden kuivin 
aika . Turvekerros ei loppujen lopuksi ollut kovin p~su, sillä kolmensadan metrin 
päässä suon laidasta mittasin rimpimäisestä paikasta turpeen paksuudeksi 80 cm. 
Pehmeässä rahkasammalessa ja tiheässä varvikossa liikkuminen oli kuitenkin han
kalaa myös sen vuoksi, että päivä oli hioatuttavan kuuma. Sääsket ja muut hyöntei
set innostuivat taas pitkästä aikaa meitä ahdistelemaan. 

Miellyttävintä näytteiden keräämistä oli marjojen poimiminen suolta . Puolukka 
ja karpalo olivat aivan kotoisen makuisia. Erinomaiselta maistui myös juolukka, 
joka oli tämän suon yleisin marjakasvi. Juolukka kasvoi yhtenäisinä jopa metrin 
korkuisina pehkoina . Sen marjat olivat suuria, eikä niissä ollut mitään outoa sivu
makua. Emme tosiaan ihmetelleet enää sitä, että Amurinmaalla kaupallisessa mar
jojen keruuua juolukka on monin paikoin puolukkaa tärkeämpi. Marjoja sekä näyt
teiksi että suuhun kerätessämme harmittelimme vain sitä, että yhtään suomuurai
men marjaa emme löytäneet. Marjat toivat mieleen sen , että jos tällaisen rämeen 
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siperialainen nimi mar' on yhteydessä suomensukuisiin kieliin, se saattaisi viitata 
suon marjaisuuteen (toirien mahdollisuushan olisi märkä- ·sanasta johtuminen). 

Suon tutkimisen lopetti veneeltä kantautuva äänimerkki, joka ilmaisi, että kap
teeni katsoi paluumatkalle lähdön jo ajankohtaiseksi. Melkoinen aika kului vielä, 
ennenkuin olimme ehtineet suolta rantaan( räme oli kilometrien levyinen eikä sen 
toista reunaa voinut erottaa; emme olleet kuitenkaan lähteneet kovin kauas suota 
tarpomaan). Rannassa oli jälleen vuorossa kahlaaminen veneelle, ja nyt vesi tun
tui entistäkin tarpeellisemmalta vilvoitukselta. Kun vihdoin kaikki olimme, koira 
rnukaankin lukien, kömpineet laivan kannelle, a lkoi viidenkymmenen kilometrin 
Paluumatka Bogorodskojeen. 

Vasta nyt, monivaiheisen päivän töiden tultua tehdyiksi, huomasimme olevamme 
nälkäisiä ja väsyneitlL Nälkään auttoivat kapteenin aluksen kätköistä esiin kaivamat 
lihasäilykkeet, kirjahyllyssä vielä jäljellä olevat limput ja veneessä keitetty tee. 
Väsymykseen puolestaan auttoi nukkuminen , joka sujui erinomaisen helposti kajuu
tassa vallinneesta lievästä ahtaudesta huolimatta. Kolmen tunnin venematkan jälkeen 
saavuimme Bogorodskojeen kello kahdeksaltatoista. Hyvästelimme paikalliset isän
tämme ja kiitimme antoisista päivistä; olimme nimittäin jo seuraavana yönä aikeissa 
siirtyä seuraavaan tukikohtaan. Palasimme hotelliin; jossa edessä oli vielä melkoi
nen työ varusteiden ja näytteiden kokoamisessa. 

Jokilaivan ylellisyyttä 

Amuria ylös kulkevan kantosiipialuksen vuorot oli peruutettu lähes joka aamu 
esiintyneen sumun vuoksi, ja tilalla liikennöivät huomattavasti hitaammat mutta 
isommat ja kaikin puolin viihtyisämmät jokilaivat. Etelään kUlkevaa jokilaivaa odo
tettiin saapuvakai Bogorodskojeen kello kolmen maissa yöllä, ja tä-llä laivalla oli 
rneidän määrä matkustaa . Ehdimme siis hieman nukkua ennen laivarantaan lähtöä. 

Herätys kello 2. 30 ei ollut kovin miellyttävä, ja unisina laivarantaan saavuttuam
rne saimme kuulla että laiva olisi myöhässä. Käytimme ajan jokisataman ja laiVa
rannan täpötäyden odotushuoneen mielenkiintoisten ihmistyyppien tarkkailemiseen. 

Pimeästä yöstä ilmestyi lopulta kirkkaasti valaistu suuri jokilaiva. Se maailma, 
johon laivalla jouduimme, tuntui hieman oudolta vastakohdalta verrattuna Udyl-jär
ven erämaahan, rakotuliin ja lehtikuusenhavuisiin vuoteisiin. Ulkomaalaisina meidät 
sijoitettiin oitis laivan ensimmäisen luokan hytteihin {itse olin yksin hytissä numero ll. 
joissa oli pehmeät matot, upottavat nojatuolit ja hohtavanvalkoisin liinavattein sija-
tut pehmeät vuoteet. Kuumaa ja kylmää vettä sai hanasta kääntämällä. . . Ei ollut 
kuitenkaan vaikea nukahtaa tässäkään ympäristössä, varsinkaan kun kello osoitti 
neljää aamulla. Saatoimme levätä kunnolla, sillä laiva olisi perillä määränpäässäm
rne Sofijskissa vasta yhden aikaan iltapäivällä. 

Menneen ajan vieraanvaraisuutta
menneen ajan muistoja 

Perjantai 3. 9. 1976. Laivan äänettömässä rauhassa nukutti niin hyvin, että vasta 
Yhdeksän maissa heräsimme katselemaan ohi lipuvia Amurin rantojen maiseni.ia. 
Talja ja Jablokov olivat jo järjestäneet meille aamiaisen, joka_ ylellisyydessään oli 
samaa luokkaa kuin laivalla asumisemmekin. Laivan ravintola oli_ matkustajitta sul
jettu, mutta meidän kunniaksemme se avattiin ja aamiainen katettiin viidelle hengel
le. Laivan keittiö halusi lisäksi näyttää parhaan taitonsa, ja tulos oli upea. Jokaisel· 
le oli somm:it:elu salaattiannos, jonka kaltaista en missään ollut koskaan aikaisemmin 
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nähnyt. Tomaatista, munasta ja hapankermasta oli rakennettu taidokkaat asetel
mat kärpässienen muotoon. Oli suorastaan sääli syömällä tuhota nuo kakkien ai
kaansaannokset. Pöytä oli niin juhlava, että neuvostoliittolaiset ystävämme katsoi
vat välttämättömäksi tilata myös tilkkasen juhlistavaa juomaa; tavallisestihan emme 
olleet joutuneet ennen lounasta tällä matkalla väkeviä nauttimaan. 

Kiitimme laivan henkilökuntaa ystävällisestä palvelusta ja siirryimme kannelle 
katselemaan Mariinskojen kylää, johon laiva oli tulossa viimeisenä pysähdyksenä 
ennen määränpäätämme Sofijskia.Mariinskoje on Amurin alajuoksun suurimpia ja 
vanhimpia kyliä, jossa jo viime vuosisadan ensimmäiset venäläiset uudisasukkaat 
asustivat. Katselin-kiinnostuneena kylää , koska juuri täällä olivat paljon oleskel
leet myös tuon ajan suomalaiset Amurin siirtolaiset. Ennen Vladivostokin tuloa Venä
jän Kaukoidän pääkaupungiksi juuri Mariinskojessa vietti kesänsä Nikolajevskis sa 
asustanut virkamieskunta, kuvernööri mukaanlukien. Tänä korkeimpana paikallisena 
:irkami~hen~ oli Nikolajev~k_issa ajfoinaan myös suomalainen Hampus .. Furu~jelm, 
JOnka elämää kuvaavassa kirJassa on myös kuvaus 1860 -luvun MarunskoJesta. 
Kylämai seman yleisluonne ei varmaan sadassa vuodessa ole täällä suuresti muuttu
nut. Samanlaisia ovat tuonoinkin ilmeisesti olleet yksikerroksiset hirsitalot, joiden 
koristeelliset ikkunanpuitteet on maalattu sini siksi. Uutta olivå: nyt kylläkin ne monet 
laivat, kantosiipialukset ja pikamoottoriveneet, jotka joella ja varsinkin sataman 
lähellä risteilivät. Tämänkertainen laivamatkamme oli saanut meidät toivomaan, 
että tekniikka ja edistys ei ainakaan hävittäisi Amurin vanhanaikaisen viihtyisiä (mutta 
itse asiassa melko äskettäin rakennettuja) matkustajalaivoja, joista nyt olimme 
saaneet omakohtaisen kokemuksen. 

Jälleen Sofijskissa 

Vielä pari tuntia kului laivamatkalla pitkin Amurin tällä kohdin erittäin sokke
loista, saarineen paikoin jopa parikymmentä kilometriä leveää jokiuomaa, ennen
kuin saavuimme Sofijskiin kello 13. Tämä kylä oli minulle entuudestaan tuttu, olin
han siellä viettänyt muutamia päiviä pari vuotta aikaisemmin ja juuri Sofijskissa 
tullut vakuuttuneeksi Amurinmaan luonnon Suomelle tarjoamista mahdollisuuksista. 
Sofijsk kuten Mariinskojekin on vanha kylä, ja kummankin paikan merkitystä lisää 
Tyynen valtameren läheisyys. Rannikolle on matkaa alle sata kilometriä, ja jo viime 
vuosisadalla liikenne Sahalinin ja muiden rannikon alueiden sekä Habarovskin välill:i. 
(ja aikoinaan varmaan Amurin sivujokea Sungaria pitkin Harbiniin asti Kiinassa) 
kulki maakannaksen poikki tältä kohdin, jolloin j okimatka lyheni sadoilla kilometreillä· 
Yhä vielä puutavaran, kivihiilen, öljyn ja maakaasun kuljetuksilla Sofijskin ja ran
rikolla sijaitsevan De-Kastrin välillä lienee tärkeä merkitys . Osittain kulj etukset 
tapahtuvat nykyisin putkijohtoja pitkin. 

Sofijskiin saavuttaessa tunnistin kylän takana kohoavat lehtipuiden peittämät har 
janteet, joita olin tutkinut jo v. 1974, vasemmalle puolelle jäävän Bytsij- saaren, 
kahdella Garnisonnyj-puron toisistaan erottamalla kumpareella sijaitsevat hirsi
talot, sekä pohjoisemman talorykelmän keskeltä kuin maamerkkinä kohoavan entisen 
meijerin savupiipun. Satamasillalla oli minulle tuttu odotushuone , jonka lattialla 
nukkuen olin saanut ensimmäisen kosketuksen Sofijskiin, kun Toljan ja hänen virka
veljensä Valjan kanssa olimme aamuyöstä tänne kenenkään odottamatta ensimmäisen 
kerran saapuneet. 

Nyt meitä totisesti tiedettiin odottaa. Vastaanottajien joukossa oli vanha tuttavani. 
täällä vil!kapaikkaansa pitävä Bystrinskin metsänhoitopiirin päällikkö Valeri Vasil
jevits Adikin. Paikalla oli m yö s Mariinskojesta meidän i sännäksemme tänne saa-

1) Furuhjelm. Annie.l932. Människor och öden. 



punut koko hoitoalueen johtaja, joka esiteltiin Arnold Dmitrievits Pokovskiksi. 
Meidät toivotettiin juhlallisesti tervetulleiksi ja kukitettiin mahtavilla daaliakim
puilla. Rannasta kävelimme tavaroinemme ja kukkakimppuinem1!le uteliaan väki
joukon katsellessa aivan lähellä sijaitsevalle metsänhakkuuyhtymän konttorille, jon
ka vierashuoneisiin saisimme majoittua. 

Isännillämme oli ohjelman järjestys heti selvillä. Meitä odottaneella veneellä 
{samanlaisella turbiinihinaajalla, jolla Bogorogskojessa olimme liikkuneet) siir
ryttiin kylän pohjoislaidalla asuvan Sofijskin kulontorjunta- aseman johtajan koti
taloon. Täällä oli tarkoitus aloittaa Sofijskiin tutustuminen, kuinkapas muuten, ruo
kapöydästä. Kesti-isäntämme Juri Aleksandravitsin talo sijaitsi kumpareella, josta 
aukeni upea maisema länteen Amurille, Bytsij -saaren suuntaan. Pihassa kukoisti 
talon i!iäntäväen huolella hoitama puutarha, josta kom.eat gladiolukset ja daaliat kiin
nittivät meistä kaikkien, mutta ennen kaikkea Pentin huomion. Naapuritaloissa, jotka 
olivat tavanomaisempia harmaita hirsirakennukisa, toimi mielisairaala. 

Pöytä oli katettu talon kuistille. Tarjolla oli vastasuolattua lohenmätiä runsain 
mitoin, lisäksi paistettua lohta, marinaituja rouskuja ja voissa paistettuja herkku
tatteja. Hyvin puhelias, hieman vaikeaselkoista puolalaisvivahteista venäjää puhunut 
Arnold Dmitrievita toivotti meidät ystävällisesti tervetulleiksi hoitoalueeseensa. 
Omasta puolestani ilmaisin todella vilpittömän iloni siitä, .. että kahden vuoden kulut
tua sain olla jälleen Sofijskissa ja nyt hyvin varustautuneen retkikunnan mukana. 
Nyt oli kaikki mahdollisuudet saada runsaita,Suomessa näkyviä ja toivottavasti py
syviä tuloksia aikaan tästä käynnistämme. Maljapuheita pidettiin vielä useita puolin 
ja toisin, ja jälleen kerran jouduttiin antamaan uusille isännille pikaselostus Suomes
ta ja suomalaisesta elämänmuodosta. 

Talon isäntä Juri Aleksandrovits esitteli meille lähemmin talonsa, perheensä ja 
koiransa, ja vielä kerran ihailimme puutarhan kukkarunsautta. Kiitimme lopuksi 
talonväkeä ja aloimme pian kävellä takaisin rantaan veneelle päin. Emme ehtineet 
kuitenkaan pitemmälle kuin parinsadan metrin päähän, ennenkuin meidät kutsuttiin 
erääseen naapuritaloon. Täällä jouduimme heti pöytään, jossa tarjottiin teetä 
villivadelmista tehdyn hillon kera. Teen jälkeen valokuvattiin talonväkeä, joskin 
tyttäret osoittautuivat ujonpuoleisiksi. 

Lohta, lohta 

Sofijskin miesten pääharrastus selvisi pian, kun yhtäkkiä portista käveli neljä 
miestä, jokaisella iso säkki selässään. Säkit tyhjennettiin pihanurmelle ja eteem
me kasvoi mahtava kasa tuoretta ketalohta. Syyslohi oli juuri nousussa Sofijskin 
kohdalla, ja pyynti oli parhaimmillaan. Tapaamamme pojat olivat juuri verkoistaan 
nostaneet yli kuusikymmentä kolmesta viiteen kiloon painavaa lohta. 

Rantaan vihdoin päästyämme näimme, että kylän pohjoispuolinen, rannan ja 
·Bytsij-saaren välinen melko kapea Amurin haara oli täynnä kalaatavia veneitä, 
jotka laskivat tai nostivat poikkisuuntaan levitettyjä karkeatekoisia, korkeita verk
koja. Ne veneet, jotka eivät olleet verkkoja kokemassa, näyttivät kaikki olevan lo
hiku.ormineen matkalla rantaan taikka kuormansa tyhjennettyään takaisin apajapai
koille. Siellä täällä pitkin rantatörmää nousi ihmisiä raskaiden säkkien alla pon
nistellen. 

Veneellä palasimme Sofijskin satamaan ja asunnollemme, jossa Toljan ja Jablo
kovin kanssa keskusteltuamme kävimme nukkumaan jo kello 22:n aikaan. Pääsimme 
yhteisymmärrykseen myös käytettävissämme olevan asuintilan jaosta. Tolja ja 
Jablokov asettuivat toiseen kahdesta hyvin pienestä huoneesta, Jouni ja minä toiseen, 
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ja Pentti majoittui eteisenä toimivalle kuistille , jonka nurkassa oli myös pesute-
line. Pentin lisäksi kuistille sijoitettiin koko saalismäärä, joka kuivumaan levitettynä 
täytti kaiken vapaana olevan lattiatilan ja ikkunalaudatkin. 

Eteläisten kasvien levinnei
syyden pohjoisrajalla 

Lauantai4.9. 1976. Aamiaisella tutustuimmme asuntoamme vastapäätä olevaan 
metsureiden käyttämään ruokalaan, josta oli tuleva vakituinen ruokailupaikkamme 
Sofijskissa. Olimme aikaisin liikkeellä, koska aamiaistarjoilu loppui jo kello kah
deksalta. Tapasimme pian myös jälleen leshoosin johtajan Arnold Dmitrievitsin, 
jonka kanssa keskustelimme tulevien päivien ohjelmasta. Häneltä saimme myös kuul
la mielenkiintoisia tietoja alueen mets~taloudesta. 

ilmeni, että tämä seutu ja juuri täkäläinen lesheosi eli hoitoalue on Amurinmaan 
tärkeintä puuntuotantoseutua . Hakkuista huolehtii erillinen metsäteollisuusministeri
ön alainen organisaatio, joka hoitoalueen 600 000 hehtaarin alalta vuosittain hakkaa 
miljoona kuutiometriä puuta, etupäässä suoraan Japaniin toimitettavaksi. Hoitoalu
een päätehtävä on varsinkin hakkuualoilla yleisten metsäpalojen torjunta. 

Pian olimme ensimmäisellä Sofijskin maastoretkellämme, jonka aloitimme suo
raan asuntomme edestä kohti vuorenharjannetta nousevan tien päästä (tiellä, jolla 
rauhallisina kuljeskelivat lähtitalojen kotieläimet , oli juhlallinen nimi Kirovin katu). 
Seurasimme Garnisonnyj-puroa ja tutkimme kolme kohdetta hieman tarkemmin. 
Näistä ensimmäinen oli kylän läheisessä nuoressa koivikossa, toinen rehevässä, 
muun muassa jalavaa (Ulmus laciniata) ja saarnea (Fraxinus mandshurica) kasva
vassa lehtokorvessa ja kolmas varttuneessa kuusi-pihtametsässä hieman ylempänä, 
noin 100 metriä joen- ja merenpinnan ylä puolella. 

Uusia kasvilajeja oli edellisiin pohjoisempi i n kohteisiin verrattuna nyt paljon. 
Tiesimme tämän jo ennakolta - juuri täällähän oli monien meitä kovasti kiinnosta
neiden kasvien levinneisyyden pohjoisraja. Ensimmäisen kerran näimme nyt eleu
terokokkus-pensasta, joka oli kaikkialla rehevillä paikoilla y leinen ja täynnä mustia 
marjoja. Tämän Suomessakin mainostetun,ginsengille sukua olevan lääkekasvin 
kasvattamista voitaisiin siis kokeilla Suomessa mahdollisimman kestävää alkuperää 
käyttäen. Samoin laikkuköynnös (Actinidia kolomikta) oli yleinen tutkimissamme met 
sissä ja iloksemme löysimme runsaasti myös tämän lajin marjoja. Ne olivat miel
lyttävän makuisia ja niitä kerättiin seudulla yleisesti syötäväksi ja säilöttäväksi. 

Marjojen runsaudesta päättelimme, että retken ajoitus oli onnistunut erinomai 
sesti . Minään muuna ajankohtana emme todennäköisesti olisi löytäneet yhtä monesta 
lajista siemeniä. Vuonna 1974 Toijan kanssa Sofijskissa retkeillessäni olin ollut tääl
lä lähes kolme viikkoa myöhemmin, syysruskan aikana , ja silloin oli ollut vaikea 
enää löytää m onia marjakasveja. Laji, jota me nyt erityisen tarkasti tutkimme. oli 
tietenkin myös Schizandra, joka oli Sofijskissa lähes yhtä yleinen kuin laikkuköynnös 
kin. Sen marjoja emme tarka.ta etsinnästä huolimatta löytäneet, mutta lajihan oli 
kerätty jo Bogorodskojesta, jossa sen ensimmäisen kerran tapasimme. 

Ennen viimeisen koealan mittausta ja tutkimista nautimme yhdessä teetä jota 
Tolja ja Jablokov olivat meille nuotiolla keittäneet puronotkossa, jalavien, saarnien 
ja harvinaisen isokokoisten harmaaleppien (Alnus ~) varjostamassa metsässä. 
Vaikka olimme muutaman kilometrin päässä kylä stä, seuranamme teetauolla oli tu
sinan verran vapaana laiduntavia lehmiä. 
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Kuva 6 . Hääseurue Sofijskissa. 

Fig . 6 . Participants of a weddding party in Sofiisk. 

Kuva 7. Arnurin lohta. 

Fig . 7. Salrnon catch from the Arnur . 

Kuva 8. Välitöntä seurustelua Sofijskissa. 

Fig. 8 . Friendly cooperation in Sofiisk. 
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Löytämäämme polkua pitkin pääsimme mukavasti takaisin kylään. Oli kiirehdit
tävä eilisen ystävämme Juri Aleksandravitsin sisaren talossa lämpiävään saunaan. 
Koko Sofijskin kylän läpi saunalle kävellessämme tuli meitä vastaan Amurin rantaa 
seuraavalla kylätiellä suuri hääseurue, keskellä vakavailmeinen tummaan pukuun 
pukeutunut sulhanen ja kukitettu valkohuntuinen morsian. Pyysimme saada valokuva
ta koko iloisen joukon ja siihen suostuttiinkin. Tuloksena oli yksi puhuvimmista mat
kakuvistamme, joka taustan harmaine hirsitaiaineen jäi symboloimaan tuon karun 
seudun vaatimattomia elinoloja , mutta samalla sen iloista ja oloihinsa tyytyväistä 
nuorta kansaa. 

Joen suuntaisen pääkadun hirsisistä taloista monet olivat minulle tuttuja kahden 
vuoden takaa. Kyläneuvoston talon tunnistin kulmassa liehuvasta punalipusta - neu
voston istuntosalin lattia oli ystävällisen virkavallan avustuksella ollut ensimmäinen 
majapaikkani Sofijskissa , kun muuta asuntoa ei tuolloin löydetty. Kyläneuvoston ta
lon lähellä oli sairaalan hirsirakennus, jonka kuistilla, kukkaistutusten takana nyt 
kuten muistikuvissanikin istuskeli potilaita ja hoitajia. Poikkesin ohikulkiessani kat
somaan, oliko vilustumistani kaksi vuotta sitten hoitanutta henkilökuntaa nyt paikalla· 
Ystävällistä Irina Aleksejevnaa, johtavaa lääkäriä, en tavannut, mutta hoitaji sta 
yksi muisti minut entiseksi potilaaksi. Jätin sairaalavuoteessa ottamani valokuvan 
hoitajille muistoksi kodikkaassa sairaalatuvassa viettämästäni ajasta. 

Saunan tuoksu tuntui jo kaukana ennen Juri Aleksandravitsin sisaren taloa. Suorna
laiskolmikko ohjattiin heti kylpemään, kun isäntäväki ensin oli tiedustellut, tiesimme
kö, miten saunaa käytetään. Viihdyimme erinomaisesti maittavassa löylyssä, joka 
näin alkajaisiksi ei ollut vielä tavanomaisen kostea venäläisen saunan löyly. Kiuas 
oli mielenkiintoinen, ja kesti hetken ennenkuin keksimme, mistä löyly löytyi. Kiuas 
oli valtavan suuri, tiilistä muurattu ja valkoiseksi kalkittu, aivan kuin vanhanaikai
nentuvan uuni. Löylyä heitettiin pieneen kiukaan sivusta aukeavaan luukkuun. KentieS 
Suomessakin on tällaisia kiukaita ollut ennen uloslämpiävien peltikiukaiden keksimistä· 
Mongolian tammesta talvivarastoon tehtyjä kuivattuja vastoja käytimme ahkerasti. 

Saunan jälkeen odotti "vaatimaton iltatee", jonka laadun kyllä jo hieman aavis
timme aikaisemrran. kokemuksen ja näkemiemme lohisaaliden perusteella. Sisällä 
meille lausuttiin venäläinen saunatervehdys "S ljogkim parom" ja pyydettiin käymään 
pöytään. Pöydässä olivat suurimmat tähän asti näkemämme vadilliset lohenmätiä 
ja uuteena tuttavuutena vastakeitettyjä lohipelmenejä (keittäen kypsennettäviä, taiki
naan leivottuja lihanpalasia), joita koko saunomisemme ajan naisväki oli kypsennellyt 
pihalla erillään sijaitsevassa kesäkeittiössä. Lisäksi oli tarjolla paistettuja tatteja. 
Söimme hyvällä ruokahalulla, koska aamiaisen jälkeen emme olleet oikeastaan kun
nolla syöneetkään. Juri Aleksandrovits ei kuitenkaan kauan ehtinyt istua seurasaam
me - olihan lohenpyynti parhaimmillaan. 

Palatessamme kuun valaiseman kylän läpi asunnalle Teljan kanssa poikkesimme 
vielä tuttuun taloon, kylän opettajan, ultsiheimoon kuuluvan Pjotr Ejukan kotiin. 
Isäntä ei ollut tavattavissa - joella oli kiirettä - mutta Pjotrin sisko lupasi toimit
taa terveisemme ja pyyntömme saada tavata isäntää. Tiesimme jo että iloinen jäl
leennäkeminen vanhastaan tuttujen kyläläisten kanssa olisi odotettavissa. 

(Jatkuu seuraavassa numerossa) 
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Dendrologian Seuran Tiedotuksia -lehden vanhoja vuosikertoja ja 
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Vuosikerran hintana peritään kuluvan vuoden henkilöjäsenmaksun 
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Lannoitus 
lisää puuta . 

nopeasti 
Kaikki hyvässä kasvukunnossa ole
vat metsät ovat kannattavia lannoi
tuskohteita. Suurin vuotuinen lisä
kasvu saadaan nuorissa metsissä. 
Lainan tai avustuksen saamiseen 
tarvittavia metsän lannoitussuu nn i
telmia tekevät metsänhoitoyhdis
tysten, piirimetsälautakuntien ja 
metsänparannuspiirien ammatti
miehet veloituksetta. Ota yhteys. 

Kangasmaiden typpilannoitusta voidaan suo
rittaa koko sulan maan ajan ja viela ohuelle 
lumellekin. 

Kevään levityks iin sopii parhaiten Oulunsalpie
tari. Syksyllä ja talvella Urea. 

Soilla voidaan fosforia ja kalia levittää milloin 
tahansa ja typpeä Iumettornana aikana. 
Soiden lannoitteina käytetään Suometsien 
PK-Iannosta, Ureaa tai Y-lannoksia. 

Metsä maksaa 
lannoituskustannukset 
moninkertaisesti 

KEMIRA 
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N Y A B Ö C K E R 

POLUlHN & l!.'VERARD : Trees and Bushes of l!.'urope . Oxford University 

Press . London , New York , Toronto , '1976. 

En ny bok i fickformat . Uppstallningen helt i popular stil med många 

små fargbilder oftast med utmärkta farger och darför av stort identi

fieringsvarde . I inled~ingen skriver författarna , att man begransat 

materialet sålunda att med buskar menas sådant material som normalt 

vaxer över 2 meter i höjd . Dessutom har materialet begrånsats visavi 

beskrivna arter s ålunda att i många fall endast några få typarter 

medtagits medan största delen blivit utanför . Detta försvarar för 

fattarna med att man varit ute efter en bok i fickformat och att detta 

ej varit möjligt omalla arterna medtagits . Tank på exempelvis Hosa

ceae, ~ricacea (med alla Hhododendron spp.) eller Salicaceae . Tyvarr 

har boken harigenom fhtt en ytterst dilettantisk pragel som dessutom 

förstarks av att man i identifikationsschemata anvant sig av engelsKa 

namn på arterna i stallet för latinska . Jag tar exempelvis adelgranar 

som exempel och konstaterar att man medtagit Abies alba , A. cephalo

nica , A. nordmanniana (som dessutom liknar alba) , A. 1linsapo, A. pro

cera och A. grandis . Otvivelaktigt viktiga arter m~ var blev A. 

concolor, A. koreana , A. sibirica eller A. amabilis iör att bara 

namna några viktiga - i alla fall för oss i Finland . Hhododendron 

representeras i boken av R. ponticum och R. luteum - likaledes en 

tamligen arbitrar och oanvandbar artlista! 

Boken betingar på Akademiska bokhandeln ett pris på 58 mark . Åtminstone 

det exemplar jag har studerat tycks reaan iöre anvandning i falt , 

vilket fickformatet &ntagligen ar avsett för, gh up~ i limnin~~rna 

och skulle antagligen efter en flitig eXkursionssomruar nurmast v~ra 

en lösbladsupplaga . l!.n bok for den absoluta nyoorjaren som har rnoj 

ligheter att resa runt i Buropa och betrakta denarolosin som ett larup

ligt tidsfördriv . Kanske ungefar ~5% av i boken u~pforda urter gå r 

att odla i Finland - högst! 

P .K.A. Tigerstedt 
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Näitä teoksia 
hankkii 

Dassa böcker 
anskaffar 

AKATEEMINEN 
KIRJAKAUPPA 
AKADEMISKA 
BOKHANDELN 

Keskuskatu 1 
00100 Helsinki 10 

Centralgatan 1 
00100 Helsingfors 10 

Puh. 651122 Tel. 

DENDROLOGIAN SEURAN TOIIHNTAA KEVÄTKAUDELLA 1977 

Dendrologian Seuran k e v ä t r et k i on 21 - 22 . 5.1977 . Retki suuntautuu 

Hämeen! innaan ja sen ympäristöön. Lähtö Helsingistä Metsätalon pihalta 21 . 5 . 

klo 7.30 tilausbussi 1 Ia, paluu 22 . 5. klo 21 mennessä. Retken ohjelma ja ai

kataulu ovat lehden seuraavassa numerossa. Järjestelyjen helpottamiseksi toi 

votaan ennakkoi lmoittautumisia sihteeri 1 Ie (Marjatta Uosukainen , Kasvinja

lostustieteen laitos , 0-talo, Viikki, 00710 Helsinki 71, puh . 90- 378 011/231 ) . 

Sama! Ia pyydetään maksamaan ennakkoi lmoittautumismaksuna seuran ti 1 i 1 Ie 

<Postisi irtoti 1 i 419 92- 1) 20: -, josta peruuttanei 1 Ie palautetaan 10 : - . Osal

I istuvi lta vähennetään koko summan retken kustannuksista, jotka pyritään saa 

maan mahdol 1 isimman pieniksi . 

K e v ä t k o k o u k s e s t a , joka koetetaan järjestää kevätretken yhtey

teen, ilmoitetaan lehden seuraavassa numerossa. 

Kesän kuluessa yritetään järjestää Helsingissä p u 1 s t o r e t k ä; 

nilstäkin tulee i lmoltus lehden seuraavaan numeroon . 
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KAUKASIAN MATKA KESÄLLÄ 1977 

Kaukasian matkan toteutuminen on nyt varmistunut. 

Matkalle lähdetään 1.7. 1977 ja matka kestää yhdeksän 

päivää. Matkareitti on karkeasti sanottuna: Helsinki -

Leningrad - Baturni - Tbilisi - Leningrad - Helsinki. 

Matkan hinta on noin 2000 mk; hintaan sisältyvät matkat 

ja täysi ylöspito. Matka suoritetaan tieteellisenä turisti

matkana Suomalais- Neuvostoliittolaisen tieteellis- teknil

lisen yhteistyön merkeissä. Matkalle voidaan ottaa mukaan 

30 seuran jäsentä ( ellei kiintiötä saada korotetuksi } • 

Sitova ilmoittautuminen matkalle on tehtävä ehdottomasti 

maaliskuun loppuun mennessä maksamalla ennakkomaksuna 

1000 mk Dendrologian Seuran tilille ( PS-tili 419 92-1 , 

maksun saaja Dendrologian Seura r.y., 07150 Laukkoski}. 

Peruutuksen sattuessa peritään aiheutuneet kulut ennakko

maksusta. Seuran hallitus kokoontuu 1.4. 1977 tarkistamaan 

ilrnoittautuneiden määrän. 

Koska kiinnostus matkaa kohtaan on jo ennakolta ollut 

suuri ja kiintiö rajoittaa lähtijöiden määrää, matkalle 

mukaan pääsy saattaa olla epävarmaa. Tämän vuoksi pyydetään, 

että matkasta vasta nyt kiinnostuvat jäsenet ottaisivat 

ennen ennakkomaksun suorittamista yhteyttä seuran sihte.eriin 

( Marjatta Uosukainen, Kasvinjalostustieteen laitos, puh . 

90 - 378011 1 231 } • Jos kiinnostuneita on runsaasti yli 

kiintiön, yritetään ensi vuonna järjestää uusi matka 

Kaukasiaan. Tällä kertaa matkalle lähteville tiedoitetaan 

matkasta tarkemmin kirjeitse ja Dendrologian Seuran 

Tiedoituksien seuraavassa numerossa toukokuussa. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

8ULLETIN OF THE FINNISH SoCIETY OF DENDROLOGY 

SUMMARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol.8, No.l, 1977) 

SMALL-LEAVED LIME - THE TREE OF THE YEAR. By Leena Hämet-Ahti, p. 4 . 

'l'he Finni::;:1 Society of Dendrology has ehosen the small-leaved lime 
as the trc;) of the year. The Society tries to spread information about 
the properties and applicability of this tree species by all possible 
m~ans during the year 1977. Elsewhere in this issue the ecology, 
hlstory and present status of our natural lime is considered, partly 
from differing points of view. 

811ALL-LEAVED LIME (Tilia cordata) AS A FINNISH FOREST TREE. I. BIO
~ICAL AND ECOLOGICAL~ARACTERISTICS. By Robert J Rainio, pp. 5-13 

'l'he natural distribution of small-leaved lime covers the southern and 
Central parts of Finland, but the present occurrences are small and 
scattered. They are strictly limited on certain sites, nowadays very 
typical of the lime , usually stony slopes below steep cliffs. These 
~currences are relicts of former, widespread lime woods, which else
Where, according to the author's view, have been destroyed mainly by 
the agricultural activities of man. 

~elict lime stands or trees may have occupied their sites for centu
ties or even thousands of years. In this respect, perhaps the most im
Portant property of lime is its efficient vegetative regeneration; 
~lmost every natural lime tree growing in Finland at present must orig-
nate from basal sprouts or layers of former trees. Its regeneration 

~nd survival is promoted by strong shade-tolerance. Lime is also fair-
y resistant against animal injuries, especially damages caused by moo

se, deer and rodents. The author suggests that the bast in the bark of 
lime may play an important role in this respect. Possibly it makes 
the lime twigs difficult and repulsive to eat for these animals. More- -
0 Ver, the high regenerative ability of lime supports rapid mending of 
a11 kinds of external damages. ~ime tolerates decay of wood to a high 
~~tent, too. Even trees with rot trunks may preserve vitality and reach 

lgh ages. 



42 

The weakest point of the existence and reproduction of natural lime in 
Finland is very low ability to regenerate from seed . Generally it is 
assumed that the ripening of the seed occurs only exceptionally in our 
present climatic conditions. Anyhow, in this article it is suggested 
that the weak seed production may for a great part be due to the low . 
fertility of Finnish limes, brought about by the old age and small s~ze 
(inbreeding) of the present occurrences. 

Small-leaved lime is relatively slow-growing, but may attain consider
able dimensions. The author has met park trees with a height of over 
30 metres in several places in South-Finland. In relation to soil fer 
tility and moisture conditions lime is fairly exacting. On the other 
hand, lime keeps the soil in good condition by the aid of its rapidlY 
decaying leaf-litter. 

ON THE DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF Sl-iALL-LEAVED LIME (Tilia 
cordata) IN FINLAND: A HISTORICAL REVIE\i. By Paavo Olkanen, pp.-
14 -22 . 

The bast fiber taken from lime bark once had a great importance in 
the economy of man. Nowadays almost the only use for it is as a tradi
tionai binding material in flower shops. Since the lst \'i'orld War natu
ral bast has been exploited only rarely, and simultaneously lime has 
lost its importance as a forest tree and, in a way, has been forgotten . 

The Finnish word n i i n i for bast has its origin at least 3000 year 5 

in the past, because all Finno- Ugric nations have the same word in their 
languages. In different parts of Finland several words are used for 
lime trees and woods, and many of these also have a distinct connect
ion to the languages of the Baltic nations. Such words are common part5 

in place-names in Finland. These old names of districts, estates etc . 
give versatile evidence of the former occurrence and importance of thiS 
tree species, further from the past than any literal documents can tell· 

In the early Middle Ages bast was a natural product commonly used as a 
basis of taxation. In some southeastern coastal parts of Einland the 
taxation was so heavily concentrated on bast that the lime forests on 
the largest and most abundant occurrences of the species in our countrY 
diminished conclusively, and already in the 17th century bast had to be 
abandoned as a taxable product. 

Lime invaded to Finland from southeast more than 7000 years ago and 
re~ched its greatest abundance about 3500 B.C. Ever since its extent 
has declined, and mostly Norway Spruce has occupied the former lime 
sites. This repla·cement was especially rapid within the last thousand 
years B.C., during a cool and moist climatic phase. 

Human activities are often emphasized as the cause for the decline 
of lime in Finland. The author of this article stresses that spruce 
invaded most of the linden groves already much earl~er than any consider
able human influences took place in the Finnish forests . It is conclu
ded that the changes in the level heights of water systems connected 
with the postglacial upheaval of the ground in Finland, together with 
certain climatic changes, created extensive swampiness on forest soils 
and was the main cause for the wiEhdrawal of lime and t11e advance of 
spruce. 
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Ftam man's point of view lime forests were valuable natural resourcea 
already in the prehistoric times, and they might have had considerable 
influence on the colonization of Finland during the- first 1000 years 
A.o. Within the historical times the human culture has had heavy influ
ences on lime woods in the form of burning and clearing for agricultur
~1 purposes and the taxation, trade and household use of bast. In the 
eginning of this century it was left in peace, really at tne last mo

lllent. Nowadays it is important to preserve the remnants of lillle and 
testore its value as an original Finnish forest tree and a beautiful 
~ee species in landscape management. 

MEMORIES FROM AN EXPEDITION TO THE LOWER AMUR BASIN. III. BOGORODSKOE
SOpiiSK. By Olavi Luukkanen, pp. 23- 34 

A series of articles describing the experiences from a seed collection 
~Pedition to Soviet Far East in August-September, 1976. The English 
SUmffiary will be published in the next issue, when the series is comple
tea. 

J Ä S E N M A K S U T 1 9 7 7 

Dennrologian Seuran vuosijäseniä pyydetään suorittamaan jäsen

maksunsa vuodelle 1977 seuran postisiirtotilille 419 92-1. 

Maksun voi kätevimmin suorittaa tämän lehden mukana postitet

tua tilillepanekorttia käyttäen. Vuosijäsenmaksu on 20 mk, 

Opiskelijoilta 10 mk. Ainaisjäsenyyden saa 300 mk:n kerta

ltlaksulla. 

Jäsenten toivotaan huolehtivan maksu1staan ensi tilassa. 

~uuten asia unohtuu ja varainhoitajalle koituu paljon ylimää

räistä vaivaa puuttuvien maksujen karhuamisesta vuoden lopulla. 

Uudeksi jäseneksi Dendrologian Seuraan voi liittyä kuka tahansa 

ltlaksamalla jäsenmaksun seuran tilille. Kaikki asianharrastajat 

ja alan ammattilaiset ovat sydämellisesti tervetulleita~ 



JOUKKOJULKAISU 

VUODEN PUUN ESITTELY 

METSÄPÄIVILLÄ 14.04.1977 

~ KP l 0( /?t : ,n .. ~ /;.~-~(!~ 
Metstikirjasto · ~ ' 
liiolsingln Yliopt!Jto 
Unioninkatu 40 B 
00170 HKI 17 

Dendrelogian Seura järjestää kevätmetsäpäivien yhteydessä 

esitelmätilaisuuden vuoden puuksi nimetyn metsälehmuksen 

eli niinipuun merkeissä. Tilaisuus pidetään Tieteellisten 

Seurojen talolla (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki 17) salissa 

15 torstaina 14.04.1977 alkaen klo 13.00. 

Tilaisuudessa toimivat alustajina ylilääkäri Robert Rainio 

(niinipuun biologia ja ekologia), maisteri Paavo Olkanen 

(levinneisyys- ja käyttöhistoria) sekä professori Max. 

Hagman (monistus ja viljely). Keskustelua varten on varat

tu runsaasti aikaa. 

Runsasta osanottoa toivotaan~ 

Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita! 

HELSINKI 19n PAINOVALMISTE ISSN 0355-0613 
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Olavi Luukkanen 

TUTKIMUSMA TKAILIJANA AMURINMAALLA 

IV. Sofijsk-Habarovsk 

Sunnuntai 5. 9. 1977. Sunnuntain vuoksi ei metsureiden ruokala ollut 
auki, joten aamiaisen kuittasimme lasillisella itse sähköpannusaa keitet
tyä teetä -- muuta keittomahdollisuutta ei asunnossamme nimittäin ollut. 
Kello kymmeneltä oli viiden hengen retkikuntamme satamas sa odottele
massa tuttua turbiinivenettä, joka tällä kertaa veisi meidät ainoastaan 
puolen kilometrin levyisen joenhaaran yli kylää vastapäiselle Bytsij
saarelle. Veneellä emme heti ensi yrityksellä päässeet saaren rantaan 
asti, mutta pian löytyi paikka, jossa vene pääsi niin lähelle, että pitkä
vartisin saappain varustautunut kuljettajamme saattoi kantaa sekä tavarat 
että jopa yksitellen miehetkin maihin. 

Saarella herätti heti huomiomme kumpaankin suuntaan laputtorniin 
jatkuva hiekkaranta, jota 1'6lnulti vuolas virta sekä rannan puolella tiheä 
koripajun lähisukulaisen (Salix schwerinii) muodostama pensaikko. Upot
tavaa, kuivaa ja melkein polttavan kuumaa hietikkoa kävelimme aluksi 
Sofijskin kylää vastapäätä olevaan saaren länsikärkeen. Yllätykseksernrne 
saarelta löytyi tuolta kohdin hautausmaa, josta tosin ainoita merkkejä 
olivat hietikosta kohoavat puiset hautapatsaat ja ristit -- kaikkialla luonto 
oli muuten aivan koskematonta. Maasto oli loivasti kurnpuilevaa, paikoin 
paljasta hiekkaa, paikoin variksenrnarjan, puolukan ja jäkälän peittämää 
matalaa varvikkoa, 

Pohjoisen ja eteläisen 
luonnon kohtaarnispaikalla 

Pensaikko oli melko tiheää, etupäässä ruusujen, tuomen, pihlajan ja 
marjaomenapuun (~ pallasiana) muodostamaa. Puusto sensijaan oli 
kitukasvuista ja harvaa, mutta yllättävän rnonilajista. Yleinen oli rnn, tammi 
(Quercus rnongolica). Havupuista saarella kasvoivat Dahurian lehtikuusi, 
ajaninkuusi, ohotanpihta ja pensassernbra. Erikoisin puulaji oli nyt ensim
rnäistä kertaa eteemme sattunut tuoksupoppeli (Populus suaveolens) , jota 
aivan hautausmaan kohdalla kasvoi melko laaja harvahko rnetsikkö. Karussa 
hietikossa kasvavat poppelit olivat jopa 15 metrin pituisia ja 30 crn:n 
läpimittaisia. Sen että poppelit tosiaan olivat luonnonvaraisia totesimme 
myöhemmin saaren sisäosissa, jossa tätä lajia kasvoi yleisesti. 
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Kuva 1. Retken kohteena oli Amur- j oen alaj uoksu Nikola
jevskista Sofiiskiin sekä lisäksi Habarovsk. 

0 

•• 

Fig. 1. The map shows t he areas vi s ited during t he expedi t 
ion: Khabarovsk and t he lower Ar.ur be t ween Hi k o
layevsk and Sofiisk . 

Saaren sisäosia kohti kävellessämme kohtasimme pian uuden oudon
näköisen pikkupuun, joka selvisi täällä pohjoisrajanaan kasvavaksi,herne
kasvien heimoon kuuluvaksi Maackia amurensis -lajiksi. Saimme siitä 
siemeniä kerätyksi samoin kuin nyt ensimmäisen kerran todella runsaasti 
myös tammenterhoja. Pienissä kitukasvuisissa kuusissa oli niinikää n 
käpyjä vaikka millä mitalla. 

Saari oli ilmeisesti säästynyt ihmisen vaikutukselta ja kuloilta. Monin 
paikoin oli tulva runnellut maastoa ja paikoitellen myös tuuli oli kulut
tanut maan puiden juurelta. Joka tapauksessa monet puuyksilöt olivat il
meisesti hyvin vanhoja. Tapasimme muun muassa suurimman koko retkel
lämme n.äkemämme lehtikuusen, joka oli rinnankorkeudelta 85 cm:n l ä pi
mittainen. Bytsij- saaren mieleen jättämä kasvillisuuskuva oli kaiken 
kaikkiaan hyvin hämmentä vä. Tavallaan kuitenkin tuolla saarella ilmeisesti 
tiivistyi seudun kasvillisuudelle ominainen piirre, etelän ja pohjoisen 
kohtaaminen. Missään emme olleet tavanneet t ä hä n asti s a malla paikalla 
vieri vieressä niin erilaisten seutujen ja kasvupaikkojen kasveja: Maaekia
puun lähellä oli laaja kasvusta poronjäkälää, puolukkaa ja variksenmarjaa. 
Tyynen meren rannikolta toi tuulahduksen kurttulehtiruusu, Rosa rugosa, 
jota saarella kasvoi paitsi puhtaana lajina ilmeisesti myös erilaisina seka
muotoina (Bytsij- saari on tämän ruusulajin kaukaisin luontainen sisämaa
eaiintymä). Saaren lajirunsauden säilymiseen ovat vaikuttaneet ilmeisesti 
·aen eristäytyneisyyden lisäksi suotuisat . pienilmastolliset oiosuhteet. 
Etelän lämpöä pohjoiseen tuova, saarta ympäröivä mahtava Amur-joki on 
yltsi . näistä tekijöistä. · 
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Pidimme ruokatauon saaren sisäosista löytyneen pienen matalan lammi
kon rannalla . Päivä oli helteinen ja aurinko paistoi pilvettömåltä taivaalta, 
mutta lammikko tarjo·si mahdollisuuden. vilvoitteluun. Sillä aikaa kun 
Pentin ja Jounin kanssa nautin lähinnä tosin mutakylpyä muistuttaneesta 
uinnista, Tolja ja Aleksandr Aleksandrovits keittivät nelikiloisen lohen. 
Lohen olimme ilmaiseksi saaneet veneemme kuljettajalta, jolla näytti 
olevan melkoinen varasto kaloja veneessään ja joka ar-veli muonavarastemme 
kaipaavan täydennystä. 

Pisteltyämme poskeemme kukin lähes kilon keitettyä lohta jatkoimme 
vielä hetken maaston tutkimista ja keräilyä ennenkuin palasimme lähtö
paikkaamme joen rantaan. Matkalla osuimme paikkaan jossa aivan selvästi 
näkyivät karhun tassunpainallukset hienossa rantahietikossa. Venettä odo 
tellessamme pulikoirnme vielä hiekkarannan edustalla Amurissa. Pian 
meitä tuli hakemaan hieman epäilyttävän hatara puinen moottorivene, jolla, 
kuitenkin pääsimme kylä;n rantaan ennenkuin vettä tuli veneeseen enemmän 
kuin lapoimme siitä ulos. 

Kalankäsittelyä 
s euraamassa 

Illalla lähdin Toijan kanssa kaksin tapaamaan yhteistä ultsi-ystäväämme 
Pjotria . Hän ei ollut kotona, mutta Tolja tiesi, missä oli Pjotrin veljen 
talo, josta ystävämme kerrottiin löytyvän. Kävelimme pimeän kylän läpi 
tähän taloon, johon meidät ystävällisesti heti kutsuttiin sisään, vaikka Pjotr 
itse olikin poissa -- tietenkin joella. 

Melko pian kuitenkin ilmestyi ystävämme paikalle, yhdessä veljensä 
(ja neljänkymmenen vastapyydetyn lohen) kanssa . Jälleennäkeminen oli 
mieluinen molemmin puolin, ja kuulumisia vaihdettiin samalla kun Pjotr 
veljensä kanssa perkasi saalistaan ja täytti piharakennuksessa olevia 
suolakalatynnyreitä juuri pyytämällään kala).la. Näinnne nyt läheltä, miten 
lohet täälläpäin suolattiin: kalat viillettiin pitkittäin kahtia, ja selkälihojen 
kohdalle tehtiin vielä yksi viilto, johon siroteltiin karkeaa suolaa samoin
kuin kalakerrosten väliin puutynnyriin. 

Kun öljylampun valossa melko kauan kestänyt kalankäsittely oli ohi, 
kutsuttiin meidät Toijan kanssa "pienelle illalliselle", yhdessä talon-
väen kanssa. Pöydässä oli keta-lohesta tehtyjä kalapelmenejä, mätiä sekä 
vihannesten kera hienoksi paloiteltua raakaa karppia, jgka tuntui olevan 
jonkinlainen kansallisruoka ja jota kutsuttiin nimellä "tal<i!'. Astiakaapin 
perältä löytyi myös vieraiden varalle säästetty viinapullo. illallisella 
pöytäämme liittyi Pjotrin äiti, joka perinteellisessä ultsien kansallispu
vussaan oli mielenkiintoinen tuttavuus. Vanha emäntä kertoili sujuvalla 
venäjänkielellä tarinoita entisistä ajoista (perheessä käytettiin myös omaa 
kansallista ultsikieltä, jota tosin ei ollut olemassa ki.rjoitettuna) . Omista 
pikku tuomisistamme kiinnosti talon eTDäntää kaikkein eniten purukumi, mikä 
herätti yleistä hilpeyttä. Illan päätteeksi Pjotr esitti vielä koko retikunnalle 
kutsun saapua luokseen. 



Maastoretki tutuissa 
maisemissa 
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Maanantai 6. 9. 1976 • .Aamulla satoi. Kun pilvinen, epävakainen sää 
näytti jatkuvan, lykättiin Saman-vuorelle nousu seuraavaan päivään. Nyt 
päätettiin sensijaan tehdä lyhyempi retki Pjatatski- kukkulalla, jolla Toljan 
ja Valentin Kondjurinin kanssa olin syksyllä 1974 tehnyt suurimman osan 
Sofijskin kasvihavairuioistani. 

Metsäkanttorilta toimitettiin tällä kertaa seitsemän henkeä käsittäneelle 
seurueellemme pikkubussi retkeä varten. Automme ajoi De-Kastriin Tyynen 
meren rannikolle johtavaa tietä muutaman kilometrin verran ja kääntyi 
sitten suoraan etelään metsäautotielle. Usl<Dmatonta oli että auto pääsi 
kapuamaan liejuista, lähes umpeenkasvanutta ja polkua muistuttavaa tietä 
täsmälleen samalle paikalle, jossa Toljan kanssa olin !epäillyt kahta vuotta 
aikaisemmin. Tarkemmin tutkittuamme löysimme jopa vanhan nuotiopaik
kamme hiiltyneet jäännökset polun viereltä. 

Pian pääsin kulkemaan kahta vuotta aikaisemmin käyttämääni reittiä 
ylärinteelle, josta aukeni näkymä Saman-vuorelle. Nyt sain myös tarkis
tetuksi silloisen keräyspaikan täsmällis_en korkeuden, joka oli 260 m 
(v. 1974 olin huomattavasti vaivalloisemman kapuamisen jälkeen olettanut 
korkeudeksi 500 m .,. ). Kasvillisuudessa oli paljon pohjoisia piirteitä . 
Antaisin kohde oli hakatun alueen keskellä säästynyt pieni koskematon 
metsikkö, jossa kasvoi mahtavia lähes kahdensadan vuoden ikäisiä lehti
kuusia ja niiden seassa hieman pienempiä ajaninkuusia ja ohotanpihtoja. 
Maa tässä metsikössä oli kotoisen seinäsammalen peittämää. 

Hakkuuaukolle oli noussut nuoria lehtipuita ja lehtikuusia. Kuten v. 1974, 
nytkään en voinut olla ihmettelemättä Actinidian runsautta. Tämä liaani 
kasvoi aivan matalana, talveksi ilmeisesti lumen alle jäävänä. Nyt, _ toisin 
kuin v. 1974, oli köynnöksissä jopa marjoja, joita innokkaina keräsimme. 
Takaisin nuotiopaikalle tultuamme totesimme paljon mielenkiintoista olevan 
vielä tutkimatta. Annoimme autOljl palata kylään ja lähdimme kävellen alas 
rinnettä kohti maantietä, josta kuljettaja lupasi tulla meidät muutaman tun
nin kuluttua hakemaan. Yritimme nyt perehtyä koivulajien välisiin eroihin, 
koska näillämain oli uuden koivulajin, ~ mandshurican, levinneisyyden 
pohjoisraja . Lisäksi seudulla kasvoi kahta muuta puumaista valkorun
koista koivua. Työ osoittautui vaikeammaksi kuin raudus- ja hieskoivun 
erottaminen, ja varmuuden vuoksi keräsimme koivun siemenet aina kustakin 
puusta erikseen. 

Alempana rinteessä keräsimme Japanin marjakuusen (Taxus cuspidata) 
siemeniä yleensä alle kolmen metrin korkuisista, tavallisesti koivu- ja 
haapametsän alla kasvavista pensaista. Löysimme myös uuden puulajin, 
jonka lajinmäärityksestä Pentti; Jouni ja minä olimme kaikki eri mieltä. 
Välillä koivuksi ja välillä jalavakaikin arveltu pieni taimi osoittautui myö
hemmin kirsikkalajiksi (Cerasus maximowiczii), jota emme olleet arvan
neet edes odottaa näistä maisemista. 

Pentin ja Jounin kanssa tapasin loput seurueesta maantien varressa, 
jossa meitä oli jo kauan odoteltu. Kylään palattuamme totesimme ensimmäi
sen kerran pitkään .aikaan olevamme nälkäisiä työpäivän päättyessä. 



Kuva 2 . Jouni Mikola ajaninkuu
sen latvassa. 

Fig. 2 . Jouni Mi kola a t work 
in Pi cea j ezoensis. 

Valokuvat: o. Luulekanen 
ja J. Mi kola 

Photos by o. Luukkanen 
and J. Mi kola 

( 2. - 6. ) 
(7.-9.). 
(2 .-6. ) 
(7.-9.). 
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Kuva 3 . Luonnontilaista lehtikuusi
kuus i-pi htametsää (Pjatat~ki, 
Sofijsk) . 

Fig . 3 . Natural Larix gmelini, Picea 
jezoensis and Ab ies nephro
~ forest 275 m a . s .l. 
(Pyatachki, Sofiisk) 

Kuva 4. Tuoksupoppeleita (Populus suaveolens)Byt~ij-saarella , 

Fi g . 4. Poplars (Populus suaveolens) on Bychii lsland , 
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Lähtö Saman-vuorelle 

Tiistai 7, 9. 1976. Vuorossa oli kauan odotettu Saman-vuorelle kiipeä
minen. Odotimme jo hieman kärsimättöminä kello yhdeltätoista metsäkont
torin pikkubussia ja tähyilimme huolestuneina lännestä uhkaavan mustina 
kohoavia pilviä. Auto saapui vihdoin ja tavanomaisten alkuneuvottelujen jäl
keen ohjelma selvisi. Täydensimme varusteemme ylimääräisellä katti
lalla, kirveellä ja eväsrepulla ja sama seurue kuin edellisenäkin päivänä 
{hoitoalueesta olivat mukana Sasaksi kutsuttu metsänvartija ja kuljettaja) 
lähti autolla matkaan aluksi meille jo tuttua Tyynenmeren tietä. 

Noin kymmenen kilometrin päästä löytyi hakkuualueelle etelään johtava, 
raskaan liikenteen kuluttama metsäautotie. Tie kiemurteli yhä ylemmäksi, 
kunnes olimme jopa 400 m:n korkeudessa. Täältä aukeni laaja näkymä 
paljaaksi hakatun alueen yli Amurille. Suuri osa hakkuuaukosta oli palanut 
{tällaiset kulot ovat yleisiä ja niitä yritetään torjua, kertoivat hoitoalueen 
miehet). Aukealla, josta järeimmät havupuut oli hakattu pois, seisoi 
jätettyjä palaneita puita, etupäässä koivua. Kuloalan peitti jo lähes yhtenäi
nen kastikkaheinän {Calamagrostis langsdorffii) ja vadelman {Rubus 
sachalinensis) muodostama, toista metriä korkea viidakko, Metsähallinnon 
voimavarat eivät täälläpäin riitä .näiden metsäteollisuuden suorittamien 
hakkuiden jälkien siivoamiseen, mutta vähitellen alueet metsittyvät luon
nostaankin, kuten olimme nähneet. Ensimmäinen uusi puusukupolvi on 
kylläkin toistaiseksi vähäarvoista lehtipuuta, jonka alle sitten vuosikymme
Iim. kuluessa vähitellen syntyy kuusi- ja pihtametsä ilman ihmisen aupa. 

Yhä eteläänpäin ajettuamme tie laskeutui alemmaksi harjanteen toisella 
puolella. Tulimme uudelle alueelle, jolla näimme myös hakkuumenetelmän 
tuoreitakin jälkiä. Vaikutti siltä, kuin yhtenäisten aukkojen asemasta kokeil
taisiin nyt jonkinlaisia kaistalehakkuita, sillä sammalen ja naavan peittämien 
ikikuusikeiden kanssa vuorottelivat kapeat hakatut lohkot, joilta arvokkain 
havupuu oli korjattu pois. 

Harjanteen rinteeltä aukeni näkymä Jaj-joen laaksoon ja sen l änsipuo-
lella kohoavalle l!;aman-Tiul -vuoristoalueelle, josta meitä lähimpänä kohosi 
itse Saman-vuoren hieman yli kilometrin korkeuteen yltävä kaareva, puuton 
laki. Mieleen tulivat välittömästi hyvin samantaipaiset kotoiset tunturi
näkymät. Laaksossa tie päättyi keskelle vanhaa hakkuuaukkoa 320 m:n kor
keudelle merenpinnasta. Automme jäi meitä odottamaan suunnistaessamme 
kulkumme edessä näkyvää vuorenhuippua kohti. 

Muutamia satoja metrejä kuljimme hakkuuaukon erittäin vaikeakulkuisessa 
ryteikössä. Tuulen kaatamista mahtavista koivuista (jotka olivat etupäässä 
Betula ~ -lajia) oli helppo kerätä siementä. Pensaista yllätti meidät 
runsaudellaan ensi kerran eteemme sattunut kotakuusama, Weigela 
middendorffiana. 

Alppiruusujen runsautta 

Pian tulimme luonnontilaiseen vanhaan kuusi-pihtametsään, jonka samma
likassa asteleminenoli huomattavasti helpompaa kuin hakkuualalla liikku
minen, Metsän laitaan jäivät Jablokov ja metsänvartija, Heidän tehtävänään 
oli vesi- ja nuotiopaikan etsiminen sekä ruoan valmistaminen siksi, kunnes 
palaisimme vuorelta, 
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Synkässä havumetsäs-sä kulku l:$ttui vielä entisestäänkin, kun aloimme 

seurata kuivunutta puronuomaa ylöspäin. Puron reunamat olivat kiinnostavan 

pensaskasvillisuuden peitossa. Katakuusamaa kasvoi runsaasti, samoin 

leppiä {Alnus mandshurica) ja paikka paikoin runsaastikin meille uutta 

alppiruusulajia (Rhododendron aureum), jonka oitis totesimme yhdeksi koko 

Amurinmatkamme arvokkaimmista lajeista. Tämä suurilehtinen alppiruusu 

muistutti meillä yleistä puistoalppiruusua, mutta sen kukat olivat kellan
valkoiset. Näimme myös joitakin poikkeuksellisen syyskukinnan aloittaneita 

yksilöitä. Saatoimme mielessämme kuvitella, minkä näköinen puro olisi ollut 

alkukesästä vesiputousten pärskyessä ja alppiruusujen ollessa täydessä 
kukassa. 

Puronvarren kuusikassa tututustuimme täkäläiseen mustikkaan (Vaccinium 

ovalifolium), jonka varvut ja marjatkin ovat huomattavasti isompia kuin 

meikäläisessä lajissa. Marjoja emme nyt löytäneet, mutta toivoimme vielä 
saavamme niitä kerätyiksi. 

Tiemme ylöspäin pitkin puronuomaa kävi yhä hankalammaksi mitä 

pitemmälle pääsimme. Vettä alkoi purosaa olla 500 m:n korkeudesta 

lähtien, paikoin jopa usean metrin korkuisina putouksina. Jyrkimmissä 

kohdissa oli tukea haettava puron yli oksiaan levittävistä lepistä ja pensas

sembrasta, jota alkoi olla yhä tiheämpinä kasvustoina, mitä ylemmäksi 

nousimme. 

Kuusta ja pihtaa kasvava metsä päättyi 650 m:n korkeudelle, ja sen tilalle 

tuli tunturikoivikkoa muistuttava pensaikko ~~-koivua. Näillä 
kohdin myös loppui vesi yhä pienenevältä täällä ylhäälläkin katakuusaman 

reunustamasta puronuomasta. Lähdimme kapuamaan jäkälän peittämää 

louhikkoa kohti vielä nelisensataa metriä yläpuolellamme kohoavaa 

huippua. Hieman pitemmäksi aikaa pysähdyimme 800 metrin korkeudelle, 
josta koivupensaikonkin harvennuttua näkyi upea maisema Jaj-joen laaksoon. 

Pienenä valkoisena pisteenä erotimme alhaalta hakkuuaukean keskeltä 

autommekin. Koillisessa näkyi Amurin ja meren välissä sijaitseva Kizi

järvi, mutta merelle asti estivät näkyvyyden rannikon harjanteet. 

Myrskyssä vuorenhuipulla 

Kaksi tuntia oli kulunut siitä, kun olimme eronneet alas jääneistä 
tovereistamme, mutta vielä kaksi tuntia oli kuluva huipulle kiipeämiseen. 
Ympärillä näkyi siellä täällä aivan matalia pensassembramättäitä , muuten 
maa oli jäkälän peittämää kivikkoa. Juuri ennen viimeisen jyrkänteen kautta 

huipulle pääsyä jouduimme laajaan alppiruusukasvustoon Hmapuntarin 

osoittaessa ll40 metrin korkeutta. Suojaisessa notkelmassa kasvoi alppi

ruusua (samaa lajia, jonka jo alhaalta olimme löytäneet) ja lisäksi pensas
sembraa sekä alppikasveja, muun muassa erästä puutarhojen kalliokasvina 

tutun vuorenkilven lähisukulaista(Bergenia pacifica). Alppiruusuissa oJ_i 

sopivan kypsää, hieman jo varisemassa olevaa siementä runsaasti. Pensas

sembroissa -ei sensijaan täälläkään ollut käpyjä, mutta näimme kylläkin 

runsaasti seuraavana vuonna kypsyvien käpyjen alkuja. 

Pentti oli kasveja etsiessään joutunut muusta joukosta erilleen, ja rin

teellä huhuillessamme pelkäsimme Pentin kokonaan eksyvän, koska aukeasta 

maisemasta huolimatta maasto oli petollisen sokkeloista ja lisäksi vaaral

listakin vierivien lohkareiden vuoksi. Kun emme Penttiä löytäneet, 
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kiipesimme lopulta Jounin ja Toljan kanssa kolmisin viimeiset muutama 
kymmen metriä ylöspäin ja rhododendronin oksista tukea etsien hlvuttau
duimme vuorenhuipun tasanteelle. Olin mielessäni kuvitellut hetken mat
kamme sananmukaiseksi kohokohdaksi, jonka voisimme valokuvin kaikessa 
rauhassa ikuistaa. "Huippukokous" jäi kuitenkin odotettua vaatimattomam
maksi, koska vuoren vastakkaiselta puolelta puhalsi niin voimakas tuuli, 
että pystyssä seisominen oli mahdotonta. Varvikosta tukea etsien yritimme 
pysyä Samanin yllättävän pienellä huipputasanteella edes niin kauan, että 
olisimme maisemia voineet hetken ihailla ja valokuvailla. Maisema oli 
mieliinpainuva, vaikka sitä ei pitemmäksi aikaa voinut jäädä ihailemaan. 
Noin kymmenen asteen lämpöisessä ilmassa hyytävän kylmältä tuntuneessa 
myrskyssä emme v oineet jäädä Penttiä odottelemaan, vaan laskeuduimme 
pian hieman alemmaksi suojan puolella olevalle rinteelle. Jonkin aikaa 
odoteltuamme tapasimme vihdoin Pentinkin, jonka käynti S'amanin korkeim
malla huipulla myös oli jäänyt lyhyeksi. 

Alastulo sujui hieman nopeammin kuin ylös nousu, vaikka liikkuvien lohka
reiden yli kulkeminen olikin melko epämiellyttävää. Vähän väliä pysähdyimme 
alastulomatkallakin keräämään kasveja ja siemeniä. Koivuvyöhykkeestä 
teimme nyt tarkemman tutkimuksen, koska tämä oli ainoa kerta, jolloin 
matkallamme pääsisisimme metsänl!lj3.n olosuhteisiin tutustumaan. 

Auringon jo painuttua Samanin taakse olimme takaisin lähtöpaikallamme 
vuoren juurella hieman ennen kello kuutta -- melkein kolme tuntia lupaa
maamme aikaa myöhemmin. Jablokov ja S'asa eivät pahemmin olleet viipy
misestämme hermostuneet. He olivat kaikessa rauhassa tehneet tulet ja 
valmistaneet ruoan, tällä kertaa vaihteeksi perunoiden kanssa keitettyä 
lohta. Lohenmätiä oli myös runsaasti, ja metsäkonttorin meille antamasta 
virallisesta eväsrepusta löytyi monenlaisia juomiakin. ~amanille kiipeämi
nen oli onnistunut erinomaisesti ja tuottanut runsaasti konkreettista saalis
takin siementen ja herbaarionäytteiden muodossa. Meillä oli täysi syy kohot
taa malja myös kiitokseksi Toljalle, joka meitä oli asiantuntevasti opastanut. 

Täydenkuun taas valaistessa Amurin laakson avaria maisemia palasimme 
iltamyöhällä Sofijskiin, jossa od,otti paitsi ansaittu lepo myös keräyssaaliin 
luettelointi ja järjestely. 

Koreansembran pohjoisrajalla 

Keskiviikko 8. 9. 1976. Habar.ovskin matkaa varten oli suuri osa tava
roista jo pakiJ.ttu, minkä vuoksi retkemme tuli olemaan tavallista lyhyempi. 
Tämänkertainen kohde oli kuitenkin koko retkemme mielenkiintoisimpia, 
Sofijskin lähellä oleva koreansembrametsikkö, joka mahdollisesti oli koko 
lajin pohjoisin esiintymä. Metsänvartijan, Juri Aleksandrovitsin, opastamana 
koreansembrat löytyivät 13 km:n päästä kylästä, De-Kastriin johtavan tien 
pohjoispuolelta. 

Koreansembrametsikkö oli kasvillisuutensa puolesta melko yllättävä. Se oli 
selvää suota, joka pintakasvillisuutensa perusteella olisi Suomessa määri
tetty kangasrämeeksi tai pallosararämeeksi (tuttua. Carex globularista kas
voi runsaasti). Tähyilimme innokkaina kiikarilla käpyjä tuuhealatvaisten, 
mutta vain noin 12 - 14 m:n pituisten puiden latvoista. Suureksi iloksemme 

näimme käpyjä puissa olevankin, mutta Jounilie kertyi aikamoinen urakka 
niiden alas saamisesta, käpyjä oli nimittäin vain yksi tai kaksi kussakin 



Kuva 5. Vauhdi kas mai h i nnousu 
Bytsij - sa:;..relle . 

SS 

Kuva 6 . Vanha Larix rJelini-yksil~ 
(Bytsij-saari • 

Fig. 5 . Arrival at Bychii Island . Fi~ . 6. An old Dahurian larch tree . 

Kuva 7. ~>haman-vuoren ko ivuvyöhykkeestä (800 P.l mpy). 
Fig . 7 . A view from the Betula lanata zo~e ~n 

Ht . Shaman (800 m a . s . l.) . 
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puussa ja säännöllisesti aivan ylimmässä huipussa, joka oli uhkaavan ohut kii
vettäväksi. Puiden kaato ei tässä ainutlaatuisessa metsikössä tullut tietenkään 
kysymykseen. 

Saalista kertyi kokonaista kuusi arvokasta, noin 15 cm:n pituista männynkäpyä, 
jotka olivat vielä vihreitä, mutta joiden toivoimme muutamassa viikossa poi
mittunakin kypsyvän. Toinen arvokas saalis oli Vaccinium ovalifolium -mustikka
laji, jonka marjoja melkoisen etsinnän jälkeen myös löysimme jopa niin paljon, 
että saatoimme niitä maistella. Maku ei ollut omaan mustikkaamme verrattavissa, 
mutta syynä tähän taisi olla marjojen ylikypsyys. 

Sofijskiin palattaesaa pysähdyttiin puronvarsilehtoon, josta olin auton ikkunasta 
ollut havaitsevinani Mandsurian saarnen (Fraxinus mandshurica), jonka pohjoi
simmat kasvupaikat niinikään olivat näillä tienoin. Tätä puulajia löytyikin kokonai
nen nuori metsikkö, jossa kuitenkaan ei ollut lainkaan siementä. Jouni keksi kui
tenkin maantien ojanvieriitä kymmenittäin saarnen pikkutaimia, joiden elävänä 
kotiinkuljetusta päätimme kokeilla. Pysähdyspaikkamme vieressä oli jonkinlainen 
vartiotupa, jonka ystävälliset asukkaat tarjosivat meille raikasta vettä juotavaksi. 

UUsiperheen vieraana 

Illalla olimme tavarat jo pakattuamme valmiit vierailuun, jota jo olimme odotel
leet. Kyseessä oli käynti tuttavani Pjotr Ejukan kotitalossa kylän toisala puolella. 
Isäntämme tuli itse meitä hakemaan, mukanaan kaksi pikkutytärtään ja näiden 
leikkitoveri, joista kaikista toivottiin meidän ottavan valokuvia. Hauskoja kuvia 
saimmekin otetuksi, monen kameran voimalla . 

Perillä talossa oli hetken aikaa tilaisuus ihailla aivan ikkunoiden alla virtaavaa 
Amuria ja jopa kokeilla rannassa kalaonnea onkimalla. Auringonlaskun valaisEnliD.a 
virralla oli joukko kyläläisiä pikkukaloja onkimassa, yhtä innokkaina kuin lohen
pyynnissä. Itsekin sain useita tsebak-kaloja ja viiksekkään pikkuriikkisen 
peskar-kalan, toisinaan jopa pari kalaa samalla kertaa täkäläiseen tapaan moni
koukkuisella mato-ongella. 

Tuvassa odottava illallinen oli juhlava. Pöytään istuutui viisihenkinen retkikun
tamme sekä Pjotr vaimonsa, sisarensa ja kansallispukuisen äitinsä kanssa. 
Pian liittyi mukaan myös Pjotrin nuorempi wli Vasili, joka tuli joelta. 

Pöydässä oli seudun parhaita antimia: marinoituja rouskuja, paistettuja tatteja, 
raakaa kalaa porkkanan, kaalin ja sipulin kanssa suikaloituna, lohenmätiä, 
paistettua lohta ja lihapyöryköitä sekä leipää ja perunaa. Tunnelma oli mitä 
sydämellisin, ja ystävyysmaljoja kohoteltiin useita kertoja. Ennenkuin päästiin 
teehen asti, vierähti aikaa pitkälti toista tuntia. Tilaisuus oli mieliin painuva päätös 
Sofijskin vierailulle. 

Venematka Mariinskojen 
lentokentälle, paluu Habarovskiin 

Torstai 9. 9. 1977. Aamupäivän viimeistelimme matkakuntoon tavaroitamme. 
Pelkästään käpyjä ja siemeniä kertyi iso säkillinen ja kaksi kassillista. Kanto
prässissä oli Pentin ahkeroinnin tuloksena mahtava pino herbarionäytteitä. 

Sofijskista lähtö oli määrätty kello kahdeksitoista. Lähes viime hetkeen asti 
neuvoteltiin, millä kulkuneuvolla parhaiten pääsisimme Mariinskojessa 50 km:n 
päässä olevalle lentokentälle, josta Habarovskin kone lähtisi. Hoitoalueen johtaja 
Arnold Dmitrievita lupasi puhefimessa jopa helikopterikyydin, jos emme muilla 
keinoilla pääsisi tulemaan Mariiskojeen. 
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Kuva 8 . Retki kunta ruokatauolla taustalla näkyvälle Shaman
vuorell·e nousun jäl ke en. 

Fig • .J! . Participants during b,reak after conquering Nt . Shaman 
which is seen in the background. 

Kuva 9. Kir joittaja sofijskilaisten ystävien seuras sa . 
~ig. 9 . The author wi th l ocal fr iends in Sofiisk . 
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Ilma oli mitä parhain, ja kulkuneuvoikai valittiin siksi toinen tarjolla olleista 

vaihtoehdoista eli moottoriv.eneet. Retkikuntaamme varten tuli paikalle kokonaista 
neljä kappaletta nopeita pikamoottoreita. Viimeisenä hyvästelijänä Sofijskissa oli 
majapaikkamme ystävällinen emäntä, Ludrrrila Vasiljevna. Metsänhoitopiirin 
miehet lähtivät mukaan meitä saattamaan ja veneitä ohjaamaan. 

Aurinkoista ja tyyntä Amuria kiisimme venekaravaanina alavirtaan, kohti koil
lista. Koko matkan ajan näkyi ~aman-vuori oikealla puolellamme. Pitkän aikaa 
näkyi takanamme myös koko Sofijskin kylä, sillä veneemme suuntasivat aluksi 
kulkunsa Amurin avaraan pääväylään.Mariinskojea lähestyttäessä puikkelehdimme 
lukemattomien pajukkosaarien sokkelassa ja ohitimme Amuriin yhteydessä olevan 
Kizi-järven läntisen pään. 

Kylässä oli vastassa hoitoalueen johtaja Arnold DmitrievitS, joka ohjasi meidät 
kanttorille työhuoneeseensa. Saatoimme keskustella retken tuloksista ja todeta 
viimeisetkin kohteemme erittäin antoisiksi, kerätyn materiaalin perusteella jopa 
kaikkein hyödvllisimmiksi koko retkemme aikana. Hoitoalueen johtajalle ja 
Sofijskilaisille ystävillemme ·luovutimme kiitokseksi kaikesta tästä pienenä 
muistona retkikuntamme tunnuksen. 

Mariinskojen idyllisellä lentokentällä vietimme pari tuntia reittikonetta odotellen. 
Vihdoin odottelumme päättyi, kentällä laiduntanut hevoslauma ajettiin sivummalle, 
ja pääsimme matkaan, vaikka kaikkien kantamustemme ahtaminen Il-14 merkkisen 
koneen matkustamon yhteydessä olleeseen matkatavaraosastoon veikin oman 
aikansa. 

Lento kesti lähes kaksi tuntia. Alkumatka ei ollut erityisen miellyttävä, koska 
pieni kone heittelehti ukkoapilvissä melkoisesti. Matkustajista suuri osa oli jo 
pahoinvoivia, kun sää Komsomolskin kaupungin kohdalla yllättäen selkeni. 
Habarovskin lentokentällä kaikkien tavaroiden kanssa koneesta kompuroidessani 
putosi kameralaukkuni tungoksessa kentän kiveykselle. Tästä oli vasta hieman 
myöhemmin selvinneitä seurauksia, sillä samassa laukussa oli lasipurkissa lähes 
kilo matkaevääksi saatua lohenmätiä. Hotellissa laukun avatessani löysin kameran 
mätiin uponneena, eikä sillä kameralla enää retkemme aikana kuvattu. (Kotiin 
tultuani totesin helpottuneena, että matkavakuutus korvaa tällaisetkin vahingot. 
Todistuksena ja Amurinretken yhtenä muistona minulla on valokuvausliikkeen 
tosite, jossa työn nimenä on "kameran puhdistus kaviaarista.") 

Retken päätös: tutustuminen 
Ussurin taigaan 

Lauantai ll. 9. 1976. Habarovskin ympäristössä retkeily supistui odottamatta 
yhteen päivään, koska koko perjantaipäivä kului yllättävän monimutkaiseksi osoit
tautuneeseen kerätyn materiaalin tarkastukseen ja lupapapereiden hankkimiseen. 
Välillä jo melkein menetimme toivomme siitä, että koskaan näkisimme keräyksen 
tuloksia Suomessa. Sitkeillä neuvotteluilla viranomaisten kanssa ja eri puolilla 
Habarovskia seikkailtuamme saimme paperit kuntoon ja luvan itse viedä materi
aalimme Suomeen. Viimeisen päivän saatoimme siten käyttää kaupungin etelä
puolella Ussuri- jokeen rajoittuvasaa Hehtsirin luonnonpuistossa. 

Olimme nyt neljäsataa kilometriä edellistä kohdettamme etelämpänä, ja tämä 
näkyi kasvillisuudessa. Lajirunsaus oli todella valtava, ja niin kasvipeiteanalyysien 
tekeminen kuin puustokoealojen mittauskin oli työlästä, vaikka saatoimme yhä 
turvautua Toljan tuotettavaan apuun vaikeissa lajinmääritystapauksissa. Onneksi 
olimme kahden viikon ajan melko perusteellisesti saaneet tutustua Kaukoidän 
kasvilajistoon hieman ~omnlissa pohjoisemmisaa oloissa -- monet meille hyvin 
tutuiksi tulleet lajit kasvoivat täälläkin. Puuston lajirunsautta kuvaa se, että 
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samalta koealalta löysimme jopa viisitoista puulajia ja yksitoista pensas- ja 
liaanilajia. Tärkeänä keräyskohteena oli puista tietenkin koreansembra, jonka 

varsinainen kasvualue onkin juuri lauhkean vyöhykkeen lehtometsä. Suurimmat 

~nmnme koreansembrat olivat yli metrin lämpimittaisia ja n, 30 m pitkiä. 

Vaikka Jouni ei aivan suurimpiin puihin kiivennytkään, koreansembran käpyjen ke

rääminen oli työlästä ja melko uhkarohkean näköistä, koska kävyt täälläkin olivat 

korkealla latvassa. Puun juurella saimme varoa mahtavan kokoisia käpyjä, jotka 

päähän osuesaaan olisivat aikaansaaneet ikäviä seurauksia. Muita lajeja, joista 

saimme kerätyksi siemeniä, olivat muun muassa jalopähkinä (Juglans mandshur:ica), 

viiniköynnös (~ amurensis). piikkiaraalia (Aralia mandshurica) sekä uusi 

vaahteralaji ~tgmentosum. 

Päivä kului nopeasti ja kellon lähetessä seitsemää illalla oli palattava meitä 

odottaneella autolla Habarovskiin. Aivan viimeiseksi Jouni kiipesi löytämäämme 

yli 15 metrin mittaiseen sireenipuuhun (Syringa amurensisl ja lisäsi täten 
lajiluetteloamme vielä yhdellä kaivatulla kasvilajilla . 

Olimme päättäneet retkemme tärkeimmän osan, maastossa tapahtuvan keräyksen 

ja kasvillisuuden tutkimisen. Tunsimme täyttäneemroe meille annetun tehtävän, 

mutta samalla tiesimme, että työmme tuloksia voitaisiin lopullisesti mitata vasta 

vuosien, ehkä vuosikymmenien kuluttua. 

Amurin retken matkapäiväkirja päättyy tähän. Amurin retki toteutettiin osana 

Suomen ja Neuvostoliiton välistä metsätalouden tieteellisteknistä yhteistyötä. 

Neuvostoliiton metsätalouden valtionkomitea sekä sen alaiset paikalliset metsä

viranomaiset vaikuttivat ratkaisevalla tavalla hankkeen onnistumiseen. 

Keräysmatka tuotti siemeniä ja muuta lisäysmateriaalia noin viisisataa erää. 

Näihin sisältyvästä 194 kasvilajista oli varsinaisia puita 36 (joista havupuita 4), 

pensaita 47 (joista havupuita 6), köynnöksiä 4 , varpuja 17 (eli puuvartisiakasveja 

yhteensä 104 lajia) sekä ruohovartisia kasveja 90 lajia. Keräyspaikkoja oli kaik

kiaan 20. Helsingin yliopiston kasvimuseoon talletetussa retken herbaariossa on 

n. 2100 näytettä. Keräyspaikat ja kerätyn lisäysmateriaalin sisältävä englannin

kielinen luettelo on saatavissa Metsäntutkimuslaitoksen jalostusosastolta, jossa 

elävää materiaalia toistaiseksi säilytetään. Samasta paikasta voi tätä materiaalia 

myös tiedustella lähinnä tutkimus- ja koetoimintaa varten. 

Kirjallisuutta . 
Seuraavassa luettelossa on mainittu tärkeimmät Neuvostoliiton Kaukoidän kas

viston hakuteokset ja määrityskirjat. Aikaisemmin on tässä lehdessä julkaistu 

Amurinmaan ja etenkin nyt kohteena olleiden alueiden kasvillisuuden kuvaus.' 
johon niinikään sisältyy kirjallisuusluettelo (LUUKKANEN, . 0. 1974 • Amurmmaan 

puuvartiaista kasveista I -II. Summary Notes on woody plants of the Lower Amur 

Basin: A tour report. - Dendr. Seuran tied. 6(1):4-12, 6(2):35-45, 60-61). 

AMURSKAYA TAIGA. 1969. - Nauka, Leningrad, 198 s. (Sisältää 7 kasvimaan-

tieteellistä tutkimusta ja karttoja). 

OPREDELIT.EL' VYSHIKHRASTENII SAKHALINA I KURIL'SKIKH OSTROVOV. 

1974. Nauka, Leningrad, 372 s. 

OPREDELITEL RASTENII PRIMOR 'YA I PRIAMUR 'YA . Nauka, Moskva, 492 s. 

VOROB 'YEV, A. p, 1968. Dikorastushchie derev'ya i kustarniki Dal 'nego 

vostoka. - Nauka, Leningrad, 278 s. (Hyvä puuvartistenlajien opaskirja). 

VOROSHILOV, V.N. 1966. Flora sovetskogo Dal'nego Vostoka. - Nauka, 

Moskva, 478 s. (Eniten käytetty Nl:n Kaukoidän kaavio). 
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Robert J Rainio 

NIINIPUU (~ cordata) SUOMALAISENA METSÄPUUNA 

(Jatkoa edellisestä numerosta) 

II. NIINIPUUN ASEMA LUONNONMETSÄSSÄ 

Niinipuun häviön syyt 

Pohjoismaisesta kirjallisuudesta on turha etsiä selitystä niinipuun 
kilpailuekologiaa koskeviin kysymyksiin. Ainakin tämän kirjoittajan 
on vaikea käsittää nykyisin vallitsevien sukkessioteorioiden valqssa, 
kuinka lehmus konsanaan on pystynyt valtaamaan niin laajoja alueita 
ja kasvamaan todellisina metsinä Suomemmekin maassa (1), kuten on ol
lut laita vielä ajanlaskumme alussa, varsinkin kun sitä vertaa metsä
lehmuksen nykyiseen, täysin defensiiviseen asemaan metsiemme sukkes
sion kulussa . Eihän niinipuu aikojen alussakaan levinnyt mihinkään 
rikkaruohottomaan taimitarhamaahan, vaan sen oli jollakin keinoin 
työnnettävä tieltään ko. kasvupaikoilla aiemmin kasvaneet puulajit. 

Niinipuun aikaisempi yleisyys kuitataan yleensä vain sillä, että il
masto oli lämpimämpi, tai osittain ehkä sillä, että kuusi lehmuksen 
pahimpana kilpailijana oli harvinainen. Tietenkin tapahtunutta ke
hitystä ovat edesauttaneet ja jouduttaneet tietyt ilmastomuutokset, 
mutta ainakaan etelärannikollamme niiden vaikutus ei selittäne koko 
ongelmaa. Meillä kasvaisi varmaan vieläkin runsaasti jalopuumetsiä, 
ellei i h m i s e n t o i m i n t a niin perusteellisesti olisi 
sotkenut luonnon alkuperäisiä kuvioita. 

Vuosituhansien kuluessa ovat näytteet viljaviropien maiden alkuperäi
sestä metsäluonnosta käyneet siksi vähiin, ettei niiden luonnollisesta 
kehityskulusta ehkä ole voitu saada totuudenmukaista kuvaa. Metsän 
sukkession uskotaan yleensä päätyvän aina yhteen ja samaan: kuusen 
klimaksmetsään, karujen maiden männiköitä tietenkin lukuunottamatta. 
Lähempi tutustuminen vaikkapa T~un Ruissaloon saattaisi kuitenkin 
herättää uusia ajatuksia jalojen lehtipuiden alkuperäisestä asemasta 
Suomen metsäluonnossa. 

Koska kirjoittaja siis näissä kysymyksissä on j outunut tukeutumaan 
yksinomaan omiin havaintoihinsa, seuraavasta yhteenvedosta löytyy 
varmasti yksioikoisiakin johtopäätöksiä. Mutta toisaalta saattaa ol
la hyödyllistä esittää tällainenkin pohdinta asiassa, joka artikkelin 
kirjoittajan mielestä on paitsi kiinnostava, myös välttämätön avain 
metsäluonnon ja metsäpuiden perimmäisten v uorovaikutusten ymmärtämiseks : 

Mikä oli niinipuun asema ihmisenkoskemattomassa metsässä? 

Niinipuun kaikki ominaisuudet näyttävät viittaavan siihen, että se 
olisi sopeutunut kilpailemaan muiden puiden kanssa vain sellaisissa 
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Olosuhteissa, joissa lajilla Homo sapiens ei ole minkäänlaista mer
kitystä, eli siis olosuhteissa, jotka Etelä-Suomessa viimeksi vallit
Sivat 2000 ... 3000 vuotta sitten (5; 6). Eräät suot, kalliomaat, jot
kin karut saaret ja laihat kankaat ovat ehkä jossakin säilyneet ihmi
sen koskemattomina meidän päiviimm.e saakka, mutta rehevät maat, jotka 
ammoin olivat niinipuun valtakuntaa, ovat kautta vuosisatojen vetäneet 
PUoleensa kaskenpolttajan, karjankasvattajan ja sittemmin pellonrai
Vaajan huomion niin tarkkaan, ettei niistä täysin luonnontilaisina lie
ne säilynyt p i e n i n t ä k ä ä n näytettä. 

Voidaksemme käsittää n~~nipuun mahdollisuudet 6000 ... 7000 vuotta sit
ten sen levitessä maahamme on meidän kyettävä luomaan itsellemme mie
likuva valopuiden (koivu, leppä, mänty) pioneerimetsästä, joka on nous
sut esim. kulon jäljille, kasvanut tiheänä ja sitten alkanut vanhuut
taan harveta. Rehevillä mailla pohjan peittävät tällöin lehtoyrtit, 
Valoa ei vielä ole niin paljon että päällysmetsän lajit pystyisivät 
itse uudistumaan. Juuri lehmukselle ideaaliset olosuhteet levitä ali
kasvustoksi ja odottaa lyhytikäisten valopuitten kuolemaa (l). Ja täl
laisethan ·ovat olosuhteet hämmästyttävän säännöllisesti myös niillä 
harvoilla kasvupaikoilla, joilla Suomessa vielä löytää lehmuksen elin
Voimaista nuorennosta. Kaikki niinipuun aikaisemmin kuvaillut biolo
giset ominaisuudet ovat kuin tilaustyötä tätä valloitustapaa silmällä
Pitäen: kauan aluskasvina odottelevan puulajin ei tarvitse taimena olla 
nopeakasvuinen, mutta sen on siedettävä varjoa (l) ja kestettävä jyrsi
jöiden ja hirvieläinten tuhoja, sen on rungon kuollessa pystyyn tai 
myrskynkaadon jälkeen nopeasti pystyttävä jo valmiin juuristosysteemin
Sä avulla vesomaan ja etulyöntiasemansa turvin vallattava vapautuva 
alue ennen nopeakasvuisia, mutta pienestä siemenestä aloittavia pionee
ripuulajeja. Ehkei niinipuu vielä ensimmäisellä kierroksella pysty 
saavuttamaan yksin vallitsevaa asemaa, mutta sehän kasvattaa latvansa 
korkealle yli useimpien kilpailijoittensa ja on niitä pitkäikäisempi: 
se on sekapuuna jo vahvasti paikalla kun muut puulajit ympärillä alka
vat vanheta ja uusi mahdollisuus kylväytyä alikasvustoksi taas tarjou
tuu. 

Niinipuun rooli ja kilpailumahdollisuudet ihmisenkoskemattamassa metsä
Yhteisössä olisivat täten melko loogisesti selitettävissä ja sama koskee 
hiukan modifioiden ehkä jaloja· lehtipuita yleensäkin. Luontaisen sukkes
sion lehtomailla voisi olettaa kulkeneen Etelä-Suomessa luonnonoloissa 
Valopuista kohti jalopuumetsiköitä (1), joiden taimet varjoakestävinä 
(koskee myös tammea) ovat sopeutuneet kärsivällisesti odottamaan ai
kaansa koittavaksi ja lopulta perineet maan. Luonnonoloissa ilman ih
misen vaikutusta niinipuu olisi ehkä vieläkin parempien maiden kilpai
lukykyinen laji. Tältä kannalta on ehkä syytä käydä vielä läpi ne ih
misen aktiviteetit, joiden voidaan olettaa olleen osatekijöinä muinais
ten niinipuumetsiemme tuhossa. 

Jos aloitamme ajasta hyvin kaukaa, lienevät tahallisesti sytytetyt, 
Usein toistuneet kulot olleet ensimmäinen merkki ihmisen saapumisesta 
aarniometsien liepeille. Onko pelkkää sattumaa, että jalopuumetsät 
alkavat vähetä samanaikaisesti kun ensimmäiset merkit viljelystä ja 
karjankasvatuksesta ilmestyvät vv. 2000 ... 1500 e.Kr. (5; 6)? Meidän 
on eläydyttävä ensimmäisen viljelijän osaan: järeitä ikimetsiä oli 
määrättömästi . joka puolella, metsä oli vihollisesi, siellä vaanivat 
metsän pedot: metsä piti työntää mahdollisimman kauas, sitä piti tuho
ta niin paljon kuin suinkin. Kivikirves ei paljoon pystynyt, · tuli oli 
ainoa ase metsää vastaan. Oletettavasti alkuasukas sytytteli metsää 
aina kun se vain suostui palamaan: mitä enemmän metsää paloi, sen 
Parempi. Puhdas lehmusto lienee kyllä ollut tulelta joten kuten suo-
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jassa; lehtimetsässä tuli etenee huonosti, ehkä vähän laitoja korven
taa. Sekametsissä tiheästi toistuneet kulot lienevät kuitenkin jo 
suosineet pioneeripuita, lähinnä koivua, jolloin niinipuun rajatto
maan aikaan perustuva valloitustaktiikka jo on alkanut murentua. 

Jalopuumetsien alan romahdus jatkuu huomattavasti kiihtyen viimeisellä 
vuosituhann·ella e.Kr. (4), jolloin kulttuurin vaikutus Etelä-Suomessa 
on ajoittain ollut jo sen verran huomattava (3 0 6), että "on vaikea 
sanoa, onko ihmisen vai ilmaston vaikutus merkittävämpi" (5). Kasket
taviksi valittiin syvämultaiset j alopuulehdot tietenkin ensimmäisinä 
(1). Ei ole vaikeata käsittää, että nimenomaan niinipuu lajina kärsi 
jo kertakaskeamisestakin, sillä luonnonkuloista poiketen poltettiin 
kaski useimmiten kaatoa seuraavana kesänä (18 ) , jolloin niinipuu jo 
oli ehtinyt v e s o a ja oli tulen tuhoille kaikkein herkimmillään. 
Ilmeisesti ihminen myös sytytteli myrskyn kaatamaa metsää saadakseen 
aikaan heinänkasvua karjalleen. Tällöin juuri lehmus kärsi, ei niin
kään sen kilpailijat. Samoin kuin kaskimaiksi, ensimmäisiksi pelloik
si ja pysyviksi laidunmaiksi valittiin tietenkin juuri jalopuulehdot 
ja ne maat, joilla tällaista metsää joskus oli kasvanut. Vieläkin 
voi esim. Turun seudulla olettaa, että kaikki pellot Taivassalosta 
Piikkiöön ovat muinaista jalopuulehdon pohjaa. Niinen kiskonnan mer
kityksestä historialliselle ajalle säilyneiden niinipuuyksilöiden tu
hoajana on P Olkanen (16) antanut vakuuttavan kuvauksen (vrt. myös 1, 
ss. 80-90). 

Kuusi - lehmuksen pahin kilpailija 

Hahmotelma eri puulajien, eritoten n~~nipuun, asemasta luonnontilaisen 
metsän sukkessiossa Etelä-Suomen paremmilla mailla vaikuttaisi siis 
loogiselta, ellei olisi yhtä suurta muttaa - kuusta. Kuusen asema on 
edellisessä pohdinnassa tahallisesti unohdettu. Ilman sitä selittyisi 
niinipuun vahva asema muinaismetsissä luontevasti, kuusi huomioiden 
paljon vaikeammin. Selitys jalopuiden laajalle levinneisyydelle en
nen ajanlaskumme alkua on paljolti nojannut siihen, että kuusi puut
tui niiden kilpailijana (1). Siitepölyanalyysit ovat kuitenkin kerto
neet kuusen levinneen itärajamme tuntumaan jo kauan ennen jalojen leh
tipuiden yleistymistä maassamme, noin 7700 e.Kr. (5) ja säilyneen siel
lä koko jalopuiden valtakauden (5) • Suomenkin alueen siitepölyanalyy
seissä esiintyy kuusta pieniä määriä mainitusta ajankohdasta lähtien 
(4), mikä on johtanut eräät tutkijat (7, 18) päätelmiin kuusen esiin
tymisestä vähämerkityksisenä sekapuuna io ns. lämpökaudella ja sen le
vinneen sitten näistä enklaaveistaan ympäristöön ilmaston äkisti kyl
metessä (11 18). Vähäiset siitepölymäärät on kuitenkin mahdollista 
selittää myös tuulen kaukokuljetuksiksi. Yhtenäiset laajat kuusimet
sät eivät olleet ylen kaukana, Itä~Karjalassa ja Inkerinmaalla, (5). 

Kaikissa siitepölyanalyyseissämme kuusi yleistyy yhtäkkiä räjähdyksen
omaisesti (4, 17), minkä tapahtuman yleensä on katsottu olleen yhtey
dessä rajuun ilmastonhuononemiseen. Kuitenkin on selvitetty, ettei 
tämä ajankohta suinkaan ole koko maassa ollut läheskään samanaikainen 
(17), niinkuin enklaaviteoria ja äkillinen ilmastonhuononeminen edel
lyttäisi, vaan kuusi on yleistynyt vähitellen idästä ja kaakosta alkaen 
ja aikaerot ovat olleet suuria. Esim. Porvoon seudulle kuusi ilmestyi 
yli tuhat vuotta aikaisemmin kuin Turun tienoille ja ko~1e tuhatta vuot· 
ta ennen kuin Ahvenanmaalle (17; 4). Arvelut äkillisestä ilmastonhuo
nonemisesta ovat paljolti nojautuneet juuri oletuk seen tuon yleistymi
sen samanaikaisuudesta yli maan (17; 18). 
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Oli miten tahansa, on syytä esittää kysymys, miksi kuusi pysyi vähä
merkityksisenä sekapuuna tai ei pystynyt tuona pitkänä aikana (7700 -
3500 e.Kr.) leviämään itärajamme yli länteen? Ainakaan tämän artik
kelin kirjoittaja ei ole nähnyt esitettävän biologis-ekologisista 
näkökohdista lähtevää selvitystä kuusen ja jalopuiden levinneisyys
-suhteille. Yksinomaan oletetuilla ilmastonhuononemisilla ei niinipuu
lehtojen kuusettumista etelärannikkomme osalta voi selittää jo sen
kään vuoksi, että lämpöolosuhteet täällä ovat vielä nykyäänkin yhtä 
suotuisat kuin Oulunjoen vesistöB linjalla silloin, kun lämpökausi 
Oli maksimissaan (maksimi n. 2,5 c lämpimämpi, kasvukausi 2-4 vk pi
tempi (3; 5)). On siten täytynyt olla muitakin tekijöitä, jotka mui
naisissa aarniometsissä ovat sortaneet kuusta ja edesauttaneet mm. 
niinipuuta kilpailussa elintilasta. Eräs osaselitys on tietenkin sen 
ajan metsämaitten suurempi ravinteisuus: paitsi että parhaimmat maat 
nykyään on raivattu pelloiksi, ovat loput, metsän kasvulle jääneet 
maat köyhtyneet (huuhtoutuneet) . Alavat maat ovat usein myös soistu
neet (1; 18). Kuusi, joka maaperän viljavuuden ja happamuuden suhteen 
on suhteellisen vaatimaton, on tästä kaikesta hyötynyt. Varjonkestä
vyys taas lienee kuusella ja niinipuulla paremmilla mailla sama, huo
nommillakuusi ilmeisesti vie voiton. Kasvunopeuskaan ei selvitä asiaa 
niinipuun eduksi, jos siementaimia vertaillaan. Mutta todennäköisesti 
Vesomiskyky on ollut se tekijä, joka tietyissä olosuhteissa on tuonut 
metsälehmuksille voiton kuusesta. Voisi näet ajatella että luonnon
Oloissa harvoin, mutta intensiivisenä sattunut kulo olisi suosinut 
niiniouuta myös siten, että se sekametsissä olisi polttanut varsin 
kuloherkän kuusen pois, mutta niinipuu olisi säilynyt elinvoimaisina 
kantovesoina (1). Laajemmat puhtaat niinistöt tuli olisi kiertänyt 
ja siten lakaissut kuusen pois jättäen ainakin osan lehmuksista jäljel
le. Kaatunut kuusi ei myöskään pysty jatkamaan kasvuaan, mutta totaa
lisenkin myrskyn tuhon jälkeen lehmus pystyy sekametsissä nopeasti va
raamaan alueen uudelleen kanto- ja runkovesoillaan. Jos taas luonnon
oloissa ei satu tuhoja, niinipuu on pitkäikäisempänä etulyöntiasemas
sa: sillä on aikaa odottaa, -sitä ei lahokaan tuhoa kuten käy kuusen 
melkoisen usein ainakin etelärannikollamme. Tätä taustaa vasten ei 
lienemahdotonta ajatella, etteikö niinipuu olisi pystynyt valtaamaan 
alaa jopa suoraan kuuseltakin: hyvillä mailla käyvät tyvilahon tuhot 
kuusella nopeasti hyvin vaikeiksi varsinkin sen kasvaessa samalla 
maalla 2 ... 3 sukupolvea (12). Tällaisen raunioituvan kuusikon alla 
voi lehmuksen taimilla olla ihanteelliset olosuhteet, mikäli taimelle
tulo vain onnistuu. 

Kokonaisuutena ottaen voinee s11s väittää, että niinipuulla on joita
kin ominaisuuksia, jotka tekevät sen luonnonoloissa ajan mittaan ehkä 
kuustakin voimakkaammaksi: ennen kaikkea sen voimakas vesomiskyky ja 
Siitä johtuva toipumiskyky myrskytuhojen ja harvoin sattuvien kulojen 
jälkeen, sen pitempi ikä ja paljon parempi lahonsietokyky. Ihmisen 
sekaannuttua peliin vaikka vain pintapuolisestikin, on vaaka heilah
tanut rajusti kuusen hyväksi. 

Mutta vielä on jäljellä yksi suuri kysymysmerkki lehmuksen aina-
kin näennäisesti kehno suvullinen uudistumiskyky (1). Edellä on jo 
esitetty tälle mahdollisia syitä: nykyesiintymien suunnaton ikä ja 
sukusiitosdepressio. Näillä tekijöillä ei olisi merkitystä luonnon
oloissa. Siementä on ainakin Etelä-Suomessa muodostunut riittämiin. 
Jäljelle jää kysymys sirkkatainten huonosta kasvuunlähdöstä useimmilla · 
alustoilla. Kuitenkin on tarkemmin ajatellen siementymiselle otolli
nen maapohja juuri sellaisissa olosuhteissa vallitseva, joissa niini
puun edellä hahmotelluissa kilpailuolosuhte i ssa oli tarkoituksenmukaista 
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siementyä; muista maista ei n11n väliäkään. Mahdollisesti s11s nykyi
nen suvullisen uudistumiskyvyn heikkous on sekin osittain ihmisen vä
lillisesti matkaan saattama eikä haittaisi niinipuun vitaalisuutta 
oloissa, joihin se alunperin on sopeutunut. 

Klimakslehmusto - onko sellaista? 

On siis olemassa näkökohtia, jotka viittaavat siihen, että n11nipuu 
ihmisen koskemattoman metsän olosuhteissa tietyin edellytyksin pystyi
si valtaamaan alaa ja myös pitämään tämän alan hallussaan jopa kuuses
ta huolimatta. Tällaisia metsiä, jotka ilman suurtuhoja pysyvät saman 
lajin hallussa, kutsutaan klimaksmetsiksi. Mikä sitten tekisi nyt 
väitetyn lehmus-klimaksmetsän stabiiliksi eli mikä estää sitä kuuset
tumasta? Luonto tarjoaa tästä nykyaikana enää hyvin harvoin havainto
materiaalia. Mutta jostakin, esimerkiksi Ruissalosta Turun seudulla 
vastausta kyllä voi etsiä. Eräs tekijöistä on sulkeutuneen lehmuston 
voimakas varjostus, se on liikaa jopa kuuselle. Koska ko. biotooppi 
ainakin etelärannikollamme ilmeisesti aina on esiintynyt sekametsinä 
(tammi, pähkinä, pihlaja, ehkä vaahterakin) ei varjostus yksin anna 
vastausta, sillä näissä sekametsissä ovat valaistusolosuhteet vahvasti 
vaihdelleet. Silti ei kuusettumista näe edes suhteellisen valoisilla 
tammien dominoimilla aloilla. Perimmäinen syy on ilmeisesti kuusen 
taimimisen estyminen (7). Niinipuun ja muittenkin jalopuitten runsas 
lehtikarike peittää syksyisin pienet sirkkataimet ja syyssateiden tul
tua lehdet liimautuvat tiiviiksi matoksi, joka tehokkaasti mädättää 
alleen kaikki tunkeilijat. On huomattava , kuinka tammi ja pähkinäpen
sas ovat sopeutuneet uudistumaan juuri ja myös tällaisissa olosuhteissa· 
Niiden taimimisbiologia poikkeaa ratkaisevasti muista puulajeistamme: 
siemenensä suuren vararavintomäärän turvin ne pystyvät heti ensimmäi
senä ktiittisenä kesänään nostamaan vartensa kyllin korkealle ja ovat 
siten ratkaisevasti paremmassa asemassa kuin pienisiemeniset kilpaili
jansa. Niinipuu sen sijaan ei enää metsän saavutettua klimaksvaiheen 
pystyne suvullisesti uudistumaan, mutta näissä olosuhteissa se onkin 
erinomaisesti sopeutunut uudistumaan kasvullisesti kantovesoista ja 
levittämään alaansa juurtuneista taivukkaista (1): suuret alat vanhaa 
klimakslehmustoa saattavatkin olla yhtä ja samaa kloonia . 

Teoriat metsän sukkession kulusta Suomessa on luotu jo vuosisadan 
vaihteessa. Tammi-lehmussekametsien klimaksluonnetta lienee silloin 
ollut vaikeampaa oivaltaa ilmeisesti sen takia, että viimeisetkin 
näistä metsistä tuolloin olivat voimak~aasti kuusettumassa . Ilmiön 
syytä ei vertailukohtien . puutteen takia ehkä ajateltu, koska kuvitel
tiin sen johtuvan "luonnonjärjestyksestä". Saman ilmiön näkee itse 
asiassa monin paikoin vieläkin (Paraisten Lemholmen, Turun Katariinan
laakso). 11istä siis tämä näennäinen ristiriita? Vielä itsenäisyyden 
ajan alkuvaiheessa kaikkia parempia metsämaita ja ennen kaikkea ruo
hoisia jalopuulehtoja laidunnettiin poikkeuksetta ja intensiivisesti. 
Tuollaisissa oloissa ei lehtipuun vesoilla ole mitään mahdollisuuksia 
säilyä kuusen tainten rinnalla: karja syö lehtipuut ensin ja koskee 
kuuseen vasta kun kaikki muu on syöty (1). Varjoisuuskaan ei kuusta 
haitannut, sillä päällyspuusto oli usein hakattu harvaksi ruohokasvun 
edistämiseksi näillä hakamailla. Suurin merkitys kuusettumisen alkuun
saattajana lienee kuitenkin niillä mineraalimaalaikuilla, jotka karjan 
sorkkien potkuista kaikkialle paljastuivat. Ehkä ne juuri alun alkaen 
mahdollistivat kuusen pikkutaimien invaasion. Ilmaston lämpökauden 
jälkeinen viileneminen tuskin on yksin voinut kuusettaa jalopuiden jo 
valtaamia aloja; sen seurauksena kuusi kyllä pääsi edullisempaan kil
pailuasemaan uusista aloista taisteltaessa, mutta ei olisi pystynyt 
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tunkeutumaan jo olemassa oleviin lehtoihin. Tässäkin siis paljastuu 
välillisesti ihmisen vaikutus: olosuhteet hakamailla eivät ole olleet 
sellaiset, jollaisiksi luonto ne alun alkaen on tarkoittanut ja seura
uksena on tässäkin ollut vaa'an raju heilahdus jalopuiden vahingoksi. 
Niitten jalopuulehtojen määrää, jotka on raivattu tai tällä tavoin 
kuusettuneet,voirnrne slitepölyanalyysien perusteella (4; 5) vain ar
Vailla: jäljellä lienee maassamme esimerkiksi niinipuuta korkeintaan 
Promillen luokkaa siitä, mitä sitä olisi ilman ihmisen toimintaa; tai 
kääntäen: luontaista lehmusta on kerran ollut maassamme ainakin tuhat
määrin nykyiseen verrattuna. Metsänlaiduntamisen nyttemmin loputtua 
on useimmat tammi-lehmus 4netsät yksinkertaisesti rauhoitettu, mikä 
on merkinnyt kuusen alulle päässeen invaasion jatkumista "eihän 
rauhoitetusta metsästä sovi mitään kaataa, kuusettuminenhan kuuluu 
luonnonjärjestykseen"! 

lii. NIINIPUUN VILJELY JA KASVATUS 

Laimien hankinta, kylvö ja kasvatus 

Niinipuun taimia on myytävänä lähes jokaisessa suomalaisessa taimis
tossa. Mikäli on tarkoitus istuttaa vain muutamia puita on tämä tie 
tietenkin yksinkertaisin ja nopein tapa näyttävän tuloksen aikaansaa
miseksi. Tairnistot eivät kuitenkaan aina pysty erottamaan eri lehmus
lajeja toisistaan. Ei siksi pidä sokeasti luottaa ns. asiantuntemuk
seen, vaan on vaadittava nimenomaan niinipuuta, ei muita lehmuslajeja, 
Lehdettämänä on maallikon mahdotonta määrittää lajia, kun se ei onnis
tu puutarhureiltakaan ja siksi on syytä nimenomaan vaatia, että saa 
Uuden tilalle mikäli "niinipuu" osoittautuukin joksikin muuksi. La
jilla ei ehkä alkukehityksen kannalta olisi niin suurta merkitystä, 
mutta myöhemmin vieras laji kostautuu, pohjoisempana pakkasvaurioiden 
ja etelärnpänäkin huonornrnan viihtyvyyden muodossa. 

Massaistutuksiin ja metsikköskaalassa ei niinipuuta tietenkään voi 
lähteä ostamaan runkotaimina: hinta mousisi liian korkeaksi. Mutta 
Pikkutairnia ei toisaalta ole Suomessa missään saatavilla, Ainoa keino 
on siten lähteä itse kylvärnään ja tairnia kasvattamaan, mikä kyllä tie
tyin edellytyksin onnistuu. Siemenen hankinta on ymmärrettävästi suu
~in vaikeus. Koska niinipuu kuitenki~ kukkii käytännöllisesti katsoen 
Joka kesä, on kaikkina normaalivuosina kypsää siementä ainakin jossa
kin saatavilla. Sellaisilta luontaisilta esiintyrniltä sitä on turha 
etsiä, joilla on vain muutama yksilö tai yleensäkään sieltä, missä 
taimia ei spontaanisti ole syntynyt. Käytännössä siementä löytää 
eniten puistoyksilöistä, mikä ensi kuulemaita ehkä vaikuttaa yllättä
Vältä, mutta tarkemmin ajatellen sopii hyvin yhteen · aikaisernmin esi
tetyn kanssa: puistoyksilöt ovat yleensä siemenestä, ei kantovesoista 
syntyneitä (1), ne ovat ts. nuorempia, eivätkä ole toisilleen yhtä 
läheistä sukua kuin luontaisten esiintyrnien niinipuut. Samalla on 
tarkoin pidettävä selvillä laji, ettei kerää puistolehmuksen siementä; 
se on yleensä steriiliä. Sopiva keruuaika on lokakuun puolivälissä. 

Selvyyden vuoksi mainittakoon, ettei siementä missään nimessä kannata 
Yrittää kylvää suoraa lopullisille kasvupaikoille. Yksinkertaisin kei
no on kylvää siemen heti korjuun jälkeen tairnitarhaan hyvärnultaiseen, 
routirnattomaan penkkiin, jonka pinnalle levitetään ohut kerros karkeaa 
hiekkaa. Kylvös on suojattava talven yli pikkujyrsijöiltä ja linnuil
ta esirn. laudoilla, jotka keväällä lumen sulettua poistetaan, Näin 
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menetellen siemen itää kylvöä seuraavana kesänä, jonkin verran sirkka
taimia nousee vielä seuraavanakin vuonna. Taimet voi koulia jo toi
sena kylvöä seuraavana keväänä. Jos niitä jaksaa kastella ja lannoit
taa kuin ruukkukukkia, on osa niistä istutuskelpoisia jo kaksivuotiaina, 
loputkin seuraavana vuonna. 

Niinipuun provenienssikysymyksiä ei ole edes nimeksi tutkittu, joten 
niistä ei voi lausua muuta kuin arveluja. Kun taimia on kotimaasta 
mahdotonta hankkia, voinee laajemmilla istutuksilla käyttää ainakin 
joka toisena taimena keskieurooppalaista alkuperää. Vaikka ne joskus 
kovina talvina kärsivätkin, ei vahinkoa koko metsikön kannalta synny, 
vaan soveltumattomat provenienssit karsiutuvat myöhemmissä harvennuk
sissa. Jäljelle jäävät yksilöt ehkä antavat vain tervetullutta veren
vahvennusta sukusiitosdepressiosta kärsiville kotimaisille kannoille. 
Taimia on kohtuuhinnalla saatavissa Saksan ja Tanskan suurimmilta tai
mitarhoilta. Omien kokemusteni mukaan ovat saksalaiset lehrnusproveni
enssit selvinneet kymmenen kokeiluvuoden aikana yhtä hyvin kuin koti
maisetkin, lehdet vain säilyvät syksyllä kauemmin vihreinä, 

Niinistön perustaminen ja kasvatus 

Niinipuumetsän keinollinen kasvattaminen ja siinä tarvittavat metsän
hoidolliset toimenpiteet ovat Suomessa asioita, joista kukaan ei tun
nu olevan selvillä. Varsinkin koska nämä samat periaatteet kertautu
vat hieman modifioiden muidenkin jalopuiden kohdalla, esitetään tässä 
tällaisen metsikön kasvattamisessa huomioon otettavia näkökohtia niil
tä osin kuin ne poikkeavat rutiinimetsänhoidon menetelmistä. 

Lehrnustoa ei tarvitse perustaa suojuspuuston alle, koska niinipuu ei 
ole hallanarka. Päinvastoin paljaaksihakatut, lievästi viettävät rin
teet ovat kiitollisia istutusalueita: juuristakilpailun ollessa vähäis
tä on alkukehityskin nopeata. Jos taimisto perustetaan metsitettävälle 
pellolle, on maa parasta kyntää ja äestää istutusta edeltävänä kesänä. 
Niinipuun maaperävaatimukset on huomioitava; viitattakoon siihen mitä 
aikaisemmin on sanottu mm. jäykistä savimaista. On tärkeätä pyrkiä 
jouduttamaan metsikön alkukehitystä kaikin käytettävissä olevin keinoin, 
sillä taimiston kehityksen vaaralle alttein kausi on tunnetusti aina 
ennen taimiston sulkeutumista. Päämäärään on pyrittävä mm. perusta
malla taimisto mahdollisimman tiheänä. Koska niinipuun taimia yleensä 
on niukalti saatavissa, voi lisänä mainiosti käyttää muita puulajeja, 
parhaiten leppää, mutta myös koivu soveltuu tähän, hirvien piinaaroilla 
alueilla kuusikin. On ehkä tarkoituksenmukaista pyrkiä tietoisesti 
vaihtelevaan taimitiheyteen siten, että erilliset kaistat sulkeutuvat 
aikaisemmin ja väliin jää harvemmin istutettuja "käytäviä". Ennen 
taimiston sulkeutumista ei sekapuustoon ole syytä kajota muuten kuin 
leikkaamaila saksilla pois niinipuun latvoja piiskaavat oksat ja mah
dollisesti poistamalla joitakin etukasvuisia susipuita kantovesarykel
mien aikaansaamiseksi. Useampirunkoiset lehmuksentaimet voi karsia ja 
maan rajasta lähtevät oksat poistaa pituuskasvun jouduttamiseksi. Hir
vien ja peurojen vaivaaroilla seuduilla on oksia viisainta typistää 
vain puoleen, muuten on puskernistuhoja odotettavissa. 

Sulkeutuneen sekametsikön hoito poikkeaa oleellisesti tavanomaisesta 
ja koskee niin luontaisia esiintymiä kuin käytännössä aina sekataimis
toina perustettavia viljelmiä. Myös muita jalopuita kasvatettaessa 
tulevat samat periaatteet kyseeseen, mutta ovat Suomessa useimmiten 
surullisen tiedostamattomissa. Nuorta jalopuusekametsää harvennetta
essa olisi ymmärrettävä, etteivät jalopuut ole kilpailuekologialtaan 
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Vanha niinipuu. Kuva E.A. Rossmässlerin teoksesta "Der Wald" 
(Leipzig und Heidelberg, 1863). 

Lähes puhdasta, 70-80 vuotta sitten siemenestä syntynyttä luon
taista lehmustoa, johon ihmiskäsi ei ole koskenut (Turku, Ruissalo). 
Kuva on otettu syyskuun lopussa, mustavalkoisena se antaa vain 
aavistuksen harmaanruskean ja kullankeilan kontrasteista. Varis
seiden lehtien "kokolattiamatto" on estänyt kuusettumisen koko
naan, vaikka siemenpuita on lähistöllä. Valok . kirjoittajan. 
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sopeutuneet metsittärnään aukeita alueita, ne ovat toisin sanoen auke
alla alalla sekametsänä nopeakasvuisten pioneeripuitten kanssa täysin 
luonnettamassa tilanteessa eivätkä siksi selviydy kamppailussa ilman 
keinollista apua. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaikki tavan
omais.et puulajit ovat sekametsiköissä susipuita ja niitä on myös sel
laisina kohdeltava. Puhdistushakkuiden on kohdistuttava tavallisten 
puulajien nimenomaan hallitseviin yksilöihin ja jäljelle on jätettävä 
esimerkiksi kantovesarykelmistä vain keskinkertaiset tai heikompikas
vuiset rungot, millä keinolla on mahdollista huolehtia siitä, etteivät 
niinipuun latvukset missään vaiheessa joudu alistettuun asemaan. Mene~ 
telmää voisi nimittää vaikapa inverttihakkuuksi, siinä määrin se poik
keaa normaaliharvennusperiaatteesta. Jalopuusekataimistoihin sovellet~ 
tuna normaali metsänhoito saattaa jalopuut nopeasti alistettuun ase
maan ja vähittäiseen häviöön; metsiköstä muodostuu aivan tavallinen 
sekapuumetsä, jossa niinipuu tai tammi kituu kantovesarykelminä tai 
laihoina rankaina päällysmetsän varjossa. Surullisia esimerkkejä on 
esimerkiksi Ruissalossa laajoilla aloill~vaikka Turun kaupungin met
sänhoitosuunnitelmassa vallan muuta vakuutetaankin. 

On olemassa eräs arvokas lisäkeino, jonka avulla niinipuutaimiston 
kehitystä voi kätevästi ohjailla. Se on lannoitus. Taimien varttu
mista onkin syytä jouduttaa jokakeväisellä lannoituksella ja myöhem
min tasoittaa yksilökohtaisia eroja antamalla ravinteita vain niille 
taimille, joita syystä tai toisesta on suosittava. Tällä tavalla on 
mahdollista saavuttaa kymmenessä vuodessa tuloksia, jotka muutoin oli
sivat nähtävissä vasta 20 .•• 30 vuoden kuluttua. 

Lehmusta ja maisemanhoito 

Yksittäinen niinipuu on sitä vaikuttavampi mitä vanhempi se on. Kui
tenkaan meillä luonnollisista syistä tuskin on malttia odottaa sataa 
vuotta nähdäksemme töittemme tuloksia. Osittain jo siksi, osittain 
yleisenkin maisemanhoidon kannalta puistometsien perustamista silmällä 
pitäen on lopuksi syytä arvioida niitä vaikutuksia, jotka saavuttai~ 
simme, jos viljelisimme niinipuuta myös metsikköskaalassa. 

Jos haluaa luonnossa nähdä nuoren lehmusten kauneuden, voi artikkelin 
kirjoittaja suositella vain yhtä kohdetta koko Suomen maassa, luonnon
suojelualuetta Turun Ruissalossa maantien pohjoispuolella Choraeuksen 
lähteen ja Tammimäen pysäkin välillä. Täällä on paikoin puhdasta nuor
ta niinipuumetsää. Niinistö on ihastuttava keväällä kun silmut ovat 
puhkeamassa ' ja valo lankeaa mosaiikkimaisena eläväittäen menneen vuo
den kuolleet lehdet. Myöhemmin varjojen tihetessä kielojen tuoksu 
täyttää holviston. Sydänkesän lehmusta on tyyni ja hämyisä, harmaan
ruskeitten runkojen pilaristo. Syksyn värit ovat keltaisia, kauneim
millaan ehkä silloin, kun kullankeltaisten lehtien kokolattiamatto juu
ri on peittänyt maan. Talviaspektillakin on oma viehätyksensä. 

Pohjolan yksitotiseen metsäkuvaan voi maisemanhoidossa hakea merkittä
vää vaihtelua laajentamalla viljeltävien puulajien määrää jalojen leh
tipuiden taholle. Ylitiheät hirvi- ja jyrsijäeläinkantamme tekevät 
monesti mahdottomaksi viljellä monia jalopuita, niin että käytännössä 
jäljelle jää usein vain niinipuu. Sen hallan-, pakkasen- ja tuhoeläin
kestävyyttä ei voi liiaksi korostaa ja metsikköskaalassa ovat sen kau
neusarvot nopeimmin saavutettavissa. 

Yhteenvedoksi lehmusten ominaispiirteistä maisemassa kelvannee nimitys 
"Pohjoinen pyökkimetsä", sillä paremmin kuin mikään muu puulajimme antaa 
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n iinipuu metsikkönä s a man suurenmoisen tunnelman, j o ta todel l i s uudes s a 
e i j uuri tapaa Skånea pohjoisempana . Julistaessaan niini puun vuoden 
puuksi Dendrologian Seura toivoo , että tämä kaltoin kohdeltu puulaji 
saisi vastedes osa kseen sitä ymmärtämystä ja arvonantoa, mikä sille 
a lunalkaen perisuomalaisena metsäpuulajina kuuluisi , että sitä suosit
taisiin sen harvoilla meidän päiviimme säilyneillä luontaisilla esiin
tymillä ja ryhdyttäisiin kokeilemaan sen keinollista viljelyä metsi
emme ja maisemiemme rikastuttamiseksi . 
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K A U K A A S I A N R E T K I 1 9 7 7 

Suomalaisten metsätalouden asiantuntijoiden sekä Suomen Dendrologian 
Seuran jäsenten tieteellinen turistimatka Kaukaasiaan, puu- ja pensas ~ 
kasvillisuuteen tutustumista varten . 

Päivämäärä 
1 .7. 
perjantai 

2.7 . 
lauantai 

3.7 . 
sunnuntai 

4 . 7 . 
maanantai 

5.7 . 
tiistai 

6.7. 
keskiviikko 

7.7 . 
torstai 

8.7. 
perjantai 

Asiantuntijoiden maara 30 henk . 
Oleskeluaika 9 pv . 

Ti l aisuudet 
1 . Lahtö Helsingistä junalla 

Moskovaan klo 1530 . 

1. Tulo Moskovaan . Tapaaminen 
ja lento Batumiin . 

2. Tulo Batumiin , tapaaminen , 
majoittuminen hotelliin . 

3. Lepo 

1 . Kaynt i Batumin kasvitieteell i
sessa puutarhassa . 

2. Lounas . 
3. Tutustuminen Batumin kaupungin 

nähtavyyksiin . 

I . vaihtoehto: 
1 . Tutustuminen Mt iralan vuoreen. 
II. vaihtoehto: 
1 . Tutustuminen Batumin kaupungin 

nahtavyyksiin: esikaupunki ja 
"kylpylametsat" . 

Kayntipaikat 
Helsinki 

P.l oskova 

Batumi 

Batumi 

1 . Lento Tbilisiin, matka G- 47 , Tbilisi 
lahtö klo 7.C:.O . 

2 . Tulo Tbilisiin, majoittuminen . 
3. Kaynt i Tb ilisin metsäinstituutissa . 
4. Tutustuminen Tbilisin kasvitieteelli

seen puutarhaan . 
5. Tutustuminen Tb ilisin nahtavyyksiin . 

1 . Lahtö Borzomiin bussilla . 
2 . Käynti mineraalivesitehtaassa. 
3. Lounas . 
4. Tutustuminen Borzomin n~tä

vyyksiin. 

1 . Lahtö bussilla Bakuriaaniin. 
2 . Tutustuminen vuoriston pihta

metsiin ja Bakuriaanin yla
tasankoon . 

3. Lounas Bakuriaanissa . 
4. Lähtö Borzomiin ja Tbilisiin . 

1 . Lahtö Kazbegin kaupunkiin . 
2 . Tutustuminen XII kansainvälisen 

kasvitieteellisen kongressin 
retkeilykohteisiin . 

3. Lounas 

Borzomi 

Bakuriani 

Kaz beg 
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Paivamaara Tilaisuudet Käyntipa i kat ------
8 . 7 . 4 . Kaynti Gruusian sosialistisen Kazbeg 
perjantai neuvostotasavallan tiedeaka-
(jatkuu) temian vuoristokasvillisuus -

asemalla . Vuoristokasvilli-
suuden "tarkastelua" . 

5 . Lahtö Kazbegista Tbilisiin. 

9 . 7 . 1 . Lahtö Goriin bussilla . Gori 
lauantai 2 . Tutustuminen nähtävyyksiin . 

3. Lounas . 
4 . Lahtö ~·lt shetaan . Mtsheta 
5 . Tutustuminen nahtavyyksiin . 
6 . Lahtö Tbilisiin . 

10 . 7 . 
sunnuntai 1 . Lento Leningradiin , matka Leningrad 

6881 ' lahtö klo 6 , 23 . 
2 . Tulo Leningradiin . 
3 . Tutustuminen Leningradin 

kaupungin nähtävyyksiin . 
4. Lähtö junalla Helsinkiin . 

11 . 7 . 1 . Tulo Helsinkiin k lo 8 . oe Helsinki 
maanantai 

Kaukaasian retken osanottajiin pidetään jatkossa yhteyttä 

kirjeitse tai puhelimitse. 

METSA JA PUU 
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. 

METS.A JA PUU 
Hietaniemenkatu 19,00100 Helsinki 10, puh. 90-496 037. 
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P.M.A. Tigerstedt 

DENDROLOGIAN SEURAN VUODEN 1977 KAUKAASIAN MATKAN KOHTEISTA 

Kaukaasiaan vuonna 1977 suuntautuvasta kesäretkestä olemme nyt 

saaneet kirjallisen vahvistuksen retkiohjelrnineen. Lienee paikallaan 

tehdä hieman selkoa, mitä matkan aikana todennaköisesti tullaan koke 

maan ja näkemään. 

Kaukaasialla tarkoitetaan 'lustan- ;a Kasnianrneren vä listä aluetta. 

Kaukasus-vuoret ovat geologisesti Prekarnbriurn- ajalta ja muodostuvat 

graniitista ja qneissistä. Vuoria pidet."\än Euroopan ja l\asian rajana, 

pohjoispuoli kuuluu Eurooppaan, eteläpuoli Aasiaan. 

Kaukasus-vuoret muodostuvat oikeastartn kahdesta vuorijonosta; Iso

Kaukasus ja v :\:1'1-Kaukasus . '1atkan aikana tullaan tutu<>turnaan molempiin 

osiin. Iso-I:aukasus on mahtava vuorijono joka ulottuu 'lustan meren 

pohjoispäästä Xaspian meren tuntumaan. Pituutta t':ill'i janolla on noin 

1500 kilometri'l. Iso-Kaukasuksen tunnetuii"mat huiput ovat Elbrus 

(5633 ml lännessä ja Kasbek (3055 rn) keskio<>issa . llolemmat ovatsarnnu

neita tulivuoria. 

Vähä-Kaukasus yhdistyy Iso-Kauk.J.sukseen Surarn- vuoriston kautta . l(Jiy~e 

retken aikana tutustumassa Borzomiin, kuuluisaan kylnylä- ja loma

kaupunkiin, joka sijaitsee juuri tämän vuoriston tunturnas<>a. Suram

vuoristo on mvös merkittävä naantieteellinen ja ilmastollinen jakaja. 

Se on vedenjakaja 1 jonka länsipuolella virtaa Rioni - joki,joka laskee 

Hustaan mereen 1 ja itäpuolella Kura-joki joka laskee Kaspian mereen. 

Vähä-Ka~asuksen vuoret ovat ~yvin hajanaisia ja vaihtelevia. Tällä 

alueella sijaitsee useita yVi.tasankoja joista käytet;i.än yhteisnimeii 

"Etelä-Georgian yl:itasangot". JGiymme matkan aikana !3a'kurianissa, joka 

kuuluu tä~än alueen pohjoisosaan (1600- 1700 m). Bakurianissa sijait<>ce 

Georgian Tiedeakatemian "alpiininen" kasvitieteellinen puutarl-ta
1
jokn 

keskittyy erikoisesti Georgian vuoristoflooran tutkimiseen. Vähä

Kaukasuksen vuorista tunnetuimmat ovat /\ragaz (4090 m) ja /\rarat (5156 J'll. 
/\rarat sijaitsee etelässä /\rax- rajnjoen toisella ?Uolella aivan Turkin 

ja Iranin rajalla. 

Kaikkiaan Kaukasus-vuorilla on noin 1400 j':iätikköäj Kuitenkin jiiätik

köjen kokonaism'iär'i on vain ehkä nuolet Al:_:>pien jäätikkömä"ir1stä . T.'in':i 

johtunee siitä, että sadem:i i\rät Kaukasuksella ovat yleen<>ä huomatta

vasti pienemm:it kuin Alpeilla. 
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Kaukasus-vuoret muodostavat hyvin tärkeän ilmastorajan. Toisaalta 

ilmastoon vaikuttaa Atlantilta tulevat kosteat ilmavirrat,toisaalta 

ilmasto on Aasian kuivan mantereellisen ilmaston vaikutuspiirissä. 

Lisäksi Kaukaasian · ilmastcon vaikuttavat myös voimakkaasti Kaspian 

ja Mustan meren vesimassat antaen vielä lisää vaihtelua sademäärään 

ja mantereellisuus-merellisyys-gradienttiin. Näinollen Kaukaasian alue 

Voidaan, ottaen huomioon sademäärät, korkeuserot ja ilmansuunnat, jakaa 

peräti 14 luonnolliseen kasvillisuusalueeseen (NALTER 1974). Näihin ei 

tässä kirjoituksessa voida tutustua,mutta todettakoon kuitenkin, että 

joukossa on useita alueita1 joiden ilmasto on jonkinverran Suomen etelä

osan kaltainen. Tästä syystä on suuria mahdollisuuksia löytää Kaukaasi

asta kasvilajeja,jotka melko hyvin sopeutuvat ilmastoomme. 

Todettakoon, että vuotuinen sademäärä on 1ustanmeren rannalla Baturnissa 

keskimäärin 2465 mm 1 kun se Bakussa Kaspianmeren rannalla on vain 206 mm. 

l~tkan aikana voidaan kaikesta päätellen tutustua hyvin erilaisiin 

Paikallisiin kasvillisuusvyöhykkeisiin,jotka muodostuvat korkeuksien 

ja sademäärien yhteisvaikutuksesta. HENNINGin (1972) "kolmiulotteista" 

jakoa käyttäen voimme todeta, että matkalla tutustutaan seuraavi.in 

Seitsemään vyöhykkeeseen. 

1) Kostea "subtrooppinen" metsä, ns. "kolchinen" tyyppi. Sademä.ärä. 

2000-4500 mm vuodessa. 

Retkeilernme tällä vyöhykkeellä Baturnissa,jossa käymme kasvitieteelli

sessä puutarhassa (ks. lähemmin HÄMET-AHTI 1976). Retkeilemme myös 

Baturnista käsin Htiralan vuorella. Htirala tarkoittaa "itkevää." ja 

vuori on saanut nimensä kosteudestaan, se on melkein aina sadepilvien 

Peittämä ja vettä tulee 1200 metrin korkeudessa 4000-4500 mm vuodessa. 

Vuoren juurella viljellään teetä, vähän korkeammalla tulevat vastaan 

pyökkimetsät,jotka sitten jatkuvat melkein huipulle asti (1300 m). 

Ylöspäin mentäessä voimme todeta mm. seuraavia kasveja: Castanea sativa, 

Alnus barbata, Ulmus elliptica, Tilia caucasica, Diespyros lotus, 

Laurocerasus officinalis, Quercus hartwissiana, ~ orientalis, ~ 

~ ja muutama suuri Taxus baccata. Lehtipuut ovat yleensä iältä.än 

250-300 vuotta. Viidensadan metrin yläpuolella tulee vastaan tiheä ali

kasvusta, jossa on tyypillisesti Laurocerasus officinalis ja Rhododendron 

~onticurn vallitsevina lajeina ja lisäksi mm. Vacciniurn arctostaphylos, 

Rharnnus inertia, ja~ colchica, Kuudensadan ja tuhannen metrin välillä 

sademäärä kasvaa ja Rhododendron ponticurn vähenee vähitellen ja tilalle 

tulee Rhododendron ungernii alta valkosine nukkasine lehtineen ja yleensä 
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valkosine kukkineen. Se voi täällä kasvaa täysin puumaiseksi ja täällä 

löytyy myös rcasanvärinen muoto,jota otaksutaan Rh. ungernii x Rh. 

ponticum-hybriidiksi. Tuhannen metrin yläpuolella ilmestyy kuvaan 

Picea orientalis ja Rhododendron luteum sekä puronvarsilla Quercus 

pontica ja Betula medWedewii. Hienoista ruohovartisista kasveista 

mainittakoon Paeonia macrophylla, Primula megaseifolia, ~· sibthorpii, 

Brunnera macrophylla, Ranunculus ampelophyllus, Pachvphragma ~

phyllum, Omphalodes cappadocica, Epimedium pubigerum, Cardamine spp., 

Hypericum bupleuroides, Calamintha grandiflora, Campanula lactiflora, 

Symphytum asperum, Aruhcus dioicus, Gentiana schistocalyx , Telekia 

speciosa, Cirsium hypoleucum, Valeriana alliariifolia. 

Myös suuri mää r ä saniaisia esiintyy täällä, mm. Phyllitis scolopendrium• 

Blechnum spicant, Thelypteris limbasperma ja useita Drvopteris-lajeja. 

2l Kosteahkot tammi- pyökki- ja valkopyökkimetsät. 

Kaukaasiassa esiintyy kaikkiaan 18 tammilajia. Niistä Quercus robur ja 

~· petraea kasvavat yleensä vuorien pohjoispuolella. Matkal lamme 

tulemme eniten näkemään tyypillistä Qu . ibericaa eli Grusiinian tammea 

joka kasvaa laajalti koko Takakaukaasiassa. Metsärajalla kasvaa usein 

Qu. macranthera. 

Tulemme näkemään tämäntyyppistä metsää monin paikoin. Kun saavumme 

Borzomiin olemme n. 800 metrin korkeudella. Täällä vallitsee lämmin 

"keskivuoriston" ilmasto,jossa päivän ja yön lämpötilat ovat melkein 

samat. Borzomissa vuotuinen sademäärä on noin 600 mm. Heti kun tullaan 

Bor~omin laaksoon voimme todeta, että mets~ ympärillämme tihenee -

olemme juuri jättäneet taaksemme osan Transkaukasian (Takakaukasian) 

aroaluetta. Laakson suulla on sekametsää, jossa tärkeimmät puulajit 

ovat Fagus orientalis, Carpinus caucasica, Quercus iberica , Pinus 

Kochiana, ~ orientalis ja jokien varsilla ~ ~lutinosa . 

Aivan laakson keskellä, Borzomin kaupungin kohdalla, voidaan todeta, 

että vuorten etelärinteet ovat hyvin jyrkkiä. Näil lä kuivahkoilla 

rinteillä kasvaa harvaan mäntyä ja niiden alla tiheä pensaisto jossa 

mm. Berberis vulgaris, Cotinus coggygria, Crataegus orientalis, 

Rhamnus microcarpa sekä hyvin tiheänä Astragalus caucasicus. 

Matkalla Bakurianin ylätasangolle (1600-1800 m) ilmasto kylmenee mutta 

kosteutta täälläkin on melkoisesti, vuotuinen sademäärä 830 mm. Täällä 

talvet ovat jo kylmiä ja lumisia, minimilämpötila -27.4°c. Kesällä 

lämpötila kohoaa 30°C. Matkalla Borzomista Bakurianiin ajetaan pyökki

havusekametsän halki,jossa alikasvillisuutena on mm. Ilex colchica, 
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Laurocerasus officinalis ja erikoisesti Rhododendron ponticum. Matkan 

Varrella joudumme myös ensimmäistä kertaa ~ nordmanniana-metsiin. 

Täällä kasvaa myös Quercus macrocarpa, Qu. macranthera, Acer ~

~tteri ja Betula Litwinowii. 

Kun saavumme Bakurianiin 1 olemme jo jättäneet taaksemme tammi-pyökki

Valkopyökkimetsät ja edessä ovat mäntymetsät sekä subalpiiniset niityt. 

Pohjoisrinteillä voimme nyt paikoin löytää varsinaisia Rhododendron 

caucasicum -tiheikköjä. 

Tutustumme uudelleen lehtipuumetsiin retkeillessämme Tbilisistä poh

joiseen Kazbek'iin johtavaa vanhaa ns. "Georgian sotilastietä" pitkin. 

Tällä matkalla tutustumme itse asiassa hyvin moneen kasvillisuusvyö

hykkeeseen,sillä aloitamme Tbilisistä (400-500 m) ja päädymme Risti

solaan (2395 m) jolloin olemme Kazbek'in lähellä, noin 150 kilometrin 

Päässä Tbilisistä. 

Kosteahkoja tammi- pyökki- ja valkopyökkimetsiä alkaa esiintyä n. 800 

metrin korkeudella,heti kun jätämme Takakaukaasian aroalueen taaksemme, 

noin 25 km Tbilisistä. Valitettavasti tie kulkee kyllä suurimmaksi 

Osaksi asutusten ja laidunalueiden halki1 minkä takia tutustuminen 

metsiin voi jäädä vähäiseksi (KUKKONEN suu!. tieto). Mtskheta'n (800 m) 

Pasanauri' n "(10 75 m) kylien välillä (etäisyys 80 km) voimme tutustua 

seuraaviin lajeihin: quercus iberica, Carpinus caucasica, Fagus orientali~ 

Hedera pastuchovii, Ilex colehioa ja jokivarsilla Populus nigra, ~· 

canescens, ~ excelsa, Hippophae rhamnoides. Näemme myös kuivia 

Pensasalueita,joilla kasvaa Paliurus spina-christi, Rhamnus pallasii, 

§piraea hypericifolia, Cotoneaster suavis ja Lonicera iberica. Ruohoista 

mainittakoon Ziziphora stenophylla, Scutellaria orientali~, Teucrium 

~hamaedrys ja Paeonia tenuifolia. Zhinvalin kylän jälkeen seuraamme 

Vielä jatkuvasti Aragvi-jokea,joka täällä myöskin muodostaa kuusen, 

Picea orientalis, luontaisen itärajan. Jokivarrella kasvaa täällä mm. 

~rus caucasica, Malus orientalis, Prunus divaricata, P. ~, ~· 

!Pinosa, Cornus ~ ja Mespilus germanica. 

3) Vuoriston havumetsät (Kuusi- jalokuusimetsät) • 

Kuusi- jalokuusivyöhyke on Kaukaasiassa tavallisesti 1500-2300 metrin 

korkeudessa. Ilmasto on kylmähkö, tanmikuun keskilämpötilat vaihtelevat 

noin -4 - -7°C ja heinäkuussa on keskilämpötila 13-16°c. Vyöhykkeen 

mlnimilämpötila on paikasta riippuen -23 - -32°c. Vuotuinen sademäärä 

jakautuu melko tasan vuoden eri kuukausille1 ollen 1100-1500 mm ~uodessa. 

Ilmasto on siis myös kesäisin melko kosteaa; vettä tulee kesäkausinakin 

noin 100 mm/kk. 
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Kuusi-jalokuusivyöhyke rajoittuu idässä, vähenevtin sademäärän takia, 

melko tarkkaan Tbilisin pituusasteelle. Tulemme kulkemaan melko tark

kaan tätä itärajaa pitkin matkalla Kazbek'iin Argavi-jokea seuraten. 

~ orientalis on~ nordmannianaa "kontinentaalisempi". Se kestää 

paremmin kuivuutta ja kasvaa näinollen idempänä kuin jalokuusi. 

Vuoriston havumetsiin tutustumme ehk~ syvällisimmin matkalla Bakurianin 

tlätasangolle. Vuoriston havumetsät liittyvät melko saumattomasti tammi~ 

pyökki- valkopyökkimetsiin. Jopa Bor~omin ympärillä, noin 800 metrin 

korkeudella, esiintyy jalokuusimetsää. Aikaisemmin esitetty selostus 

matkasta Bertomista Bakurianiin sopii näinollen osittain myös "Vuo

riston havumetsä"-otsikon alle. Täällä muodostuu usein kuusi- jalo

kuusi-sekametsiä1joissa lisäksi esiintyy tarnmea ja pyökkiä. 

Näemme vuoriston havumetsävyöhykkeen uudelleen noin 1100 metrin kor

keudella,matkalla Tbilisistä Kaabek'iin. Hetsät ovat täällä kuitenkin 

melko kaukana tiestä, ja osittain joen toisella puolella, joten toden

näköisesti näemme metsät vain linja-auton ikkunasta kiiruhtaessamme 

Kazbek'iin ja alppimaisemiin. Khevsha'n kylän kohdalla kasvaa itäisimmät 

luontaiset kuusimetsät. Täällä on huomattavasti kuivempaa kuin Bor

zomista Bakurianiin mentäessä. Vähän korkeammalle noustessamme tulee 

vastaan kuiva pensasvyöhyke,jossa kasvaa mm. ~ mollis, ~· marshalli

~' Spiraea hypericifolia, Corylus avellana ja pensasmaisina Quercus 

iberica, Fraxinus excelsior, Pyrus caucasica ja Populua tremula. 

Alamme nyt lähestyä subalpiinisia niittyjä. Aivan vyöhykkeen rajalla, 

jossa mänty- ja lehtipuusto on hakattu, syntyy tiheitä Rhododendron 

luteum kasvustoja. 

4) Kuiva mäntymetsävyöhyke 

Bakuriaanin ympäristössä tullaan tutustumaan mäntymetsiin. Nämä muo

dostuvat yleensä tavallisesta männystä, Pinus sylvestris, mutta metsä

rajalla esiintyy myös eräs männyn tertiäärimuoto, Pinus hamata. Tosin 

Gruusialaiset botanistit pitävät vielä omana lajina Bakurianissa 1700 

metrin korkeudessa kasvavaa ~ Sosnowskyi-nimellii tunnettua m~ntyä, 

mutta todennäköisesti se meidän luokittelussa olisi lähinnä tavallisen 

männyn rotu. Toivottavasti voimme täh3n tutustua matkan aikana. 

Vuotuinen sademäärä laskee näillä seuduilla 450-600 millimetriin. 

Yleensä Kaukaasian mäntymetsiin kuuluu koivua, kaikkiaan niitä kasvaa 

vyöhykkeessä 5 lajia: Eetula verrucosa, ~· litwinowii (aff. ~.Pubescens) 

~· raddeana, ~· medwedewii ja ~· meqrelica. Lisäksi mäntymetsissä kas

vaa mm Populus tremula, Sorbus boisseri, 2· caucasiqena, Alnus incana, 

~ trautwetteri ja pensaina ~ biebersteinii, Grossularia recli

~, Viburnum lantana, Berberis vul<Jaris, Cotoneaster multiflora ja 

monet ruusun lajit. 
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Yleiskartta Kaukaasian vuoristoista (WALTER 1974, s. 367), 

Pinus sosnovskyi -metsää talviasussa. Itä-Gruusia, Bakuriani, 
n. 1700 m merenpinnasta (SAKHOKIA 1961, s. 30). 
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Hyvällä onnella löydämme männiköissä myös liljoja. Niitä esiintyv usei~ 

ta lajeja1 joista tärkeimmät Lilium kesselrinqianum (länsiosissa), 

L. monadelphum (Iso-Kaukasus), ~· szovitsianum (Vähä-Kaukasus) ja 

~· lederbouri (Talysch),viimeksimainittu alue on A~eniassa . 

5) Subalpiiniset niityt 

Tyypillistä Kaukasukselle on se, että metsärajan kasvillisuudesta 

puuttuu subalpiininen kuusen muodostama havumetsävyöhyke 1 kuten esim. 

Alppien pohjoisosissa. Sitävastoin täällä esiintyy "puistomaista" 

koivukasvustoa joka antaa vyöhykkeelle melkein "maritiimisen" leiman 

aivan samalla tavalla kuin Lapissa (\-JALTER 19 74) • 

Matkalla Kazbek'iin pysähdymme varmasti Ristisolassa (2395 m) . Tässä 

esiintyy subalpiinisia niittyjä 1 jotka kuitenkin laiduntamisen takia 

ovat saaneet oman "sekundäärisen" kasvineitteen. Jos puita täällä 

kasvaa, niin ne ovat tavallisesti sub-alpiinista koivun "krummholz"

tyyppiä, jossa Betula verrucosa, !!· librinowii, ~ caprea, Sorbus 

boissieri, ~· caucasigena ja ehkä Acer trautwetteri muodostavat 

pensasmaisen kasvuston. Poimimme kasvillisuudesta muutamia lajeja: 

Veratrum lobelianum, primula glaciali~, Campanula collina, Fritillaria 

latifolia, Galathus platyphyllus, Gagea anisanthos, ~· glacialis, 

Campanula biebersteiniana, Rhdododendron eaucasicum, Pyrethrum demetr~' 

Aconitum nasutum, Anemone fasciculata, Silene wallichiana. 

6) Alppiniityt 

Käymme Gruusian Neuvostotasavallan Tiedeakatemian vuoristokasvillisuus

asemalla,josta käsin retkeilemme lähivuoristoon teemana "vuoristo-

flooran tarkastelua". Alppiniityillä vuoden keskilämpötila 

on nollan asteen paikl:eilla tai sen alapuolella. Vuotuinen sademäärä 

on täällä tavallisesti yli 1000 mm ja lajivalikoima on hyvin suuri, 

suurempi kuin subalpiinisilla niityillä. On turha l äh teä luette~~an 

täällä esiintyviä lajeja, parhaan kuvan saa varmasti allaolevasta 

valokuvasta1 jossa esiintyy aina~in seuraavat lajit: Polyqonum bistorta, 

Scabiosa canescens, Betonica grandiflora, Centaurea axillaris, Silene 

otites, Ranunculus ~ Phleum alpinum ja Festuca sp~. 

7) Lumirajan tuntuman kasvillisuus 

Lumiraja on Iso-Kaukasuksen länsiosissa 3090 metrin korkeudella ja se 

nousee korkeammalle mitä mantereellisempaan ilmastoon tullaan itään

päin siirryttäessä. Korkeimmillaan lumiraja on 4600 metrin korkeudella 

Iso-Kaukasuksen itäosissa. Tä lle vyöhvk~eelle tuskin pvstymme matkan 

aikana nousemaan ajan ni~~kuuden ja pitkien kävelyetäisyyksien takia. 

Uusimmassakin, Kaukaasiaa koskevassa kirjallisuudessa huomautetaan , 
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Alppiniittyä Kazbekin Ristisolan (2400 m mpy) yläpuolella 
(WALTER 1974, s. 392). 
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että kasvillisuus on vielä monin p aikoin tuntematonta lumirajan tuntu

massa (WALTER 1974). Ainakin seuraavat lajit kasvavat t~ällä: 

Ranunculus trisectilis, ~· oreop~ilus, Primula alqida, Campanula ~

dentata, Gentiana 

ja ~ parviflora. 

dshimilensis, Alchemilla sericea, Sibbaldia semiglab~ 

Tässä kirjoituksessa ei ole k äsitelty k~yntiä Tbilisin kasvitieteelli

sessä puutarhassa
1
jossa l ä hemmin voimme tutustua Takakaukaasian kasvilli' 

suuteen yleisemminkin. Myös Tbilisin ja Gorin v ä linen aroalue jää 

tulevan retkeilyn tutkittavaksi. Tbilisi sijaitsee Takakaukaasian 

keskialueella,jossa keinokastelun avulla viljellään mm. p umpulia, 

vehnää, vihanneksia, viiniä , viikunaita ja kranaattiomenaa. 

Gori'n kaupunki, Stalinin syntymäkaupunki, sijaitsee n s . "Kartaliini

sessä11alueessa,jossa vuotuinen sademäi\rä on vain 400 mm ja talven 

alhaisin lämpötila on -25°C. Entiset me tsä alueet on tä~llä suurimmaksi 

osaksi muutettu pelloiksi, siell ~ t~äll~ kasvaa viel~ metsän rip~eit~, 

jossa puulajeina Quercus lon~ipes, Hippophae sp. ja~ australior. 

Paljaaksi hakatut alueet ovat muuttuneet sekundäärisiksi aroiksi tai 

niillä viljellään viljaa, auringonkukkaa, viiniä , viikunoita, per

sikkaa, kvitteniä tai kranaattiomenaa. Keinokastelun avulla viljellä än 

runsaasti vihanneksia, tomaateja pap rikaa ja muuta hyvä ~. 

Tämä kirjoitus perustuu etupäässä kirjallisuuteen sekä kirjoittajan 

vuonna 1975 tekemään matkaan Tbilisiin, C~riin ja BorzoMiin. Alla 

lueteltu kirjallisuus on kirjoittajan ~ielestä otettava opiskelta

vakai ennen Dendrologian Seuran matkaa. Kirjoittaja voi maksua vastaan 

toimittaa valokopioita t ä rkeistä kohdesP.lostuksista. 
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K I R J A L L I S U U T T A 

Traeer i Nordeuropa, En felthåndbog av Alan Mitchell på 

dansk ved S,Cren 1/ldum. Gads Naturb~er, G,E,C.9ads Forlag, 

K~benhavn 1977, 413 s., 40 väritaulua ja yli 600 piirrosta. 

Alan Mitchell tulee meitä yhä lähemmäksi. Tässä lehdessä 
on jo kahdesti aikaisemmin selostettu hänen todelliseksi 
"bestselleriksi" muodostunutta kirjaansa "Field Guide to 
the Trees of Britain and Northern Europe", joka on käännet
ty myös saksaksi, Syy siihen että vielä kerran palaan tä
hän mainioon käsikirjaan on, että siitä vastikään on ilmes
tynyt tanskankielinen painos, Tämän painoksen on laatinut 
monien seuramme jäsenten tuntema Tanskan valtiondendrologi, 
lehtori S~ren 1/ldum, joka näin on täydentänyt tanskalaisten, 
jo aikaisemminkin suurta panosta tämän kirjan laatimisessa, 
Olivathan jo alkuperäisteoksessa tanskalaisten piirtäjäin 
Preben Dahlstr,Cmin ja Ebbe Sunesenin väripiirrokset oleel
lisesti lisäämässä kirjan käyttökelpoisuutta, 

Nyt käännetty kirja noudattelee perusteoksen tekstiä varsin 
tunnollisesti, ainoastaan muutamat kääntäjän huomaamat vir 
heellisyydet ja erehdykset alkuperäispainoksessa on korjattu, 
Meitä lähemmäksi tämän laitoksen tuo erityisesti se, että 
lehtori 1/ldum on pannut erikoista painoa selostuksille,missä 
ja miten eri puulajit viihtyvät Tanskassa, maassa jossa il
masto sentään ainakin osittain on lähempänä meidän olojamme. 
Tekijä mainitsee myös huomattavimpien puuyksilöiden kasvu
paikat Tanskassa, mikä tekee sinne suuntautuvan dendrologisen 
löytöretken helpommaksi. Kirjaan on kuitenkin jätetty myös 
alkuperäiset Englantia koskevat maininnat, joten käsikirja 
kelpaa edelleen sinnekin. 

Kun tanskan kieli varsinkin tieteellisessä tekstissä ei ole 
ollenkaan niin vaikeata ymmärtää kuin puhuttuna, voi kirjaa 
skandinaavisessa kieliasussaan suositella erikoisesti niille, 
joille englantilaisen tai saksalaisen painoksen seuraaminen 
ehkä tuottaa vaikeuksia. 

Lehtori 1/ldum toivoo, että kirja mahdollistaisi sellaisten 
puiden tuntemisen, joita tapaa Tanskassa ja sen ulkopuolella 
tänään, mutta myös että se innostaisi uusiin viljelykokeisiin 
sekä harvinaisten että täällä vielä tuntemattomien puiden 
osalta; ei vain kasvitieteellisen uteliaisuuden ja kerääjä
kiinnostuksen tyydyttämiseksi, vaan myös kaupunkiemme ja 
puutarhojemme rikastuttamisen kannalta, 

Näihin toivomuksiin voi Suomenkin osalta yhtyä ja toivoa 
nyt ilmestyneen kirjan laajaa leviämistä maassamme, 

Max. Hagman 
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EIDMANN, H,H, ja KLINGSTRÖM, A. 1976, Skadegörare i skogen, 

Svampar - Insekter - Ryggradsdjur. LTs förlag. 288 teksti

ja 12 värikuvasivua. Hinta 60 Smk. 

Metsät muodostavat tärkeimmän osan uusiutuvista luonnonvaroistamme. 
Viimeisten vuosikymmenien aikana on koneellistaminen puunkorjuusaa 
lisääntynyt huomattavasti. Koneet ovat tulleet jäädäkseen. 
Modernin puunkorjuun yhteydessä ovat avohakkuualat suurentuneet sekä 
hakkuutähteiden määrät huomattavasti kasvaneet. Harvennushakkuu
aloilla koneet aiheuttavat vaurioita jäljelle jäävään ajourien 
reunapuustoon. Nämä ihmisen toimesta aiheutuvat olosuhteiden muu
tokset mahdollistavat metsissä luontaisesti olevien tuhonaiheutta
jien voimakkaan lisääntymisen ja tällöin seuraukset voivat olla 
puustolle tuhoisatkin. 

Kirjassaan "Skadegörare i skogen" EIDMANN ja KLINGSTRÖM sekä heitä 
avustaneet muut asiantuntijat kuvaavat niitä sieni- ja hyönteisla
jeja, jotka aiheuttavat tuhoja kasvavassa metsässä sekä puutavaras
sa, Kirjan sisältö koostuu eri tuhonaiheuttajien kuvauksista, bio
logiasta, niiden aiheuttamista tuhoista sekä torjuntamahdollisuuk
sista. Kirja jakaantuu kahteen osaan, Ensimmäisessä osassa kuva
taan sienten aiheuttamia tuhoja ja jälkimmäinen osa esittelee lä
hinnä tuhohyönteiset. 

Sienitauteja kuvaava osa alkaa lyhyellä yleiskuvauksella sienten 
morfologiasta, fysiologiasta sekä systernatiikasta. Tämä katsaus on 
ehkä liiankin suppea, Tosin tällaisen käsikirjan yhteydessä ei ole 
syytä esittää kovin laajaa yleiskatsausta. Puun elämä alkaa nykyi
sin yhä useammin taimitarhaolosuhteissa, joten on loogista, että 
kirjassa kuvataan aluksi taimitarhoissa esiintyvät tuhosienet. Tai
mipolte, jonka aiheuttajina ovat useat sienilajit, tuhoaa metsäpui
den siemeniä ja sirkkataimia. Nuorissa puuntaimisaa ovat merkityk
sellisiä myös kirjassa kuvatut karistetaudit. Seuraavaksi kuvataan 
jo varttuneidenkin puiden rungoissa esiintyviä "syöpäkorojen" aiheut' 
tajia. Tärkeimmät ruostesienet esitellään havainnollisesti. Jois
sakin kohdin esittely on ehkä liiankin seikkaperäistä muihin taudin
aiheuttajaryhmiin verrattuna, Lahotyypit ja tärkeimmät lahottaja
sienet on kuvattu selkeästi ja lyhyesti. Kirjassa selvitetään myös 
meillä tärkeimmän puuaineksen menetyksiä aiheuttavan sienen, juuri
käävän, metsätaloudellista merkitystä. Lyhyesti on käsitelty myös 
puiden mekaanisia vaurioita sekä ilmasto-olosuhteiden vaikutusta 
puiden tuhoalttiuteen. 

Hyönteistuhot kuvataan yleiskatsauksen jälkeen ryhrnitettynä tuho
laisten suosimien kasvinosien perusteella. Ensimmäisenä selvitetään 
nuorten taimien tuhohyönteiset, sitten lehtien ja neulasten tuholai
set, Omana kappaleenaan kirja esittelee puun rungoissa, oksissa ja 
neulasissa esiintyvät imevät tuhohyönteiset. Edelleen kuvataan pui
den verso- ja silrnutuholaiset. Kuoren alla ja puuaineksessa tuhoja 
aiheuttavat hyönteiset on kuvattu kahdessa kappaleessa, joista jäl
kimmäinen keskittyy kaarnakuoriaisiin. Lisäksi esitellään käpy- ja 
siernentuholaiset. Lopuksi kuvataan muutamalla sivulla tärkeimpiä 
puustotuhoja aiheuttavia selkärankaisia. 
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Kirjan värikuvasivut ovat korkealaatuisia ja havainnollistavat mieli
kuvaa tuhonaiheuttajista. Tosin muutama kuvateksti ei vastaa esi
tettyä kuvaa. Tuhojen tarkan määrityksen kannalta kirja jää hieman 
suppeaksi. Lisävalaistusta olisi saanut varmasti liittämällä kun
kin tuhonaiheuttajan kuvauksen yhteyteen kirjallisuusviitteitä. 

Pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuvaa metsätuhojen aiheuttajia 
kuvaavaa kirjallisuutta on ilmestynyt varsin niukasti. Nyt esitel
tävänä oleva kirja "Skadegörare i skogen" antaa hyvän yleiskuvan 
metsätaloudellisesti tärkeiden sieni- ja hyönteistuhojen aiheutta
jista. Kirja soveltuu lähinnä yleisluentoiseksi oppikirjaksi, käsi
kirjaksi sekä hakuteokseksi. Kuvatut tuhonaiheuttajat ovat pääpiir
teittäin samat kuin meillä Suomessa, joten kirja on meilläkin hyvin 
käyttökelpoinen. 

Näitä teoksia 
hankkii 

Dessa böcker 
anskaffar 

AKATEEMINEN 
KIRJAKAUPPA 
AKADEMISKA 
BOKHANDELN 

Keskuskatu 1 
00100 Helsinki 10 

Centralgatan 1 
00100 Helsingfors 10 

Puh. 651122 Tel. 

Anna-Maija Hallaksela 

JÄSENl'·1AKSUT 1977 

Dendrologian Seuran vuosijäse

niä pyydetään suorittamaan jä

senmaksunsa vuodelle 1977 ensi 
tilassa . Tilillepanekortit pos
titettiin lehtemme viime nume
ron (1/77) välissä , 

Vuosijäsenmaksu on 20 mk, opis
kelijoilta 10 mk . Ainaisjäsen

maksu on 300 mk, r!!aksut suori
tetaan seuran postisiirtotilil
le 419 92-1, 

Dendrologian Seuran jäseniksi 

voivat liittyä kaikki asiasta 

ja alasta kiinnostuneet maksa
malla jäsenmaksun s euran tilil
le, 

Dendrolo p,ian kurssimoni ste ilmes tynyt: 
LuUKKAN-'::!1 , OLAVI: Dendr ologian kurss i. 145 siv, 

Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen 
l a itos, Tiedonantoja N:o 17. Hels inki 1977. 

Saatavana yliopiston metsänhoitotiet een laitokselta, Unionin
katu 40 B, 00170 He lsinki 17. !linta 15 mk , 
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DENDROLOGIAN SEURAN VIIKONLOPPURETKEILY JA VUOSIKOKOUS HÄMEENLINNAN 

YMPÄRISTÖSSÄ 

21.-22.5.1977 

Ohjelma: 

Lauantai 21.5. 

7.45 Lähtö bussilla Metsätalon pihalta (Unionink. 40) Helsingistä 

9.30 Hakoisten kartano 

12.00 Vanantaan kartano 

13.30 Lounas Hämeenlinnassa 

14.30 Hattelmalan harju, Ahveniston Pinus contorta-istutukset, moottoritien 

varsien suojapuuistutukset sekä Hämeenlinnan kaupungin metsä 

18.30 ~~joittuminen Aulangon Heikkilän lomakylään (4-6 hengen mökit, omat 

lakanat tai makuupussit voi varata mukaan) 

19.00 Päivällinen lomakylässä 

20.00 Dendrologian Seuran kevätkokous Aulangon Heikkilän lomakylässä. 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 7 § määräämät asiat: 

- kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirja~ tarkastajien valinta 

- hallituksen kertomus vuoden 1976 toiminnasta, vuoden 1976 tilit 

ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen 

- vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

- jäsenmaksuista pää~täminen 

- toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen 

- muut asiat (mm. seuraavan kesän retkisuunnitelmat) 

Sunnuntai 22.5. 

8.00 Aamupala 

9.00 Aulangon puisto 

13.00 Lounas 

14.00 Ellilän arboretum ja Pekolan kynäjalavalehto 

16.oo Tervamäen katajikko, Pelkolan saarnet, Pelkolan säästökuusikko, Lainion 

kallio (mm. lehmusta) ja Sattulan lehdot (lehmusta, vuorijalavaa ym.) 

18.00 Lähtö Helsinkiin 

Kevätretkeen voi liittyä myös Hakoisissa (ajo-ohje: Hakoisten kartanon kujanteen 

puolivälissä Hakoisten kalliolle johtavan polun lähtökohdan tienoilla on pysä

köintitilaa). 
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Retken arvioitu hinta, johon sisältyy kuljetus, yöpyminen ja aamupala, 

on noin 140 mk, jos osanottajia on vähintään 20, ja noin 110 mk, jos 

osanottajia on 30. Sitovat ilmoittautumiset sihteerille (}~rjatta 

Uosukainen, puh. 90-378 011/231, postiosoite lehden sisäkannessa) 

ensi tilassa ja viimeistään 13.5. sekä ilmoittautumismaksuna 100 mk 

seuran postisiirtotilille 419 92-1 (vähennetään retken lopullisesta 

hinnasta). 

DENDROLOGIAN SEURAN SYYSSAVOTTA on Notön tutkimusasemalla Ahvenan

maalla 24-25.9.1977. Lähempiä tietoja sihteeriitä (l1arjatta Uosukainen, 

puh. 90-378 011/231), jolle myös ilmoittautumiset 10.9. mennessä. 

SIIS JOUKOLLA LEHTONIITTYJÄ HOITAMAAN! 

DENDROLOGISIA RETKEILYJÄ HELSINGIN PUISTOIHIN 

Viime vuonna aloitettiin dendrologiset lauantairetkeilyt Helsingin 
kaupungin puistoihin. Vuosikokouksen antamien evästysten mukaan ret
kiä pyritään jatkamaan, mutta lauantaipäivää ei pidetty sopivana ret
kipäivänä. Vetäjinä toimivat ja lisätietoja antavat Leena Hämet-Ahti 
ja Pentti Alanko. Kaikki puistoista kiinnostuneet ovat tervetulleita: 

Keskiviikkona 15.VI klo 17.00 Kasvitieteellinen puutarha ja Kaisaniemen 
puisto. Kokoontuminen kasvitieteellisen puutarhan pääportilla Unionin
katu 44. 

Keskiviikkona lO,VIII klo 17.00 retkeily dendrologisesti yllättävän 
rikkaaseen Kallion kaupunginosaan. Kokoontuminen Kaupunginteatterin 
edessä. 

Keskiviikkona 2-l.IX klo 17.00 erityinen poppeliretki Niilo Karhun ja 
Sak~i Saarnijoen opastuksella, Kokoontuminen Kaivopuiston länsikul
maan. 
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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 . 8, No.2, 1977) 

MEMORIES FROM AN EXPEDITION TO THE LOWER A}IDR BASIN. I - IV . 
(by Olavi Luukkanen , Vo l. 7 Nos . 3- 4 , Vol . 8 No . 1 and this 
issue pp . 47-59 ). 
In autumn 1976 , a Finnish seed collect ion expedition was led 
by the author and a rranged to the Soviet Far East unde r the 
auspices of the Finnish- Soviet Commission for Scientific and 
Technological Co-operation . The expedition included two additio
nal part icipants from Finland (Pentti Alanko and Jouni Mikola) 
as well as two scientists from the U. S . S . R. (A . A. Yablokov , 
Moscow and A.A . Nechaev, Novosibi rsk) . Generous a ssistance was 
provided in the field by local forest officers and the Far 
East Forest Research Institute in Khabarovsk . 
The seed collection was mainl y conducted along the lower par t 
of the Amur between Nikolay evsk and Sofiisk . According to a 
Finnish study by HÄMET- AHTI et al. (Ann. Bot . Fenn. 11:59- 88 , 
1974) and a previous visit by-tne author to the area in question 
(reported in this journal, Vol. 6 Nos . 1- 2) , the lower parts 
of the Amur bioclimatically correspond 1rith conditions 
prevailing in southern Finland. The distribution of woody 
plants in the Amur Basin ha~ also been rathe r thoroughly studied 
by A.P. NECHAEV and other investigators in the U. S . S . R. 
The present expeditioncovered an area ac ross the southern 
boreal and hemiboreal zones and included oroboreal zones up 
to 1200 m a.s.l. (upper orobo r eal zone ) on Mt . Shaman of the 
Sikhote-Alin mountain range. The dominant tree spec ies in 
respective zones were Pinus ~umil~ and Betula la~~a (upper 
oroboreal zone), Larix gmelini (middle oroboreal zone), and 
~ jezoensis, Abies pephrolepis, Bet1,1_la Pliityphy.l.l.a , 
:a_. lanata, WUJ.y.s d_avidi.li!la, Q),!e rcus mongolica and occasional 
Pinus koraiensis (southern boreal and hemibo real zones ) . 
A separate collection was also conducted in mixed Pinus 
koraiensis and hardwood forests in the Khekhtsi r Experimental 
F,o rest, 25 km south of Khabarovsk in the temperate region . 
About 500 samples of seed and other propagation mate r ial was 
collected on 20 main leeali ties from a total of 194 plant 
species (including 104 woody species) . Also a he r bar ium with 
2100 specimens was collec ted du ring the tour. A comple t. e 
description (in English) of collec ti on locali i es and the 
acquired propagation material is separately available from 

· the Finnish Forest Research Institute, Department of Fo rest 
Genetics. 
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SMALL-LEAVED LIME (~ cordata) AS A FINNISH FOREST TREE. Conti
nuation from the preceding issue: I. THE STATUS OF LIME IN THE VIR
GIN FOREST and II. THE SILVICULTURE OF LIME. By Robert J Rainio, 
Pp. 60~9 . 

The earlier abundance of small-leaved lime in Finnish forests is 
often explained to be due to the warmer climate of those times, or 
maybe partly to the absence of spruce, which seems to be the most 
severe competitor of lime. It is commonly believed that in Finland 
spruce forest is inevitably the final phase of tree species· succession 

' on fertile sites. Anyhow, the author's conclusion is that even in 
Finland lime and some other rare hardwood species have once occupied 
the most fertile sites as climax species. Human influences only have 
changed the original forests on fertile soils so completely that it 
is nowadays difficult to observe and ·understand their natural way 
Of development. 

The reproductive biology and other ecological characteristics of lime 
are considered from the point of view of its ability to compete with 
Other Finnish tree species. In certain circumstances, in natural 
conditions, lime seems to be a typical climax species and to have 
Properties which make it quite capable to compete even with spruce. 
But ev.en slight human influences may change the competitive relation
Ships of these species completely. For instance, cattle-grazing 
might have greatly promoted the invasion· of spruce into the former 
deciduous forests on the most fertile sites. Natural forest fires 
might have been beneficial for the vigorously sprouting lime, but 
fires started by man seem to have had quite opposite effects. 

Small and inexpensive lime plants suitable for forest plantations 
are not available from Finnish nurseries. So persons interested to 
cultivate lime in a larger scale usually must themselves grow the 
Plants from seed. If seed is sown in the autumn as soon as it ripens, 
it germinates quite well next spring. In an open air nursery it is 
Possible to rear the seedlings to a plantable size in 2-3 years. The 
article also gives advice for the planting of lime stands, selection 
and preparation of sites and the management 9f stands at different 
stages. On the basis of a few natural lime stands still existing 
in Finland, small-leaved lime is considered. as a valuab~e tree species 
for the enrichment of the monotonous Finnish forests, and it is S.tre·s
Sed that its cultivation should be effectively taken in account in 
landscape management. 

ON THE VEGETATION OF CAUCASIA. By P. M. A. Tigerstedt, pp. 12.- 'ilö • 

Ageneraldescription of the vegetation on the points to be visited 
during the society's summer excursion 1977 in Caucasia 1 u.s.s.R. 



JOUKKOJULKAISU 

HELSINKI 19n PAINOVALMISTE 

2 kP l :;{ r1 '1 ~ /J~I-~--v c.. 
Metsäkirjasto 
l!Iols!ngtn Yl!.opisto 
Unioninkatu 40 B 
00170 HKI 17 

Yli 25 vuotta suomalaisen puutarha- ja 
taimitarhaviljelyn parissa. 

TUONTILIIKE 

'iJali ~yvaara 
Mullintie 9 
20300 TURKU 30 
puh. 921-383300 

ISSN 0355-()613 



DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 

DENDROLOGISKA SALLSKAPETS NOTISER 

Tässä numerossa: 

Dendrologia ja luonnonsuojelu (Pentti Alanko) 
Dendrologian Seura Kaukasuksella (Jouni Mikola) 

Helsingin poppeleista (Niilo Karhu) 

Kirjallisuutta 
Kokous- ja retkiuutisia 
Tiedotuksia Seuran toiminnasta: 

- syyskokouskutsu 
- retki Pohjois-Suomeen kesällä 1978 
Summaries of the main articles in this issue 

No 3/1977 (Vol.8) 

Magnolia grandiflora - yleinen kujannepuu Batumissa Mustanmeren 
itärannikolla. Kuva Dendrologian Seuran Kaukaasian matkalta, 
josta kerrotaan lähemmin sisäsivuilla. Valok. Jouko Lehto. 



90 

DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA 
DENDROLOGISKA SALLSKAPETS NOTISER 

Julkaisija: 

Toimitus: 

Toimituksen osoite: 

Talous ja osoiteasiat: 

Ilmoitukset: 

Ilmoitushinnat: 

Tilausmaksut: 

Toimituskunta: 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y. 
Jouni Mikola (vastaava), puh 556 276 
Niilo Karhu, puh. 649 911 

Metsäntutkimuslaitos, jalostusosasto, 
PL 37, 00381 Helsinki 38 

Paavo Olkanen (puh. 915-49 049) 
Koskenmäki, 07150 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 20 mk 

Pentti Alanko 
Leena Hämet-Ahti 
Olavi Luukkanen 
Robert J Rainio 

DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SALLSKAPET r.y. 
Puheenjohtaja: 

Varapuheenjohtaja: 

Muut hallituksen jäsenet: 

Sihteeri: 

Varainhoitaja: 

Jäsenmaksut: 

apuJ.prof. Leena Hämet-Ahti 
Kasvitieteen laitos, Helsingin yliopisto 
Unioninkatu 44, 00170 Helsinki 17 
(puh. 650 188) 

tied .pääll. iilo Karhu 

hortonomi Pentti Alanko 
puut.arkkit. C 1 Gottberg 
prof. Max .. Hagman 
hortonomi Pekka 1yränkö 
MMK Jouni Mikola 
lääket.lis. Robert 1 Rainio 
ylimets.hoit. Pentti Ritoniemi 
metsänhoit. Reino Saarnio 
prof. P M A Tigerstedt 
MMyo. Marjatta Uosukainen 
FL Pertti Uotila 

MMyo. Maijatta Uosukainen 
Kasvinjalostustieteen laitos 
0-talo , Viikki, 00710 Helsinki 71 
(puh. 378 011 /231) 
MMM Paavo Olkanen 
Koskenmäki, 07150 Laukkoski 
(puh. 915-49 049 

Vuosijäsenmaksu 20 mk (opiskelijoilta 10 mk) , 
ainaisjäsenmaksu 300 mk. Maksut suoritetaan 
seuran postisiirtotilille 41992-1. 



91 

Pentti Alanko 

DENDROL03IA JA LUONNONSUOJELU 

Dendrologian Seura pyrkii sääntöjensä mukaan edistämään suomalais 

ten ja Suomessa menestyvien ulkomaisten puulajien ja muiden puu

vartisten kasvilajien sekä niiden eri muotojen tutkimusta ja tun

temusta, silmälläpitäen erityisesti niiden merkitystä ja käyttöä 

luonnon- ja maisemanhoidossa, puistojen ja puutarhojen suunnitte

lussa sekä metsän- ja muussa viljelyssä . Onkin mielenkiintoista 

tarkastella, missä määrin nämä päämäärät ovat ristiriidassa luon

nonsuojelun kanssa . Nk . klassinen luonnonsuojelu , joka me•.illä on 

pitkään ollut vallitsevana suuntauksena, pitää päämääränään Suomen 

luonnon säilyttämistä mahdollisimman alkuperäisenä ja muuttumat

tomana myös tuleville sukupolville. Sen on vaikeata hyväks~ä min

käänlaisia luontoon kohdistuvia ihmisen toimenpiteitä, tapahtu-

koot ne sitten metsänhoidossa , maa- ja puutarhataloudessa tai raken

tamisessa . Luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä rauhoi 

tettaessa se lähteekin täydellisestä rauhoittamisesta. On tieten

kin paikallaan, että säilytetään luonnonmetsiä ja niiden klima~s

vaiheita suurine puineen, joita ei talousmetsissä näy . Monissa 

tapauksissa luonnonsuojelualue ja harvinaisten kasvien kasvupaikka 

kaipaisi kuitenkin jonkinlaista hoitoa, jotta esim. tietyt harvi 

naiset kasvit jatkuvasti säilyisivät alueella. 

Nykyaikaisempaan luonnonsuojelukäsitteeseen kuuluu myös ihmisen 

m~kkaamien alueitten , maisemien, kylänäkymien ja puistojen suo

jelu ja hoito. Tällöin ollaan jo hyvin lähellä Dendrologian Seuran 

säännöissä määrättyjä suuntaviivoja. Tutkimusta ja tunnetuksiteke

mistä varten on tärkeätä kasvattaa puuvartisia kasveja ja suojelLa 
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huomattavia yksilöitä. Erittäin arvokkaita suojelukohteita olisi 

vat vanhat puistot satavuotisine puuyksilöineen. Toistaiseksi 

suojelu on rajoittunut kokonaan kotimaisten puulajien isokokois 

ten, maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisestikin arvokkaiden 

yksilöitten sekä erilaisten erikoismuotojen, kuten pata - ja käär 

mekuusten, riippa- ja pilarimuotojen, rauhoittamiseen. Tähän saakka 

meillä rauhoitetuista luonnonmuistomerkeistä huomattava osa on 

puuyksilöitä, kaikkiaan noin 1350 kpl . Eräitä mainituista koti 

maisten puulajien erikoismuodoista kannattaisi ottaa kokeiltavak

si vi ljelyssä, sillä monia niistä käytetään ulkomailla yleisesti 

koristekasveina, esim. männyn 

tervaleppiä, yms. 

erilaisia muotoja, pilarimaisia 

Varsinaisia puistoja ei meillä ole rauhoitettu, vaan kaupungeis 

sakin ne ovat potentiaalista rakennusmaata vaikkapa kirjastoa ra 

kennettaessa tai katua levennettäessä ja on luonnollista , että 

kaupungit eivät ole niiden rauhoittamisesta kiinnostuneitakaan . 

Myös kaupunkien omistamat metsät hoidetaan meillä esim. Sveitsiin 

ja Saksaan verrattuna liiaksi metsänhoidollisten suuntaviivojen 

mukaan eikä niinkään puistometsinä . Pääsyynä lienee se, että meil 

lä näistä alueista ovat päässeet määräämään lähinnä metsäalan 

koulutuksen saaneet henkilöt, jotka näkevät tärkeänä puuston elin

voimaisuuden säilyttämisen ja uudistamisen eikä niinkään komean , 

vanhan puuston ylläpitämisen . Esim . lahovikainen kuusikko poiste

taan kiireenvilkkaa, vaikka se pysyisi pystyssä ja säilyttäisi 

komeutensa vielä pitkään. 

Monien luonnonsuojelijoiden on vaikea käsittää, miksi Suomen luon

toon tuodaan vierasmaalaisia puu- ja pensaslajeja. Heidän mieles 

tään kotimaiset lajit riittävät ja pidetäänpä eräillä tahoilla 

suorastaan rikollisena käyttää esim. metsänviljelyssä ulkomaalai 

sia puulajeja. Onneksi maamme pohjoisesta sijainnista johtuen koti 

maiset puu- ja pensaslajimme tulevat aina säilyttämään valta-aseman

sa luonnonmaisemassa, päinvastoin kuin monissa eteläisemmissä 

maissa, missä vierasmaalaisilla puulajeilla usein on hyvinkin tär 

keä metsätaloudellinen merkitys . Meillä näyttää ainoastaan kon

tortamännyllä, douglaskuusella ja lehtikuusilajeilla olevan mah-
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dollisuuksia metsätaloudessa , ja niilläkin rajoitetusti . Puitten 

lyhytkiertoviljely saattaa tosin tuoda muutoksia suhtautumistapaan . 

Maisemanhoidollisiin istutuksiin voidaan hyvin käyttää etupäässä 

kotimaisia kasvilajeja . Hoidetuissa puistoissa ja puutarhoissa 

monet eksoottiset puu - ja pensaslajit ovat arvokas täydennys ko

timaiseen lajistoon , jota ilman ei niissäkään voi tulla toimeen . 

Eksoottisia kasveja käytettäessä on vaarana, että ne leviävät al 

kuperäiseen luontoon. Tästä on varoittavia esimerkkejä eri puolilta 

maailmaa , etenkin kuumista ja lämpimistä vyöhykkeistä, missä o sa 

alkuperäistä kasvillisuutta on samalla tuhoutunut . Meillä tällaista 

leviämistä luontoon näyttää tapahtuvan varsin vähän . Yleisemmin 

ovat puuvartisista kasveista ainoastaan tuomipihlaja (Amelanchier 

spicata) ja terttuselja (Sambucus racemosa) sekä monet kotimaiset 

nk . jalot lehtipuut levinneet puistoista ja puutarhoista ympäröi 

viin metsiin . Arboretumeissa voi tosin tavata hämmästyttävän pa l jon 

eri puitten siementaimia . Ulkolaisten puulajien käyttö metsäpuina 

on meillä niin vähäistä , että niiden leviäminen viljelyksistä käsin 

jää vähäiseksi . Viime aikoina on kuitenkin alettu yhä enemmän 

suorittaa istutuksia huvilatonteille , jotka usein sijaitsevat hy

vinkin luonnontilais i lla paikoilla kaukana korvessa . 

varovaisuus on joka tapauksessa tarpeen . Luonnontilaisilla kasvu

paikoilla suoritettavat istutukset pitäisi aina tehdä vasta tarkan 

harkinnan jälkeen ja niistä pitäisi tehdä tarkat kirjalliset muis 

tiinpanot . Kontrolloimattomat istutukset ja eksootisten kasvien 

kylvämiset luontoon ovat ankarasti tuomittavia . Ei ole mitään syytä 

yrittää rikastuttaa Suomen luontoa tällä tavoin, sillä siit ä voi 

aiheutua odottamattomia pulmia ja suuria vahinkoja . Tieteell ises

tikin siitä voi aiheutua ikäviä hankaluuksia , kun ihmetellään miten 

jokin kasvi on kasvupaikalleen ilmaantunut . Olisikin tärkeätä , 

että jokainen Dendrologian Seuran jäsen pitäisi tarkoin kirjaa 

puutarhaansa tai arboretumiinsa suoritetuista istutuksista, esim . 

Dendrologian Seuran alkuunpaneroan rekisteröinnin avulla . Näin näistä 

istutuksista olisi enemmän hyötyä jälkipolvillekin. On surullista 

nähdä miten tällaiset istutukset melkein poikkeuksetta unohtuva t 

ja tuhoutuvat, kun istuttaja ei enää ole niitä hoitamassa . 
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Ylläolevista haja-ajatuksista kävi jo ilmi, mitkä olisivat yksi 

tyisen henkilön velvollisuudet Dendrologian Seuran jäsenenä. 

Valitettavasti retkillämme ilmenee joskus vast~kkaista henkeä . 

Kuljetaan muovikassin kanssa keräten siihen kasveja ja siemeniä 

niin puistoista kuin luonnostakin ja nähtävästi sitten levitetään 

niitä lyhytnäköisesti ja suunnittelemattomasti uusille kasvupai-

koille, ajattelematta lainkaan millaista harmia näistä 

siirroista myöhemmin voi aiheutua. Tällaiseen keräilyyn suhtaudu

taan usein leikkimielellä ja jopa demonstratiivisesti suurta 

melua pitäen . Seuran olisikin nähtävästi valvottava tarkemmin ettei 

tästä pahaa tarkoittamattomasta harrastu~esta pääse syntymään kä

sitystä, että koko seura suhtautuisi huolettomasti alkuperäisen 

luonnon tasapainon ja järjestyksen säilyttämiseen. 

Dendrologialla ja luonnonsuojelulla on paljon yhtymäkohtia ja yh

teistyö varsinaisten luonnonsuojelupiirien kanssa olisi varmaan 

hedelmällistä . Eräs konkreettinen asia, jonka seura voisi tehdä 

tosi luonnonsuojeluhengen osoittamiseksi, olisi ehkä liittyminen 

yhteisöjäsenenä Luonnonsuojeluliittoon. Mahdollisimman viihtyisän 

elinympäristön luominen on yhteisenä tavoitteena kaikilla luonnon

suojelupiireillä, vaikka katsantokannoissa saattaakin eri tahoilla 

olla vivahde-eroja. 
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Jouni Mikola 

DENDROLOGIAN SEURA KAUKASUKSELLA 

Dendrologian Seuran vuoden 1977 kesäretki alkoi torstaina 7 .7. 
Heldingin rautatieasemalta . Matkaa oli aluksi jouduttu siirtä
mään alkuperäisestä aikataulusta viikkoa myöhemmäksi ja viime 
hetkessä vielä päivää aikaisemmaksi. Matkamme teknillisen jär
jestäjän L e o P i 1 z i n vaivannäön ansiosta tiedot muutok
sista tavoittivat ajoissa kaikki ennakkoilmoittautuneet. Liekö 
syynä ollut onnelliset sattumat vai kiinnostus Kaukasiaa kohtaan, 
mutta ainoasta.an yksi ilmoittautuneista joutui jäämään pois mat
kalta ajankohdan siirtymisen takia, ja varamies oli heti valmii
na. Matkaanlähtijöitä oli kaikkiaan 30 henkeä . 

Kaukaasian esimakua 

Moskovassa oli vastassa tieto uudesta ohjelmanmuutoksesta : 
lento t.fustalle merelle oli siirtynyt seuraavaan päivään . Vuoro
kauden oleskelu Moskovassa päätettiin hyödyntää dendrologian 
merkeissä ja vierailukohteeksi valittiin Moskovan yli 300 ha 
laajuinen , kivikkoiselle metsäalueelle perustettu kasvitieteel 
linen puutarha . Siellä tutustuttiin pikaises ti trooppisiin kas 
vihuoneisiin ja kiertoajelulla puiston systemaattiseen osastoon . 
Kasvimaantieteellisen puutarhan Kaukasian osasto kiinnosti tie
tenkin retkeläisiä ja sitä tutkittiin perusteellisemmin , samoin 
hyötykasviosastoa ja havupuumuotojen kok~mia . 

Lauantaina iltapäivällä saavuttiin Batumin subtrooppiseen hel 
teeseen , Turkin rajan tuntumaan Mustan meren itärannikolle. Len
tokentällä oli vastassa Adzharian neuvostotasavallan metsäminis
teri P . K. G a m t s e 1 m i d z e ja joukko paikallista metsäam
mattimiehiä . Jo matkalla hotellille herättivät huomiota komeat 
magnoliarivit (Magnolia grandiflora Pohjois- Amerikasta) katuvie
r illä . Hotelliin asetuttuaan suomalaiset pian löysivät tiens ä 
parinsadan metrin päähän uimarannalle . Suora reitti hote llilta 
silmänkantamattomille hiekkarannoille kulki läpi eksootis en 
puiston , jota mm . palmut , banaanit ja seetrit (Cedrus deodara) 
koristivat . 

Batumin kasvitieteellinen puutarha oli retken ensimmäinen den
drologinen tutustumiskohde Kaukasiassa . Leena H ä me t -
A h t i on lehtemme numerossa 2/1976 jo esitellyt tämän kuu 
luisan puutarhan , joten sen lähempi kuvaaminen tässä lienee 
turhaa . Retkeläisille jäivät varmaankin ennen kokemattomina 
mieleen monet eksoottiset näyt , kuten suurehko puhdas bambu
metsikkö ja mahtavankokoiset Eucalyptus-puut repaleisina kaista 
leina irtoavine kuor ineen. Mielenkiintoisin osa puutarhasta 
oli ehkä kuitenkin paikallista ns . kolkhista luonnonmetsää esit
televä Transkaukasuksen osasto. Se käsitti osaksi alkuperäistä , 
osaksi rekonstruoitua tiheää lehtimetsää, jossa pääpuulajina oli 
pyökki (~ orientalis). Metsän sisällä vallitsi hämäryydestä 
huolimatta kasvihuonemainen kostea kuumuus . Pyökkien syvässä 
varjossa rehevöivät Rhododendron ponticum-pensaat ja puiden 
rungoilla kiipeilevä Hedera cclch ica. 
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Kuva 1. Retke l ä i s i ä · Batumi ssa hotellin pihapuutarhaa tutki~assa . 
Valok . J. Mi ko l a . 

Fig. 1. Finn i sh dendro l ogi sts studyi ng the gar den of the i r hotel 
in Ba tumi. Photo : J . Mikola . 

Kuva 2 . Ba mbume t sikkö Batumin 
kasviti e t eelli se s sä puutar
has sa. Val ok . J . Lehto . 

Fig. 2 . Ba mbo o stand in the 
Ba t um i bo t a nical garden . 
Pho t o: J . Lehto . 

Kuva 3 . Vanha marjakuusi Mtiral a 
vuo r e lla . Valok . J . Mikola . 

Fig . 3 . An old Taxus baccata on 
Mt . Mtirala . Photo : J . Mi kola . 
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Paluumatkalla kaupunkiin nähtiin laajoja kukkuloiden rinteitä 
peittäviä teeviljelmiä. Pensaat oli koneellisilla leikkuulait
teilla muotoiltu ka.ikki samanlaisiksi mataliksi ja leveiksi 
tyynyiksi. Lehtien keruu sensijaan tapahtuu kokonaan käsityönä. 
Rikkaruohojen kurissapidosta pensasrivien väleissä huolehtivat 
ainakin osaksi vapaana kulkevat lehmät. 

Retki itkevälle vuorelle 

Maanantaiaamuna oli edessä nousu sitkeillä pikkubusseilla yli 
1000 m korkeuteen Mtirala-vuorelle. Mtirala tarkoittaa itke
vää ja johtuu vuoren kosteudesta, siellä sataa melkein pätuit
täin ja. vuoden mittaan sademääräksi kertyy huipulla 4500 milli
metriä. Isäntämme varoittivat että Mtiralalle meno olisi peruu
tettava sadesään sattuessa, ja bussien kiivetessä kapeaa,lie
juista metsäautotietä tämän hyvin ymmärsikin. Onneksemme tai
vas oli koko päivän täysin kirkas. Joka paikka tihkui kuiten
kin kosteutta, ja tien sivussa näkyi vähän väliä vuolaita puro
ja vesiputoksineen. 

Oppaana ja asiantuntijana Mtiralan matkalla toiminut Batumin 
kasvitieteellisen puutarhan tutkija I. P o n e r t kertoi 
Mtiralan metsien olevan arvokkaita seudun luontaisen kasvilli
suuden tutkimukselle. Todella alkuperäistä luontoa tosin vuo
rellakin on enää vähän. Kohta alarinteille pengerrettyjen 
teeviljelmien jäätyä taakse päästiin näkemään kolkhlsen metsän 
rehevyyttä ja monilajisuutta sekä maistelemaan pensasmustikoita 
(Vaccinicum arctostaphylos) . Samalla nähtiin matkan ainoa havu
puu, Taxus baccata monisatavuotisena suurena puuna. Ylempänä 
vuorella pitäisi kasvaa myös Picea orientalista, mutta se ei 
reitillemme sattunut. Alarinteiden lehtimetsissä rehevöi iki
vihreä Rhododendron pcnticum-tiheikkö, ylempänä sen sijaan il
mestyi Rhododendron ungernii, ja ilmeisesti myös näiden hybridejä 
havaittiin. Alppiruusut näyttivät tunkeutuvan joka paikkaan, 
niitä kasvoi jopa epifyytteinä monen metrin korkeudella vanho-
jen kastanjapuiden lahoissa rungoissa. Vuoren huipun lähesty
essä tuli eteen järeää ja suorarunkoista pyökkiä,Fagus orientalis
ta, aluksi puuryhminä ja pieninä metsikköinä, lopulta huipun 
lähellä laajoina vanhoina metsinä. Aikaisemmin laji oli ollut 
paljon runsaampi alarinteilläkin, mutta väärien hakkuutapojen 
tuloksena pyökin uudistuminen oli estynyt ja alppiruusutiheiköt 
peittivät nyt entisiä metsäisiä rinteitä. 

Hämyisessä pyökkimetsässä lähellä Mtiralan lakea kohtasi retki
kunta varsinaisen yllätyksen. Lehtikarikematolle pähkinäpensai
den suojaan katetun lounaan antimista kuva puhukoen puolestaan. 
Lounaan isännät, paikallisen Khevlachaurskin metsänhoitoalueen 
johtaja N.G. A b z i a n i d z e ja Mtiralan piirimetsänhoitaja 
A.I. P i r t s k h a 1 a v a pitivät kauniita puheita, joihin 
suomalaiset yrittivät vastata parhaan kykynsä mukaan. "Pöydän" 
antimista nautittaessa kehkeytyi pyökkien siimekseen Adzharian 
ja Suomen välinen laulumaaottelu. Tässä kilpailussa Suomi si
joittui toiseksi. 



Kuva 4. Al ppiruu su t i heikköä 
Mt i ral a -vu oren r inteillä . 
Valok . J . Lehto . 
Fi g . 4 . Rh ododendron- brush
wood on the slopes of Mt . 
i11tira l a . Photo : J . Lehto . 
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Kuva 5 . Lounasta nautitaan 
·ltirala- vuorella . Valok . J . Mi ko la· 
Fi g . 5 . Having lunch on . t . 
•·· tirala . Ph oto : J . , :i kola . 

KuTa 6 . Htiralan luontai s ta pyökkimet sää . Valok . J . d i ko la . 
Fi g . 6 . A natura l stand of Fagus orienta lis on . t . .• tirala . 

Photo: J . Mi k ola . 
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Kolkhisen alangon eksotiikkaa 

Tiistain vierailukohteena oli Kobuletin metsänhoitoalue 
Batumin pohjoispuolella. Pitkähkö automatka kulki teenvilje
Lyseutujen halki, pitkin tummien sugipuiden reunustam.ia kujan
teita. Määränpäässä päämetsänhoitaja N.O. K a i k a t s i s -
b v i 1 i esitteli hoitoalueensa ulkomaisten puulajien viljely
metsiä, aluksi amerikkalaisen Loblolly-männyn (Pinus taeda) 
metsikköä, joka 40 vuoden iässä oli saavuttanut keskimäärin 
25 metrin pituuden ja tuottanut puuta 400 kuutiometriä hehtaa
ria kohti. ~äntymetsikön vieressä oli toisen amerikkalaisen 
lajin, tulppa.anipuun (Lir iodendron tul ipif era) hyv ärunkoinen, 
järeä metsikkö. Tulppaanipuu on Kaukasiassa erittäin arvostettu 
puulaji mm. huonekaluteollisuuden raaka-aineena. Siemenen heik
ko itävyys (vain noin 5 %) rajoittaa kuitenkin sen viljelyä. 
Pinus taeda-m.ets':ikössä näkyi siellä täällä viereisen tulppaani
puumetsikön siementämiä taimia, ja isäntämme kertoivat että 
kaikki nämä luonnontaimet kaivetaan tarkkaan ylös ja käytetään 
muualla uusien tulppaanipuumetsiköiden istutuksiin. Mäntymetsi
köstä siirryttiin laajaan sulkeutuneeseen sugipuun (Cryptomeria 
japonica) viljelymetsään, missä Hedera colchica kiipeili yli 
kymmenen metrin korkeuteen lähes joka rungolla. 

sugimetsikön takana alkoi seudun alkuperäinen luonnonmetsä, 
kolkhisen alangon rämeviidakko. Runsaslajisessa lehtipuutihei
kössä kasvoi mm. leppää (Alnus barbata), valkopyökkiä ja tammi
lajeja. Liaanit, mm. SmiläX:excelsa kiipeilivät sotkuisina 
vyyhteinä rungoilla ja pensaikoissa. Ikivihreät Buxus colchica 
ja viiden metrin pituutta tavoitteleva Rhododenron:ponticum, 
piikkiset Rubukset ja monet muut pensaat tekivät metsän ihmisel
le lähes läpitunkemattomaksi, mutta villisiat siellä jäljistä 
päätellen viihtyivät. 

Rämeiköltäpalattiin tulppaanipuiden viileään varjoon, minne oli 
katettu pari kaukaasialaisia herkkuja notkuvaa lounaspöytää, 
erilaisia vihanneksia, liharuokia, hedelmiä, juustoja, paikalli
sia mausteita ja monenlaista palanpainiketta. Kobuletin hoito
alueen vieraanvaraisuudesta nauttiessa ja molemminpuolisia läm
pimiä maljapuheita vaihtaessa vierähti pari tuntia. Sitten 
olikin edessä paluu Batumiin ja matka yöjunalla sisämaahan. 

Batumin seudulla vietetyt neljä päivää tarjosivat myös paljon 
mieleenpainuneita kokemuksia itse kaupungissa. Dendrologian 
harrastusmahdollisuuksiakin riitti kaupungin puistokäytävillä, 
mutta enemmän 35°C:n helteeseen tottumattomia suomalaisia kiin
nostivat kaupungin rantahietikko ja t-1ustan meren aallot. Ba tumir
laisten välittömyydessä ja eloisuudessa riitti ihmettelemistä 
moneksi illaksi. Milloin tahansa saattoi kohdata gruusialaisen 
kansanmusiikkiesityksen, komeata, moniäänistä mieslaulua ravin
toloiden terasseilla tai nuorison tanssiesityksiä puistoaukiol
la. Gruusialaista vieraanvaraisuutta pääsi kokemaan lähes jo
kainen tavallisten kaupunkilaisten kanssa tekemisiin joutunut. 
Sattuipa muuankin ravintolaa etsinyt dendrologipariskunta löy
tämään itsensä vieraina batumilaisessa hääpöydässä. 
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Gruusian sydämessä 

Keskiviikkoaamun valjetessa avautui junan ikkunoista näkymä 
Kura-joen laakson kuiville , harvan pensaikon ja Viljelysten 
peittämille , paikoin puoliaavikkomaisille rinteille . Pian 
saavuttiin Gruusian pääkaupunkiin Tbilisiin . Kohta hotelliin 
majoituttua seurasi lähtö Gruusian metsäntutkimuslaitokselle. 
Aluksi paxisataa metriä Vähän Kaukasuksen harjanteille nouseva 
tie kul.ki pitkin loivia ja lähes aukeita rinteitä . joiden alku
pexäinen haxva savannimainen metsä oli suurimmaksi hävitetty jo 
ajat sitten viljelyksen ja laiduntamisen tieltä. Paikoitellen 
näkyi näillä kuivilla ja huuhtoutuneilla rinteillä uusia metsi 
tyksiä. Puulajina käytettiin Pinus eldaricaa, erittäin ksero
fyyttistä pa.ikallista mäntylajia. 

Gruusian metsäntutkimuslaitos sijaitsi n . 700 m korkeudessa , 
juuri aridisen pensaikkoalueen ja vuoriston tammi - ja pyökki
metsien rajamailla . Laitoksella kerrottiin Tbilisin sääoloista , 
että lunta on maassa vuosittain 5-6 päivää ja lämpötilan ääri
axvot pitkältä aikaväliltä ovat -18°C ja +38°C. Tärkeimmiksi 
metsänviljelypuulajeiksi Gruusiassa ilmoitettiin Pinus ~ 
ja. ~ - maxitima , Cryptomeria sekä Eucalyptukset . Lähempi tutus 
tuminen tutkimuslaitokseen tapahtui lyhyellä vierailulla sen 
kixjastossa ja erikseen kaikilla tutkimusosastoilla. Puutek
nologian osastolla retkikunta sai muistoksi 31 palikan kokoel
man eri puulajien puuainenäytteitä . Laitoksella oli kehitetty 
exikoinen kävynkaristuslaite, joka tulee varmaankin saamaan 
laajaa käyttöä maailmalla. Kone hajotti hetkessä isot, kuivat
tamalla vaikeasti karistettavat männynkävyt poraamalla niiden 
keskusrangan ontoksi ja lajitteli siististi siemenet erillen 
käpysuomuista . 

Iltapäivällä tutustuttiin Tbilisin kasvitieteelliseen puutar 
haan , joka on perustettu syvän jokirotkon seinämille. Jyrkillä 
poluilla ja portailla yli 30°C:n helteessä vaellettaessa puis 
ton lajirunsaus hämmensi retkeläiset täydellisesti. Ioiutta aina 
kin jylhät vuorimaisemat ja niitä vasten piirtyvät Himalajan 
setrimetsiköiden (Cedrus deodara) latvustot jäivät varmasti 
kaikkien mieleen . ------

"Suomalaismetsissä" Bakurianin ylätasangolla 

Torstaiaamuna lähdettiin liikkeelle varhain, aamiaistakin nau 
tittiin vasta matkan varrella Stalinin syntymäkaupungissa Gorissa . 
Ajoreitti seuraili Kura-joen laaksoa kivennäisvesilähteistään 
kuuluisaan Borzhomin kaupunkiin. Bussimatkan aikana mukana 
seurannut tbilisiläinen kasvimaantieteen professori L . B. 
M a k h a t a d z e kertoi Gruusian kasvillissuudesta ja Olli 
Luukkanen tulkkasi asian kovaäänisen kautta kaiken kansan tie
toon . Opasprofessorimme paikallista asiantuntemusta täytyi 
todella ihailla , hän kertoi mm. Vähän Kaukasuksen kasvilli
suutta tutkiessaan kulkeneensa useita kertoja jalan n . 500 km 
matkan Iranin rajalta Batumiin. 
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Kuva 7 . 40- vuotias Loblolly- männyn viljelymetsä Kobuletissa , 
Valok . J . Lehto . 

Fig . 7 . A nlanted s tand of Pinus taeda nea r Batumi . Age 40 years . 
Photo : J . Lehto . 

Kuva 8 . 11 Suomalai smetsää" Bakurianin ylätasangolla . 
Valok . J . Lehto . 

Fig . 8 . Coniferous forests consisting mainly of Picea orientalis 
near Bakuriani , at about 1600 m a . s .• l. Photo : J . Lehto , ' 
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Borzhornista alkoi jyrkkä nousu kohti Bakurianin ylätasankoa. 
Kura-joen laakson tammimetsät ja viljelysseudut jäivät heti 
taakse ja tietä reunustivat nyt sankat kotoisen tuntuiset 
männiköt. Laji oli tuttu Pinus silvestris, joskin venäläiset 
botanistit Bakurianin alueella erottavat siitä toisenkin lajin, 
Pinus sosnovskyi. Männyn joukkoon ilmestyi pian runsaasti 
idän kuusta (Pinus orientalis) sekä yksittäispuina suomalaisen 
Nordmanin kunniakSi nimettyä jalokuusta (Abies nordmanniana). 

Bakurianin hiihtokeskuksessa 1700 m korkeudella saatiin alka
jaisiksi omin päin tutkia ylätasangon havumetsiä. Metsät ky
län laitamilla olivat lähes puhtaita, vanhoja Picea orientalis
metsiä. Mäntyä oli jonkin verran sekapuuna, mutta Abies nord
mannianaa ei täältä löytynyt. Idän kuusi oli kotoisen näköistä 
ja Bakurianin maisemat muutenkin varsin suomalaistyyppisiä. 
Täältä hankittavan dendrologisen materiaalin luulisi menestyvän 
Suomessa tähänmennessä kokeiltuja Kaukaasian alkuperiä paremmin. 
Aivan viime vuosina onkin maahamme saatu idän kuusen ja Nord
manin jalokuusen siementä Bakurianin ylätasangolta. 

Pian olikin taas vuorossa lounas, tällä kertaa hiihtokeskuksen 
hotellin suojissa. Ja tämä lounas osoittautui varsinaiseksi 
gruusialaisen vieraanvaraisuuden ja ruokapöydän yltäkylläisyy
den huipuksi. Isäntänä ja pöydän "puheenjohtajana" toimi den
drologian professori Y. L. A b a s h c h i d z e . Pitemmälle 
yksityiskohtiin menemättä todettakoon, että ateria kest\ kolme 
ja puoli tuntia. Tällä kertaa yritettiin jopa pitää lukua pi
detyistä maljapuheenvuoroista. Niitä kertyi päälle kuudenkym
menen. 

Paluumatkalla Bakurianista etsittiin vielä tienvarsista Abies 
nordmannianaa. Varsinaisina metsinä sitä ei kuitenkaan koko 
matkalla päästy näkemään. Yöksi jäätiin Gorin kaupunkiin. Il
lalla Gruusian metsätalouskomitean edustajat järjestivät vielä 
hotellissa uuden kestityksen, mutta Bakurianin lounaan jälkeen 
vain osa retkeläisistä jaksoi siihen osallistua. 

Ison Kaukasuksen ylitys 

Perjantaina oli ohjelmassa retken ehkä odotetuin tapahtuma, 
matka Ison Kaukasuksen yli. Reitti kulki Mtshetan ja Pasa
naurin kylien kautta, Aragvi-joen laaksoa seurailevaa vanhaa 
Gruusian sotilastietä. Vain kaksi maantietä kulkee Ison Kau
kasuksen poikki. Gruusian sotilastie on niistä suurempi, mut
ta sekin on sydäntalven ajan kokonaan suljettu. Alkumatkasta 
ei pitkän taipaleen takia ollut aikaa pydähdyksiin. Pian Pasa
naurin jälkeen n. 1300 m korkeudessa näkyi laakson rinteellä 
tammi- ja pyökkimetsien seassa harvaa kuusikkoa, jonka prof. 
M a k h a t d z e ilmoitti olevan maritiimisen Picea orien
taliksen etäisin sisämaaesiintymä. Ensimmäinen pysähdys tapah
tui n. 2000 m korkeudessa lampaiden kaluaroilla alppiniityillä. 
Nousu jatkui lähes 2400 metrin korkeuteen Kazbekin Ristisolaan, 
missä ylitettiin Aasian ja Euroopan raja. Vielä satoja metrejä 
korkeammalla vuorenrinteillä näkyi monisatapäisiä lammaslaumoja 
aivan käsittämättömän jyrkillä rinteillä. Alppiniityt tien var-
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Kuva 9 . Gruusian sotilastiellä. Kuva Ison Kaukasuksen etelärin
teiltä n . 2000 m korkeude lta. Valok . J, Lehto . 

Fig . 9 . On the old Georgian Military Road. Sc ene from the south
ern slopes of the Caucasus mountains, at about 2000 m 
above sealevel . Photo : J . Lehto . 

Kuva 10 . Kaukasulcsen huippuja Kazbekin l ähistöllä. 
Valok . J . Lehto . 

Fig . 10 . Mountaintops of the Caucasus near Kazbek . 
Photo : J. Lehto . 
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silla olivat enDllirräkseen lampaiden laiduntamisen jäljeltä kuin 
ruohonleikkuukoneella ajetut . Ristisolassa tosin näkyi pai
kotellen myös laajoja metrinkorkuisia Rhododendron luteum
pensaikkoja. Varjoisilla rinteillä oli monin paikoin vielä 
suuria lumikenttiä . Tien varressa nähtiin myös kallionkyljis 
sä erikoisia, lähdevesien kivennäisten saastumisesta syntynei
tä värikkäitä kerrostumia. 

Määräpäänä Kaukasuksen pohjoispuolella oli Kazbekin kylä sa
mannimisen entisen tulivuoren juurella ja kylässä sijaitseva 
vuoristokasvillisuuden tutkimusasema. Gruusian metsätalous 
komiteaa edustavien oppaittemme hämmästys oli melkoinen, kun 
Gruusian tiedeakatemian alaisella tutkimusasemalla ei ollut 
ainuttakaan tutkijaa paikalla . Ei auttanut muu kuin kääntyä 
paluuma.tkalle. Ensin sentään nautittiin taas tosi gruusialai
nen lounas Kazbekissa. 

Tulomatkalla vallitsi loistava saa, mutta Kazbekiin saapuessa 
taivas oli jo pilvistynyt niin , että itse 5050 m korkean Kazbek
vuoren jäätikköinen huippu jäi tällä kertaa näkemättä. Paluu
matkalla ukkossateen alkaminen keskeytti äkisti retkikunnan 
botaniseeraustauon kuivassa jokiuomassa Kobin kylässä. Sade 
yltyi pian todelliseksi vedenpaisumukseksi ja sitä kesti koko 
Kaukasuksen ylityksen ajan. Ristisolassa pysähdyttiin vielä 
hetkeksi , jotta innokkaimmat dendrologit ehtivät käydä totea
massa ettei Rhododendron luteumissa ollut siementä. Bussimatka 
muodostui hitaaksi, sillä-vähän väliä kohisi niin vuolaita vir 
toja tien yli, että päällepäin oli vaikeata nähdä oliko tie 
vielä tallella kuohuvan vedenpinnan alla . Alamaihin päästyä 
sää kuitenkin pian selkeni. Ennen Tbilisiin paluuta käytiin 
vielä tutustumassa keskiaikaiseen linnoitukseen Ananurissa 
sekä 800-luvulla rakennettuun luostarikirkkoon Mtshetassa. 

Lauantaiaamuna 16.7. jätettiin Tbilisissä hyvästit Gruusian 
metsätalouskom.itean edustajille, retken Gruusian osuuden jär
jestäjille ja avuliaille oppaille, G. K h u t s i v i 1 i 1 1 e, 
D. D. R t s k h i 1 a d z e 1 1 e ja G . N. G i g a u r i 1 1 e. 
Kotimatka alkoi lentona Tbilisistä Leningradiin, mistä samana 
iltana jatkettiin junalla Suomeen. Komeana päätöksena Gruusian 
matkalle saatiin lentokor,eesta vielä ihailla Kaukasuksen kor 
keimpia, valkoisen pilvimeren yläpuolelle kohoavia lumihuip
puja. 

Onnistuneesta matkasta saamme kiittää Adzharian ja Gruusian 
neuvostotasavaltojen metsäviranomaisten ohella eräitä seuramme 
Jasen~a. Retki järjestettiin Suomen ja Neuvostoliiton teknis
tieteellisen yhteistyön puitteissa "tieteellisenä turistimat
kana". Aloitteen retkestä teki P .M.A . T i g e r s t e d t , 
joka myös yhteistyötoimikunnan metsätalouden työryhmän jäse
nenä ajoi aloitteensa toteutumiseen asti . Ilman L e o 
P i 1 z i n ammattitaidolla ja kärsivällisyydellä toteuttamia 
teknillisiä järjestelyjä olisi tältä retkeltä puuttunut paljon . 
Ja lopuksi, 0 1 a v i L u u k k a s e n väsymättömän ja 
taidokkaan tulkkauksen ansiosta jokainen epäselvä tilanne kään
tyi retkikunnan parhaaksi ja matkan anti lisääntyi moninkertai 
sesti. 
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Niilo Karhu 

HELSINGIN POPPELEISTA 

Dendrologian Seura järjesti 21.9.77 puistoretken, jonka tutustu
miskohteina olivat Helsingissä kasvavat poppelit. Näitä nähtiin 
puhtaat lajit, muunnokset, risteytymät ja kasvumuodot yhteenlas
kien 19 erilaista. Retken alueellisina kohteina olivat Kaivo
puisto, Tähtitorninmäki , Arkadian puisto, Etu-Töölö, Hakasalmen 
puisto, Hesperian puisto, Hesperian esplanadi, Toivo Kuulan puisto, 
Sibeliuksen puisto, Topeliuksen puisto, Linnankoskenkadun puistik
ko, Mäntymäki, Eläintarhan ete~äosa ja Lenininpuisto. Seuraavas-
sa tietoja matkan varrella tavatuista puuyksilöistä : 

1. Poeulus trichocarpa, 6 kpl nuoria puita koirien ulkoiluttamis 
aitauksessa Kaivopuiston länsikulmassa. Varm i n tuntomerkki : 
ohut vihertävänruskea kasvain, jonka kärki koukistuu ylöspäin 
ja päättyy paksuun soikeaan silmuun . Nuorissa puissa erittäin 
runsaasti runkovesoja ja pikkuoksia 2- 3 m korkeudessa - ikäänkuin 
jonkinlaisena kasvuhäiriönä - jonka yläpuolelta alkaa voimakas 
pituuskasvu. Tekee myös juurivesoja.Pohjoisamerikkalainen laji. 

2 . P. x candicans, ikäloppu puu Läntinen puistotie 2 :n seinustalla 
meren puolella ja nuori puu lukuisine juurivesataimineen raken
nuksen puistonpuolella . Kiistelty puu (P . balsamifera var . sub
cordata Hyl . ja P . candicans Ait . ), joka on kuitenkin hybriar-
P . balsamifera x-P . deltoides, siis pohjoisamerikkalainen . Tämä 
ontarionpoppeli tunnetaan myös nimillä ~· gileadensis Roul . ja 
"Palm of Gilead". Ainoastaan emiyksilöitä . Helsingissä on paljon 
vanhoja puita , joten se on joskus 1800-luvun lopulla ollu t suo
sittu . Paras tuntomerkki: tukeva tummanruskea verso , jossa taval
lisesti osassa kasvainta silmiinpistävän tiheä ja pitkä vaalea 
karvapeite . Vanhoissa puissa silmuryhmiä vain ylöspäin kaartuvien 
oksien kärjessä. 

3: ~· x canesc~ns, 3 isoa puuta Ehrenströmintien puistikossa Ullan
l~nnan kallion.n~~en .. ?:lla . Harmaapoppeli on ~. ~ ja p. tremulan 
r~steytys , ulkonaoltaan hopeapoppelia lähellä mutta ei oie niin 
valkea- ja huopakarvainen. ' 

4. ~ · deltoides, vanha iso puu leikkikentän pohjoisreunassa . 
Am~rika~ mu7tapoppeli on Su~messa harvinainen - Helsingissä on il
me~sest~ va~n 6 puu~a: 2 Ka~vopuistossa , 1 Kasvitieteel lisessä 
puutarhassa, 1 Kall~on urheilukentän pohjoispuolella leikkikentäl
lä)~ .. 2 .. ~uusisaar~ssa, _kai~ki ~edepuita . Vanhan puun kasvain ka lju, 
epamaa:a~7e~ ku~~k~s J~ ~aynna (~-10 kpl) pitkäsuippuisia noin 
2 cm p~tu~s~a s~lmu]a, JO~den kärJet kaartuvat ulospäin. Verso 
kellanr~skea , kiiltävä, ei tarttuvan tahmea . 
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5. P. laurifolia, 2 ikäloppua raihnaista puuta Kaivohuoneen lä
sipuolella. Laakeripoppeli on aasialainen laji, jota on viime 
vuosisadan lopulla istutettu paljon Suomeen. Paras tuntomerkki 
on kuoren erittäin vaalea väri ja latvuksen huono muoto mutkaisi
ne oksineen ja haaroineen. Juuri- ja runkovesat siipipalteisen 
kulmikkaat. Vain hedepuita. 

6. P. deltoides, vanha puu rinteellä Ursan tähtitornin itäpuolella. 
Sen-lähistöllä ylärinteessä ~· tremula. 

7. ~· trichocarpa, 5 puun rivi yksityispihassa Itäinen Puistotie 
17, kadun varrella jälleen~· tremula luonnonvaraisena. 

8. P. x candicans, vanha korkea puu katuvierellä Itäinen Puistotie 
16.-

9. ~· balsamifera var. elongata, 2 puuta katuvierellä Itäinen Puisto
tie ll:n pihassa, hedepuita kuten yleensä tämä mQunnos meillä. Ver
set tukevat punaruskeat,isosilmuiset (erittäin pitkäsuippuiset), 
tahmeat ja yleensä lyhytkarvaiset. Palsamipoppeli on pohjoisamerik
kalainen. (Rannanpuoleisella poikkikadulla, Siltatie l:n pihassa 
on 3 erittäin huonoa~· laurifoliaa). 

10. P. tremula "Erecta", 4 puuta rautatiekuilun reunalla Itäisen 
Puistotien alussa. 

11. P. x canescens, 2 pu~ notkopuistikossa radan varrella tulli
paviljonkia vastapäätä. Puiden kuori poikkeuksellisen punertavan
ruskea, toinen emi- ja toinen hedepuu. 

12. P. x berolinensis, komea yksilö tähtitornin eteläpuolella, 
osoitus siitä millaiseksi berliininpoppeli leikkaamattomana voi 
kasvaa. P. laurifolian ja P. nilra var. italican risteytys, vain 
hedepuita~ Lehden reuna aaltoi eva, kuten ~' x petrowskianalla, 
josta sen voi varmasti erottaa vain verson karvaisuudesta, joka on 
pitempi ja epäsäännööllisempi kuin ~· x ~etrowskianan aivan lyhyt 
hieno karvapeite. Versen väri on berliin1npoppelilla usein (varsin
kin runkovesoissa) oliivinvihreä, petrovskinpoppelilla kellanharmaa, 
mutta tämä tuntomerkki ei ole kovinkaan varma. Petrovskinpoppelit 
ovat aina emipuita . (Kirurgisen sairaalan pihassa on 6 raihnaista 
ikäloppua ~· laurifoliaa). 

13. P. wilsonii, nurmikolla lähellä Saksalaista kirkkoa, ilmeisesti 
Suomen kolmas lajinsa edustaja, kuuluu isolehtisiin poppeleihin ja 
on kotoisin Kiinasta. Emipuu, juuriversoista päätellen vartettu 
~· x candicansiin. 

14. P. x berolinensis 1 7 nuorta puuta istutettu äskettäin Arkadian 
puistiken Mannerh~~intien puoleiselle sivulle. 

15 . P. suaveolens "Pyramidalis", 15 puuta puistiken Arkadiankadun 
puoleisella sivulla, Siperalaisen tuoksupoppelin paras tuntomerk
ki mustanharmaan kirjava luutamainen asu. Lahoja oksia runsaasti, 
sukupuoli epäselvä, kun ei ole löytynyt kukkivaa puuta. 

16. ~· nigra, 15 kpl nuorehjoka puita aukean kentän ja ravintolan 
välissä. Eurooppaliil\sen mustapoppelin veno on paksuhko, hyvin vaa-
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lea, kellanharmaa, kalju ja kiiltävä, lehtikyhmyjen vuoksi hyvin 
mutkainen. Silmujen suipot kärjet ovat voimakkaasti uloskaartu
neet. Rungon kaarna tummaa, syväuurteista. Nämä ovat hedepuita, 
kuten yleensä Helsingissä, mutta emipuukin löytyy Kaupunginteat
terin edustalta. 

17. ~· x petrowskiana, 7 puuta puistiken radanpuoleisella sivulla. 
Tuntomerkit selostettiin jo kohteessa 12. - Puistikon länsikulmas
ta näkyy linja-autoaseman takakulmassa Fredrikinkadun ja Kampinka
dun varrella 6 poppelia, joista äärimäisenä vasemmalla on kasvul
taan säännöllinen ~· x petrowskiana. Viisi muuta ovat ~· x rasu
mowskianaa, jonka kasvutapa on JO nuorena epäsäännöllinen: ara=
oksat roikkuvat, keskiväli lähes vaakasuoraa ja latvus pystyhaa
raista. 

18. ~· x rasmumowskiana, ruhtinaanpoppeli, kestävä vielä Oulun kor
keudellakin, yksi puu Eläinmuseon pihassa Arkadiankadun puolella, 
missä on paljon muitakin lehtiouulajeja. Ruhtinaanpoppeli on P, 
laurifolian ja ~· nigfan välinen risteytys, sanoo kirjallisuus
yleensä, mutta eestiläinen Tamro on asettanut mustapoppelin tilalle 
toiseksi vanhemmaksi P. x woobstiin, jonka verson keilanoranssi 
väri On täsmälleen SaiDa kuin ruhtinaanpoppelin, ~· X WOObstiin 
verso on karvainen, P. x rasumowskianan kalju ja sen silmut ovat 
likaisenvihreät ja erittäin tahffieat. Myös lehdissä on selvä ero, 
P, x woobstiin lehden kanta on pallonpyöreä, P. x rasumowskianan 
lehden kannassa on ruodin kohdalla pieni ulkonema. Kummankin lehti 
on lusikkamaisesti kouruinen. varma ero on myös se, että P. x 
rasumowskianat ovat emi- ja ~· woobstiit hedepuita. -

19. P. laurifolia, yhteensä 31 eri-ikäistä puuta, pääasiassa van
hoja-ja raihnaisia Hakasalmen ouistossa kaupunginmuseon ympärillä 
ja Finlandia-talon edessä Mannerheimintien varrella . 

20. ~· x candicans, 3 nuorta, ilmeisesti juurive~)ksilöä kaupungin
museon ja Finlandia-talon välissä. - Talon pohjoissivulla on 4 
luonnonvaraista P. tremulaa. Hesperianpuistossa on poppeleita vä
hän: Sokeritehtaan konttorin portin pielessä on yksi P. x rasu
mowskiana juurivesoineen ja siitä rantaan päin kaksi P. suaveolens 
" Pyramidalis" -yksilöä. Puistoa vastapäätä on jäänteitä vanhoista 
istutuksista hotelli Inter-Continentalin eteläpään kohdalla Manner
heimintien varrella yksi vanha P. laurifolia ja siitä kasvaneita 
juurivesayksilöitä. Hesperian esplanadilla on kolme erillistä osaa. 
Mannerheimintien ja Runeberginkadun välillä ovat hevoskastanjarivit, 
joissa on yhteensä 133 puuta, Runeberginkadun ja Mechelininkadun 
välinen osa on yksitoikkoinen jalavarivien puisto, jossa on 89 ja
lavaa. Mechelininkadusta Taivallahteen puisto on jo varsin laji
rikas ja mielenkiintoinen - poppeleidenkin kannalta, niihin jälleen 
palataksemme. 

21. ~· wilsonii, 2 puuta puiston hevoskastanjaosan keskivaiheilla, 
ovat menestyneet erinomaisesti, kuten Tähtitorninmäen yksilökin. 
Paras tuntomerkki paksu oliivinvihreä kasvain ja samanväriset jy
kevät silmut sekä säännöllinen pysty oksakulma. 

22. ~· suaveolens, 8 puuta Eliten puistikossa Runeberginkadun var
rella. Ylöspäin levenevä oksisto viittaa siihen, että nämä yksi
löt voivat olla lajin perusmuotoa. Tällaisia puita on useitakin 
pihoissa Töölöntullin ja Naistenklinikan vaiheilla . Hesperian 
esplanadin jalavaosan alussa Runeberginkadun varrella kasvavat puut 
sen sijaan ovat selvästi lajin pyramidalis-muotoa, Niitä on jäljel

lä enää 7 kpl. 
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23, P, x berolinensis, 4 isoa vanhaa puuta em. paikan vieressä 
talon seinustalla P, Hesperiankadulla. 

24. ~· trichocarpa, Hesperian esplanandin rannimmaisen osan 
alussa pyöreän nurmikon länsireunassa 2 isoa vanhaa, samoin 2 isoa 
pohjoisreunassa ja 1 nuori Mechelininkadun varrella itäreunassa. 
Tässä nuoressa yksilössä näkyy hyvin "kasvuhäiriö", samoin nuoren 
puun rungon kuoren karkeus. 

25, P. x rasumowskiana, 2 puuta nurmikon eteläsivulla. Oksiston 
epäsäännöllisyys näkyy tässäkin. 

26. P, x canescens, iso yksilö keskikäytävän pohjoispuolella. 
Pääosa norkoista oli keväällä 1977 eminorkoja, mutta niissä oli 
seassa runsaasti hedekukkia. 

27. P, alba, iso puu ajotien meren puolella vasemmalla. Hedepuu. 
Rannasta-näkyy lahden takaa Taivalsaaresta urheiluviraston raken
nuksen edessä yksinäinen P. x petrowskiana. Merikannontie 3:n 
pihassa on muutamia P. laurifolia- yksilÖitä. Toivo Kuulan puis
tossa ja Soutustadionilla kasvaa vain P. tremulaa . Sibeliuksen
puistoon siirryttäessä on ensimmäisenä-vastassa kanta - Helsingin 
ainoa Abies alba ja sen jälkeen hyvin menestyvää punatammea ja 
itävää-sTeme~tekevää punapyökkiä, Cercidiphyllum ja ~ ~ 
x fragilis. 

28. ~· x petrowskiana, 2 puuta Merikannontien mutkan kohdalla. 
Petrovskinpoppeli on P, deltoideksen ja P, suaveolensin välinen 
hybridi, - Näiden lisäksi Sibeliuksenpuistossa kasvaa poppeleis
ta vain tavallista haapaa. 

29. P. suaveolens "Pyramidalis", yhteensä 60 kpl puistoneliöinä 
Töölgn kirkon ja kirjaston välillä Topeliuksenpuistossa. 

30. P. x berolinensis, yksinäinen iso puu Töölön sairaalan päedys
sä Topeliuksenkadun varrella. - Siitä oikealle sairaalan pihassa 
f• x canescens. 

31. R_. tremula "Erecta", 4 kpl Nordenskiöldinaukiolla. 

32. R_. ni~ra, 1 kpl Linnankoskenkadun puistikossa. Sen kummalla
kin puolella f.· x petrowskiana. 

33. P. balsamifera var . hortensis, vanha pihapuu Mannerheimintie 
82:ssa. Erottuu var. elongatasta ohuemmilla vihreäruskeilla himmeä
kiiltoisilla ja aivan hienokarvaisilla versoilla. Alaoksien kärki 
haarat usein P. trichocarpan tapaan ylöskoukistuvi~, mutta silmu 
pitkä ja solakka, ei kuitenkaan niin suuri ja voimakas kuin var. 
elongatalla . 

Siirryttäessä Eläintarhaan Mäntytien päässä lahden rannalla on 
yksinäinen ränsistynyt P. laurifolia, samoin Mäntymäen kupeella 
oikealla, missä 2 lähintä puuta ovat P. x rasumowskianaa . Kaupungin
puutarhan länsipuolella Hammarskiöldintien varrella 10 kpl R_. ~
rifoliaa, vanhoja ja nuoria, viimemainitut ilmeisesti juurivesayk
silbitä. 
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34. ~ · x woobstii , kasvihuoneen pikkuportin kohdalla kadun var
rella 6 puuta (2 isoa) ja niiden takana polun varrella mäessä 7 
nuorta yksilöä. Retken uusi laji, jonka tuntomerkit mainittiin 
jo kohteessa 18 . 

35. ~· X eetrowskiana, 2 isoa puuta Uimastadionin portin molem
min puolin , ovat Helsingin suurimpia. Siirryttäessä Kaunpungin
puutarhan taitse Alppilaan on mäessä ~ . tremulaa , puutarhan itä
puolella 13 kpl ~ · laurifoliaa . Juuri ennen radan alitusta näkyy 
Eläintarhan suoran päässå rakennuksen takaa aivan radan varrelta 
korkea poppeli. Se on P. balsamifera var. hortensis , jota suurem
mat yksilöt löytyvät ·vaTn Kumpulan, Hertton~emen Ja Meilahden kar
tanoiden puistoista. P. balsamifera var. elongata ei kasva kovin 
suureksi. 

Retken päätepiste oli Lenininpuiston pohjoiskulma , josta löytyi 
vielä yksi uusi laji: 

36 . ~· x ~enerosa, 2 puuta leikkikentän vieressä taaimmaisina. 
Paikan muut poppelit: P . tremula vasemmalla puiston aidan vieres
sä, leikkikentän aidan-vieressä järjestyksessä P. x woobstii, P , 
trichocarpa , ~· WOObstii ja oikealla iso ~ · canescens , JOSSa sekai
sin emi- ja hedekukkia. P . x generosa on P , deltoideksen ja P. 
trichocarEan välinen risteytys, joka on versoJensa puolesta iKään 
kuin tukevampi muoto P. trichocarpaa. Hienosti harmaakarvaisissa 
kulmikkaissa versoissa esiintyy kierteisyyttä . Silmut ovat P, 
trichocarpaa solakammat, terävät, kärjestä kirkkaan punaruskeat. 
Puun oksisto on huomattavan harsu . 

Suomessa tavatuista poppeleista jäivät tällä retkellä näkemättä 
seuraavat: 

1 . P. x canadensis , amerikkalaisen ja eurooppalaisen mustapop
pelin hybriai, josta on kehitetty suuri joukko lajikkeita. Suo
messa esiintyvät lajikkeet ovat tarkemmin selvittämättä. Helsin
gissä niitä löytyy mm . Yliopiston kasvitieteellisestä puutarhas
ta, Kulosaaresta, Kuusisaaresta ja Lauttasaaresta, 

2. P . x charkowiensis , laakeripoppelin ja pyramidipoppelin ris 
teytys, löytyy Helsingistä kolmesta paikasta: Yliopiston kasvi 
tieteellisestä puutarhasta, Kalliosta Agricol ankujalta ja Lautta
saaresta Pohjoiskaa relta. 

J. P. koreana, nuori puu (kaiketi Suomen ainoa) kasvitieteelli
sess~ puutarhassa. 

4. P . simonii, kiinanpoppeli, ilmeisesti Suomen ainoat puut kas
vavat Piikkiossä, mutta sen muotoa : 

5 . P . simonii "Fastigiata", 3 nuorta puuta kasvaa Meilahdessa 
Helsingin kaupungin rakenteilla olevassa arboretumissa, 

6. P. termula x termuloides, hybridihaapa, yksittäispuu mm . La 
pinmäess~ Ruusutarhantiellä ja Munkkiniemessä Ison Puistotien jat
keena olevassa puistossa. 
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7, ~· tremuloides, amerikanhaapa, lähimmät yksilöt Metsäntutki
muslaitoksen kok~issa Ruotsinkylässä. 

8~ ~· tr~stis, ~asiala~nen tumm~sävyinen ja pienikokoiseksi jää
va pals~m~poppel~n ryhman edustaJa . Niitä kasvaa Helsingissä mm, 
seuraa~:s~a paikoissa: Lapinmäentien varrella Haagan paloasemaa 
v~stapaata, Korppaantiellä Lapinmäessä, Mikkolantiellä Patolassa, 
N~skalassa Vantaan varrella ja Piperin puistossa Suomenlinnassa. 

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

CHMELAR, J. & MEUSEL, W, 1976, Die Weiden Europas, A, Ziemsen 

Verlag, DDR Wittenberg Lutherstadt, 143 s., 98 Abb, 

Teoksen pääkirjoittajat CHMELAR ja MEUSEL ovat havainneet, että 
pajulajeilla ei ole vain yleistä biologista mielenkiintoa vaan 
myös useita käyttömahdollisuuksia, Niinpä nämä molemmat näkökoh
dat on otettu huomioon. Kirjan ensimmäisessä osassa käsitellään 
Salix-suvun morfologisia erikoispiirteitä sekä Euroopassa tavatta
via lajeja, alalajeja, lukuisia risteymiä ja viljelymuotoja , CHMELAR 
tosin huomauttaa, että luonnossa eri lajien väliset risteymät ovat 
harvinaisempia kuin mitä yleisesti luullaan, Alpeilla ja Skandina
viassa hybridejä esiintyy kuitenkin tavallista enemmän . Euroopassa 
tavattavista lajeista annetaan yksityiskohtaiset lajikuvaukset, joi 
ta täydentävät hyvät herbaarionäytteistä otetut röntgenkuvat ja le
vinneisyyskartat. Suomen kannalta on mielenkiintoista , että arkti
sessa ja viileässä vyöhykkeessä Salix-lajeja esiintyy runsaasti . Yk
sityiskohtaisesti esitellyistä 54 lajista 21 tavataan meillä luon
nonvaraisena levinneisyyskarttojen mukaan. Lisäksi useat muut lajit 
menestyvät hyvin olosuhteissamme tänne tuotuina. Käytön kannalta 
lajit on ryhmitelty lisäksi kasvutavan ja -paikan mukaan. 
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Kirjan toisessa osassa käsitellään pajujen viljelyä ja käyttömahdol
lisuuksia . Johdantona MEUSEL luo katsauksen pajujen kulttuurihisto
rialliseen merkitykseen . Pajujen käyttömahdollisuuksista päähuomio 
kiinnittyy viherrakentamiseen, jossa tarkastellaan mm. pajujen käyt
töä sidoskasveina rinteillä ja hiekkadyyneillä vesi- ja tuulieroo
siota vastaan, joutomaiden ja teollisuusjätekasojen viherrytyksessä, 
tievarsien ja asutusten reuna-alueiden muotoilussa sekä pajujen riis
tanhoidollista merkitystä. Pajujen suuri ekologinen amplitudi mah
dollistaa niiden käytön hyvin erilaisissa olosuhteissa ja erityises
ti alueilla, missä muiden puuvartisten kasvien menestyminen on arve
luttavaa. Lisäksi käsitellään pajujen viljelyä sidontamateriaalin 
ja puuraaka-aineen saantia varten sekä mehiläis- ja lääkekasvina. 
Pajujen lisäyksestä ja taimikasvatuksesta annetaan käytännön ohjei
ta. Kirjan lopussa selvitetään pajujen jalostusta. 

Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille pajuista kiinnostuneille . 
Kirjan paras anti mielestäni on lajien ja niiden käytön onnistunut 
yhdistäminen. Halpaan hintaansa nähden 26,- (nidottuna , valuutta
kurssien muutoksesta johtuen nyt ilmeisesti hieman kalliimpi) kir
jasta saa paljon käyttökelpoista tietoa meidänkin olosuhteisiimme, 

Marja Ylätalo 

FITSCHEN, JOST . 1977. Gehölzflora. Quelle & Meyer, Heidelberg. 

395 sivua . 651 piirroskuvaa . 6 . uudistettu painos . Smk 85:-

Tämä tärkeä määritysopas on ollut kauan loppuunmyyty ja sen vuoksi 
on ilahduttavaa, että siitä on saatu uusi, ajanmukaistettu painos. 
Tämän laitoksen on toimittanut Franz Boernerin uusimman 5 . painok
sen perusteella Franz H. Meyer apunaan eräitä Saksan Dendrologisen 
Seuran jäseniä. Alaotsikon mukaan teos on "opas Saksassa ja sen 
naapurimaissa luonnonvaraisina kasvavien ja istutettujen puitten 
ja pensaitten määrittämiseksi". Se on saksalaisella perusteelli 
suudella tehty ja varsin käyttökelpoinen meilläkin. Kirja on 
pelkkä määritysteos tutkimuskaavoineen, jossa ei tutkimuskaavan 
lisäksi ole erikseen selostettu lajeja, vaan kaikki tiedot ovat 
määrityskaavassa. 

Aluksi kirjassa on käytettyjen käsitteiden selitykset valaisevine 
piirroksineen, esim. lehtimuodoista. Seuraavat 40 sivua ovat var
sinaisia, sukuihin ja lajeihin johtavia tutkimuskaavoja, joihin 
myös liittyy piirroskuvitusta. Pienellä kirjasintyypillä on 
mukaan mahtunut tietoia esim. eri sukujen parissa toimineista 
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kasvinjalostajista, lajikkeista, yleisyydestä, viljelyynotosta 
ym. Lajimäärä on luonnollisesti suurempi kuin meillä viljelyssä 
oleva, mm. 32 Berberis - lajia, 35 tarnrnea jne . Kaikkia meillä vil 
jeltyjä ei ole mukana , esim. Crataegus-, Arnelanchier- yrn . suvuista. 
Meillä tavalliset poppelit Populus x petrowskyana Ja ~ · ~
mowskyana on mainittu harvinaisina vain nimiltä. Saksalaisen käy
tännön mukaan ovat mukana mm. suvut Dryas, Helianthemurn, Alyssum, 
Iberis, Vinca ja Pentstemon, joissa on puuvartisia lajeja, mutta 
jotka meillä usein käsitellään perennakirjallisuudessa . Nimistö 
on saatettu ajan tasalle , vaikka osa "uusista" nimistä esitetään
kin synonyyrneina. Populus candicans on kirjan mukaan ~ . balsami

fera var . subcordata Hylander . Jasrnikkeista on erikseen tutkimus
kaava puhtaisiin laJeihin ja likimääräiseen lajikeryhrnien mää
rittämiseen. 

Kirjan kauan kaivatun uuden painoksen ilmestyminen on todella 
dendrologinen tapaus ja dendrologit varmaan kilvan kiirehtivät 
hankkimaan teoksen itselleen . Muut markkinoilla olevat määritys
kirjathan ovat huomattavasti kalliimpia ja monista kaupan olevis
ta värikkäistä kuvakirjoista on vain vähän apua määritystyössä. 
Tietenkin olisi toivottavaa, että saataisiin aikaan suomenkieli 
nen määritysteos , johon otettaisiin vain meillä viljelyksessä 
olevat lajit ja lajikkeet sekä kaikki luonnonvaraiset puuvar
tiset kasvit. 

Näitä teoksia 
hankkii 

Dassa böcker 
anskaffar 
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KIRJAKAUPPA 
AKADEMISKA 
BOKHANDELN 
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Puh. 651122Tel. 

Pentti Alanko 
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TAIMISTOVILJELIJAT 

PLANTSKOLEODLARNA r. y. 

LÖNNROTINKATU 
LONNROTSGATAN 22 A 17 
00120 HELSINKI 12 
~ 90-605273 ~ 16958-5 

JlSE!ILUET'rELO 1976 

J.hoaen Taimieto Ia~J.ho 43500 !WIST1JLl ~~-65 11 7 + 65 no 
Barlchol tin Taimieto Tildnmaa }7600 VAUEAXOSXI 9}7-85 8}0 

Billnäe Pla:ntekola 10}}0 BILLNlS 911-'0 066 

Bjtsrkvallin Taimieto Olkitie 21 007 40 HELSII!KI 7~ 90-}60 250 

Brt5dtorpin Taimieto 10420 POP.JAIIXURO 911 - 55 041 

Hankkijan Taimisto 21360 LIE1'0 aa . 921-776 115 

Ha.rvialan Ta.1m.1 tarha 1} }}0 I!ARVI.u.\ 917- 6801 

Helienu.mmen Taimieto 24100 SALO 10 924-69 }96 + 65 646 

Ruhdan Taimitarha Sattula 1}720 PAROLA 917- 71 729 

Huutokoeken TaJ.m .. hto 79620 llUlJ'l'a(OSXI 22} 

Jylhän Taimieto 52700 ll.iiiTTIIARJO 956-21 /1}5 

Karimaan Puutarha P&iatila }2800 ICEEXlXI 9,9-62 005 

l:empeleen Puutarhurikou.lu "90440 XDIPELE 981 - 555 229 

r..llan T&1.mieto 04400 JlRVJ!m> ll 90-287 }54 

Lepaan Puutarhaoppilaitoa 14610 LEP.U 917- 70 112 

Lohjan Tfimieto 08100 LOHJA 10 912-12 on 

Mi.kkolan Ta1m.ieto 21120 VA!ft'O 921 - 781 821 

Kuatilan Taimi.tarhat 4 7200 KLIIIAII 951 - 78/2 

IUDdrlnnan Peranna 21840 IARIHAIIIEI< 1 921 - 76} }98 

Paul Oluona Plantakola Bredavä&en 38 02700 GR.lHIULLA 90-501 139 

Otavan Puutarhurikoulu 50670 OTAVA 955-20 140 

an.J M-oaaeto 235 PL 120 001 01 HELSIHII 1 0 90-711 }22 

Rei tkallin Puutarhurikoulu 49520 REITllLLI 952-46 701 

RIUalllän Taimitarha Jrurola 78610 VJ.RitAUS 61 972-}} 24 

Saarioisten Ta.i.m1ato Iinnala }6600 PlD!:lliE 9}6-24 42 + 24 44 

Solhemin Puutarha 25560 IOSXI aa. 924- 56 144 

Stenbergin Ta1.misto 18200 HEINOLA 20 910-82 }20 

Sydöeterbottens Plantekola Borrback 66270 PÖR'rOII Norrback 47 

S113Ueenjoen Taimi sto 70900 ~OIV.u.\ 971 -}5 0}7 

'!'oijalan Taimitarha K.y . }772C HITV.u.\ 9}7- 82 275 

Tolppolan Taimieto 02920 ESPOO 92 90-841 002 

Turun Taimi etot Xulllnt1e 9 20300 TOHXO }0 921-}8 ,00 

Viikarin Puutarha Lokero 340 A 10420 POHJAHI1JRU 911 - 56 028 

Virkkalan Taimieto 08700 VIRXULA 912-41 15} 

Vuorelan Puutarha 26740 VASAR.UIIE!I 9}8-24 461 

Wiokmana Plantalcola 64220 T'I'TERIW!I 1}} 

Vuorijlrven Puutarha TU.kantola 62240 HOIIIWUtOSli 964-84 9}5 

)(arja.kaevien tarkaetettujen kl;rttötaim.1en tuottajat: 

Buaeon Taimitarha PCröl~llki 77600 SOO!flliJOII 979-28 046 

l:ajavalan Ta1.miato Van.ik:ko 04220 l:ERAVA 2 90-2,6 19} 

L.1.nnan Bedel.mlltarha ja '!'ai.a1.8to Lauri.aka tu 48 B 08100 LOHJ1 10 912-1 2 007 

Jtattilan Taiaieto Santemala 21270 ROOSlJ.IH!ll 921-715 }21 

Ka.n.niaen Taimie to H420 LIIII.lft.u.\ 945-81 287 

Riihellln Taimieto 4 97}0 ICOlTRIIIJ.LA 49 

Santapukin Ta.1mi tarha 49}40 JIJ1J!UXORPI 952-85 782 
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KEVÄTRETKI HÄMEENLINNAN YMPÄRISTÖSSÄ 

Dendrologian Seuran vuoden 1977 kevätretki Hämeenlinnan ympä

ristössä 21-22.5. oli suurin piirtein tiedoitustemme numerossa 2/1977 

julkaistun ohjelman mukainen. Osanottajia oli kaikkiaan kolmisen 

kymmentä, joista vain puolet osallistui yhteiskuljetukseen. 

Hämeenlinnassa ja sen ympäristössä asuvat jäsenemme olivat 

löytäneet meille joukon ennestään tuntemattomia, mielenkiintoisia 

retkikohteita, joista mainittakoon esimerkkeinä mm. Hakoisten 

kartanon runsaasti metsälehmusta kasvava kuusikkoinen rinnemetsä 

ja Vanantaan kartanonpuiston ~omeat Abies lasiocarpa-yksilöt. 

Hämeenlinnan kaupungin, Aulangon puiston ja Ellilän arboretumin 

moniin dendrologisiin kohteisiin ehdimme tutustua liian lyhyen 

ajan . Ellilän arboretumissa käyttöömme luovutettiin jonkin aikaa 

sitten löytyneet valtioneuvos A. Osw. Kairamon arvokkaat muistikir

jat, joissa on mainittu jokaisen istutetun tai kylvetyn kasvilajin 

alkuperä sekä selostus niitten menestymisestä. Näitten muistiinpa

nojen kanssa·retkeily arboretumissa oli suoranaista dendrologista 

seikkailua. 

Haluamme kiittää retkikohteittemme omistajia vierailuluvista 

ja mielenkiintoisista opastuksista sekä hämeenlinnalaisia jäseniämme, 

jotka vaivojaan säästämättä hoitivat retken suunnittelun ja käytän

nön järjestelyt. 

Leena Hämet-Ahti 
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~EVÄTKOKOUS AULANGOLLA 

Kevätretkeilyn yhteydessä pidettiin Dendrologian Seuran sääntö 

määräinen kevätkokous Heikkilän lomakylässä Aulangolla lauantai 

iltana toukokuun 21 . päivänä . Ennen kokouksen alkua saivat 

dendrologit seurata ylimääräistä havaintoesitystä aiheesta , kuinka 

nuutunutkin taimi virkistyy kohtalaisesti huolellisesti istutettuna 

ja kasteltwna . Esityksen takia pääsi kokous alkamaan vasta klo 20.30. 

Kokouksessa johti puhetta Tapio K. Kallio . Sääntöjen mukaan käytiin 

kokouksessa läpi edellisen vuoden toimintakertomus, tilit , tilin

tarkastajien lausunto, vahvistettiin tilinpäätös ja hallitukselle 

myönnettiin vastuuvapaus . Jäsenmaksuista päätettiin seuraavasti: 

henkilöjäsenmaksu 30 mk ; opiskelijalta 10 mk, ainaisjäsenmaksu 500 mk, 

yhteisöjäsenmaksu 300 mk . Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota 

käsiteltäessä virisi vilkas keskustelu seuran toiminnasta, talou

dellisesta tilanteesta ja keinoista, joilla seuran taloutta voitaisiin 

kohentaa . Hallitus sai läsnäolijoilta runsaasti evästystä tulevaa 

vt.otta varten . 

Muita asioita käsiteltäessä päätti kevätkokous suosittaa , että 

kevätretk i ja kevätkokous erotettaisiin toisistaan , koska toukokuun 

l opp t. on usein liian ruuhkainen aika kevätretken järjestämiseen. 

~okous suositteli, että kevätretki järjestettäisiin kesäkuun alussa. 

Kesän 197 8 retki pääte ttiin tehdä Pohjois - Suomeen siten , että retki 

aloitettaisiin Oulusta . Vuoden puusta järjestettiin kokouksessa 

yleisöäänestys , jossa jokainen voi esittää viisi ehdokasta vuoden 

pt.uksi . Äänestyksen voitti tervaleppä . Kokouksessa esitettiin lehden 

toimitukselle toivomus , että seuran jäsenluettelo julkaistaisiin 

lehdessä . Pt.heenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 22.05 . 

. iarjatta Uosukain~n 
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RETKI POHJOIS-SUOMEEN KESÄLLÄ 1978 

Kesäretken ajankohdaksi on alustavasti ajateltu heinäkuun toista viikkoa 
siten, että matka alkaisi maanantai-iltana 3. 7.1978 Helsingistä klo 
22.00 junaLla kohti Oulua, josta retki varsinaisesti alkaa tiistai
aamuna. Ohjelma on pääpiirteittäin seuraava: 

4.7. tiistai: Tutustuminen maatalousneuvos Kalle Arvolan istutuksiin 
Limingassa, Salix triandra-kasvustoon Ängesleväjoella, 
Kempeleen koulutilaan ja Oulun yliopiston kasvitieteelli' 
seen puutarhaan Ainolaan. 

5.7. keskiviikko: Tutustuminen yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
taimistoon, yliopiston uusien rakennusten ympärillä ole~ 
viin istutuksiin Linnanmaalla, tervaleppiin Pyykösjär
vellä ja Oulun kaupungin puistojen kasvillisuuteen . 

6.7. torstai: Lähtö kohti pohjoista. Matkalla poiketaan Kemissä tyr
nikasvustoihin tutustumassa, Tervolassa Clematis sibi
rica-esiintymällä, Kauhakallion Salix pyrolifolia----
esiintymällä. Yöpyminen Rovaniemellä, missä tutustutaan 
kaupungin puistoihin ja metsäntutkimuslaitoksen istutuk~ 
siin. 

7.7. perjantai: Lähtö Rovaniemeltä Kittilän ja Muonion kautta Kilpis
järvelle. Matkalla poiketaan mm Sätkänävaaran raudus
koivikossa ja Pallasjärven metsäntutkimuslaitoksen koe
asemalla. Muut kohteet ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin . 

8.7. lauantai: Kiivetään Saanan rinteellä olevalle alppiruusuniitylle, 
jossa kierretään pahdan alapuolta pohjoisrinteelle ja 
Saanajärvelle. Tutustutaan Saanan takana olevien joki
laaksojen kasvillisuuteen . 

9.7. sunnuntai:Tutustuminen Mallan luonnonpuistoon. 
10.7. maanantai:Tutustuminen Norjassa Parasvuoren ja sen takana olevan 

jokilaakson kasvullisuuteen sekä Lynge- vuonon rantakas
villisuuteen. 

11.7. tiistai: Lähtö Kohti Oulua Tornia-jokilaaksoa myöten. Myös pa
luumatkalla pyritään löytämään sopivia kohteita. Juna 
lähtee Oulusta kohti Helsinkiä tiistai-iltana. 

12.7. keskiviikko: Saapuminen aamulla Helsinkiin. , 

Matkaa varten vuokrataan Oulusta linja-auto ja yöpymiset järjestetään 
Oulussa Välkkylä-hotelliin ja muualla retkeilykeskuksissa, matkailuma
joissa tms. tarpeen mukaan. Majoituksen järjestelyjen vuoksi pyydetään 
ennakkoilmoittautumiset matkalle tekemään 15.12.1977 mennessä seuran 
sihteerille Marjatta Uosukaiselle joko puhelimitse tai postikortilla . 
Puhelin työhön 90-378011/231 ja koti 90-581619, osoite HY:n Kasvinjalos~ 
tustieteen laitos, D-talo, Viikki, 00710 HELSINKI 71. Kaikki retkestä 
kiinnostuneet reippaasti mukaan! Jos teillä on ehdotuksia tai toivo
muksia retkikohteiksi matkan varrella, ne voidaan vielä ottaa huomioon. 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

Sm.TIVIARIES OF THE MAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol.8, No.3, 1977) 

DENDROLOGY AND NATURE CONSERVATION 

by Pentti Alanko ( pp . 91 - 94). 

One of the purposes of the Finnish Society of Dendrology is 

to promote the use of both Finnish and foreign woody plant 

materia! in gardening, Eorestry and landscape management. 

In some respects this aim may be in contradietien to nature 

conservation. Classical nature conservation endeavours to 

save areas of original, wild nature in an unchanged state 

for future generations, and tries to prevent all human in

fluences in these areas. The modern concept of conservation 

also includes the management of these areas, and the protection 

of areas and lanscapes which have been heavily influenced or 

even created by man. In this connection the aims of the 

society of Dendrology come close to the ideas of conser

vationists. 

rt is important both to grow new trees and to protect already 

existing, noteworthy individuals. So far the protection of 

individual trees has been limided to native species only,to 

extraordinarily large or beautiful individuals or exceptional 

natural forms. At present about 1350 individual trees are 

specially protected by law in Finland. But also areas of 

managed parks should be protected agains other land uses 
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such as for instance building. Also larger forest areas 

close to cities and towns are in Finland still mostly man

aged according to silvicultural principles , although their 

recreational uses demand different measures. 

Many conservationists cannot approve of the introduction of 

foreign t rees and shrubs into the Finnish landscape. How

ever, there are very few foreign species which could acquire 

any mentionable status in our conjitions . It must be admit 

ted that foreign plants may totally change the character of 

a landscape , and same species may get naturalized and become 

aggressive competitors in natural ecosystems . In Finland 

such escape of introduced plants fram gardens or other cul

tivations seems to be rare, but Sambucus raeeroosa and Ame

lanchier spicata can be mentioned as examples . However , a 

dendrologist experimenting with exotic plants must be cau

tioUs. Especially in the nature, outside the garden, all 

plantings should be strictly documented and continuously 

controlled. 

ON THE POPLARS IN THE CITY OF HELSINKI 

by Nii lo ~arhu (pp , 105- 11 0) . 

This article is a report from the Finnish Dendrological Soci

ety~s poplar excursion in downtown Helsinki . It describes 

the general appearance and specific characteristics of indi

vidual trees of 19 different poplar species, varieties , hy

brids or forms which were seen on 36 different points of the 

excursion . At the end of the article also the remaining 8 

species, forms , etc ., which were not seen on this excursion 

but exist in Finland , are mentioned . 
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FINNISH DENDROLOGISTS IN CAUCASIA 
By Jouni Mikola (pp . 95 - 104) . 

In July 1977 the Finnish Society of Dendrology visited 

Caucasia on its annual summer excursion. The trip started 

in the Adzharian S . S . R. on the eastern coast of the Black 

Sea, The firs t point visited was Batumi botanical garden , 

in which the woody plants of the temperate regions of both 

hemispheres are well represented . One day was spent on l1t . 

Mtirala , a mountain on the coast rising 1300 meters above 

the Black Sea . Mtirala means "weeping", and this name is 

due to the high amount of rainfall on the mountain . The 

charasteristic vegetation on Mt . Mtirala consisted mainly of 

Fagus orientalis forests and , on sites where the forest had 

been cut , of Rhododendron ponticum or Rh . ung~ brushwood. 

Kobuleti forestry district north of Batumi was also visited , 

and excellent forests of exotic trees were seen there , 

e .g . Pinus taeda , Liriodendron tulipifera and Cryptomeria 

japonica . 

The travel route went on from Batumi to the Georgian -S . S . R ., 

where at first the Georgian Forest Research Institute and 

Tbilisi botanical gardens were visited . Next day coniferous 

forests were studied on a trip to Bakuriani at about 1700 m 

a . s . l . Finnish dendrologists were specially interested in 

Picea oriental i s and Abies nordmanniana, which have been 

cultivated in Finland , but so far with results . At last 

a bus trip was made to Kazbek across the Caucasus mountain 

range along the old Georgian military road , On this trip 

botanically most interesting points were the subalpine meadows 

and Rhododendron luteum scrubs . 

This travel was arranged in connection with the scientific 

and technical cooperation between Finland and U . S . S . R . The 

participants remember with gratitude the Forestry Committees 

of t h e Adzharian S . S . R . and Georgian S.S . R ., because 

of their profuse hospitability and most interesting exursion 

r o ute. 
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JOUKKOJULKAISU 

K 0 K 0 U S K U T S U 

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r . y:n sääntömääräinen 

syyskokous pidetään tiistaina 22 . 11 . 1977 klo 18.00 Helsingissä 

Tieteellisten seurain talolla ( Säätytalo, Snellmaninkatu 9 - 11) 

salissa 15. Sääntöjen mukaan käsitellään kokouksessa seuraavat 

asiat: 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkas 

tajat, 2) päätetään hallituksen jäsenten lukurneärästä seuraavaa 

kalenterivuotta varten, 3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja sekä jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi 

ottaen huomioon, mitä on sanottu 5 § toisessa momentissa ja 4) vali

taan 2 tilintarkastajaa varamiehineen seuraavaa tilikautta varten 

sekä 5) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat . Muina asioina 

ovat esillä kesän 197 8 retki Lappiin ja seuran sääntöjen uudista

minen. 

Kokouksen jälkeen klo 19 . 00 kertovat P.M . A. Tigerstedt ja Olavi 

Luukkanen kesällä 1977 tehdystä dendrologien retkestä Kaukaasiaan . 

Luvassa on runsaasti kauniita kuvia ja hauskoja muistoja matkan 

varrelta. Kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan kokoukseen! 

Tervetuloa 

ISSN 0355~13 
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Pentti Alanko 

VUODEN 1977 AIKANA ILMESTYNYTTÄ DENDROLOGISTA KIRJALLISUUTTA 

Vaikka mitään loistoteoksia ei olekaan suomeksi ilmestynyt, on 

silti hämmästyttävän moni dendrologinen kirja nähnyt meillä päi 

vänvalon vuoden 1977 aikana, kaikkiaan kymmenkunta. Kun julkaisemi

nen yhä useammin tapahtuu monisteen muodossa ja jonkin laitoksen 

tai yhdistyksen kustantamana, alan teokset jäävät dendrologian 

harrastajilta helposti huomaamatta, koska eivät ole kirjakaupan 

hyllyillä nähtävinä . Kustannussyistä tämä suuntaus tulee jatku

maan ja voimistumaan. Samalla on muuten monisteiden painoasukin pa

rantunut. Silti on ihme , ellei lähivuosina joitakin niistä komeis

ta, värikuvallisista ulkomaisista puukirjoista käännetä suomeksi , 

joista eräitä on esitelty tämänkin lehden sivuilla. 

Etelär~atkaajia kiinnostavat suuresti siellä tavattava outo kas 

villisuus ja sen ovat kirjankustantajat huomanneet. Ensimmäinen 

suomeksiilmestynyt alan teos on WEDE , H., ALS , R. & RASMUSSEN, A. : 

"Välimeren puut" Sen ovat suomeksi toimittaneet Marja ja Pertti 

Uotila . Kirjasta on lehtemme tässä numerossa toisaalla lähempi esit

tely . Kaksi kotimaista dendrologista käsikirjaa on ilmestynyt 

kuluneen vuoden aikana. STIG PALMGRENin ja PENTTI LOKOSEN toimit

tamina ilmestyi 2. painos teoksesta "Kaunis kotipiha - oikea kasvi 

oikealle paikalle". Runsaasti kuvitetussa kirjasessa - myös 

värein - on 103 sivua . Kustantaja on Taimistoviljelijät ry. ja teos

ta saa kirjakaupoista, jäsentaimitarhoilta ja Puutarhaliitosta. Kir~ 

jassa on esitelty pääosa siitä lajistosta, joka on taimitarhoissa 

saatavilla, niiden tuntomerkit ja kasvupaikkavaatimukset , myös pe

rennoista . Alussa on ohjeita pihan suunnittelusta, istutusohjeita, 

ja virallisesti suositeltaviksi ehdotetut lajit ja lajikkeet , lo

pussa on hyödyllisiä ryhmittelyjä koristekasveista niiden käytön 

ja ominaisuuksien mukaan . 

Toinen varsin käyttökelpoinen opas on MARJA YLÄTALOn "Viherraken

tamisen kasvit", 102 sivua, hinta 20:-, kustantaja Akateeminen puu

tarhakerho, osoite Puutarhatieteen la i tos, 00 710 Helsinki 71. 
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Monisteen tarkoituksena on "palvella viherrakentamisen kasvien 

peruskurssin opiskelijoita. Monisteeseen on koottu luettelomai

sesti meillä yleisimpien puu- ja pensaslajien mittasuhteet, kasvu

paikkavaatimukset sekä ominaisuudet, jotka vaikuttavat niiden 

käyttökelpoisuuteen rakennetussa ympäristössä ja lisäksi mukautu

miskyky ympäristöolosuhteiden muutoksiin". Käyttökelpoisuutta 

lisää kätevä eri asioiden ryhmittely omien otsikoitten alle, mm. 

mittasuhteet, kasvunopeus, ikä, kestävyys, juuristo, kasvupaikka

vaatimukset, käyttökelpoisuus rakennetussa ympäristössä, lajik

keet ja muut käyttökelpoiset suvun edustajat. Piristeenä on piir 

roskuva kasvutavasta. 

OLi VI LUUKKASEN "Dendrologian kurssi" ilmestyi kuluvan vuoden 

aikana kahtena uutena painoksena (Helsingin yliopiston metsänhoi

totieteen laitoksen tiedonanto n:o 17) . Sitä on saatavilla Hel

singin yliopiston metsänhoitotieteen laitokselta, Unionink. 40 B, 

00170 Helsinki 17, kuten tämän lehden kuluvan vuoden ensimmäi

sessä numerossa ilmoitettiin. Hinta on 15 mk. Se on ainoa suo

meksi ilmestynyt dendrologian kurssikirja. Siinä on mm . tutkimus

kaavoja tavallisimmista puusuvuista, lukuisia levinneisyyskarttoja 

ja laaja alan kirjallisuusluettelo. Samalta tekijältä ilmestyi 

myös uusi painos 1965 ilmestyneestä monisteesta "Metsägeneettinen 

sanasto" (Metsänhoitotieteen laitoksen tiedonanto n:o 1). Sivuja 

on 108. Se selittää monet dendrologiset oppisanat . 

Suomen luonnonkasveista ei ole pitkään aikaan ilmestynyt mitään 

ajan tasalla olevaa kasviota tai edes luetteloa. Jälkimmäisen 

puutteen korjasi LEENA HÄMET- AHDIN, JAAKKO JALAKSEN ja TAUNO 

ULVISEN "Suomen alkuperäiset ja vakiintuneet putkilokasvit" (Hel 

singin yliopiston kasvitieteen laitoksen monisteita 44 , 77 sivua). 

Monisteesta käy ilmi voimassa olevan tieteellisen nimen lisäksi 

lajin levinneisyys. On yllättävää, kuinka paljon kasvien tieteel

liset nimet ovat muuttuneet, samoin heimojen nimet ja niiden jär

jestyskin. 

Seuraavassa muutamia hajatietoja monisteen sisällöstä. Uutena 

puulajina maallemme on Ahvenanmaalta löydetty teodorinpihlaja (~ 

~ teodori). Monet kotimaisten 9uulajiemme pohjoiset muodot 

ovat nyt alalajin arvoisia, esim. siperiankuusi (~ abies ssp. 

obovata), pohjantuomi (Prunus padus ssp. borealis), kuollanleppä 
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(~ incana ssp . kolaensis) ja pohjanpihlaja (~ aucuparia 

ssp . glabrata). Ahvenanmaalla luonnonvaraiset orapihlajat ovat 

nykyisen käsityksen mukaan suippoliuskaorapihlaja (Crataegus ~ 

viceeala) ja tylppäliuskaorapihlaja (~ monogyna ssp. nordica) . 

Aitaorapihlajan nykyinen tieteellinen nimi on Crataegus grayana 

jne . Monistetta saa Kasvitieteen laitokselta ja hinta on 8 mk . 

Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhurin ESKO 

PUUPPOSEN tuotteliaasta kynästä tulee jatkuvasti puutarhakirjalli 

suutta . Kuluvan vuoden aikana ilmestyi WSOY : n Seepra- sarjassa 

"Köynnöskasvit". Toivottavasti se saadaan esiteltäväksi lehdes

sämme . Taimitarha-alan ainoaksi perusteokseksi ilmestyi vuoden 

aikana GUNNAR NILSSONin "Taimitarhaviljely" puutarhaneuvos 0 . 

Larssonin suomentamana. Siitä tulee toivottavasti myös selostus 

lehteemme . 

Hyvin mielenkiintoinen moniste on Maatalouden tutkimuskeskuksen 

puutarhantutkimuslaitoksen tiedote-sarjan n:o 10 (taimitarha ja 

dendrologia) , 104 s. Siinä on TAPIO K. KALLIOn kirjoitukset 

"Arboretum Yltöinen" ja "Puutarhantutkimuslaitoksen puu- ja pen

saskokoelma 1927 . .. 1976" sekä TAPIO K. KALLIOn ja ANNELI KARIII

NIEMEN kirjoitukset "Omenapuut (~) koristekasveina", "Kirsikat 

ja tuomet (Prunus) koristekasveina" ja "Ryhmäruusukokeet puutarhan

tutkimuslaitoksessa 1972 • .. 1976". Monistetta on saatavilla aino

astaan kirjastoista, mm. t1aatalous - ja metsäkirjastosta. Mielen

kiintoiseen sisältöön ei ole mahdollisuutta tässä yhteydes s ä 

puuttua , mutta toivottavasti kirjoittajat muistavat lehteämme 

kirjoituksilla näistäkin mielenkiintoisista aiheista. 

Vuoden aikana ilmestyi ensimmäisenä alan teoksena "Suomen luon

non tietosanakirja" Valittujen palojen kustantamana . Siinä on 

luonnollisest i myös hakusanat kaikista luonnonvaraisista puista , 

pensaista ja varvuista. Myös hakusana "Arboreetumi" on mukana 

ja sen yhteydessä mainitaan myös Dendrologian Seura . Teosta on 

avustajaluettelon mukaan ollut tekemässä monia seuramme jäseniä . 

Kuvat ovat parasta, mitä meillä löytyy luonnonkuvauksen alalta ja 

vaikka tutuista asioista ei paljon uutta löytäisikään , on hauska 

tietää jotain peneplaanista , pyöriäisistä, päästäisistä ja ravuis 

ta . Harvahan meistä hallitsee suvereenisesti kaikki luonnontietä-
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rnyksen eri alat. Viimeisenä "alan" kirjana voisi vielä mainita 

MATTI KÄRKKÄISEN "Puu, sen rakenne ja ominaisuudet", jota on 

saatavilla Helsingin yliopiston metsäteknologian laitokselta, 

Unionink. 40 B, 00170 Helsinki 17 (hinta 30 mk, 442 sivua). 

Dendrologisaiheisia artikkeleita 

Dendrologisaiheisia artikkeleita on ilmestynyt hyvinkin runsaas

ti metsä- ja puutarha-alan julkaisuissa. Tämä katsaus ei pyri 

täydellisyyteen ja tässä omassa DST:ssärnme ilmestyneitä artikke

leita ei ole edes mainittu. Vastedes olisi toivottavaa, että 

kirjoittajat lähettäisivät yhden kappaleen, eripainoksen tai ko

pion (miksei käsikirjoituksenkin) kaikista dendrologiaan vähänkin 

liittyvistä artikkeleista Dendrologian Seuran arkistoon, olipa 

kysymyksessä vaikkapa vain kirjallisuusarvostelu tai artikkeli nk. 

"naisten lehdissä". Näin saataisiin aikaan luettelo vuoden aika

na maassamme ilmestyneestä dendrologisesta kirjallisuudesta, 

joka voitaisiin julkaista lehdessämme. Tänä vuonna ilmestyneestä 

dendrologisesta kirjallisuudesta on tätä artikkelia tehtäessä 

tehty kortista, mutta suurin osa puuttuu silti seuran arkistosta. 

Aluksi on kiintoisaa tutkia, mitä meistä on kirjoitettu muissa 

lehdissä. Metsälehdessä (n:o 32) oli AULI VALPOLAn kuvitettu 

artikkeli "Pihapuun istuttajankin tiede- Dendrologia", joka 

perustuu seuran varapuheenjohtajan Niilo ("Nalle") Karhun haas

tatteluun. 

Nimettömän tekijän kirjoitus "Puulajit harrastuksena" Teollisuu

den metsäviesti -lehdessä n:o 5 .•. 6 ja "Trädslagen som hobby" 

Skogsaktuellt-lehdessä n:o 5 .•• 6 selosti kuvien kera seuran Kau

kasian retkeä. (Kirjoittaja lienee Matti J. Oksanen, toirn. huom.) 

Metsälehdessä (n:o 16) oli myös artikkeli vuoden puusta (NIILO 

KARHU:"Niinipuu -vuoden puu"). OLE OSKARSSONin kirjoitus "Linden 

- årets träd" Skogsbruket-lehdessä n:o 7 ... 8 oli myös mielenkiin

toinen. Kirjoituksessa oli mm. kartta, johon oli merkitty met-
' 

säntutkimuslaitoksen jalostusaseman rekisteröirnät lehmus-kanta-

puut. Ennen kaikkea oli kiinnostuttu pohjoisista esiintymistä, 
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joita on rekisteröity mm. Lieksassa, Reisjärvellä ja Kolilla. 

Reisjärvellä kasvaa 19,5 m korkea yksilö, joka on 50 cm rinnan

korkeudelta. Suurimmat olivat Summan kartanon puistossa kasvavat 

metsälehmukset (ks. DST 1975:3, s. 84 kuva), joiden pituus on 

31m ja ympärysmitta 54 cm ja rungossa on 13 m oksatonta runkoa. 

Lehmuksesta oli myös Satakunnan luonnonsuojeluyhdistyksen jäsen

tiedotteessa n:o 2 kaksi kirjoitusta, MATTI ARONSSONin "Vuoden 

puu" sekä ILMARI KAUSEn "Metsälehmuksen esiintyminen Lounais

Satakunnassa". 

Seuran aikaisemman puheenjohtajan ROBERT RAINIOn tutkimus "Tam

men levinneisyydestä läntisellä Uudellamaalla ja Turunmaan itä

osassa" ilmestyi Silva Fennica -sarjassa n:o 2, s. 127 ..• 135. 

Siinä todetaan monet aikaisemmat levinneisyystiedot alueelta 

epäluotettaviksi ja on siksi yritetty tarkkaan selvittää, mitkä 

esiintymät ovat luonnonvaraisia, mitkä viljeltyä alkuperää. 

Rainion mukaan tammen levinneisyyden pohjoisraja alueella siirtyy 

pohjoisemmaksi. Julkaisussa on selvitys kaikista esiintymistä, 

joilla kirjoittaja on käynyt. 

Keskustelu Kentorta-männystä on jatkunut vuoden aikana. Metsä 

ja Puu -lehdessä (n:ot 3 ja 4) PETER TIGERSTEDT kirjoittaa "Koke

muksia kontorta.männyn (~ contorta) viljelystä Suomessa" sekä 

samasta aiheesta myös Teollisuuden metsäviestissä n:o 7. Hän 

mainitsee mm. että Ruotsissa istutetaan vuosittain 35 ... 40 milj. 

kontortamännyn tainta ja Suomessa 1,5 milj. ja määrät ovat jatku

vasti lisääntymässä. Syynä hän pitää kontortamännyn nopeampaa 

kasvua, joka jo taimiasteella edesauttaa taimien selviytymistä 

heinikossa kasvaessaan. Laji ei kärsi versoruosteesta ja juuris

to on voimakas tiiviissäkin maassa. Kontortamänty on siis todel

linen viljelykasvi, joka tuottaa "oikein hoidettuna iloa sekä 

silmälle että rahapussille", toteaa kirjoittaja. 

Edellisen jatkoksi UKKO RUMMUKAINEN kirjoittaa Metsälehdessä 

(n :o 44) aiheesta "Kontortamänty ei ole kotimainen puulaji". 

Hän tuo julki kokemuksia tämän puulajin viljelystä Punkaharjun 

kokeilualueella, jossa hyönteistuhot (mäntypistiäiset) , pakkas

vauriot ja viimeksi kuluneen kesän sateisuudesta johtuneet sieni

tuhot ovat vaivanneet kontortan äntyä • 
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TORSTEH IU.NCKEN kirjoittaa saaristometsistä "Skärgårdskogen" 

Finlands Naturin n:o l:ssä. Samassa numerossa PETER TIGERSTEDT 

esittelee pohjoismaista arboreetumien välistä yhteistyötä artik

kelissaan "Nordisk arboretutskott" (ks. JOUNI MIKOLAn artikkeli 

samasta aiheesta DST vol. 7:3). Metsälehdessä n:o 43 TUULIKKI 

SIMOJOKI esittelee Torsten Ranckenin ajatuksia kirjoituksessaan 

"Saaristossa kasvoi ennen salskeat metsät", jotka raiskattiin 

jo Ruotsi-Suomen vallan aikoina. 

Tässäkin lehdessä (DST vol. 4:3) käsiteltyä lyhytkiertoviljelyä 

on tutkinut V. POHJONEN (" Metsäpuiden lyhytkiertoviljely. Tulok

sia ensimmäisen vuoden kokeesta Oulussa". OUlun Yliopisto, Poh

jois-Suomen tutkimuslaitoksen julkaisu C 8 .· 42 s.). Metsäntutki

muslaitoksen Suonenjoen metsänviljelyn koeaseman tiedonantoja 

-monistesarjassa (n:o 19) ilmestyi MATTI LEIKOLAn ja PEKKA ROSSin 

tutkimus aiheesta "Paju- ja poppelipistokkaiden menestyminen 

Suonenjoen taimitarhalla kesällä 1976". Metsäalalla tohtoriksiväi

telleen JYRKI RAULOn tutkimus "Viljeltyjen raudus- ja hies

koiv:i!lcoiden valtapuiden kehitys" ilmestyi sarjassa Metsäntutki 

muslaitoksen julkaisuja 90:4. 

Dendrologisista puutarha-alan lehdistä ja julkaisuista 

Puutarha-alalla on dendrologisaiheisia kirjoituksia ollut mm. 

seuraavissa julkaisuissa: Puutarhakalenteri, Puutarha, Puutarha

uutiset, Kotipuutarha ja Trädgårdsnytt. Puutarhakalenterissa 

1977 s. 261 ..• 307 oli KAIHO MÄKELÄn ja KATRI TIITTASEN ansiokas 

kirjoitus "Avomaan koristekasvien taudi~ ja tuholaiset sekä nii

den torjunta". Vielä tämän vuoden puolella ilmestyvässä Puutar

hakalenterissa on MARJATTA UOSUKAISEN kirjoitus "Puuvartisten 

kasvien siementen esikäsittely". Toivottavasti saamme uutta tie

toa asiasta, josta tähän asti on ollut tärkeimpänä tiedon läh

teenämme PETER TIGERSTEDTin artikkeli lehdessämme (DST vol. 2:2). 

Kuukausittain ilmestyvät Puutarha ja Kotipuutarha ovat kovasti 

piristyneet vuoden aikana niin sisältönsä kuin ulkoasunsakin 

puolesta (mm. värikuvia). Puutarha seuraa kiinteästi viherraken

tamisen alan kehitystä. Siinä on erityinen "Taimitarhakuulumisia"-
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osasto ja lehteen vuoden alussa sulautunut Hedelmä- ja marja

viljelijöitten yhdistyksen "Hedelmä ja Marja" on myös tuonut 

lisänsä sisällön monipuolisuuteen. Vuoden aikana ovat lehdessä 

ilmestyneet osat rv . . . VII MARJA YLÄTALOn kirjoitussarjasta " Puut 

rakennetussa ympäristössä" ja kaupunginpuutarhuri PEKKA JYRÄNGÖN 

"Suurien puiden siirto" -kirjoitussarjan viimeinen (4.) jakso. 

"Yltöinen tiedottaa" -osastossa oli n:ossa 8 TAPIO K. KALLIOn 

kirjoitus aiheesta "Kataja- Jupiperus", jossa esitellään meillä 

koristekasveina viljellyt katajalajit . Deutsche Baumschule -leh-

den 8. numerosta on suomennettu A. BÄRTELSin (Göttingenin 

metsätieteellisestä puutarhasta) kiintoisa artikkeli "Kanerva 

(Calluna vulgaris)". 

Saman lehden "Taimitarhakuulumisia"-osastossa oli n : ossa 6 PENTTI 

LOKOSEN kirjoitus aiheesta "Arboretumi , tärkeä taimituotannolle". 

Kirjoituksessa hän esittelee Arboretumi Yltöisen toimintaa edellä 

jo mainitun tiedotteen pohjalta . Puutarhan n:ossa 4 oli taimi

tarhatuotteiden tuontitilastoja kolmen edellisen vuoden ajalta . 

Luettelosta näkyy mm . se, että seuraavia kasvilajeja tuotiin 

maahamme vuonna 1976 (suluissa lukumäärä): Betula verrucosa (428), 

Calluna (70) , Exochorda (10) , Larix (1685) , Potentilla (117 468), 

~ (15 064) , havupuita yhteensä 123 923, lehtipuita ja pensaita 

yhteensä 841 970 kpl . Joulukuun numerossa 0. LARSSON kertoo 

Amerikan kuulumisia kirjoituksessa "Amerikkalaisia arboretumeja" 

(ss . 566 •• • 567) ja SEPPO VUOKKO esittelee Suomenlinnan kasvistoa 

(ss . 562 • • . 563). PENTTI ALANKO ja OLAVI LUUKKANEN kertovat koke

muksiaan Kauko-Idän hedelmi stä kaksiosaisessa artikkelisarjas

saan "Marjoja ja hedelmiä Amurinmaalta" (n:o 1 ja 2) . Sama artik

kelisarja ilmestyi myös Kotipuutarhassa eri kuvin varustettuna 

(n : ot 1 ja 2) . 

Puutarhauutiset vastaa puutarha-alalla Metsälehteä viikoittain 

ilmestyvänä julkaisuna. Pääosan lehdestä käsittävät artikkelit 

eri viljelyskasvien hoidossa esiintyvistä pulmista ja usein hy

vinkin yksityiskohtaiset artikkelit viljelyyn ja markkinointiin 

liittyvistä kysymyksistä. Lehti pyrkii olemaan hyvin ajan 

tasalla , lehden n : ossa 34 oli mm. Immun pakina "Hampunviljelyn 

vaikeuksia ". Lehteen on tullut viime vuosina yhä enemmän myös 

artikkeleita viherrakentamisen ja taimitarhaviljelyn alalta. 

Lehden n:oissa 33, 35 ja 40 STIG PALGREN aloitti runsaasti kuvi

tetun ansiokkaan kirjoitussarjan "Koristepuut ja pensaat punta-
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rissa", jonka toivoisi jatkuvan. Artikkelisarjassa ovat ennen 

kaikkea kasvilajien käyttöä koskevat asiat olleet pohdinnan 

kohteina. Sarjan viimeisessä numerossa kirjoittaja esittää kiil

tävän tuhkapensaan (Cotoneaster ~) kohdalta, että meille 

on valitettavasti tuotettu ulkomailta materiaalia, joka voi kär

siä talvista jo Tampereen korkeudella, kun pensas yleensä on 

kestävä vielä Oulun tienoilla. Seuraavissa numeroissa LEO LIND

HOLM Harvialan taimitarhasta vastaa kotimaisen siernenen hankki

misen olevan valitettavasti taloudellisesti kannattamatonta 

yksityiselle taimitarhalle. 

Puutarhauutiset-lehden n:ossa 9 nimetön kirjoittaja esittää 

kiintoisan katsauksen "Mielenkiintoisia metsäpuiden muotoja 

Haapastensyrjän rotupuistossa". PENTTI ALANKO kirjoittaa n:ossa 

28 "Uusia koristekasveja Arnurinrnaalta". Sama artikkeli ilmestyi 

myös kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvässä Trädgårdsnytt-lehdessä 

(n:o 19), "Nya prydnadsväxter från Arnur-flodens stränder". Samas

sa lehdessä ANNELI KARHINIEMI ja TAPIO K. KALLIO kirjoittavat 

koristeomenapuista "Blornrnande paradisäppelträd" (n:o 1). 

Varsinaisessa kasvitieteellisessä kirjallisuudessa ei ollut 

vuoden aikana suoranaisesti dendrologisaiheisia tutkimuksia. 

Ehkä lähinnä on MAIRE PYYKÖN tutkimus suolan männyn kasvaimille 

aiheuttamista vahingoista Porin edustalla joulukuussa 1975 sat

tuneiden myrskyjen jälkeen ("Effects of salt spray on growth and 

developrnent of ~ silvestris L.". Ann. Bot. Fenn . 14:49 .•. 61). 

Hyvin mielenkiintoinen tutkimus, jonka "dendrologisuus" voidaan 

kylläkin asettaa kyseenalaiseksi, oli l1ARJA HÄRKÖSEN tutkimus 

pienien, alle 1 mm korkuisten limasienien esiintymisestä Helsin

gin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan puilla ja vertailusta 

luonnonmetsissä esiintyviin lajeihin ("corticolous M;::xomycetes 

in three different habitats in sauthern Finland". Karstenia 17: 

19 ••• 32). 

Nuorten luonnonharrastajien Molekyyli-lehdessä n:o 2, joka loppu

vuodesta yllättäen muutti nimensä Nuorten luonnoksi, oli SEPPO 

VUOKON artikkeli aiheesta "Talviasuisten lehtipuiden tunnistami

nen". Siinä hän esittelee kaikki kotimaiset lehtipuurnrne. 
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Jouni Mikola !? --{)//,/ 
KASVIEN TI 8T~ELLISESTÄ NIMISTÖSTÄ 

Kasvilajien kanssa puuhaileva pihatarhuri , harrastelijadendrologi 
tai vastaava joutuu aina jossakin määrin tutustumaan kasvien tie
teellise en nimistöön ja huomaa varmasti pian , että latinankielis
ten nimien käyt-öllä on tiettyjä etuja puolellaan . Ennenkaikkea, 
tieteelliset nimet ovat kansainvälisiä, lisäksi usein lyhyempiä ja 
täsmällisempiä kuin suomalaiset nimet. Eonilla koristekasveilla ja 
viljellyillä ulkomaisilla kasveilla ei suomalaista nimeä ole
kaan, tai jos on, ne ovat usein keinotekoisen tuntuisia ja samalle 
kasville voidaan käyttää useita aivan erilaisia nimiä. Ylimalkaan 
tieteellinen nimistä kuitenkin on tavalliselle kasvien harrastajal
le, metsämiehelle ja puutarhurillekin vain välttämätön paha, joukko 
ulkoa opeteltavia merkitykseltään tuntemattomia sanoja . 

Opaskirjoja t a i vaikkapa siemen- ja taimihinnastoja selaileva kasvi
tieteen hienouksiin perehtymätön henkilö joutuu harmikseen totea-
1'1a .-, n, että tieteelliset nimetkin vaihtuvat ja niitä voi esiintyä 
samalla kasvilla useita erilaisia. Suvut, lajit, muodot , alalajit, 
muunnoks et, risteytymät ja lajikkeet muodostavat käsittämättömän 
sekamelskan ja varsinkin tieteellisessä tekstissä nimien perässä 
esiintyvien auktorilisäkkeiden mer kitys jää monelle asiaan vihkiy
tymättömälle arvoitukseksi. Jotta tieteellisen nimistön käyttö ja 
J:erkitys tulisi harrastelijadendrologille ymmärrettävämmäksi, seu
raavassa yritetään selostaa tä~än nimijärjestelmän perusteita . 

Kasvien tieteellinen kaks inimijärjestelmä 

Kasvilajien latinalainen nimistä on kehittynyt ruotsalaisen bota
nistin Carl von Linnen luoman b i n ä ä r i a e n eli k a k s i -
n i m i j ä r j e s t e 1 m ä n pohjalta . Vuodesta 1867 lähtien on 
kasvien nimeämistä vart en ollut olemassa kansainväliS€t säännökset, 
joita on useaan kertaan muutettu ja tarkennettu ~ansainvälisissä 
~asvitieteen kongresseissa . Nämä säännökset määräävät uusien kasvi-
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lajien nimeämisen menet·telytavat ja annettavien nimien muodon. Niis

tä seuraa myös se, että yleisesti jo käyttöön omaksuttuja nimi ä 

joudutaan usein hylkäämään ja muuttamaan . 

Kasvien luokittelua ja niiden sukulaisuussuhteita käs ittelevää tie

teenalaa kutsutaan t a k s o n o m i a k s i. Siihen liittyy lä
heisesti kasvien nimistön selvittely. Taksonomian perusyksikkö on 
laji; tieteellisen nimistön peruayksikkönä voidaan pitää luokittelun 

lajia ylempää astetta eli sukua. Sukunimi muodostuu latinankieli
sestä tai latinaistetust& substantiivista ja se kirjoitetaan aina 
isolla alkukirjaimella. Kasvilajin nimi muodostuu kahdesta sanasta , 
aukunimestä ja lajiepiteetistä (kaksinimijärjestelmä). Laj iepiteetti 

on latinankielinen a~jektiivi tai substantiivi; se kirjoitetaan ny
kyisten suositusten mukaan pienellä alkukirjaimella . Painetussa 
tekstissä tieteelliset nime t on tapana esittää kursiivikirjaimin , 

konekirjoitustekstissä ne alleviivataan. 

Eräs kansainTälisen binäärisen nimistön etu onkin siinä, että kasvi
lajin nimestä nähdään heti jotakin sen sukulaisuudesta muihin lajei

Ain verrattuna. Näinhän ei suinkaan aina ole suomalaisten tms . kan
aallisten nimien kohdalla, päinvastoin ne voivat jopa johtaa vää 

rinkäsityksiin. Esimerkiksi lapinvuokko ei ole mikään vuokko, vaan 
paremminkin sukua ruusuilla, alppiruusu ei ole ruusu vaan kanervan 
sukulainen, jne. Vastaavia nimiesimerkkejä löytyy kaikista kielistä . 
Latinalaisen nimistön muuttuessa ja kehittyessä tutkimuksen myötä 
kansalliset nimet useinkaan eivät seuraa perässä , ja niinpä esimer
kiksi sypresseiksi tai seetreiksi (cypress, cedar; Zypresse ; kedr) 
nimitetään monissa kielissä muihinkin kuin Cupressus- tai Cedrus

sukuihin kuuluvia havupuulajeja (Chamaecynaris, Taxodium, Juniperus, 

Cryptomeria, Thuja) ~ cembra , ~- ko r aiensis) . 

Täydelliseen latinankieliseen lajinimeen liitetään varsinkin tie

teellisessä tekstissä tavallisesti viittaus lajin "keksijään", 

henkilöön, joka lajin on kuvannut ja nimennyt. Nimen antaja eli 

a u k t o r i ilmaistaan yleensä lyhennettynä, vain nimen ensim

mäisellä tavulla. Erotukseksi varsinaisesta lajinimestä sitä ei 

painotekstissä kursivoida. Es i merkiksi saksanjalokuusen täy-
dellinen nimi on Abies alba fo, ill., jossa h ill. on lyhennys auktorin
nimestä Miller. Vastaavasti Lamb . viittaa Lambertiin, Thunb. Thun
bergiin, jne. Po ikkeuksena ovat kaksinimijärjestelmän luoja 
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Carl von Linne sekä sveitsiläinen botanisti De Candolle, jotka 
ovat nimenneet niin paljon kasvilajeja, että heistä käytetään auk
torilyhenteissä pelkkiä nimen alkukirjaimia, ensinmainitusta L. ja 

j ä lkimmäisestä DC . 

"Oikean" kasvinnimen vaatimukset 

Kasvitieteilijät ovat aikojen kuluessa kuvanneet ja nimenneet 

uusia kasvilajeja usein tietämättä, että joku toinen on jo aikai
semmin ehtinyt kuvata saman lajin toisella nimellä. Kansainvälisten 
niListösäännösten eräänä päätar koituksena on poistaa päällekkäi
syyksistä aiheutuvat sekaannukset . Ne sisältävät selvät periaatteet 
siitä , mitä samalle kasvilajille annetuista nimistä on pidettävä 

oikeana. 

Hyväksyttävän, "virallisesti" oikean kasvilajin (nimen) täytyy täyt
tää kolme päävaatimusta . Ensiksi , nimen täytyy olla määrätyllä 

tavalla j u 1 k a i s t u • Pätevään julkaisemiseen sisältyvät 
mm. ehdot, että l at inalaisen nimen itsensä pitää täyttää tietyt 
Luodellise t vaatimukset ja kyse isestä uudesta kasvilajista pitää 
esittää latinankielinen kuvaus sellaisessa tieteellisessä julkai
sussa , joka on yleisesti kasvitieteilijöiden saatavissa. 

Toiseksi , vanh i MOalla julkaisusääntöjen mukaan oikealla ja siis 
tieteellisesti pätevällä l aj inkuvauksella on etuoikeus, p r i 0 _ 

r i t e e t t i , ja se syrj äyt tää kaikki samalle kasvilajille 

myöhemmin annetut s y n o n y y m i t eli samaa tarkoittavat ni
met; sellai setkin jotka ovat jo vak iintuneet yleiseen käyttöön. 
Kustakin kuvatusta lajista on tallennettava t y y p p i n ä y t e, 
jonka perusteella voidaan jälkikäteen todeta, mitkä nimet ovat 

synonyymejä . Pelkän sanallisen l ajikuvauksen perusteella tätä ei 
useinkaan voida ratkaista. 

Kolrr.as lajinimen hyväksyttävyyteen va i kut tava näkökohta liittyy 

kasvikunnan 1 u o k i t t e 1 u u n • ~loi tteetto1r:alla tavalla jul
kaistu varha i s in lajinkuvaus on yleensä prioriteettiperiaatteen 
leukaan pätevä , mutta sekin voi ~uuttua. Kasvikunnan evoluution ja 
sukulaisuussuhteiden tutkimuksen tuloksena joudutaan nimittäin 

usein jaka~aan vanhoja kasv i sukuja tai lajeja pienempiin osiin, 
kahdeks i tai us earmaksi uudeksi suvuksi tai lajiksi. J..yös päinvas

taista, olenassaolevien eri suku- tai lajinimien yhdistä_r.istä ta

pahtuu . Kasvi en n i i istön 1uodolliaista virh cellisyyksistä sekä 
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nimien prioriteeteista aiheutuvan nimien muuttumisen voidaan toivoa 
vähenevän ja loppuvankin ennenpitkää. Sensijaan kasvien luokittelun 
tarkentaminen tulee varmasti jatkuvasti synnyttämään kasvinnimien 
muutoksia. Nimistön epävakaus on väistämätön harmi, josta ei päästä 
täydellisesti eroon , vaan joka tieteellisen tutkimuksen edistymisen 
vastapainona on siedettävä. 

Kasvien tieteellisten nimien kirjoitustavassa esiintyy pientä vaih
telua. Usein ihmetellään, pitäisikö kirjoittaa Pinus silvestris vai 
sylvestris, Evonymus vaiko EuonymUI (jälkimmäiset ovat oikein). 
Kielellisistä yksityiskohdista kiinnostuneilla samoinkuin niille, 
jotka haluavat tietää mitä latinalaiset nimiyhdistelmät suomeksi 
tarkoittavat, on olemassa tarkoitukseen sopivia opaskirjoja . ~~uuta
mia löytyy tähän kirjoitukseen liittyvästä kirjallisuusluettelosta . 

K1ten tieteelliset nimet muuttuvat? 

Linna esitti vuonna 1753 ilmestyneessä "Species plantarum" -teokses
saan kaksiosaiset latinalaiset nimet useille kasvitieteilijöiden 
siihen mennessä kuvaamille lajeille. Tämä teos muodostaa l ähtökoh
dan nykyiselle kasvinimistölle ; sitä vanhempia l aj inkuvauksia ei 
otetakaan huomioon nimien prioriteettiperiaatetta sovellettaessa. 
Sitten Linnan aikojen nimistö on kokenut suuria muutoksia . Entis
aikojen kasvitieteilijöillä oli paljon enemmän kasvikuntaa kuvatta
vana ja luokiteltavana kuin nykyisillä botanisteilla . Siks i he 
usein luokittelivat lajinsa aluksi hyvin karkeasti laajoihin sukui
hin ja suurpiirteisiin lajeihin. Esimerkiksi Linne ryhmitti useim
mat tuntemansa havupuut yhteen ja samaan sukuun Pinus . Tavallisen 
kuusen lajinimeksi hän antoi Pinus abies, eurooppalaiselle lehti
kuuselle Pinus larix. 

~yöhemmät tutkijat katsoivat vä lttämättömäksi sijoittaa kuuset ja 
lehtikuuset omiin sukuihinsa erilleen männyistä. Näin syntyivä t 
suvut Picea ja ~· Prioriteettisäännösten mukaan a lkuperä inen 
lajiepiteetti on siirrettävä muodostettavaan uuteen sukuun jos se 
suinkin on mahdollista. Siten tavallisen kuusen täydelliseksi ni
meksi tulisi~ abies L., mutta tätä nimiyhdistelmää Linna ei 
koskaan esittänyt. Tällaisissa nimenmuutostapauksissa lajin ensim
mäinen auktori merkitään lajinimen perään sulkeisiin ja lisäksi 
esitetään uuden nimiyhdistelmän auktori. Näin Pic ea abiesin täy
delliseksi nimeksi on tullut Pic ea abies (L. ) Karst . Sa manlaiset 
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kahden auktorin (toinen sulkeissa) lajinimet ovatkin hyvin taval

lisia, mutta ne kuvastavat vain pientä osaa kasvien nimistön läpi

käymistä muutoksista . Esimerkiksi Linnen euroopanlekti

kuuselle antamasta nimestä ei lajiepiteettiosaakaan ole voitu säi

lyttää , vaan sille on hyväksytty Linnen aikalaisen, englantilaisen 

puutarhuri- botanisti ?·tillerin antama nimi Larix decidua l1ill. 

Nyös t äs tä lajista vielä usein käytettävä nimi Larix europaea DC. 

on prioriteettisäännösten perusteella virheellinen synonyymi. 

Auktorimerkintä täsmentää 

Auktorinnimen esittäminen kasvin latinalaisen nimen yhteydessä on 

tieteellisessä tekstissä ja joskus muissakin yhteyksissä tärkeätä, 

sillä va in sen avulla lukija voi tarvittaessa saada selville ni

men alkuperän sekä varmuuden siitä, mistä kasvilajista todella on 

kysymys . Kansainväliset nimistäsäännökset ratkaisevat , mikä 

lajinimi on milloinkin pätevä ja mitkä hylättäviä synonyymejä, mutta 

ei kukaan tutkijakaan voi olla jatkuvasti selvillä tieteen viimei

simmistä käsityks istä . Useilla lajeilla on samanaikaisesti käytös-

sä eri nimiä. Käytännön puutarhureille ja me tsämiehille tuttu 

tapaus on pohjoisamerikkalainen douglaskuusi , joka aiemmin tunnettiin 

nimillä Pseudotsuga douglasii ja ~ · taxifolia. Nykyinen oikea 

nimi on prioriteettisäännön perusteella~. menziesii . Kyseessä 

on tietenkin yksi ja sama laji useiden eri botanistien kuvaamana 

ja nimeämänä. Täydellisinä nämä nimet kuuluisivat Pseudotsuga 

nenzies~~ (Hirb.) Franco, synonyymi~· douglasii (Lindl.)Carr . ja 

sy~onyymi ~ · taxifolia (Lamb .)Britt . 

On uyös tapauksia , että kaksi eri kasvilajia on saanut eri botanis

teilta aivan saman nimen, ja tällöin ainoastaan tieto nimenanta

jista pelastaa pahemmalta sekaannukselta . Dendrologian piiristä ewi

l~erkkinä voisi mainita Pohjois-Amerikan läns irannikon hemloki t: 

Tsuga mertensi~na (Bong . )Carr. ja Tsuga nertensiana Lindl . & Gord . 

ovat kaksi eri lajia. hnsinmainit~u on voimassaoleva oikea lajinimi, 

j ä lkiMr:äinen puolestaan on synonyymi ni~elle Tsuga hetero-

Ehylla (Raf . )Sarg. 

Auktorin mainitseminen on siis tarpeen, kun halutaan määritellä 

käs iteltävä laji tarkasti ja yks iselitteisesti. Tällainen täsmälli

syys kuuluu yleensä vain tieteen piiriin , eikä sitä missään tapauk

sessa tarvitse soveltaa tavallisissa lehtikirjoituksissa , taimisto-
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luetteloissa ja -hinnastoissa taikka esim. t~än lehden usein 

"puolitieteellisissä" artikkeleissa. Puuttuvathan ne useimmista 
oppi- ja käsikirjoistakin. Toisaalta harrastelijan ja käytännön 
ammattimiehen ei pidä säikähtää luulemaan tekstiä tieteen salakie

leksi, jos niitä tule~ eteen. Niitä voi esiintyä täysin yleistajui
sessakin artikkelissa ; ehkä kirjoittaja on ottanut ne ~ukaan vain 

täsmällisyyden vuoksi tai tottumuksesta, ehkä nahdollisten asian

tuntijalukijoiden kritiikin varalta. 

Alalajit, muunnokset, muodot ja hybridit 

Kasvilajien luonnonpopulaatioissa tapahtuu jatkuvasti pieniä geneet
tisiä muutoksia. Laajoilla alueilla tai erillisinä esiintyminä kas

vavilla lajeilla nämä muutokset eivät pääse leviämään yli koko lajin 
eaiintymisalueen, mutta voivat paikallisesti yleistyä leimaa

antaviksi koko lajille erikoisten ekologisten tekijöiden aiheutta
man luonnonvalinnan, muista lähisukuisista lajeista siirtyvän gee
niaineksen tai sattuman seurauksena. Ne johtavat yleensä aikojen 
kuluessa lajin jakautumiseen ja erilaistumiseen uusiksi lajeiksi. 

L a j i n rajaaminen ei ole mikään yksinkertainen tehtävä. Suur
piirteisesti periaatteena pidetään, että kaksi keskenään lähisu

kuisten ka&Yiyksilöiden joukkoa (populaatiota) kuuluu eri lajei
hin, jos niiden välillä voidaan havaita selviä eroja ulkoisissa 

ominaisuuksissa eivätkä ne lisäänny keskenään . 

Eri lajien yksilöt eivät siis luonnonoloissa normaalisti risteydy 
keskenään. Tämä määritelmä jättää vielä paljon tulkinnanvaraa. 

Jokainen dendrologian harrastaja tietää , että aivan "kelvolliset" 

lajit esim. lehtikuusten suvussa risteytyvät helposti, jos saavat 

siihen tilaisuuden, mutta toisaalta suomalaisen ja vaikkapa turk
kilaisen tai itäsiperialaisen tavallisen männyn kesken ei luonnossa 

tapahdu lisääntyo istä, vaikka ne luetaan (toistaiseksi?) samaan 

lajiin ~ sylvestris L. 

Luonnossa kasvilajin geneetti sen ouuttumisen ja erilaistuMisen 

vaiheina ja asteina voidaan erottaa a 1 a 1 a j e j a (subspecies) 

tai muun n o k s i a (varietas), alunperin kuvatusta l~jista 
muodoltaan tai ekologialtaan poikkeavia kasvipopulaatioita . Näitä 
on erotettu varsinkin laa jalle levinneiden kasvilajien esiintymis

alueiden eri osista. Hetsäpuilla tällaisia alalajeja tai muunnok

sia nimitetään usein maantieteellisiksi roduiksi. Es~erkkeinä 
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mainittakoon ~ contorta Dougl . (var . contorta=nimirotu , rotu 

johon lajin tyyppinäyte kuuluu) , ~ . contorta var. latifolia S. Wats. 

ja~ · contorta va r. murrayana (Balf . )Engelm. sekä Pseudotsuga ~

ziesii (l'Iirb . )Franco (var . menziesii , nimirotu) , g, . menziesii 
var . caesia ( Schwer.) Franco ja~· menziesi i var. glauca (Beissn . ) 

Franco . 

Alalajien ja Illuunnosten tieteelliset ni!!!et ova t siis kolmiosaisia. 

Lajinsisäistä ryhmää osoittavaa lisäkettä (ssp ., var.) kolmannen 

ninen edes s ä ei painoteks tissä kursivoida eikä konekirjoituksessa 

alleviivata. Huunnos on itse asiassa alalajia alempi taksonominen 

ryhmä , ts . laji pitäisi voida jakaa alalajeihin ja alalajit edel

leen muunnoksiin . Tällä ei kuitenkaan ainakaan puuvartisten kasvien 

luokittelusaa näytä olevan sanottavaa merkitystä . Käytännössä 

ssp . ja var. ovat jokseenkin samanarvoisia ryhraiä ja usein näitä 

käytetäänkin sekaisin sanasta asias ta. 

f'iuunnosta alempi lajins isäinen kategoria on m u o t o (forma) . 

l••uodoiksi on a i kai serr:r.:in kuvattu ja nimetty runsaasti pieniä poik

keavien yksilöiden r yhmiä ja yksittäisiä kasveja , etenkin puutarha

tai muuhun viljelyyn luonnosta otettuj a tai jalostuksella aikaan

s aatuja erikoisia kasvityyppe jä .(es i r". Populus tre~ula f . erecta 

Sylvem , ~ glabra f . exoniensis (C . Koch)Rehd . ) . Viljelymuotoja 

on nime tty melko vapaa sti myös muunnoksiks i , tekemättä selvää eroa 

nuunnoksen ja muodon välillä . Nykyisin kaikille viljellyistä kas

vimateriaa leis ta valituille tai jalostetuille sekä edelleen vil

jelykäyttöön monistettaville kasvimuodoille on omat uudet nimeämis

tapansa , joihin palataan jäljempänä. Kolmiosai s ia latinankielisiä, 

t a rvittaessa auktorimerkinnällä va rus tettuja alalaji-, nuunnos- ja 

I.:uotonimiä ( ssp ., var ., f.) tulisikin soveltaa va in luonnossa il

n eneviin lajinsisäisiin poikkearJiin . 

Lajiristeytyriien nimet esitetään yleensä siten , että molemnat van

hei:mlaislaj ien l a j iepi te eti t ot etaa n muka an ( euona esiintynyt nai

nitaan ensiksi , isä j ä lkimmäi senä) ja niiden väliin nerkitään x 

(e s i m. ~ decidua x leptolepis). Lajihybridille voidaan antaa 

r,yös uusi kaksiosainen nimi , mutta merkintä x säilytetään mukana 

risteytyrnäluonnetta osoittamassa (esirn . Larix x eurolepis Henry , 

Clema tis x jackmannii T. ,Joore) . H:'l. rvinais ille eri sukuihin luo-
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kiteltujen lajien välisille hybrideille on annettu uusia sukunimi
äkin, joissa x merkitään sukunimen eteen (esirn, x Laburnocytisus 
adamii Schneid. , x Cupressocyparis leylandii Dallim , ) . 

Viljelylajikkeiden ninistö 

Puutarha- tms. viljelytaloudessa syntyneiden tai erityisesti jalos
tettujen kasvi muotojen nimeämistä varten on 1960-luvulla kehitetty 
uusi kansainvälinen säännöstö. Menettely poikkeaa luonnonvaraisten 
kasvien nimeämistavoista, joita edellä on käsitelty ja joita aikai
semmin sovellettiin myös viljeltyihin muotoihin ja muunnoksiin . 
Nykyisin nämä lajinsisäiset poikkeamat nimetään viljelykasveina 
1 a j i k k e i k s i (saks. Sorte , engl. cultivar tai variety). 
Lajikelisänimi liitetään kaksiosaisen latinalaisen lajinimen 
jatkoksi samaan tapaan kuin ssp ,-, var.- tai f.-lisäke luonnonkas
veilla. Uusia lajikeniniä ei kuitenkaan enää esitetä latinaksi, 
vaan niiden tulisi edustaa jotakin elävää kieltä , Ne erotetaan 
lajinimestä yksinkertaisilla lainausmerkeillä ja kirjoitetaan isolla 
alkukirjaimella. Niitä ei painotekstissä kursivoida eikä alleviivata 
konekirjoituksessa. Auktoreita ei mainita lajikenimien yhteydessä. 

Joitakin esimerkkejä 11 moderneista11 lajikenimistä : ~ platanoides 
'Faassens Black' (tai ~ platanoides cv. Faassens Black), 
Rosa x alba ' 1'1aiden's Blush', ~ foetida 'Persian Yellow' , Rosa 
rugosa 1 F ,J. Gro otendorst ', Potentilla fruticosa , ,,[äne lys 1 , 

Juniperus virginiana 'Skyrocket', Lonicera caprifolium ' Dropmore 
Scarlet', Rhododendron japonicum ' Koster 's Brilliant Red '. 
Viljelylajikkeista, jotka ovat lajihybridisyntyisiä, jätetään la
tinalainen lajiepiteetti usein kokonaan pois, esim. Rhododendron 
'Cunningham's White', Clenatis 'Ville de Lyon', Syringa 'i•adame 
Lemoine', Malus 'Hopa'. Lajike-epiteetti voi käsittä~ 1-3 sanaa . 

Vanhoja, ennen uusien nimistäsääntöjen muotoutumista käyttöön
otettuja puutarhamuotojen var.- ja f.-nimiä voidaan kuitenkin 
edelleen pitää pätevinä. Tosin nekin esitetään nykyään usein uutta 
kirjoituste.paa noudattaen, vaikka lajikenimet olisivat latinalais
peräisiä (esim . Pinus sylvestris 'Globosa', Populus nigra 'Italica', 
Juniperus chinensis ' Pfitzeriana Aurea' , Picea ~ 'Pumila Glauca' , 
Chamaecyparis obtusa ' Nana Gracilis') . 
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Niilo Karhu 

SEURAN SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN 

Dendrologian Seuran ensimma~nen 10-vuotiskausi alkaa vähitellen 
täyttyä . Meillä on siten jo runsaasti kokemuksia seuran toiminnasta 
ja sen muodollisista puitteista - säännöistä. Ne laadittiin perusta
vassa kokouksessa 20.10.1969 ja hyväksyttiin saman vuoden lopulla 
oikeusministeriössä . 

Perustamisvaiheessa säännöt tietenkin sorvattiin seuran tarkoituk
siin silloisen näkemyksen mukaan mahdollisimman hyvin soveltuviksi. 
Käytännön toiminta on nyt vakiintunut ja osoittanut, että sääntö
jen eräät kohdat kaipaavat korjaamista ja tarkistamista . Erityises
ti kaksi kohtaa kaipaa uudistamista. Toinen on seuran hallituksen 
jäsenten toimikausi ja toinen seuran toiminnasta päättävien koko
usten ajoittaminen paremmin toimintaan sopiviksi . Samalla on luon
nollisesti tarkistettava säännöt kokonaisuudessaan ja tehtävä nii 
hin esimerkiksi yhdistysten sääntöjen yleisen kehityksen edellyt
tämät muutokset. 

Hallitus on alustavasti käsitellyt sääntöjen muuttamista ja asetta
nut asiaa valmistelemaan kolrnijäsenisen toimikunnan. Myös seuran 
syyskokous 1977 on ajatuksen hyväksynyt . Seuraavassa esitetään 
- sanoisinko keskustelun pohjaksi - muutamia ajatuksia tulevan uu
distuksen keskeisistä kohdista. 

Valtiollisessa elämässärnrnrne hallituksen pitkäikäisyys on tavoitel 
tava ja arvokas päämäärä . Seurarnrne toiminnassa ei ilmeisestikään 
tähän tule pyrkiä . Paras ratkaisu olisi erovuorojärjestelmä, joka 
toisaalta takaisi hallituksen toimissa riittävän asiantuntemuksen 
jatkuvuuden, mutta samalla tarjoaisi mahdollisuuden hallituksen 
jäsenten vaihtumiseen . Hallituksen jäsenyys olisi esimerkiksi 
kolmivuotinen, jolloin kolmannes jäsenistä olisi vuosittain ero
vuorossa. Seuran kokouksen vallassa olisi sitten - niinkuin nyky
istenkin sääntöjen puitteissa - panna vaihtuvuus käytäntöön. Kun 
kokemukset kuitenkin vahvasti puhuvat uudelleen valinnan puolesta , 
voitaisiin kokousta hieman auttaa ottamalla sääntöihin välittömän 
uudelleenvalinnan kieltävä säännös. Se takaisi hallituksen pakol 
lisen uudistumisen . Eri asia tietenkin on, onko sellainen käytäntö 
seurarnrne toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. Kovin pahaa 
hallituskipeyttä ei liene esiintynyt, joten uudelleenvalinnan 
kielto taitaa olla turha. 
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Samalla on ratkaistava myös seuran puheenjohtajan valinta : kulkee
ko hänkin kolmivuosikierrossa vai valitseeka kokous hänet vuodeksi 
kerrallaan, kuten nykyisin. Varapuheenjohtajan valinta voitaisiin 
hyvin jättää hallituksen tehtäväksi, mikä on yleinen käytäntö mo
nissa yhdistyksissä. Hallitus valitsee myös seuran toimihenkilöt, 
sihteerin, varainhoitajan ja lehden toimittajat . Heidän tehtävän
sä, mm. jäsenkortiston pitäminen sekä seuran lehden tilaukset ja 
postitukset , olisi määrättävä säännöissä. 

Henkilökysymyksiä paljon tärkeämmät ovat ne muutokset , jotka saan
töihin olisi tehtävä toiminnan tehostamiseksi . Nämä muutokset kos 
kevat seuran sääntömääräisiä kokouksia ja niissä käsiteltäviä 
asioita . Meillä on toiminta- ja varainhoitovuotena kalenterivuosi 
ja meillä on kaksi päättävää kokousta . Kevätkokous päättää menneen 
ja alkaneen vuoden raha-asioista ja toiminnan suuntaviivoista kun
kin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Samassa kokouksessa pääte
tään seuraavan vuoden jäsenmaksuista . Käytännössä tämä on merkin
nyt sitä , että kokous pidetään viimeisenä mahdollisena viikonlop
puna ja retkeilyllä , johon saattaa osallistua vain muutamia jäseniä. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio s~~s vahvistetaan siinä 
vaiheessa , kun 5 kuukautta toimintavuodesta on jo kulunut. Se 
merkitsee myös sitä , että jokainen toimintavuosi alkaa itse asiassa 
vasta toukokuun lopulla . Se mitä hallitus alkuvuodes ta tekeekin, 
tapahtuu käytännössä jäsenistön mielipidettä kuulematta. Myös seu
raavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen puoli vuotta etukäteen 
on vaikeata , kun todellinen rahantarve ei vielä ole selvästi näh
tävissä . Syyskokous puolestaan rajoittuu nykyisellään pelkästään 
henkilöasioihin , se suorittaa elo- marraskuussa (käytännössä tähän 
asti aina marraskuussa) seuraavan vuoden puheenjohtajiston ja 
hallituksen vaalin . 

Mielestäni olisi paljon järkevämpää siirtyä normaaliin yhdistys 
käytäntöön ja pitää sääntömääräinen vuosikokous helmi - maaliskuussa. 
Se käsittelisi niin toimintaa , raha- asioita kuin henkilövalintoja
kin koskevat asiat . Kokousasioiden ohella vuosikokouksessa voisi 
olla myös esitelmä tai alustus , jonka aiheeksi sopisi erinomaises
ti kulloinkin vuorossa oleva vuoden puu, miksipä ei jotakin muu
takin ajankohtaista . Tällä tavalla vuoden toiminta tulisi lyödyksi 
lukkoon jo viimeistään maaliskuussa , mikä antaisi mahdollisuuden 
esimerkiksi keväiseen viikonloppuretkeen jo ennen toukokuun lop
pupäiviä, jotka ovat koulujen päättymisen vuoksi erittäin huono 
ajankohta . 

Kevätkokous ja syyskokous voitaisiin säilyttää sääntömääräisinä 
tilaisuuksina, mutta ne olisivat ohjelmakokouksia, joko pelkästään 
sellaisia tai johonkin talkoo- tai tutustumisretkeen liitettyjä. 
Kevätkokous sopisi luonnonkin puolesta johonkin kesäkuun puoli
väliin ja syyskokous puolestaan syys-lokakuulle, jolloin siihenkin 
Vielä vois i yhdistää jonkin lyhyen tutustumisretken. Ylimääräisiä 
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kokouksia voitaisiin pitää tarpeen mukaan esimerkiksi talvikaute
na, jolloin ohjelmaan sopisivat vaikkapa kuvaukset ja kuvat kesä
kauden retkistä. 

Muita sääntöihimme tarvittavia muutoksia ei tässä yhteydessä ole 
aiheellista yksityiskohtaisesti käsitellä, koskapa ne ovat pääosal
taan sääntöteknillisiä ja rutiinimuutoksia. Jokunen sana kuitenkin 
niistäkin. Hallituksen tehtävät voitaisiin mainita sääntömääräi
sesti. Tilinpäätös ja -tarkastus on muutettava aikaisemmaksi, jos 
siirrytään kevättalven vuosikokoukseen. Kokouskutsujen lähettämi
nen jäsenille on muutettava esim. päivälehdissä ilmoittamiseksi, 
sillä postitus rasittaisi aivan liikaa talouttamme. Sitä ei ole 
viime aikoina suoritettukaan, vaan kokouskutsut ovat menneet jä
senille tiedotuslehden välityksellä. Muitakin ilmoitusmahdolli
suuksia on varattava, sillä lehden toimituksessa, postituksessa 
tms. saattaa aina sattua odottamattomia viivästymisiä. 

Äänestysmenettely kokouksissa, sääntömuutosten vireillepano, seu
ran lopettamismenettely sekä varojen ja arkistojen kohtalo siinä 
tapauksessa ovat nekin asioita, joista olisi oltava ehkä nykyistä 
selvemmät määräykset seuran säännöissä. Siitäkin huolimatta, että 
niitä harvoin tarvitaan, joitakin toivottavasti ei koskaan. 

On kuulunut sellaisiakin mielipiteitä, että seuran nimi 
"Dendrologian Seura" olisi liian tieteellinen ja siten vieroksu
mista aiheuttava. Dendrologia on kieltämättä outo termi - aivan 
säännöllisesti joutuu seuran nimen merkitystä selittämään, kun 
seurasta ulkopuolisille jotakin mainitsee. Yhtä selvästi ja ly
hyesti asian kertovaa nimeä lienee kuitenkin vaikea keksiä, joten 
lienee tyydyttävä nykyiseen - ja tehtävä sitä sekä seuran toimin
taa tunnetuksi. Sehän on jokaisen jäsenen velvollisuus omassa 
ympäristössään. 
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Leena Hämet-Ahti 

RODININ PUISTO - PIENI TUNTEMATON ARBORETUM RHODOKSEN SAARELLA 

Noin 3 km Rhodoksen kaupungista etelään on pieni Rodinin kylä, jossa 

aikoinaan Rhodoksen kuuluisa puhekoulu sijaitsi. Cicero, Caesar ja 

Marcus Aurelius muitten muassa oppivat puhetaitonsa juuri tässä kou

lussa. Kylän vieressä on jyrkkäseinäinen, syvä rotkolaakso, Rodinin 

laakso, jonka pohjalla vesi virtaa läpi vuoden. Kesällä tämä laakso 

muodostaa jyrkän vastakohdan ympäristön kulottuneille mäntyjä ja 

sypressejä kasvaville kumpareille. ltalialaisltaudella (1912-43) rot

kon pohjalle rakennettiin puronvartta reunustavia kävelypolkuja sil

toineen ja istutettiin monilajineo puisto, joka nykyään täyttää koko 

laakson rehevänä ja varjoisana keitaana. Tämä puisto on dendrologisesti 

mielenkiintoinen ja siellä kasvaa useita itäisen Välimeren alueen luon

nonvaraisia ja viljeltyjä puulajeja kuten idänplataani (Platanus 

orientalis), keltis (Celtis australis), eukalyptuslajeja (Eucalyptus 

globosus ym.), juudaksenpuu (Cercis siliquastrum), oleanteri (Nerium 

oleander), kermestammi (Quercus coccifera), pistaasialajeja (Pistacia 

lentiscus, ~· terebinthus, ~· ~), mustapoppeli (Populus nigra), 

agave, palmulajeja (esim. viuhltapalmuihin kuuluva Trachycarpus excelsa) 

ja mäntyjä (esim. Pinus brutia) vain muutamia mainitakseni. 

Rotkolaakso lienee vajaan kilometrin pituinen, mutta kävelyä kannattaa 

jatkaa jonkin matkaa kanjonin päässä olevan lähdealueen ohitse. Siellä 

laakso jatkuu matalana, kuivana uomana, jonka pohja on täynnä puna- ja 

valkokukkaisia oleanteripensaita. 

Rodiniin pääsee helposti busilla. Puistossa on myös pieni eläintarha, 

jonka komeat riikinkukot kiinnostanevat dendrologin lapsia. 
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VIINIKÖYNNÖS VILLINÄ HELSINGISSÄ 

Suomalaiseen maisemaan kuulumaton lehtien muoto aiheutti keskey

tyksen työmatkaani Helsingin Huopalahdessa eräänä syyskesän päi

vänä 1977. Lähempi tarkastelu osoitti oudon kasvin viiniköynnöksek

si (~ vinifera), joka rehevänä ja terveenä rönsyili rataval

lilla ja kiipeili lähipensaissa jyrkän kallionseinämän kupeessa. 

Kasvin esiintyminen näissä maisemissa oli yllätys, koska sen nor

maali levinneisyysalue on Keski-Euroopasta etelään. 

Esiintymispaikka viittaa satunnaiseen siemenestä syntyneeseen yk

silöön. Viiniköynnöstä on aikaisemminkin tavattu villiytyneenä, 

lähinnä kaupunkien kaatopaikoilla , mm. Helsingissä, Tampereella ja 

Kuopiossa . Nämä esiintymät samoinkuin kaikki viljely-yritykset 

avomaalla ovat ilmeisesti jääneet hyvin lyhytikäisiksi. 

Kuten oheisista kuvista toivottavasti näkyy, nyt löydetty viini

köynnös on niin rotevavartinen ja reheväkasvuinen, että sillä 
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täytyy olla ikää jo useita vuosia . Sen säilyminen talvien ylm 

johtunee siitä, että se on suurimmaksi osaksi hautautunut auratun 

lumivallin alle . Lumettornana aikana taas suojaa on antanut korkea 

kallionseinä. Mikäli tämä esiintymä jatkossakin kestää Helsingin 

talvia, se voisi hyvinkin olla kasvullisen monistamisen ja koriste

kasvina kokeilemisen arvoinen . Ei kuitenkaan vielä ilmoiteta tarkem~ 

min sen kasvupaikkaa , jotta sen olemassaolo ei vaarantuisi aina

kaan asianharrastajien kokeilu- ja keräilyinnon takia. 

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

NILSSON, GUNNAR, 1976. Taimitarhaviljely. Kirjayhtymä , Helsinki . 
136 sivua, 63 kuvaa. Hinta 29:-. 

Kauan kaivattu on tullessaan tervetullut. Vuoden 1976 lopulla näki 
päivänvalon uusi kirjanuorukainen, Gunnar Nilssonin Taimitarhavil
jely suomenkielisenä laitoksena. Vanhat alan kirjaveteraanit, Pato
mäen sekä Lehtonen - Jokelan taimistokirjat antanevat kohteliaasti 
keskeisen hyllypaikan t ä lle nuorukaiselle (kovin paljoa se ei hyl
lytilaa tarvitsekaan). Uskon että "vanhukset" ovat omalla leppoi
salla tavalla mielissään - pääseväthän ne nyt kuluttavan käsikir
jakäytön jälkeen hyllyn harvemmin käytettyyn osaan, suora- mutta 
repaleselkäisinä tiedon säilyttämisteoks ina. 

Tämä nuorukaiskirja on alunpitäen ruotsalainen. Käännösurakan ja 
samalla soveltamisen Suomen oloihin, mihin on liittynyt runsaasti 
karsintaa ja uuden kirjoittamista, on tehnyt pitkäaikainen taimi
tarhaviljelymme kehityksen kärkihahmo, puutarhaneuvos Olof Larsson. 
Kirja on Kirjayhtymän kustantama ja se on ammatt ikasvatushallituk
sen tarkastama ja hyväksymä oppikirja. 

Suomenkielinen laitos on pehmeäkantinen, sidonta vaikuttaa kuiten
kin lujalta. Ulkoasu ja otsikointi ovat hyvin selkeät . Sanonta on 
nasevaa, melko lytyttä ja asiapitoista, kuten käyttö- ja oppikir
jassa pitääkin. Kuvitus on runsasta ja tekstiä selkeyttävää. 

Kirjan sisällysluettelo lupaa paljon, mutta tuohon "höyliin" lu
paukseen nähden sisältö antaa vähän - ei, tätä ei ole käs itettävä 
moitteeksi. Kirja on melko suppea, nutta kuitenkin se kattaa koko 
taimitarhaviljelyn kentän. 

Sisällöllisesti kirja lähtee etenemään taimita~haviljelyn edelly
tyksistä yrityksen rakenteeseen, tairnitarhan koneisiin , tuotanto
tekniikkaan . Tämä osa kirjasta on hyvin asiantuntevaa ja aikaansa 
seuraavaa tekstiä. J'i_yös rationaalinen tail'l ien massatuotanto on 
otettu huomioon. 

Kasvitauteja, tuholaisia ja rikkakasveja sekä niiden torjuntaa 
on käsitelty hyvin suppeasti ja melko mitäänsanomattomasti. Kirjan 
käyttö oppi- ja käsikirjana edellyttääkin ajankohtaisten kasvin
suojelualan julkaisujen käyttöä oheisaineistona. Markkinoinnin 
kohdalla on esitettynä Pohjoismais sa käytössä olevat taimien ikä 
ja kokomerkinnät, taimitarhatuotte i den kauppakelpoisuusvaatimukset 
sekä tarkastettujen käyttötaimien tuotantokaavio . 

Kaikki tavanomaiset lisäysmenetelLät kirjasta löytyvät, nutta nii
den kohdalla olisin kaivannut sei -~kaperäisempää ja enenmän yksi
tyiskohtiin menevää , tarkempaa esitystä, esim . tavallisimpien kas
vilajien siementen esikäsittelystä sekä sumumonistusmenetelmistä . 
Käytettäessä kirjaa taimitarhaviljelyn oppikirjana joudutaan sitä 
näiltä kohdin runsaasti täydentämään. 

Lisäysosan jälkeen käsitellään taimien jatkokasvatus pikkutaimesta 
myyntikuntoon kasvityyppiryhmitte in. Seuraavia otsakkeita löytyy: 
hedelmäpuut, marjakasvit , kujanne- ja puistopuut , köynnöskasvit, 
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koristepensaat, havupuut , jne . Erityisen ilahduttavaa on , että 
myös ryhm~.ruusujen kasvatus on kirjassa selostettu. Ehkä tämä on 
alkusysäys ennakkoluulottomalle yrittäjälle kestävien , kotimaisten 
ruusuntainten tuottamiseen . 

Aikaisemmin suomenkielisissä taimitarhakir joissa julkai sematonta 
tietoa on luku astiataimien viljelystä . Lukuun on kerätty kaikki 
se varma ja koettu tieto mitä ast i aviljelystä on Suomessa saatu . 
Taimitarhaviljelyn suunnittelun, lajivalinnan ja taimikaupan kan
nalta tärkeä osasto on kirjassa viimeisenä , siinä esitetään koris
tekasvien menestymisalueet Suomessa ja eri menestymisalueille suo
siteltavat koristekasvilajit . 

Kirjassa on paljon hyvää - oikeastaan kaikki on hyvää . Si inä luo
daan selkeä läpileikkaus tuotantomuodosta taimitarhaviljel y. Luki
ja ja opiskelija kuten myös opettajakin jää kaipaamaan kasvisuku-, 
laji- ja lajikekohtaisia lisäys- ja vi.ljelyohjei.ta . Hutta se onkin 
ehkä jo toisen ja laajemman teoksen aihepiiriä . 

l.Ukään kirjahyllyn koriste- esine tämä kirja ei ole , kuten niin 
monet kotipuutarhavärittei set puutarha- alan yleisteokset ovat . 
Gunnar Ni lssonin Taimitarhaviljely on halpa ja hyvä a mJ'Jattimiehen 
ja - naisen oppi -, käsi- ja käyttökirja . 

Näitä teoksia 
hankkii 

Dassa böcker 
anskaffar 

AKATEEMINEN 
KIRJAKAUPPA 
AKADEMISKA 
BOKHANDELN 

Keskuskatu 1 
00100 Helsinki 10 

Centralgatan 1 
00100 Helsingfors 10 

Puh. 651122 Tel. 

Anssi Kranni la 
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VEDEL, H., ALS, R. & RASMUSS~, A. 1977 . Välimeren puut ja pensaat. 
Tanmi. Painettu Portugalissa . 128 siv., kuvitettu . Hinta 29: -. 

Ulkomailla on ilmestynyt useitakin matkailijoille tarkoitettuja , 
mm . Välioeren maitten kasvistoa käsitteleviä teoksia . On syytä on
nitella kustantajaa , että se on meillä ensiMmäisenä saanut markki
noille kirjan, jonka tarve on ollut ilmeinen jo vuosikausia . On ni
mittäin yllättävää todeta , kuinka matkat vaikuttavat aktivoivaati 
sellaisiinkin, j otka eivät ole kasveista yleensä kiinnostuneita . 
Matkatoimistojen oppaille esitetään runsaasti kasveja koskevia ~J
symyksiä ja t ava llisimpien matkakohteessa esiintyvien kasvien tun
teminen kuuluukin hyvän matkaoppaan välttämättä osattaviin asioihin . 

Esiteltävänä oleva k irja r akentuu runsaan ja hyvän piirroskuvituk
sen varaan . To isaalta tekstiä on eräistä lajeista peräti vähän ja 
se on i käänku i n saanut sopeutua kuvitukselta j ääneiden aukkopai k
kojen täytteeksi. Helppolukuiseksi ja havainnolliseksi tavall i sen 
turistin oppaaksi k irja on tarkoitettukin . Pääosan sivuista vievät 
runsain värikuvapiirroks in elävöitetyt lajikuvaukset. Lisäksi on 
luvut Välimeren alueen ilmastosta ja kasvillisuudesta sekä luku 
"Puut u skonnossa ja taiteessa" . Kartakkein esitellään l!luutamien 
puitten levinneisyyt tä sekä ne seudut maapallolla , missä on saman
tapaista kasvillisuutta ja ilmastoa ( "Välmerenilmaston alueet '' ). 
Näihin lukuih in kannattaa perehtyä tar koin . Itse lajivalikoillahan 
on aina k ompromissin tulos ja joskus tällaisissa kirjoissa näkyy 
silmiinpistävästi, millä seuduilla Välimeren alueella tekijät ovat 
vierailleet. Tässä kir jassa on pyritty tasapuolisesti ottamaan 
esimerkkejä eri kasviheimoista . ··lonesta kasvista jää kaipaamaan 
tietoa, miten yleisesti niitä tapaa luonnos s a ja viljeltyinä . 
Tuskin esim . serbian- tai kaukaasiankuusta näkee "Aurinkorannikonu 
puistoissa . 

Suomentajat (Harja ja Pertti Uotila) ovat joutuneet laatimaa n mo
nille kasveille suomenkieliset nimet ja mielestäni onnistunee tkin 
siinä. Kekseliä iltä nimiltä vaik"Uttavat mm . siveydenpuu , koL~ioka 
ja piipensas . Nonessa tapaukse s sa nir. i on muodostettu suoraan kas
vin tie.t eelli sestä nir.1estä , mikä onkin aivan paikallaan , koska 
samantapaiset nimet ovat usein käytössä pai kallisissakin kasvin
nimissä , kuten kasuariini, kistus , kassia, jujuba , lagerströmia, 
efedra, kesteri , tamariski ja kelt i s . Joissakin tapauks i ssa on 
tehty muutoksia voimassaolevaan käytäntöön (vrt . Puutarhakasvien 
nimistö, 2.muuttamaton painos 1975, Puutarhali iton opaskirjoja 13). 
Esim huonekumipuu on saanut nimek seen kuMiviikuna j a ka ik:d suo
menkieliset nimet on k ir joitettu yhdyssanoiksi , J.ikä lieneekin 
vallitseva käytäntö tällä hetkellä . 

Kaiken kaikkiaan tä.I:J.ä 1cätevänk okoinen kirja kannattaa ottaa :nu1,aan 
etelänmatkalle, vaikkapa viimeisenä ostoksena ennen konee s een me
noa. Siihen ehtii kyllä tutustua jo l entonatkalla ja s itten peril
l ä sen avulla löytää nimen monille vas taantuleville puille j a pen
saille sekä muuta mielenkiintois ta asia a niis tä . Äirjan lopus sa on 
ki~jallisuusluettelo , jossa mainitui s t a t e oks i s ta ~aa liaätietoja . 
Useita ni istä on saatavana kirjakaupoi s t a- J .• e j a. toi s ia voi os taa 
edullisesti lomak ohteesta . 

Pentti Al an1co 

Lehtemme viime nun eross a e s itelty c;r;:;L.,R &: ,.;EU3~Lin ajUKirja 
("Die lveiden l!.'uropas") on valitettavast i j o l oppuurl1yyty . 'i' i e t 
täväst i uutta pa inos ta ei ol e tulossa . 
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SYYSKOKOUKSEN SATOA 

Dendrologian Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä 
Tieteellisten seurain talolla 22 . 11 . 1977 . Kokouksen avasi Leena 
Hämet- Ahti toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi . Sääntöjen 
mukaisesti valittiin kokouksessa seuralle toimihenkilöt seuraavaa 
kalenterivuotta varten. Esityslistan mukaan valittiin ens~n kokouk
sen puheenjohtajaksi Leena Hämet-Ahti ja pöytäkirjan tarkastajiksi 
Osmo Heikinheimo ja Lalli Laine. Hallituksen jäsenten lukumäärä 
päätettiin pitää entisenä eli kolmenatoista. Hallituksen puheen
johtajaksi valitt ru in edelleen Leena Hämet - Ahti ja varapuheenjohta
jaksi Niilo Karhu . Muut hallituksen jäsenet valittiin myös uudel 
leen paitsi Pentti Alanko ja Robert J . Rainio , jotka olivat ilmoit
taneet haluavansa jättää paikkansa hallituksessa . Heidän tilalleen 
valittiin taimitarhaviljelijöitä edustamaan Bo Knape ja amatööri 
dendrologien edustajaksi Leo Pilz. Tilintarkastajiksi valittiin 
edelleen Osmo Heikinheimo ja Mikko Ylänen, varatilintarkastajiksi 
valittiin niinikään uudelleen Kaj Friman ja Axel Tigerstedt . 

Henkilövalintojen jälkeen kokouksessa keskusteltiin ensi kesän 
retkestä Pohjois - Suomeen, josta lisää toisaalla tässä l ehdessä , 
sekä seuran sääntöjen uudistamisesta . Säännöissä on useissa koh
dissa ilmeisiä puutteita . Sääntöjen muutosasiaa valmistelemaan on 
asetettu työryhmä, joka kevättalvella esittää ehdotuksensa seu
ran yleisessä kokouksessa. 

Loppuvuoden toiminnasta ilmoitettiin , että tänäkin vuonna järjes
tetään joulukuusisavotta seuran rahatilanteen parantamiseksi. Ensi 
vuoden toiminnasta mainittiin kesäretken lisäksi puistokävelyt , 
joita jatketaan tulevanakin kesänä arki - iltoina . Kevätkokouksessa 
1977 suoritetun äänestyksen perusteella on hallitus valrunnut 
"Vuoden Puuksi 1978" tervalepän , josta saamme lisätietoja ensi 
vuoden tiedotuslehdissä . 

Varsinaisten kokousasioiden tultua käsitellyiksi esitettiin 
kuvia Dendrologian Seuran tekemältä matkalta Kaukaasiaan kesällä 
1977 . Matkasta kertoivat Olavi Luukkanen, Martti Koponen ja 
Peter Tigerstedt . Kokouksessa oli läsnä 54 seuran jäsentä, joille 
kaikille kiitos aktiivisesta osallistumisesta ~ 

Sihteeri 
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NUKKUVAT LAPPIIN LÄHTIJÄT: H E R Ä T Y S 

Ilmoittautumisaika meni jo umpeen, mutta vieln ehdit 

mukaan, jos nopeasti ilmoittaudut. Ajoissa ilmoittautuminen 

on ehdottoman välttämätöntä, jotta majapaikkoja osattaisiin 

varata riittävä määrä. Lehden painoon mennessä on ennakko

ilmoittautumisia tullut 37 kpl. Retken kustannukset 

noussevat 700 mk:n paikkeille , kun laskelmaan otetaan mukaan 

osittainen täyshoito. Tarkemmin kustannukset voidaan arvioida, 

kun retkelle lähtijöiden maärä tiedetään. Retkiohjelmasta 

ja kustannuksista tiedotetaan vuoden 1978 ensimmnisessä 

'Dendrologian Seuran Tiedoituksia'- lehden numerossa.Ilmoit

tautumiset sihteerille ( Katso edellinen nUMero ) . 

Jo~~olla Lappiin 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SUMi>'J.ARIES OF THE i"'AIN ARTICLES I N THIS I SSUE (Vol. 8 , No. 4 , 1977) 

FilWISH DENDROLOGICAL LITERATURE OF TH:l!: YEAR 1977 
by Pennt i Alanko (pp . 123-1 30) . 

A rev i ew of books , mimeogr aphs , articles and research papers 
etc . concerni ng dendrology , whi ch were published i n Finl and 
during the year 1977 . 

ON THE SCIENTIFIC UOi•I~NCLATUR.r": OF PLAUTS 
by Jouni Nikola (pp . 131 - 139) . 

A general presentati on of the basic principles of the bi nomi a l 
botanical nomenclature , mainly intended for anateur dendrolo~
ists . The structure and format i on of latin names for speci~s 
subspecies , varieties , forms , hybrids and cultivars are ' 
described and the reasons of the canges in plant nomenclature 
are discussed . 

TH~ RUL~S OF TH.B 1J.!'JfDROLOGICAL SOCI~TY SHOULD Bi R~VI .liD 
by Niilo Karhu (pp . 140- 142) . 

The Finnish Society of Dendrology was forned and its rules 
wer approved at the end of 1969 . In t~is article some poi nts 
of the rules are discussed and revisions are SU";gested 
in order to improve the activities of the society . 
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JOUKKOJULKAISU 

DENDROLOGIAN SEURAN JÄSENIKSI 

ovat tervetulleita kaikki puista ja pensaista tavalla 
tai toisella , harrastuksen tai aMmatin puolesta kiin 
nostuneet , biologit , puutarhaväki , metsämi ehet ja - nai
set , na i semansuunnittelijat , pihatarhurit ja 
harrastelijat . 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäseTh~aksun seuran 
ps - tisiirtotilille 419 92- 1. Vuonna 1978 he~~ilö
jäsenmaksu on 30 mk , opiskelijoilta 10 mk . Aina i s 
j äsenmalcsu on 500 mk . 

Dendrolog i an Seuran Tiedotuksia - lehden vanhoja vuosi
kertoja Vol . 1 - 8 (1970- 77, 4 numeroa joka vuosi) 
on edelleen saatavana . Niistä veloitetaan aina kuluvan 
vuoden jäsenm~~sun suuruinen hinta vuosikertaa koht i 
(1977 20 mk . 1918 30 mk) . Tilaukset voi tehdä maksa 
malla seuran tilille vastaavan sumr:an ja merki tsemällä 
tilillepanekortin tiedonanto- osaan halutut vuosikerrat . 

JÄSENI1AKSUT 1977 

Vuoden 1977 jäsenmaksun laiminlyöneille on hiljattain 
lähetetty ~ui stutus asiasta . Jäsenet , joilta maksua ei 
kuulu tiedotuslehden No 1/1978 imest~iseen -.e~"lessä , 
poistetaan lehden postituslistalta . 
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