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YHDEKSÄNNEN TOIMINTAVUODEN ALKAESSA 

Dendro l ogian Seuran 9. toimin~avuoden alkaessa seuran hallituk

se s sa on tapahtunut muutoksia: Pentti Alanko ja Robert Rainio 

halusivat jättää hallituksen jäsenyyden ja heidän tilalleen 

valittiin syyskokouksessa yksimielisesti Bo Knape ja Leo Pilz. 

Jo aikaisemmin syksyllä varainhoitaja Paavo Olkanen halusi luo

pua tehtävästään ja varainhoitajaksi hallitus pyysi Paula Havak

sen . Kiitän sekä eronneita hallituksen jäseniä että entistä 

varainhoitajaa heidän toiminnastaan seuran hyväksi ja toivon hei

dän jatkuvasti osallistuvan seuramme toimintaan. 

Tämä vuosi tulee pääosin olemaan seurasaamme e dellisten kaltai

nen: keskeisiä asioita ovat lehden ohella retket, kokoukset, sa

votat ja vuoden puu, joista tässäkin numerossa puhutaan. Halli 

tus on lisäksi viime kevätkokouksessa saamamme vihjeen kannusta

mana valtuuttanut Pentti Alangon aloittamaan "puuoppaan" valmis

telutyöt . Yritämme ensi vaiheena saada eri kirjoittajilta leh

dessämme julkaistaviksi maamme luonnonvaraisten ja viljeltyjen 

puu- ja pensassukujen määrityskaavat, joita toivomme jäsenistöm

me kokeilevan. 

Seuramme jäsenmäärä on ennallaan. On hyvin todennäköistä, että 

maassamme on paljon henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita 

toiminnastamme, mutta eivät tunne seuraamme. Jokaisella jäsenel

lä on mah dollisuus tehdä seuraa tunnetuksi - vaikkapa tilaamalla 

lehden vuosikerta lahjaksi. l·lyös toimintatapojemme monipuolista

misessa ja lehden kirjoituksissa tarvitsemme jäsenistön apua: 

jokainen pienikin vihje on tervetullut. 

Kiitän menneestä vuodesta ja toivon sekä seuralle että jäsenis

tölle menestystä kuluvana vuonna . 

Leena Hämet - Ahti 
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TERVALEPPÄ - vuoden puu 1978 

Vuoden puukai 1978 Dendrologian seuran hall itus on valinnut terva
lepän (Alnus glutinosa). Ha luamme täl lä valinnalla kiinnittää huo
miota tähän erikoislaatuiseen kotimaiseen puuhun , sen merkitykseen 
luontomme jäsenenä ja sen käyt t ömahdollisuuksiin . 

Lepät kuuluvat koivukasvien heimoon (Be tul a ceae). Suvussa 
lienee noin parikymmentä lajia, joista monet ovat matalah 
koja, monirunkoisia, pensasmaisia . Useimmat lepät ovat 
viileän tai lauhkean vyöhykkeen kas veja , joita yhtä Andien 
lajia lukuunottamatta tavataan vain pohjoisella pallonpuo
liskolla. 

Tervaleppää on miltei koko Euroopas sa pohj ois - ja koillis 
osia lukuunottamatta (Jalas & Suomi nen 1976), länsi - Sipe
riasaa (Obin yläjuoksulla) sekä Kaukasuksella, Vähä-Aasias
sa ja Lähi - Idässä . 

Suomessa tervalepästä tavataan lehtimuodoltaan ja lehtien 
karvaisuudelta erilaisia muotoja , joita ovat kuvanne e t mm . 
Kujala ( 1924 , 1965), Her tz (19~~) , Saarnijoki (1946) ja 
Hylander (1 957) . 

Tervalepän l äh in sukulainen on harmaaleppä ( ~. incana), ja 
nämä kaksi voivat risteytyä helpost i. Monimuotoinen ja 
toisinaan vaikeasti tunnistettava risteytymä (!. x 
pubescens ) näyttää olevan l öydettävissä sellaisilta pai
koilta, joilla kantalajit kasvava t yhdessä, ~uita t erva
lepän suku l aisia ovat Koraikan ja Etelä-Italian A. cordata , 
Koill is -Aasian monirotuiset ! · hi rsuta ja !· jap~nica sekä 
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pohjoisamerikkalainen Ison Valtameren rannikkoalueen A. 
rubra. Kaikki mainitut suosivat tervalepän tavoin erilaisia 
rantakasvupaikkoja ja voivat kasvaa suuriksi, järeärunkoi
siksi puiksi. 

Hertz, M. 1933: Outoja leppiä. - Suomen Metsätiet.' Seura 
Huomioita 1:1-4. 

Hylander, N. 1957: On cut-out leaved and small-leaved 
forms of Alnus glutinosa and A. incana. - Svensk Bot. 
Tidskr. 51:437-453· 

Jalas, J. & Suominen, J. 1976: Atlas Florae Europaeae. 3· 
Salicaceae to Balanophoraceae. - 188 pp. Helsinki. 

Kujala, V. 1924: Tervaleppä (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.) Suomessa. - Metsätiet. Koelait. Julk. 71 
1-269. 

-"- 1965: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - tervaleppä. 
-Teoksessa Jalas, J. (toim.), Suuri Kasvikirja 2: 
91-96. 

Saarnijoki, S. 1946: Die Schlitzblättrigkeit der Erlen 
und Birken im Lichte von Rnckschlägen und einigen 
Kreuzungen. - Metsätiet. Tutkimuslait. Julk. 34(2)1 
1-68. 

Siis 1978 huomiomme kohteena on tervaleppä~ 

Leena Hämet-Ahti 
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Ahti Mäkinen 

TERVALEPÄN KASVUPAIKOISTA JA EKOLOGIASTA SUOMESSA 

/lbtl /lt~j ?i__,J!vttN.V 
Vuoden puuksi valittu tervaleppä tunnetaan meillä ennen kaikkea Järvi

Suomen ja Itämeren vehmaitten rantojen korist eena, jonka tuuhea lehväs

tö kesäisin pehmentää maiseman piirteitä. Ilmakuviatakin tervalepikot 

voi tunnistaa sademetsän kaltaisesta latvustostaan. Rantojen ohella 

tervalepän mieluisia kasvupai kkoja ovat .puronvarret ja kosteat painan

teet. Kohosuon reunakorpeen se näyttää joutuneen vastoin tahtoaan. 

Tervaleppä vaatii menestyäkseen ennen kaikkea vettä, mieluummin hitaas

ti vaihtuvaa, sekä valoiaan ja ravinteisen kasvupaikan, kernaimm in vast

ikään vedestä paljastuneen lähteiden kastelaman vesijättömaan . Paksu

turpeisia soita ja liian happamia maita s e karttaa. Sen pahimpia vihol

lisia ovat ihminen, joka muuttaa pohjaveden korkeu tta ja raivaa parhaat 

lepikot pelloiksi! kuusi, joka valtaa vii meisetkin l ehtomaat sekä rah

kasammal, joka estää lepän suvullis en uudi stumisen ja muuttaa kasvu

alustan happamaksi. 

Suomessa tervalepän puuraja kulkee likimain Kemijokivartta ylös Rova

niemelle ja sieltä Kuusamon eteläpuolitae kaakkoon . Pitkin Itämeren 

rannikkoa ja sisäsaaristoa lahtien pohjukoissa tapaa pieniä tervalep

pämetsiköitäkin, harvoin kuitenkaan hehtaaria laajempia. Sisämaan 

tunnetuimmat tervalepikot ovat Pälkäneen, Sääksmäen ja Tammelan vesi

jättörannoilla, Hirvensalmella ja Lohjalla. Yhtenäisten kasvustojen 

pohjoisraja seuraa aivan rannikkoa Kokkolasta Kokemäenj oelle, josta se 

mutkittelee Tampereen kautta Mikkelin tienoille ja edelleen Saimaan 

etelärantoja kaakkoon Karjalan kannaksella. Tämä tervalepän "metsän

raja"on osaksi maaperästä johtuva . Päijänteen ja Sai maan jylhät kal 

lioiset rannat antavat elintilaa vain yksittäisil le puille . Kasvualus 

taa merkittävämpi levinne isyyteen vaikuttava ekologinen tekijä on kui-
. , .. .. , 11.4 ~· ( IWv>v•~v,_,.--'l,<'/v 1:.4 ) 

tenk1n 1lmasto, lepathan ovat tunnetust 1 halla~arkoja (Schalin & Sep-

pälä 1964). Talvikuukausien isotermit ja niitä s euraileva +3,5°C vuo

den keskilämpötila määräävät todennäköisesti yhtenäisten tervaleppä

kasvustojen pohjoisrajan (vrt . Kolkki 1966). Toki pi eniä metsiköitä 

on pohjoisempanakin siellä, missä edafiset ja paikallisilmastotekijät 

ovat suotuisat. 
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Kuva 1. (Kansikuva) Hiirenporrasvaltaista tervaleppäkorpea Pälkä
neellä Mallasveden vesijättötasanteella. Lähdepurojen 
kastelemat välikköpinnat ovat luhtakasvien valtaamia. 
Tämän metsikön puuston keski - ikä on n. 60 v. ja rinnan
korkeusläpimitta keskimäärin 27 cm. 

Kaikki valokuvat kirjoittajan. 

Kuva 2. Tervalepän 
(Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.) levinneisyys
rajat Euroopassa 
Meusel et al. 1965 
mukaan. 

Tervalepän kokonaisalue ulottuu Perämereltä Välimerelle ja Irlannista 

Länsi-Siperiaan. Mereisenä kasvina laji seurailee itä- ja etelärajoil

laan 51 cman vuotuista isohyeettiä, toisin sanoen puuttuu niukkasatei

silta alueilta. Sen optimaaliset kasvuolosuhteet oTat joesain Valko

Venäjän - Puolan tulvamailla, missä 30-metrisetkään lepät eivät ole 

harvinaisia (Glava~ 1972). Tervaleppä voi kasvaa sekä Ohutturpeisilla 

soilla että kosteissa lehdoissa. Rajan vetäminen näiden kasviyhdyskun

tien välille on vaikeaa, kuten Kujala (1924) on todennut. Joe ryhmitte

lemme !luonnontilaiset tervalepikot niiden aluskasvillisuuden mukaan, 

päädymme hyvin monenlaisiin kasviyhdyskuntiin vesinevoista korpiin ja 

puna-ailakkilehtoihin. Kenttäkerroksen valtalaji on usein leimaa 

antava. Mutta vaikka valtalajit vaihtelevatkin eri tyypeillä, osa alue

kasvillisuudesta - mm. eräät sammallajit - seuraavat uskollisesti ter

valeppää. Alavilla rannoilla johtuvat aluskasvillisuuden muutokset 

tervalepän luonnehtimissa meteiköiesä usein maankohoamisesta ja sen 

aiheuttamasta pohjaveden alenemisesta. Valoa vaativat rantakasvit, 

ruoko, suursarat tai vihvilät eivät kestä puuston varjoatueta ja vähe-
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nevää kosteutta. Tilalle tulevat ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), 

mesiangervo (Filipendula ulmaria) tai nokkonen (Urtica ~) vähä

lukuisina seuralaisineen. Maan edelleen kohotessa vadelma (Rubus 

idaeus) runsastuu kuivuvalla lehtomaalla, missä ikääntyvät lepät hil

jalleen alkavat kelautua ja kuusi valtaa alaa. Tässä onkin valmiina 

tervaleppävaltaisten rantalehtojen sukkessiosarja, joka toki aina ei 

ole täydellinen. Kehitys on samansuuntainen sekä sisämaassa että ran

nikolla. Purojen varsilla ja kosteissa painanteissa kasviyhdyskunnat 

voivat olla pysyvämpiä kuin alavilla rannoilla, missä maankohoamisen 

vaikutus on suurin. 

Alati koateilla kasvupaikoilla, kuten tulvarannoilla, puronvarsilla 

ja lähteisillä vesijättömailla, aukkession kulku on edellisestä poik

keava. Lähtökohtana niilläkin on yleensä suursarojen muodostama vesi

neva, johon tervalepät leviävät, mutta ravinteiaempi alusta tai läh

teisyya tuovat paikalle luhtakasveja ja kehitys johtaa kohti luhtane

voja ja -korpia, Lepät kaavattavat tyvelleen jälkijuuria ja "kiipeä

vät" yhdessä saniaisten kanssa ylös välikköpintojen mutalammikoista. 

Samoille mättäille tulee joukko varjokasveja ja näin on syntynyt tyy

pillinen tervaleppäkorpi. 

Muutamien lounaisimman Suomen pienten järvien rannoilla tervaleppä 

voi seurata pinnanmyötäistä umpeenkasvua rehevillä luhtaisilla pai

koilla. Useat tervaleppäkorvet voitaneen lukea luhtasoihin (Eurola 

& Kaakinen 1977), joitten keskeisen osan ne muodostavat Etelä-Suomessa. 

Saravaltaiset rantatervalepikot 

Useimpien matalien järvenrantojen kasvillisuusvyöhykkeisiin kuuluu 

:selvä saravyöhyke ja meren rannalla usein vihvilä-saran.iitty (~ 

gerardi, Carex nigra). Järvien rannoilla tämä vyöhyke peittyy nor

maalisti kevättulvien alle, mutta saattaa maankohoamisen, vesiensään

nöstelyn tai sateiden niukkuuden vuoksi paljastua jonain keväänä koko

naan. Hyvän siemenvuoden sattuessa ilmestyy tiheä tervalepän siemen

taimisto saramättäiden lomaan vesijätölle. Yhden kasvukauden aikana 

taimet varttuvat muutaman sentin, ja jos seuraavan kevään tulva jää 

lyhytaikaiseksi, taimisto voi kehittyä rauhassa. Nopeammin varttuvat 

nuoret taimet peittävät varjostuksellaan heikommat ja samalla harvan

tavat saraikkoa. Eräässä tällaisessa savimaan kasvustossa 10-vuotiaat 
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Kuva 3. Tervalepän rinnankorkeusläpimitan (d 1.3) ja iän (y) välinen 

suhde erilaisilla kasvupaikoilla Etelä-Suomessa. 

taimet olivat 5,5 m1n pituisia ja vielä niin tiheässä, että vaivoin 

saattoi tunkeutua taimiston läpi. Kaikkialla törrötti keloutuneita, 

kilpailussa hävinneitä sormenpaksuisia "puita" ja elävätkin lepät 

olivat puhdistuneet oksistaan jo kahden metrin korkeudelle. Vanhimmat 

yksilöt olivat rinnankorkeusläpimitaltaan 12 cm ja kasvaneet siis kuo

rellista läpimittaa yli 1 cm/v ja pituutta yli 0,5 m/v. Kantovesat 

voivat ylittää nämäkin luvut nuoruusvuosinaan. 

Usein tervalepikon ja rannan välissä on pajuvyöhyke. Se kuuluu osana 

sukkessiosarjaan, mutta joskus lepät leviävät vesijätölle nopeammin 

kuin pajuviita. Ahvenanmaalla ja Selkämeren rannoilla tiheä tyrnipen

saikko (Hippopha~ rhamnoides) ja Kaakkois-Suomessa suomyrtti (Myrica 

gale) korvaavat usein pajureunuksen. 

2 Ranta-alpi- ja kastikkavaltaiset lepikot 

Jyrkemmillä rannoilla ja varsinkin kivisellä maalla rantakasvien vyö

hykkeet puristuvat avove den ja kangasmetsän väliin. Vedenpinnan vaih

telut ulottuvat lepikkoon saakka, mutta karu aaltojen huuhtoma kasvu

alusta, jäälauttojen puristus ja tuulet vaikuttavat puuston ulkonäköön. 
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Paksut oksat kaareutuvat· veden yläpuolelle ja taivuttavat rungon usein 

järvelle päin, sillä oksien puuttuessa maan puolelta usein kokonaan 

vastapainoa ei ole, Lepät ovat iäkkäitä ja keloutuvat muutaman metrin 

päässä jyrkästä rannasta. Uusia taimia syntyy lähes joka vuosi, mutta 

harvat selviävät puiksi. Tällaiset rantoja reunustavat tervalepikot 

antavat useille Etelä-Suomen rannoille tyypillisen vehmauden, vaikka 

puita olisi harvassakin. 

3 Mesiangervovaltaiset tervalepikot 

Yleisimpiä tervaleppälehtoja niin meren rannoilla kuin sisämaassakin 

ovat mesiangervovaltaiset lepikot, joita Kujalakin (1924) on maininnut 

mm, Ahvenanmaalta. Mesiangervon ekologinen amplitudi on laaja, mutta 

kosteutta suosivana valokasvina se hakeutuu samanlaisilla kasvupaikoil 

le kuin tervaleppäkin - bikeville ·hiesu- ja savirannoille. Tulvaa se 

kuitenkin karttaa ja muodostaa usein jyrkän vyöhykerajan rantasaraikkoa 

vastaan. Leveälehtisenä ja runsaskarikkeisena mesiangervo tukahduttaa 

useimmat kilpailijansa. Vain varhaiset kevätlajit, kuten valkovuokko 

maan lounaisosissa, viihtyvät mesiangervopaikoissa. 

Näissä lehdoissa tervaleppä viihtyy kenties parhaiten. Kasvuolosuhteet 

ovat sille lähes optimaaliset: riittävästi kosteutta, nuori ravinteinen 

kasvualusta ja vähän kilpailijoita. Lepän vuotuinen läpimitan kasvu 

vaihtelee 7-10 mm (vrt. Glavac 1972). Yleensä puiden runko on suora 

ja puhdistuu hyvin oksista . N. 4 m:n välein kasvavien tervaleppien 

on havaittu saavuttaneen tukkipuun mitat (10' ja 20 m) jo 40 vuoden 

iässä, eikä latvustokilpailu ole haitallista . 

4 Nokkosvaltaiset tervalepikot 

Nokkosvaltaisia tervalepikoita on edellistä h ieman kuivemmilla paikoil 

la. Joskus niissä tapaa humalan lepän runkoa kiertämässä. Nokkonen 

lienee alkuperäinen, ehkä humalakin . Tyypillistä on kuohkea, rakeinen 

ruskomaa tai harmaa multa savikerrosten päällä, joskus hyvin ohuena 

kerroksena, toisinaan lahokantojen ympärillä desimetrien vahvuisena. 

Maan typpipitoisuus ei ole niin korkea kuin nokkosen kasvupaikoilla 

asumusten lähellä. Suuret, puhtaat nokkoskasvustot eivät ole harvi

naisia, niitä olen kuvannut mm . Lempäälästä, Pälkäneeltä ja Sää ks

mäeltä. 
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Kuva 4. Saaristoesa ja avoimilla rannoilla tervalepät ovat tuulen 

armoilla, mutta juurtuvat lujasti kiviseen maahan. Kasvu

paikkaolosuhteiden lisäksi myös perintötekijät vaikuttaYat 

puiden ulkonäköön. 

Nokkosvaltaisiesa lepikoissa puut ovat yleensä hyväkasvuisia ja suora

runkoisia kuten angervovaltaisissakin. Ensimmäinen siementaimiete 

syntynyt sukupolvi harventaa itse itsensä, mutta seuraavat kantovesa

polvet kilpailevat keskenään vanhuuteen saakka, ellei ihminen muuta 

kehityksen suuntaa. Yhteen kantoon voi syntyä toista kymmentä juuri

vesaa, mutta näistä harvoin useampi kuin kolme kasvaa käyrärunkoisiksi 

tukkipuiksi. 

5 Vadelmavaltaiset tervalepikot 

Vadelmavaltaiset lepikot ovat yleisiä meren rannalla kivisellä moree

nialustalla tai hiekkamailla, mutta myös sisämaassa vastaavilla kasvu

paikoilla. Tuulisilla rannoi lla, etenkin saaristos sa, lepät ovat ma

talia ja mutkarunkoisia, usein spifyyttijäkälien (Hypogymnia physodes, 

Pseudevernia furfuracea ym.) peittämiä, sisämaassa enemmän arvopuun 

näköisiä. 
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Samalla kun kosteutta suosivien rantakasvien osuus vähenee, kangas

metsien ja lehtojen lajista lisääntyy ja myös kuusi alkaa tunkeutua 

pensaskerrokseen syrjäyttäen vähitellen lepän ja muutkin valokasvit, 

Näin syntyneet kasviyhdyskunnat kuulunevat Cajanderin (1_902) kuvaamiin 

puna-ailakkilehtoihin (kts. myös Kujala 1924). 

6 Nevaimarrevaltaiset tervaleppäkorvet 

Ravinteisuudeltaan kaikkein parhaita ovat nevaimarteen (Thelypteris 

thelypteroides) ja kurjenmiekan (Iris pseudacorus) luonnehtimat ter

valeppäkorvet. Niitä on muutamia jäljellä pääasiassa lounaisimman 

Suomen kalkkialueilla. Keski-Euroopassa ne ovat sen sijaan yleisem

piä (vrt. esim. Bodeux 1955, Matuszkiewicz et al. 1958, Jurkevit§ 

et al. 1968), 

Maamme nevaimarrekorvissa kasvaa joukko harvinaisia suokasveja, väli

köissä myös tyypilliset luhtalajit Calla palustris, Carex rostrata ja 

Lysimachia thyrsiflora, usein myös Iris pseudacorus, mättäil lä kotoi

sia korpikasveja mm. Calamagrostis phragmitoides, f• canescens ja 

Viola palustris. Merkillisin tapaamani kasviyhdyskunta on Ahvenan

maalta ja Kirkkonummelta löytämäni nevaimarrekorpi, jossa keskikokoi

set tai sitä pienemmät tervalepät kasvavat lautalla avoveden päällä, 

Puut ovat uloimpana kallistuneet tai painaneet lauttaan syvennyksen, 

johon kertyy vettä ikään ku in kasteluvesi suureen istutuskuoppaan. 

Kiinteämmällä alustalla (myöhempi kehitysvaihe) lepän jälkijuuret 

ovat kasvattaneet tyvimätästä, mutta väliköt ovat edelleen "pohjat

tornia". Myös Kujala (1 924) mainitsee kaksi esimerkkiä Etelä-Suomesta 

tähän korpiryhmään kuuluvista tervaleppäkasvustoista. Nykyisin puu

vartisten kasvien osuus pinnanmyötäisessä umpeenkasvussa on meillä 

siinä määrin harvinaista, et tä tällaiset suot pitäisi ehdottomasti 

rauhoittaa. 

7 Kurjenmiekkavaltaiset tervaleppäkorvet 

Toisen eutrofisen korpikasvustojen r yhmän muodostavat ne rantojen 

luhtasuot, joiden tunnuslajina esiintyy kurjenmiekka (~ pseud

~). Niissä ainakin puustolla on vielä yhteys mineraalimaahan, 

vaikka turpeen muodostus luhtakasvien suuren biomassan vuoksi onkin 

voimallista. Alustan märkyys asettaa rajoituksia puuston kasvulle. 

Lepät ovat harvassa ja kituliaita, vaikka muodostavatkin korkeita 
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Kuva 5. Nevaimarteen ja kurjenmiekan luonnehtimat tervaleppäkorvet 

ovat maassamme ainutlaatuisia kasviyhdyakuntia. Niitä on 

jäljellä enää muutaman puron suistossa umpeen kasvavan lam

men rannalla Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan kalkkialueilla. 
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tyvimättäitä. Mättäillä kasvaa myös pajuja, joskus paatsamaa ja 

muutama kuusentaimikin. Välikköpintojen avovesi peittyy kesällä kur

jenmiekan, sarojen, vehkan ja irtokellujien vihreään verhoon. Heh

taarien suuruisena tällainen kukkiva k~rjenmiekkakorpi etsii vertais

taan Suomen kasviyhdyskunnista. Vahinko vain, että luonnontilaisia 

kasvustoja on jäljellä enää muutama maamme lounaisimmassa kolkassa 

purojen suistomailla. Tosin sekundaarisen rehevöitymisen seurauksena 

on syntynyt joitakin tämäntapaisia korpikasvustoja asutuskeskusten 

liepeille, mutta ne eivät ole pysyviä, jos kohta luonnonvaraisetkin 

kurjenmiekkakorvet ovat vaarassa tuhoutua. 

8 Hiirenporrasvaltaiset tervaleppäkorvet 

Suurimman tervaleppäkorpien ryhmän muodostavat suursaniaisten, useim

miten hiirenportaan (Athyrium filix-femina) luonnehtimat kasvustot 

(kuva 1). Ne ovat lähteikköisiä, upottavia korpia, joiden välikköpin

nat ovat luhtakasvien (Calla, Lysimachia thyrsiflora, Cicuta, Potentilla 

palustris ya.) peitossa tai osittain paljaita. Sammaletkin (mm. 

Calliergon cordifolium, Brachythecium ja Mniaceae-lajit) kiipeävät 

mättäiden reunoille tai veteen pudonneiden oksien päällä. Purojen kee

kiuomat pysyvät osittain sulina talvellakin, reunaosat sen sijaan jää

tyvät. Virtaava vesi tuo tullessaan uusia ravinteita ja pitää samalla 

lämpötilan ja kosteuden lähes vakioina koko kasvukauden ajan (kuva 6 ). 

Kesäisin lumen sulaessa tulvat ovat suurempia, mutta tasaantuvat pinta

vesien loputtua (Mäkinen 1964). 

Mätäskasveista tärkeimpiä ovat saniaiset ja tietenkin lepät, jotka 

suorarunkoisina kohoavat parhaissa metsiköissä 25-28 metrin korkeuteen 

(kuvat 1 ja 7 ). Runkopuun kuorellinen kuutiomäärä voi ylittää 450 m3/ha, 

mikä merkitsee n. 5,6 m31n vuosituotosta. Tällaisilla metsillä on jo 

taloudellistakin merkitystä. Tiheän latvuston vuoksi lepät puhdistu-

vat varhain alaoksistaan, jotka muodostavat runsaan lehtikarikkeen kans

sa pääosan turpeesta. Karike hajoaa suurelta osin seuraavan kasvukau

den aikana, mutta syvemmältä löytyy anaerobisia ruskeita turvekerroksia, 

Turpeen paksuus vaihtelee desimetristä puoleen metriin. Tätä paksum

malla turvealustalla puiden kasvu heikkenee. 

Lepän ohella hieskoivu ja harmaaleppä kasvavat joskus näissä korvissa, 

mutta kuusi ei. 
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Kuva 6. Lämpötilan (~) ja kosteuden (fi) vaihtelu 10 cmsn korkeudel

la maanpinnasta mesiangervo-hiirenporrasvaltaisessa terva

leppäkorvessa Hirvensalmella 16 . 5.-31.10.1966. Alin pilk

kuviiva kuvaa alimpia keskimääräisiä kosteuseroja . Viivan 

yläpuolella samojen viiden vuorokauden jaksojen sadepylväät 

(R) Mikkelissä, 

9 Mesiangervo-hiirenporrasvaltaiset tervaleppäkorvet 

Yleinen hiirenportaan ja mesiangervon luonnehtima heikosti mättäinen 

tervaleppäkorpi kuuluu lähinnä lehtokorpiin. Kasvualusta peittyy ke

väisin hetkeksi tulvan alle, mutta kesällä sieltä saattaa löytää mm. 

ketunleivän (Oxalis acetosella), häpykannuksen (Impatiens noli-tangere), 

korpiorvokin (Viola epipsila) ja useita tyypillisiä lehtokasveja. Jou

kossa on myös muutamia luhtalajeja, ja lehtomulta on muuttunut ohueksi 

korpiturpeeksi. 

Lehtokorpien lepät eivät poikkea merkittävästi lehtojen tai hiirenpor

rasvaltaisten tervaleppäkorpien puista. Runsaat ravinteet ja riittävä 

kosteus merkitsevät optimaalisia kasvuolosuhteita ja tervalepän produk

tio onkin suurimm illaan näissä kasviyhdyskunnissa (kuva 3 ), 

10 Rahkasammalvaltaiset tervaleppäkorvet 

Rahk.asammalilla on vähäinen merkitys tervaleppäkorvissa . Toki niitä 

on useissa kosteikoissa siellä täällä, mutta jos ne muodostavat 



Kuva 7. Tervaleppä saavuttaa 

hyvillä kasvupaikoilla tukki

puun mitat jo 40-vuotiaana, 

mu tta jatkaa kasvuaan paljon 

kauemmin. Kuvassa 160-vuo

tiaita terval eppiä Hirven

salmella. Mahtavat ylispuut 

ovat lähes 28 m korkeita ja 

52 cm läpimitaltaan. Uudis 

tus on suoritettu istutta

malla. 
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yhtenäisen poh jakerroksen, tervalepän hapensaanti vaikeutuu ja luul

tavasti myös typpitalous häiriintyy. Aluksi tervalepät ovat hyväkun

toisen näköisiä, tosin jäkäläisiä, mutta turvekerroksen vahvistumisen 

myötä uudet kantovesat käyvät yhä kituliaammiksi ja kairauksissa tode

taan myös läpimitan kasvun hidastuneen. Esimerkiksi Janakkalan Suuri

suon r eunakorvessa 45-50-vuotiaitten tervalepp ien läpimitan kasvu on 

vain 3,8-4,2 mm/v ja pituuskasvu 16-26 cm/v. Tällaiset korvet liene

vät varsinaisia ruoho- ja heinäkorpia eivätkä lw1tasoita. 

Yhtenäiset kasvupaikkatekijät, kosteus ja ravinteisuus, näyttävät vai

kuttavan kasvillisuuden lajikoostumukseen enemnän kuin suurilmasto ja 

tämän vuoksi tervaleppäkasvustot, toisin kuin useimmat muut kasviyhdys

kunnat, ovat lähes samanlaisia Biskajan lahdelta Suomenlahdelle. Niin

pä esimerkiksi mesiangervon l uonnehtimia tervalepiköitä näkee Karjalan 

kannaksella, Tukholman eteläpuolella ja vielä Loch Lomondin rannoilla 

Skotlannissa. Ne eivä t lajistoltaan ja fysiognomialtaan kovinkaan 

paljon poikkea toisistaan. Tervaleppä ja mesiangervo peittävät muut 

lajit all een . Samantapaisia kasvustatyyppejä kuin meillä on kuvattu 

mm. Englannista (McVean 1953) , Pohjois-Saksasta (Nöller 1970), Valko

Venäjältä (Jurkevits et al. 1968) ja Tsekkoslovakiasta (Berta 1970 ). 
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Peitsa Mikola 

TERVALEPPÄ TYPENSITOJANA 

Lienee yleisesti tunnettua , että palkokasvit, kuten herne 

ja apila, pystyvät juuristoissaan symbioottisesti elävien 

nystyräbakteerien avulla käyttämään hyväkseen ilmakehän va 

paata typpeä . Sama kyky on myös lepällä, sekä terva- että 

harmaalepällä , samoin kuin kaikilla muillakin Alnus-suvun 

lajeilla , joita on tutkittu . Mitään olennaisia eroja ei 

tässä suhteessa ole terva- ja harmaalepän välillä , joten se, 

mitä seuraavassa puhutaan yleensä lepästä, koskee yhtä hyvin 

terva- kuin harmaaleppää . 

Alnus - suvun lisäksi tunnetaan toistakymmentä muuta palko

kasveihin kuulumatonta kasvisukua, joilla on juuristoissaan 

samanlaisia äkämiä ja samanlainen kyky vapaan typen käyttä

miseen . Ne ovat yleensä puuvartisia monivuotisia kasveja, 

useimmat pensaita tai varpuja; varsinaisiin puihin voidaan 

lepän ohella lukea vain Australiasta ja lähisaarilta kotoisin 

oleva, mut t a nykyisin kaikkialla tropiikissa yleisesti vil 

jelty Casuarina- suku. Suomen luonnonvaraiseen lajistoon 

kuuluvat harmaa- ja tervalepän lisäksi tyrni (Hippophae 

rhamnoides) ja suomyrtti (Myrica gale). Samaan ryhmään kuu 

luu meillä melko yleisesti koristekasvina viljelty kilse

pensas (Elaeagnus argenteus) . Uusimpien tietojen mukaan 

samanlaisia typpeä sitovia juurinystyröitä on tavattu lisäksi 

suvuissa Arctostaphylos ja Dryas, mutta Suomessa kasvavia 

näiden sukujen lajeja ei liene siinä suhteessa vielä tutkit 

tu . Mahdo ll isesti uusiakin symbioottiseen typensidontaan 

kykeneviä lajeja vielä löytyy. 

Palkokasvien ja em . muiden lajien juurinystyrät eroavat mo 

nella tavalla toisistaan. Palkokasvien juurinystyräin aiheut

tajina on Rhizobium-suvun bakteereja, eri palkokasveilla omat 
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Rhizobium-lajinsa. Ne on voitu eristää ja tutkia puhdas

viljelminä ja niiden koko fysiologia ja ekologia tunnetaan 

varsin hyvin . Lepän ja em. muiden palkokasveihin kuulumat

tomien lajien juuristosymbiontteja ei ole varmuudella onnis

tuttu eristämään eikä siis yhtä tarkoin tutkimaan, joten 

tiedot niistä ovat vielä varsin puutteelliset. Nystyröitä 

aiheuttavat mikrobit ovat ilmeisesti sädesieniä ja käyvät 

kirjallisuudessa useilla nimillä (Actinomyces, Streptomyces, 

Nocardia) . Palkokasvien Rhizobium-nystyrät ovat melko pie 

niä , yksivuotisia . Lepän ja muiden em. puuvartisten kasvien 

nystyrät taas ovat monivuotisia, puutuneita, ja saattavat 

kasvaa varsin suuriksikin, sormenpään tai joskus jopa nyrkin 

kokoisiksi . Samalla ne haaroittuvat korallimaisesti. Ne 

ovat väriltään nuorimmista osistaan oranssinkeltaisia, mutta 

vanhat puutuneet osat ovat tummanruskeita. 

Koska sädesieniä ei ole onnistuttu Rhizobiumien tavoin eris 

tämään ja viljelemään , ei kokeellisissa tutkimuksissa voida 

käyttää puhdasviljelmäymppäystä , mutta ymppäys käy varsin 

hyvin päinsä käyttämällä murskattuja ja veteen sekoitettuja 

juurinystyröitä. 

Kasvit , joiden juuriin sädesienet muodostavat korallimaisia 

nystyröi t ä , eivät ole mitenkään läheistä sukua toisilleen. 

Leppä kuuluu heimoon Betulaceae, Casuarina muodostaa oman 

heimonsa (Casuarinaceae) , samoin suomyrtti (Hyricaceae) ; 

kilsepensas ja tyrni kuuluvat Elaeagnaceae-heimoon, Dryas 

heimoon Rosaceae ja Arctostaphylos Ericaceae. Vaikka niiden 

juuristosymbiontit ilmeisesti ovatkin kaikki sädesieniä , on 

niidenkin piirissä laji - tai rotueroja, jotka ilmenevät mm . 

i s äntäkasvin valinnassa . Niinpä lepän juurinystyröillä 

ymppäämällä ei ole saatu nystyröitä syntymään enempää Casu

arinan kuin tyrnin tai suomyrtinkään juuriin. Sen sijaan 

tietty sädesieni pystyy ilmeisesti infektoimaan saman suvun 

eri lajeja, esim . harmaalepän juurinystyröillä ymppäämällä 

saadaan samanlaisia nystyröitä syntymään sekä harmaa- että 

tervalepän juuriin . Jonkinlaista suosituimrnuutta tässäkin 

suhteessa näyttää kuitenkin olevan: eräässä kokeessa oli sekä 

harmaa- että tervalepällä nystyräin muodostus runsainta ja 
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taimien kasvu parasta, jos ym~päys oli suoritettu saman lajin 

nystyröillä, joskin myös toisen lajin nystyröillä ymppäys 

johti nystyräin muodostumiseen ja suuresti edisti taimien 

kasvua ymppäämättömiin taimiin verrattuna. Harmaa- ja terva

lepällä siis on ilmeisesti kummallakin omat sädesienirotunsa, 

jotka tosin pystyvät symbioosiin toistenkin lep9älajien kanssa, 

mutta ei yhtä tehokkaaseen typensidontaan. Lisäksi näiden 

sädesienten joukossa saattaa olla maantieteellisiä tai kasvu

paikkarotuja, mutta tällaiset kysymykset ovat arvailun varas

sa , kunnes eristyksessä ja viljelyssä varmemmin onnistutaan. 

Typpeä sitovain sädesienten esiintymisestä isäntäkasviensa 

ulkopuolella ei tiedetä juuri mitään. Todennäköisesti niitä 

kuitenkin on maassa sangen yleisesti, sillä lepäntaimet saa

vat nystyräinfektion melko nopeasti, taimitarhassa esim. pian 

siemenen itämisen jälkeen , vaikka paikalla ei olisi aikaisem

min kasvanutkaan leppää. ~1i ten sädesieni luonnossa leviää ja 

infektoi lepän juuria, sitä ei tiedetä, mutta esim. Nocardia

sädesienten tiedetään tuottavan itiöitä sangen runsaasti. 

Mielenkiintoisin kysymys tietenkin on , miten typensidonta le

pän juurinystyröissä tapahtuu ja millaisia typpimääriä leppä 

pystyy sädesienensä avulla ilmasta ottamaan. Vaikkakaan näis

tä asioista ei kovin paljon tiedetä, näyttää ilmeiseltä, että 

sädesieni on sekä fysiologialtaan että tehokkuudeltaan hyvin 

Rhizobium-bakteerien kaltainen. Sädesieni tyydyttää energian

tarpeensa lepän yhteyttämistä hiilihydraateista, mikä ilmenee 

siitä, että isäntäkasvin varjostaminen , joka vähentää foto

synteesiä, vähentää myös nystyräin muodostumista. Käyttökel

poisen typen runsas esiintyminen maassa vähentää myös nysty

räin muodostumista , kuten Rhizobiumienkin kohdalla on todettu, 

ts. leppä "turvautuu" sädesieneen sitä enemmän mitä niukem

min typpeä on muulla tavoin saatavissa. 

Koska leppä pystyy sädesienensä avulla ottamaan typpeä suoraan 

ilmakehästä eikä ole siis riippuvainen maassa olevista käyttö

kelpoisista typpivaroista, niin se tämän seurauksena voi typen 

käytössään olla muita puulajeja "tuhlaavarnpi". Koska käyttö

kelpoisesta typestä luonnossa on yleensä niukkuutta, niin 

monet kasvit pystyvät käyttämään typpeä varsin taloudellisesti . 
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Lepän juurinystyröitä. Kuvat kirjoittajan . 
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Niinpä syksyllä ennen lehtien variseroista yleisesti 60 ... 80% 

niiden sisältämästä typestä siirtyy oksiin ja runkoon ja on 

keväällä uusien lehtien puhjetessa heti käytettävissä. Lepäl

lä ei ole vastaavaa tarvetta ja siksi sen lehdistä vain noin 

40 % typestä siirtyy puun muihin osiin ennen lehtien varisemis

ta. Lepän lehtien typpipitoisuus on huomattavan korkea, 3,5 ... 

4 %, joten lehtikarikkeidenkin typpipitoisuus on 2 ... 3 %, kun 

muiden lehtipuiden vihreissä lehdissä on typpeä 2 ... 2,5 % ja 

karikkeissa 1 %:n tienoilla ja esirn. männyn neulasissa niiden 

varistessa puusta vain vajaa 0,5 %. Lehtikarikkeiden korkea 

typpipitoisuus hyvin selittääkin vanhan kokemuksen, että lepi

köstä saa hyvää kukkamultaa. 

Millaisia typpimääriä kokonainen leppämetsikkö pystyy ilma

kehästä vuosittain sitomaan, siitä esitettäköön seuraava esi

merkki. Eräässä 16 vuoden ikäisessä terv alepikössä, jonka 

puuston kuutiomäärä oli 80 m3/ ha, mitattiin syksyllä varise

vien karikkeiden määräksi runsaasti 3000 kg / ha, johon sisältyi 

typpeä noin 100 kg. On vaikea arvioida, mikä osa tästä types

tä oli ilmakehästä peräisin ja minkä osan puut olivat ottaneet 

juurillaan maasta, mutta kun hyväkasvuisen koivikon vuotuinen 

karikesato sisältää typpeä vain 20 ... 30 kg/ha, niin melkoinen 

osa lepikön karikkeiden sisältämästä typestä on varmaankin 

ilmakehästä peräisin. Lepikön sitomaa kokonaistyppimäärää 

arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että tutkitun lepikön 

vuotuinen kasvu oli varsin suuri, noin 12 m3/ ha, joten bio

massan lisäykseen on sitoutunut huomattava typpimäärä, ja li

säksi tiedet.ään, että typpeä siirtyy myös juurista suoraan 

maahan. Niinpä prof. A I Virtanen kasvatti tervalepän ja kuu

sen tainta useita vuosia samassa astiassa täysin typettömässä 

kvartsihiekassa, johon oli lisätty muita kasvien tarvitsemia 

ravinteita, ja sekä leppä että kuusi saivat typentarpeensa 

tyydytetyksi, vaikka lehtikarikkeetkin poistettiin, mikäli 

niitä astiaan varisi. 

Vaikka siis kokonaisen leppämetsikön ilmakehästä sitomaa 

typpimäärää ei voitane täsmällisesti mitata, niin varsin hy

vin perustein voidaan arvioida, kuten prof. Virtanen asian 

ilmaisi, että hyväkasvuisen lepikön vuosittain sitoma typpi

määrä on hehtaaria kohti samaa suuruusluokkaa kuin herne- tai 

apilapellon. 
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Annikki Palme n 

JALOPÄHKI NÄT SUOME SSA MITÄ LAJEJA VI LJELLÄÄN JA MI SSÄ? 

Aiheen tähän ky s ymyksenmuo t oisella otsikolla varustettuun 

puh eenvuor oon ja avunpyyntöön antoivat t oissa kesänä Helsingin 

yliopiston k a svi t ie t eellisen puutar han Jug l ans- l aj ej a määrit 

täessäni koht a amani hankaluude t , Et siessä ni vertailuaineistoa 

Kasvimuseon kokoelmista t otesin ensinnäk i n , et tä näytt e itä 

on mitättömän vähän, niin meiltä kuin ko . lajien luontaise l ta 

alueelta kerättyjäkin . Toinen val i t e ttava seikka on , e ttä 

enimmät näytt ee t ovat määri tyksen kannalta täysin riittämät 

tömiä . Hedelmiä , joissa käytt ök elpoisimmat tuntome r kit ovat , 

on mukana aniharvoin ja usein on k erätty j opa yksi ttäisiä leh

t i ä , 

Suomessa vil j eltäneen kuutta jalopähkinälajia (kt s . esim . 

KALLIO 1966 s . 20) . Ne ovat (KALLION ilmoittamass a yleisyys 

j ä rjes tyksessä ) mant§urian jalopähkinä (J . mandshuric a Maxim . ) 

ja amerikanjalopähk i nä (J . cinerea L . ) , j o tka me n es tyvät pai

koin vielä Kes k i - Suomessakin , sekä har vinaisiksi mainitu t 

jap anila ise t J . ailanth ifolia Carr . ( s yn . J . siebo l d i ana 

Maxim . ) ja J . cordifo r mis Maxim. ( s yn . J . ai l anthifo lia v . 

cordiformis (Maxim . ) Re hd , ) , ame r ikkalainen J . nigr a L . ja 

a i t oj a lopähkinä eli saksanpähkinä ( J . regia L . ) , jonka 

luontainen alue ulot t uu itäisistä Välimerenmai s ta Jap an iin . 

Museonäytt eiden perus t eel la näyttää s iltä , e ttä J . cinereaa 

vilj e llään eni t e n . S e on us e in määrit e tty väärin , mm . 

J . mandshuricaksi ja jopa J . regiaksi . J . ailanthifoli a s ta 
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ei ole yhtään näytettä Suomesta ja ainaista J , cordiformiksen 

nimellä tallenne tuista näytteistä (Hattulan Ellilästä A. O. 

Kairamon ke r äämiä) puuttuvat hedelmät, joiden avulla sen varmas 

ti voi erotta J , ailanthifoliasta , J . regias ta on pari näy

t että , J . nigrasta ei ollenkaan , 

Juglans-lajeja määrit täess ä selviää J . regias ta ja J . nigrasta 

käsikirjojen avulla h elposti, J . cinerean erottaa mant~urian 

jalopähkinä s tä ja japanilaisista la j eis ta mm , siitä, et tä 

lehdyköiden hampaiden kärjet ovat selvästi ulospäin suuntau

tunee t , ja et tä hed e lmät ovat isompia ( 4. 5 ••• 6 , 5 cm, aasia

laisilla 4,,,5, 5 cm), pi tkulaisempia, tahmeampia ja tummemman 

vihreitä, 

Itäaasialaiset la jit muodostavat varsinkin vilj ellyistä 

päätellen (vrt , NITZELIUS 1947, STOJAN 19 72) systemaattisesti 

vaikean muo to r yhmän , jonka l ajien muunt elun l aajuus ja keski

näiset suht ee t vaativat selvitystä, 

Nykyisin vallitsevan käsi tyksen mukaan rajoi t e ttuj en laji e n 

käyttökelpoisimmat erottavat tunt omerki t näkyvät oheisesta 

asetelmasta ja kuvista. Ainakin puistoissa ja arbore tumeissa 

viljellyistä mant ~urianjalopähkinöistä näyttää huomatt ava osa 

olevan varsinkin h e delmätuntomerkeiltään epätyypillisiä, 

J, ailanthifoliaa läheneviä (vr t , NITZELIUS op . c ,, s, 123) . 

Sellaisia ovat mm, Kas vitiet ee lliseen puutarhaan aikanaan~ 

mands hurica -nimellä hankitut yksilöt , enkä eräistä euroop

palaisis ta puutar hois ta v ertai luaineis toa tilates sanikaan 

saanut yhtään tyypi llis tä J , mandshurican "pähkinää", 
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a b c 

Juglans cordi formiksen (a) , ~· mandshurican (b) ja J . ailanthi 

fcHian (c) "pähkinät" poikkileikkauksineen. Piirtänyt 

Paula Havas. 



Itäaasialaisten Juglans-lajien erottavia tuntomerkkejä 

Laji kukinto 

J. mandshurica t erttu l yhyt , 
kukkia 5- 10 , 
hedelmiä 3- 5 

J . ailanthifolia 1 terttu pitkä , 
kukkia 12- 20 , 
hedelmiä 
10-1 5 

J . cordiformis - lt -

kuoritun hed e lmän ( " pähkinän" ) 
muo t o 

pitki ttä is l eik-
ka.us soikeahko, 
poikkileikkaus 
pyöreä , seinämä 
paksu 

pitkittäisleik-
kaus pyöreähkö, 
po ikittais le ik-
kaus pyöreä , 
seinämä paksu 

pi tki ttä isleik
kaus s ydämen
muotoinen 
(har v . soike
ahko) , poikki
leikkaus li t
teä , seinämä 
ohut 

pintakuvi ointi 

8 t e r äväs ärmä is-
tä pitkittä is -
l'arjannetta , 
väleissä epä-
s äännöllisiä 
pienempiä 
ter äviä har-
jant ei ta 

saumaharjanteet 
koholla, muuten 
lo ivasti kurt -
tuinen- sileähkö 

saumaharjanteet 
loivasti kohol
la , lit tei llä 
sivuilla 
loiva painanne , 
pin ta sileä 

1 lehden ( lehdykän) 
l aita 1 väri 

epäsäännöl- päältä him-
lisesti ny- meän kellan-
hälai taisia vihreitä, 

alta siner-
tävän vihrei-
tä , vaalea-
karvaisia 

IV 
0\ 

tiheään päältä t um-
hammas- manvihrei tä , 
laitaisia kiiltävähköjä , 

al ta suonia 
myöten puner-
tavakarvaisia 

- II - - II -
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Pekingistä Akademia S inican puutar has ta saamani näytt e e t ovat 

oll e e t mallina oheisia kuvia piirrettäessä . Vasta niide n 

perus t eella saatt oi uskoa myös J . ailanthifolian ja 

J . cordiformiksen kirjallisuudessa mainittuih in erott aviin 

tuntomerkkeihin . Välimuodo t ovat kui t enk in y leisiä ja eri 

asteisia välimuotoja on kuvattu j opa lajeina. Kas v itieteel-

liseen puutarh aan näillä nimillä hankituista puis ta yksi 

lienee J . ailanthifolia . Loput n el jä puut a ovat enemmän tai 

väh emmä n epätyypillis tä J . mandshuricaa: 

Toiv on, e ttä edellä esi t e tty s aa mahdollisimman monen luki jan 

e nsi s yksynä "pähkinäaikaan" o ttamaan kunno llisia näytt ei tä 

jalopähkinöis tä aina kun siih e n t ar j outuu t ilaisuus . Lisäksi 

t oivon , e ttä mahdollisimman moni vaivau t uisi t oimittama a n ne 

Helsing in y liopis t on kas v imuseoon (Unioninkatu 44, 00170 

HELS I NK I 17) tämän k irjoit tajalle osoi t e ttuina . 

Kirjallisuutta: 

Kallio , Tapio K. 1966 : Koris t epuiden ja - pensaiden levin
neisyydestä ja menes tymis es tä Suomessa . - Ann. Agr ic . 
F enn . 5 : 1 - 107 . 

Nitzelius , Tor 19 47 : Juglans . I svenska pa rker och trädgår
dar förekommande valnötsar t er och någo t om deras härdig
h et . - Lustgården 27 : 101 - 128 . 

St oj an , D. 1972 : Di e Jug l andales . - Mi tt . Dt sch . Dendrol . 
Ges . 64 : 41 - 76 . 
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Dendrologian Seura- Dendrolog iska Sällskapet r . y . 

J Ä S E N L U E T T E L 0 

Aaltio, Leena; Lempäälä 
Aaltio, Sampsa; Lempäälä 
Aalto, Hannu; Pori 
Aalto, I'Jarjatta; Helsinki 
Aalto, Tarja ; Lepaa 
Aaltonen, Liisa; Kalkkinen 
Aas, Kaarina; Ås, Norge 
Achren, Anita; He l sinki 
Ahmio, Kai; Seinäjoki 
Ahokas, Hannu ; Rahikkala 
Alanko, Anja; Helsinki 
Alanko, Pentti; Helsinki 
Aminoff, Fredrik; Kiila 
Antola, Jukka; Espoo 
Antti la, Jouko; Hiekkaharju 
Anttila, Timo; Aura 
Anttila, Tuula-Riitta; Rovaniemi 
Anttila inen, Pirkko; Inha 
Anttiroiko, Irmeli; Lepaa 
Arajuuri, Sirkka-Liisa; Helsinki 
Aronsson, }latt i; Pori 
Autio, Aimo; Mikkeli 
Back, Jarl; Kyrks lätt 
Björk, Pehr-Olof; Esbo 
Björkvall, Kurt; He lsingfors 
Brundin-Kalela, Maarit; Umeå , dverige 
Carstens, Harald; Tapiola 
Colliander, Birger; Helsingfors 
Drude, Udo; Pargas 
Erkamo, Viljo; Helsinki 
Ervola, Kirsti; Helsinki 
Eske linen, Helena; Vantaa 
Esko la, Päivätär; Helsinki 
Fagerström, Bengt ; Espoo 
Federley, Björn; Helsingfors 
Fontell, Inge; Hagalund 
Fri, Börje; Högbacka 
Friman , Kaj; Kyminlinna 
Gadd, Cecilia; Helsinki 
Gottberg, Carl Johan; Ta piola 
Gottberg, Laura; Tapiola 
Grönroos, Riitta; Vantaa 
Hagman, Max; Maisala 
Hagman, Helena; Maisala 
Hahkala, Reijo; Forssa 
Haikkakoski, Matt i; Riihimäki 
Hankkijan Taimisto ; Lieto 
Hallaperä, Pentti; Helsinki 

15.02.1978 

Hannela, Marja-Riitta; He lsinki 
Hannukka, Esko ; Mikkeli 
Havas, Paula; Helsinki 
Haverinen, Aarno; Joensuu 
He ikinhei mo , Osmo ; Tikkurila 
He ikkilä, Lauri; Lepaa 
He ino , Aarne; He lsinki 
He ino, Eero E.; ~spo o 
He inonen, Mar ianne; He l s inki 
He inämäki, Kaija; He l sinki 
He inämäki, Yrjö; Helsinki 
He iramo , Tuomas ; Hels inki 
Heiskanen, Eeva-Kaarina ; Helsinki 
He llsten, ~lina; Espoo 
Helmi nen, Pertti ; Mi kkeli 
Henttonen, Sauvo; Jana kkala 
Hermelin, Sven A.; Stockholm, Sverige 
Hietalahti, Visa; Helsinki 
Hil ska, Marja ; He l s inki 
Hil tunen, Ritva; Oulu 
Hintikka , Veikko; Korso 
Hirs i mäki, Jyri; He lsinki 
Ho lm, l·.arita; Hel s inki 
Ho lmberg , Ilpo ; Vantaa 
Holmberg , Jan ; liaukila 
Holopainen, Raija; Lepaa 
Hormio, Antti ; Vantaa 
Huhdanperä, Raimo; Luoma 
Huitti, Paavo; He l s inki 
Hulkkonen, Liisa; Niinisalo 
Huppunen, Reijo; Tampere 
Huttunen, Pirkko; Lepaa 
Huttunen, Satu; Kempele 
Huttunen, Yrj ö ; He l s inki 
Huusaari, Teemu; Kar hula 
Huuskonen , Kari J .; Turku 
Hyvönen, Olavi; He l sinki 
Häggman, Leo; Mänt tä 
Räme , Ol av i; Yl öjarvi 
Hämet-Ahti, Leena; Helsinki 
Hämä l ä inen , Raili; He lsinki 
Hämäläinen, Seppo ; I so-Vimma 
Hänninen, Rauno; Le paa 
Härkönen, ~larja; Espoo 
Höglund, Karl-Gustaf; Jakobstad 
Rörtsänä, Juhani; Turku 
Ihamäki, Hannu; Lepaa 
Ihantola, Risto; Helsinki 



Ikkala, Lauri; Helsinki 
Ilonen, Kaisu ; Espoo 
Inkinen, Terttu ; Iso-Vimma 
Isoaho, Antti ; Hyvinkää 
Itkonen, Leena; Helsinki 
Jalas, Jaakko; Helsinki 
Jalo, Aino; Kaarina 
Jalo, Jarmo U.; Kaarina 
Johansson, ~ tig; Vanda 
Jokinen, Ossi; Espoo 
Joy, Peter ; Hyry l ä 
Julkunen , ~ inikka; Lepaa 
Junttila, Olavi; Häpet, Norge 
Juonolainen, Terttu; Raisio 
Jurvelin, Niilo; Särkijärvi 
Jyränkö , Pekka; Helsinki 
Järventausta , Kari ; Lepaa 
Järvinen, Irma; He lsinki 
Kaipainen, Ni ilo; Jyvä skylä 
Kajavala, Toivo K.; Kerava 
Kalland, Fred; Kuusankoski 
Kallio, Bi l a ; Piikkiö 
Kallio, Paavo; Turku 
Kallio, Tapio K.; Piikkiö 
Kalliola, Ilona; Häntsälä 
Kalliola, Martti ; Mäntsälä 
Kamberg , Pentti; Honkakoski 
Kangas, Bsko; Helsinki 
Kangas, Jaakko; Helsinki 
Karhiniemi , Anneli; Piikkiö 
Karhiniemi, Re ijo; Piikkiö 
Karhu , Niilo ; Helsinki 
Karhu, Seija ; Helsinki 
Karilas , Kaisa ; He lsinki 
Karvonen , Juhani; Kokkola 
Kasvi , Arno; Uppsala, Sverige 
Katainen, Tapani; Ikkala 
Katvisto , Seppo; He lsinki 
Kaukolinna , Heimo ; Hel s inki 
Kaukovirta, ~rkki; Helsinki 
Kauppila , Aulikki ; He lsinki 
Kauppila , Hilkka; Karkkila 
Kauppinen, Pir jo ; Otava 
Kerppola- Sirola, Irma; He l s inki 
Keränen, Jarkko ; Taatila 
Keto, Leena; Helsinki 
Ketonen, T. P.; Helsinki 
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Kirjavainen, Mirjam; Norsborg, Sverige 
Kivekäs , Liisa; Ha sala 
Kivioja, Arvo; Espoo 
Knape , Bo; Skuru 
Knape , i•lelita ; Skuru 
Koiso-Kantti l a , Kristiina ; Lepaa 
Koistinen , O. A.; Imatra 
Koivistoinen, Mi kko ; Helsinki 
Koivu , Timo ; Lahdentaka 
Koivunen, 1-Je rja; Espoo 
Ko ivuniemi, Antti; Maula 

Koivuniemi, He ikki L.; Kuopio 
Kokko , Lauri; Hirvas 
Kolari , Veli ; Helsinki 
Kolarovic, Svetislav B.; Kulju 
Ko lhinen, Markku; Helsinki 
Komulainen, Seija ; Husupyöli 
Kontiokorpi, Outi; Helsinki 
Koponen , Hilkka ; Helsinki 
Koponen, Martti ; Tielsinki 
Koponen , Timo ; Helsinki 
Korhonen , Jyrki; Reitkalli 
Korkeamäki , Hannu ; Lapua 
Kornilov, Sirkka; Utrianlahti 
Kortesharju, Jouko; Turku 
Koski, Veikko; Kerava 
Koskilehto, Reino ; Elimäki 
Koskimäki, Antt i; He lsinki 
Koskinen , Ahti; Tampere 
Koskinen, Maija ; Helsinki 
Kubin , Eero; Oulu 
Kukkonen , Ilkka; Espo o 
Kupiainen, Terttu; Kouvola 
Kurkela, Sirkka; Vammala 
Kyrklund, Ritva; Helsinki 
Kytövuori , Tapio ; He l s inki 
Kyyrö , ~1atti; Oulu 
Kärki , Lauri; He lsinki 
Kässi, Kyllikki ; Uurainen 
Köhler, Stuart; Harviala 
Laatto, Erkki ; Espoo 
Laatto, Ritva ; Espoo 
Lagerbohm, Kåre; Kittilä 
Lagerström, Börje ; Dragsvik 
Lahti, Lea-Liisa; Jyväskylä 
Laine, Lalli; Espoo 
Laine, Lauri; Palojoki 
Lampinen, Pekka; Hämeenlinna 
Landers, Håkan ; Esbo 
Lankia, Hanne le; Helsinki 
Lappalainen, Alpo; Kaulinranta 
Larinmäki, Pekka ; Varkaus 
Larsson, 0.; Helsinki 
Laurila, Arto ; Hyrylä 
Laurinen, Alpo; Pornainen 
Lehmushovi, Aaro; Paimio 
Leht inen, Tuovi; Karhula 
Lehtiniemi , Tapio ; Espoo 
Lehtivuori, Aaron ; Es poo 
Lehto, Jouko ; Punkaharju 
Lehtonen, Jukka ; Ke llokoski 
Leikola, Matti ; He l sinki 
Leiwo, Paul i; Helsinki 
Lemmetty, Aune; Helsinki 
Lepistö, Martti; Vantaa 
Leskinen, Pentti ; Kauniainen 
Liitola, Pertti; Raisio 
Linciberg, Göran; 'L'urku 
Linden, Ben ; Mankans 



Lindgren, Seppo; Järvenpää 
Lindholm, Lars; Helsinki 
Lindholm, Leo; Harviala 
Lindholm, Tor; Helsinki 
Lindroos, Tauno; Helsinki 
Lokonen, Pentti; Viherlaakso 
Lounamaa, V.J.; Helsinki 
Lounatmaa, Kari; Helsinki 
Luomi, Raisa; Järvenpää 
Luostarinen, Katri; Helsinki 
Luukkanen, Olavi; Helsinki 
Lyyra-Jokinen, Katri; Espoo 
Lyytinen, Oiva; Helsinki 
Lähteenmäki, A.; Pihlajakoski 
Lönnberg, Githa; Strömma 
Maikkila, Helga; Törmä 
Mainiemi, Erkki; Espoo 
!1akkonen, Olli; Espoo 
Mallat, Mirja; Turku 
Malmberg, Martin; Vasa 
Malmi, Pekka; Helsinki 
Malmivaara, Eero; Rovaniemi 
Mannerkorpi, Markku; Porvoo 
Mannonen, Eino; Maula 
Marila, Kati; Ivalo 
Marjasto, Sinikka; Aura 
Markkula, Aarre J.; Oulu 
Markkula, Pekka; Lepaa 
Martikainen, P.; Oulu 
Martniku, Seppo; Laukkoski 
Mattinen, l>laire; Vantaa 
Mauria, Holger; Helsinki 
Melamies, Kauko; Autti 
Mero-Palviainen, Aura; Mikkeli 
Metsola, Pekka; Helsinki 
Metsola, Solmu; Siltakylä 
Metsänen, Rauni; He lsinki 
Miettinen, Marjaleena; Helsinki 
Mikola, Jouni; Helsinki 
Mikola, Liisa; Espoo 
Mikola, Peitsa; Helsinki 
Moisio, Juhani; Pori 
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Mustalahti, Aimo; Rovaniemi 
Myöhänen, Pekka; Hämeenlinna 
Mäenpää, Pirkko; Iso-Vimma 
Mäenpää-Gustavsen, Taina; Helsinki 
Mäkelä, Kaiho; Helsinki 
Mäkelä, Virve; Helsinki 
Mäkinen, Irma; Lepaa 
Mäkipentti, Ilkka; Espoo 
Mäkirinta, Urho; Oulu 
Mäkynen, Anne; Espoo 
Männistö, Hannu; Suulieniemi 
Mäntylä, Katri; Helsinki 
Nenonen, Martti; Toivala 
Neuvonen, Hannu; Lepaa 
Nieminen, Rauno; Paattinen 
Nieminen, Reijo; Jyväskylä 

Nieminen, S. G. ; He lsinki 
Niinimäki-Eräjää, Vappu; Helsinki 
Niittylä, Esko; Oitti 
Nikkanen, Teijo; Hel s inki 
Nikkinen, Asta; Helsinki 
Nikulainen, Kari; Espoo 
Nordling , Gösta; Salo 
Norokorpi , Yrjö; Rovaniem i 
Nousiainen, Leif ; Espoo 
Nummi, Aimo; Vantaa 
Numminen , Br kki ; Kolari 
Nuorteva, Matti; Helsinki 
Nurmi, Jaakko; Turku 
Nurmi, Kari J.; Helsinki 
Nurmin en, Hatti; Helsinki 
Nymalm, Birger; Esbo 
Näsi, Vesa; Espoo 
Oheno ja, Martti; Oulu 
Oinonen, Erkki ; Poikkimäki 
Ojala, Voitto ; Lepaa 
Ojanen , Hannu; Lepaa 
Ojanen, Pauli; Turku 
Ojansuu, Risto; Helsinki 
Oksala , Ohto; Helsinki 
Oksanen, Matti; Vantaa 
Oksanen , Paula ; Espoo 
Olkanen, Paavo; Laukkoski 
Olkkonen, Tauno ; Pyhäsalmi 
Ollinmaa, Paavo; Ristinummi 
Opas , Elisa; Orivesi 
Opas, Olavi; Orivesi 
Opas , Sinikka; Orivesi 
Oskarsson, Ole; Helsingfors 
Osmoviita, Vappu- Tellervo ; Helsinki 
Ouni, Kaarlo; Helsinki 
Paaskunta, Ulla; Turku 
Pa karinen , Eeva; Lepaa 
Pa karinen , Eino; Lepaa 
Palmberg, Christel; Roma , Italia 
Pal mberg , Ruth; He lsingfors 
Palosuo , V.J.; Helsink i 
Palva , Vuokko; Kauniainen 
Panu , Jorma; Laihia 
Farmala, 11auri E.; Espoo 
Parnela, Ar i; Hyrynsalmi 
Parviainen , Jari; Suonenjoki 
Paukama, Arja ; Jyväskylä 
Pelkonen , Esko; Helsinki 
Peltonen, Unto; Marjakylä 
Perttula, Anni ; Helsinki 
Peräkylä, Ulla ; Joutseno 
Petersen, Kat i; Hels inki 
Peura , Heikki ; Sunila 
Peura , H.V.; Hor onkylä 
Piepponen, Pentti; Joensuu 
Piirainen, Rainer; Kurkimäki 
Pi isilä , Niilo; Hels inki 
Pikkarainen , Arvo; Espoo 



Pilz, Leo; He1sinki 
Pitkänen, ~1ikko; Helsinki 
Pohjola, Heikki; Lepaa 
Pohto , Arja ; Espoo 
Polkutie , An j a ; Lepaa 
Ponsimaa, Urpo ; Vantaa 
Pr i ha , Ulla; Vantaa 
Pulliainen, Erkki; Ou lu 
Punkari, Aaro; Li eto 
Purasmaa, Pekka ; Simpe le 
Pyhäl ammi, Harketta; He lsinki 
Py l kkö, Pentti; Seppälä 
Päivike, Oss i; Hämeenl inna 
Pöykkö, Kaarina; Helsink i 
Pöykkö , Tapani ; Helsinki 
Quist, Lauri; Joensuu 
Rainio, Kaarlo A.; He lsinki 
Rainio, Haarit T.; Ekenäs 
Rainio, Robert; Mariestad , Sverige 
Raja lin, Gay R.; Hel s inki 
Rancken, Tors ten; Ekenäs 
Rannikko , Maire; He l sinki 
Ranta, Heino ; He l s inki 
Rantala, Lasse; Turku 
Rantanen, Juha ; He l s inki 
Rasi l a inen, Ee va; Haveri 
Rasimus, Reino ; Kouvola 
Hautamäki, Maija; Espoo 
Rautavaara, Toivo; He l sinki 
Rautiainen , Pekka ; J~'Väsky l ii 
Rehn, Yngvar; Karleby 
Reisaeter , Oddvin; Ås , Norge 
Reunanen , Natti; Tur ku 
Ripatti-Törmä , Virpi; Helsinki 
Ritamäki, Otto; Siuro 
Ritari, Aulis ; Ori smala 
Ritola , Risto; Suonenjoki 
Hitoniemi, Marika ; Helsinki 
Ritoniemi, Pentti; Helsinki 
homakkaniemi, Pirkko ; Helsinki 
Ronkanen , A.J.; Jyväskylä 
Rontu , Helge; Helsinki 
Roos, Tarja ; Fors sa 
Rosas , Anna-Lisa; Åbo 
~osengren, Camilla; He l s i nki 
Rossi, Kauko ; Suonenjoki 
Rousi , Arne ; Turku 
Rousi, ~atti; Helsinki 
Ruokokoski, Kirja; Vantaa 
Ruotsalainen , Raili; Helsinki 
Ruuhij ärvi, Rauno ; Vant aa 
Ruutiainen, Ismo; Otava 
Rytkölä , Irma; Hanko 
Ryynänen , l·lartti ; i<o l a ri 
Räikkönen , Jaakko ; ~ s poo 
Räsänen , l'.arja; Espoo 
Räsänen , Pentti ; He l s inki 
Rönn , Lars; Naantiekylä 
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Saar, Riikka; Östersundom 
Saarelainen, Riitta; Joensuu 
Saarento , Liisa; Helsinki 
Saarnijoki, Sakari; He lsinki 
Saarnio, Reino; Myyrmäki 
Sahari, Antt i; He lsinki 
Salmi, Matti ; Östersundom 
Salminen, Martti; Korpilahti 
Salminen, Pekka J.; Paimio 
Salokannel, P .O.; Keltti 
Saloniemi, Hilkka ; Elimäki 
Sarvas, Aira; He lsinki 
Saukonpää, Irma; Helsinki 
Savolainen, Veijo; Mäntyharju 
Savonlahti, Jarmo; Reijola 
Sege rcrantz, C.G.; Kouvola 
Segercrantz, Mar gareta; Kouvola 
Schalin, Bengt; Jorvas 
Schulman, Erik; Pietarsaari 
Se i kku , Helena; Helsinki 
Seitz , Arja; Espoo 
Selander, Jukka; He lsinki 
Seppänen, An tti; Tampere 
Serola, Jarmo; Jyväskylä 
Sikiö, Sirkka-Liisa; Vantaa 
Simberg, Leif; Hämeenlinna 
Simojoki, Siiri; Helsinki 
Si mo j oki, Tuulikki; He lsink i 
Siuruainen, Mirja; Oulu 
Sjöberg, Timo; Lahti 
Sjöbl om- Ritoniemi, Karin; He lsinki 
Snellman, Hans G.; He lsinki 
Sorsa, Rauha; He lsinki 
Sorvari, Elsa; Lepaa 
Seve ri, Kari; Lammi 
Soveri, Taina-Maija; Lammi 
Soveri, Ul la-Riitta; He lsinki 
Sumelius, Finn; Vanda 
Sundwall, H. S.; He lsingfors 
Sundvik, Fjalar; Helsinki 
Suoma l ainen , Esko; Helsinki 
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DENOROLOGIAN SEURAN KEVÄTKOKOUS 

pidetään Helsingissä Tieteellisten seurain talolla ( Snell

maninkatu 9-11 ) salissa 23 keskiviikkona 26.04.1978 klo 

18.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen pykälässä 7 määrää

mät asiat: 

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat. 

2) Esitetään hallituksen kertomus vuoden 1977 toiminnasta, 

vuoden 1977 tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvis

tetaan tilinpäätös. 

3) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai 

muista toimenpiteistä. mihin hallinto ja tilit antavat aihetta. 

4) Päätetään henkilö-, yhteisö- ja ainaisjäsenmaksun suuruu

desta. 

5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

6) Muut hallituksen esittämät asiat ( mm. sääntöjen uudista

minen, kesän 1979 matka ) . 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen , klo 19.00, kertoo 

Olavi Luukkanen Kiinasta. 

Tervetuloa 

JÄRJESTETÄÄNKö UUSI MATKA KAUKAASIAAN ? 

Jotta kysymykseen saataisiin vastaus. pyydetään kaikkia haluk

kaita lähtijöitä ilmoittautumaan huhtikuun loppuun mennessä 

seuran sihteeri lle (Marjatta Uosukainen, Kasvinjalostustieteen 

laitos. 00710 Helsinki 71. puh. 378011-231 tai kotiin 581619 ). 

Matka pyritään toteuttamaan kesällä1979. jos lähtijöitä on tar

peeksi < esim. 15 ) . Matkan mahdollisesta järjestämisestä pu

hutaan kevätkokouksessa. 
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POHJOIS-SUOMEN MATKA KESÄLLÄ 1978 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia - lehdessä 3 1 77 esitetty 

ohjelma ja aikataulu pitävät paikkansa. Varsinaiset retkeily

päi vät ovat 4. 7.-11. 7.1978. Helsingistä matkalle lähtijöille 

varataan ryhmälippuna menopaluulippu junaan Helsinki-Oulu

Helsinki. Lähtö Helsingistä tapahtuu 3.7. 1978 klo 22.00. 

Matkan kustannusarvio on 700 - 900 mk. Hintaan sisältyvät 

junaliput, bussikuljetus, majoitukset. aamiaiset ja 1 tai 2 

ateriaa päivässä. Matkustus- ja patikkapäivinä on osittain 

turvauduttava eväisiin. 

Jotta lopulliset järjestelyt saadaan tehtyä, pyydetään matkalle 

lähtijöitä tekemään sitovat i lmoittautumiset 15.4. 1978 men

nessä maksa11a lla ennakkomaksuna 200 mk seuran PS-ti l i lle 

41992-1 ( kts etukansi ). Postisiirtokortin tiedonantoja-osaan 

pyydetään merkitsemään seuraavat asiat: 1> tarvitaanko juna

lippu Helsinki-Oulu-Helsinki, 2) osallistutteko koko matkalle 

vai osalle matkaa (tällöin osallistumispäivät), 3) missä ette 

tarvitse majoitusta, 4> kuljetteko bussilla vai omalla autolla. 

Matkasta kerrotaan lisää seuraavassa numerossa ja matkalle 

lähtijäihin pidetään yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse tarpeen 

vaatiessa. 
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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. 9 , No 1 , 1978) 

BLACK ALDER - THE TREE OF THE YEAR by Leena Hämet - Ahti , pp . 4-5 . 

The Finnish Society of Dendrology has ehosen black alder 
(Alnus glutinosa) as the tree of the year 1978. In this way 
the society wants to pay attention to this extraordinary native 
tree species , to its importance in our nature and its applicability 
in forestry and landscape management . 

THE HABITATS AND ECOLOGY OF BLACK ALDER (Alnus glutinosa) 
IN FINLA."<D by Ahti Häkinen, pp . 6 - 17 . 

According to studies carried out by the author , the northern l imit 
of distribution of Alnus glutinosa is mainly determined by the 
mean temperature of winter months and does not extend to the north
ern timberline in Finland (Fig . 2) . Stands which exceed one 
hectare in area are very seldom found north of the cities Pori, 
Tampere , Mikkeli and Lappeenranta, because of this same reason. 

The author has classified the black alder stands in Finland into 
two main groups : herb-rich alder forests and herb-rich alder mires. 

_Both cernmunities can be subdivided further, according to their 
ground l ayer composition, into ones which all have black alder as 
the dominant tree species: 

Herb - rich alder forests : 1) Lysimachia vulgaris - Calamagrostis 
type , 2) Filipendula ulmaria type, 3) Urt ica dioeca type , 
and 4) Rubus idaeus t ype . 

Mires : 1) Lastrea thelypteris type , 2) Iris pseudacorus type, 
3) Athyrium type, and 4) Sphagnum alder communities . 

Herb - rich mires : 1) Filipendula - Athyrium type. 

Themost common alder cernmunities in Finland are herb - rich forest 
types 2 and 4, and herb - rich mire types 3 and 4. Mire types 1 and 2 
are eutrophic (Fig. 5) but uncommon. 
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In his monography of Finnish alder communities, Kujala (1924) has 
divided them according to site types. The phytosociological 
approach used in the present study is mainly based on dominant 
species as well as on a considerable amount of ecological data. 
The article describes the plant succession in coastal and inland 
cernmunities and the vegetation and ecology of each type separately, 
with special emphasis on growing conditions of black alder in each 
particular communi~y. 

The majority of present alder stands have developed through a Carex 
stage. Vegetation zones move successively with the alder community 
as a result of land rising on sha1low sand and silt shores. A poor 
flooded fen , dominated by Carex species, successive1y changes into 
one with Fi1ipendula and LysiiDachia as typical species. Further 
land rising replaces these herbs with Urtica dioeca or Rubus idaeus. 
Black alder does not grow on sites drier than these. 

In the case of continuing water supply from springs (Fig. 6), the 
paludification of the Carex community continues and 1eads into an 
alder mire, characterised by hygromorphic species. Successively 
with the increase of Sphagnum mosses and spruce (Picea abies), 
the growth of a1der declines. 

Largest trees are found in Fi1ipendula - Urtica and Athyrium 
alder cernmunities (cf. Figs. 1, 3 , and 7; Clavac 1972). Alder trees 
found in t hese stands are up to 28 m high, 52 cm in diameter, and 
they may have an age of 160 years (Fig. 7). 

The material of tfuis article is based on a more detailed study on 
the ecology and vegetation of alder stands in Finland which will 
be published later. 

NITROGEN FIXATION OF ALDER by Peitsa Mikola, pp. 18 - 22. 

It is commonly known that plants of the Leguminosae family fix 
atmospheric ni trogefl, by symbiotic bacteria living in their roots. 
This ability is known in several plant genera of other families, 
tao~ Host of them are woody plants, such as Alnus, Casuarina, 
Hippophae, l'lyrica, Elaeagnus, Arctostaphylos and Dryas. 

In Leguminosae the symbiotic nitrogen-fixing microbes are 
Rhizobium bacteria. In alder and other non-leguminous plants 
nitrogen fixation takes p1ace in root nodules caused by 
Actinomycetes (Actinamyces, Streptomyces, Nocardia). Inoculation 
of alder root nodules into another genera like Myrica or Hippo
phae has not been successful, but a certain Actinomycetes strain 
seems to be able to infect different species of the same genus. 
No essential differences seem to exist between alder species in 
their ability for symbiotic nitrogen fixation. Neverthe1ess, 
black alder (Alnus glutinosa) and grey alder (~. incana) both have 
their own strains of Actinomycetes, which are capable for symbiosis 
also with the other alder species, although with lesser efficiency. 
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The physiology of nitrogen fixation in alder is poorly known. 
Obviously the action and efficiency of Actinomycetes are very simi
lar to those of the Rhizobia in Leguminosae. The symbiotic mi~ro
bes take their energy from the assimilates of the alder and 
deliver nitrogen to the host plant. The formation of symbiotic root 
nodules seems to be weak if there is plenty of available nitrogen 
in the soil. 

As a result of the ability to take nitrogen from the atmosphere, 
alder can use it more wastefully than other tree species . Because 
of the general shortage of available nitrogen, most plants use it 
Very economically. Usually some 60-80 % of nitrogen in tree leaves 
is transferred into stems and branches before the leaf - fall in the 
autumn. This is not necessary for alder to the same extent, and its 
leaf litter contains correspondingly more nitrogen and may consider 
ably increase the nitrogen supplies of the soil, too. For examole , 
the annual litter fall of a young fast-growing black alder stand 
has been measured to contain 100 kg nitrogen per hectare , while 
the corresponding amount in birch stands is only 20 - 30 kg. 

ON THE IDENTIFICATION OF WALNUT SPECIES GROWN IN FINLAND 
by Annikki Palmen, pp. 23 - 27 . 

Obviously six walnut (Juglans) species have been cultivated in 
Finland. e.g. J. cinerea, J. mandshurica, J. ailanthifolia, 
~· cordiformis~ ~· regia and ~ · nigra. The-identification of these 
species has proved to be difficult. Herbarium sarnples collected 
to the Botanical Museurns are few in number and often insufficient 
for exact identification. Especially the nuts, which offer the 
most useful distinctives, are usually rnissing. 

In general, J. regia and J. nigra, which are very rare in Finland, 
are easy to Identify. and-J . cinerea can be clearly distinguished 
frorn J . rnandshurica. The threeEast Asian species, J. rnandshurica, 
J. ailanthifolia and J. cordiforrnis are the most difficult cases. 
In this article instructions are given for the exact distinction 
between these three species. The author has noticed that a great 
part of the walnut trees growing in Finnish parks and arboreta, 
formerly regarded as ~- mandshurica, do not represent typical 
~ - mandshurica, but are very similar to ~ - ailanthifolia. 
Intermediate forrns between the three East Asian species seern to be 
common, and apparently sorne of them have been described and narned 
as separate species. 
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JOUKKOJULKAISU 

KPL 02 
f-IETSAK:RJ .... STU 
HELSINGI~ YL-CPISTL 
UNIONHt<..uTU 4C tl 

C0170 HKI 17 

VUODEN PUUN ESITTELY METSÄPÄIVILLÄ 19. 04 .1978 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y. järjestää 

metsäviikon yhteydessä esitelmätilaisuuden, jonka aiheena on 

Tervaleppä - vuoden puu 

Tilaisuus pidetään Tieteellisten seurojen talolla (Snell

maninkatu 9 - 11 , Helsinki 17} salissa 15 keskiviikkona 

19.04.1978 alkaen klo 14.00 . Tilaisuudessa kuullaan seuraa

vat esitykset: 

Prof . Paavo Yli - Vakkuri: "Tervaleppä - unohdettu puulajimme" . 

Puutarha-arkkit. C.J. Gottberg: "Tervaleppä viherrakentamisessa" . 

Esitysten jälkeen on varattu aikaa keskustelulle. 

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita! 

Runsasta osanottoa toivotaan! 

HELSINK11978 PAINOVALMISTE JSSN 0355-0613 
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Paavo Yli-Vakkuri 

TERVALEPPÄ - UNOHDETTU PUULAJIMME 

Erityisen huomion kiinnittäminen tervaleppään, mitä merkitsee 

sen valitseminen vuoden puuksi , on hyvin aiheellista , sillä 

tervaleppä on metsäluontomme kokonaisuuden kannalta arvokas , 

ekologisesti kiinnostava ja taloudellisesti käyttökelpoinen 

puulaji, etenkin jos käyttö saadaan nykyistä monipuolisemmaksi . 

Tervalepän levinneisyysalue on laaja. Se ulottuu Irlannista 

Uralin taakse Ob- joen latvoille ja Perämeren pohjukasta Väli 

meren piiriin , Vähä-Aasiaan ja Kaukasukseen . Sen optimialue 

levittäytyy Itämeren etelärannoilta itään Valkovenäjälle (Gla-

vac 1972) . 
. 

Tuolla alueella sen esiintyminenkin on runsasta , 

esimerkiksi Kalingradin piirikunnassa 16 % metsämaasta ja Val

kovenäjällä 11 % (Haiula 1971). 

Tervaleppä saavuttaa Suomessa pohjoisrajansa hyvissä ajoin ennen 

Pääpuulajejamme . Pohjoisimpien esiintymien muodostama puuraja 

kulkee vesistöjä seuraten Perämeren pohjukasta Rovaniemelle , 

sieltä Ranualle ja edelleen Suomussalmelle . Yleisen esiinty

misen pohjoisraja on paljon etelämpänä kulkien Kokkolasta ran 

nikkoa seuraillen Porin tienoille ja sieltä Tampereen kautta 

Varkaueeen ja edelleen Uukuniemelle (Kujala 1964) . Tervaleppä 

on siis meillä levinneisyydeltään eteläinen laji . 

Tervaleppää ei ole erikseen tilastoitu valtakunnan metsien 

arvioinneissa . Leppävaltaisia metsiä on yhteensä maan etelä

puoliskolla 1 ,4 % metsäalasta , pääosa harmaaleppää . Puuvaras 

tosta lepän osuus samalla alueella on 1 ,7 % eli 17 milj . m3 . 

Pohjois - Suomesta tähän lepän puuvarastoon tulee lisäystä vain 

1 milj . m3 . 

Tervaleppä on kosteiden , runsasravinteisten paikkojen laji 

(vrt. Kujala 1924 ja Mäkinen 1978) . Sille soveliaita kasvu 

paikkoja on vesien , meren , järvien , jokien, purojen ja lähteiden 
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Vuosina 1951 ... 53 suoritetun valtakunnan metsien linja - arvioinnin 

yhteydessä selvitettiin tavanomaisen ohjelman lisäksi metsä - ja 

suokasvien levinneisyys- ja yleisyyssuhteita . Viljo Kujala 

julkaisi tulokset 1964 . Näin hän esim . tervalepän (Alnus gluti 

nosa) osalta täydensi ja täsmensi jo väitöskirjassaan 1924 esit 

tämiään tietoja . Kuvaan on otettu mukaan myös harmaaleppä (Alnus 

incana), jonka pohjoisempi levinneisyys tulee selvästi esiin. 
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äärel l ä sekä joskus myös soiden laiteilla , tällöin yleensä 

merkkeinä l aajemmista esiintymistä , jotka ovat hautautuneet 

suon turvekerrostumiin . Parhaimmat kasvupaikat ovat eriastei 

sia lehtoja ja lehtokorpia. Tervalepiköt ovat yleensä pieni

alaisia , laa j immat metsiköt sijaitsevat jokisuistoissa ja vesi 

jättötasanteilla. 

Tervalepän kasvupaikkojen luonnetta selvitettäessä kannattaa 

kiinnittää huomiota myös talvisiin oloihin , erityisesti siihen , 

että näillä kosteil l a paikoilla maa routautuu heikosti . Lumi 

olot vaikuttavat samaan suuntaan (vrt . Yli -Vakkuri 1 971) . 

Lehdetön tervalepikkö saa varhain lumisuojan ja se muodostuu 

paksuksi , koska latvusto vain vähän pidättää lunta. Keväällä 

säteily ja sade puolestaan läpäisevät hyvin lehdettämän latvus 

ton , joten lumi pääsee sulamaan. Roudan lähtöä nopeuttaa usein 

vielä keväinen tulva . Roudan poistuminen helpottaa kostean 

maan edel l een lämpenemistä . 

Tervalepän kasvua ei ole meillä yksityiskohtaisesti selvitetty , 

hajatietoja sen sijaan on . Hildenin (1929) mittaama Hämeen

kyrön Kontusaaren vesasyntyinen tervalepikkö oli saavuttanut 

36 vuoden iässä 1 5 m: n keskipituuden ja tuottanut huomattavan 

puuvaraston , 215 m3/ha . Lepikkö kasvoi vesijättömaalla . Hiko 

lan (1966) aineistoon puolestaan sisältyy maininta Pälkäneel l ä 

Mallasveden vesijättöalueella kasvavasta tervalepiköstä , jonka 

kuutiomäärä 58 vuoden iällä oli 456 m3/ha . 

Suotuisissa o l oissa tervalepän runko on suora ja korkeal le 

oksista puhdis t unut muistu t taen havupuiden runkoa , mitä vaiku

t elmaa l isää vielä tumma kaarnakuori . Paksuimmat me i l l ä t ava 

tu t yksi l öt ovat ol lee t rinnankorkeudelta 50 ... 80 cm ja pisimmät 

lähes 28 m (Kujala 1924 ja Mäkinen 1978). Tervalepän pituus 

kasvu on nuorena hyvin nopeaa , myöhemmin hyvin selvästi hidastu 

vaa ; 60 ... 70 vuoden iässä se alkaa olla täysmittainen . Biologi 

sen ikäns ä päätökseen runko tulee yli 100 - vuotiaana . Hirven 

salmen komeat tervalepät ovat Mäkisen (1978) mukaan 160 - vuoti 

aita . Sama yksilö voi vesoista uudistuen kehittää useita runko

polvia . 
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Tervalepän juuristo on voimakas . Sen pinnanmyötäinen osa on 

verrattain laaja ja syväjuuristo hyvin kehittynyt varmistaen 

veden saannin ja ankkuroiden puun lujasti alustaansa . l·iyöhäis 

juuret , j oi ta saattaa kehittyä puun tyvelle , lisäävät juuriston 

mukautumiskykyä . Tervalepän juuriin kehittyy sienen ja puun 

yht eistoiminnan tuloksena sienijuuria , mykoritsoja, kuten muil 

l akin puulajeilla, ja ne osallistuvat veden ja ravinteiden 

ottoon maasta. Lisäksi tervalepän juuriin saattaa syntyä lepil 

l e ominaiseen tapaan juurinystyröitä, joissa sitoutuu ilmakehän 

vapaata typpeä puun käyttöön . Lepän juurinystyröitä aiheutta

vat mikrobit ovat ilmeisesti sädesieniä ja ne käyvät kirjalli

suudessa useilla nimillä (Actinomyces , Streptomyces , Nocardia) . 

Sama mikrobi voi aiheut t aa nystyröitä eri leppälajeilla, mutta 

nystyröiden muodostumisen tehokkuudessa ja typensidonnassa 

saattaa tällöin olla eroavuuksia varsinkin maantieteellisesti 

etäisten l ajien välillä (vrt. Rodrigues - Barrueco ja Bond 

1968) . Tiettyä isäntäkasvin mukaista erilaistumista on siis 

olemassa. 

Monet ympäristötekijät vaikuttavat juurinystyröiden muodostu 

miseen ja niiden typensidon taan . Prosessi vaatii kasvissa , 

kuten t eo llisuudessakin , energiaa, jota isäntäkasvi luovuttaa 

fotosynteesituotteinaan. Vastineeksi kasvi saa typpiyhdisteitä . 

Leppä saa typpeä maasta myös normaalin juuristotoiminnan tulok 

sena . Koska leppä symbiontteineen on toiminnallinen kokonai 

suus , eri typpilähteiden välille syntyy tasapaino niin , että 

jos maassa on runsaasti kasville käyttökelpoista typpeä, juuri 

nystyröiden muodostuminen ja vastaavasti typensidonta on 

vähäistä . Koska lepän typpitalous on hyvin turvattu , ei typen 

sisäinen kierto puussa ole kovin säästeliästä. Sen vuoksi 

lepän karikkeet ovat tavall ista typpipitoisempia ja ne kartut

tavat maan typpivaroja (vrt . Mikola 1958) . Lepiköissä tapahtu

van ilmakehän vapaan t ypen sidonnan määrä vaihtelee olosuhteiden 

mukaan. Usein esitetty arvio on 50 ... 100 kg N/ ha/v . (vrt . 

Holmsgaard 1960 ja Mikola 1966). Metsätalouden kannalta lepäs

sä tapahtuva vapaan t ypen sidonta on arvokas ominaisuus , jota 

on pyrittävä käyttämään hyväksi. Lepän ja kuusen välinen vuoro 

viljely on yksi keino, joka sopii käytettäväksi nimenomaan sil 

loin , kun on kysymys harmaalepästä . 
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Tervaleppä sietää varjostusta enemmän kuin mänty ja koivu , mut 

ta vähemmän kuin kuusi. Valovaatimuksiltaan se on harmaalepän 

kaltainen . Tervaleppä on hallanarka puulaji. Sen sijaan se on 

hyvin myrskyjä kestävä ja tulvaa se sietää paremmin kuin muut 

puulajit . Tervaleppä ei ole altis nisäkkäitten (hirvet , jänik

set , myyrät) tuhoille . Hyönteistuhoja sillä kyllä esiintyy , 

mutta niiden vaikutus jää vähäiseksi . Lehtikatoa ne voivat 

merkitä, ajoittain varsin tuntuvaakin. Ruohokaskas (Cicadella 

Viridis) saattaa aiheuttaa tervalepän taimien kuoreen haavoja , 

joihin sienet sitten pääsevät iskeytymään (vrt . Ju~tinen et al . 

1976) . Nimenomaan peltojenmetsitysalueilla , joissa kasvulli 

suus on runsasta , tällaisia vaurioita on havaittu . Varttuneis 

sa puissa , etenkin yli - ikäisissä , saattaa esiintyä lahoa , jota 

mm . lepän kääpä (Inonotus radiatus) aiheuttaa. 

Tervaleppä uudistuu kasvullisesti tyvivesoista , juurivesoja ei 

sillä harmaalepän tapaan ole . Vesoista uudistuminen on varteen 

otettava uudistumisen muoto . Sen on taannut tervalepän sitkeän 

säilymisen monilla kasvupaikoilla. Tervalepän usein tavattavat 

korkeat tyvimättäät kätkevät sisäänsä perättäisiä runkopolvia 

(vrt . Kujala 1 924) . Vesasyntyiset tervalepät ovat terveitä ja 

ne kehittyvät yhtä kookkaiksi kuin siemensyntyiset (Glavac 1972) . 

Myöhäisjuurien muodostuminen auttaa juuristoa muodostumaan toi 

mintakelpoiseksi . Tuskin meillä kukaan rohkenee tervalepikköä 

tietoisesti kasvullisesti uudistaa , mutta on hyvä tietää , että 

tervaleppävesakot ovat kehittämiskelpoisia. 

Tervaleppä kehittää itämiskelpoista siementä esiintymisensä 

pohjoisrajoja myöten (Kujala 1924) . Määrä ja laatu kuitenkin 

Vaihtelee vuosittain . Tervaleppä uudistuu siemenellisesti her 

kästi kaikkialla , missä sopivaa avointa, kosteata, kilpailu 

vapaata alustaa on . Tervaleppärannoilla tyrskyrajan vaiheilla 

kasvaa usein siementaimia , samoin suoesiintymien tuntumassa . 

Siemenet leviävät tuulen mukana tehokkaasti noin 30 m:n etäi 

syydelle emopuusta , myös vesi kuljettaa siemeniä ; siemeniä syö

Vien lintujen merkitys siemenen levittäjänä on vähäinen. Run 

saan ja melko säännöllisesti toistuvan siemensadon varassa ter

valeppä voi pioneeripuun tapaan vallata esimerkiksi rantojen 

vesijättöjä ja muita kilpailuvapaita paikkoja. 
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Var sinaisesti uusia terval epiköitä perustetaan istuttaen . 

Siemen kerätään rekisteröidyistä metsiköistä . Siemen on kypsää 

myöhäissyksyllä loka- marraskuussa, jolloin norkot käyvät rus 

keiksi ja jol l oin myös siemen rupeaa varisemaan. Siemenet 

(pähkylät) karistetaan kuten männynkävyt. Siemen säilyttää 

itävyytensä ainakin parin vuoden ajan , jos säilytys on asian

mukaista: kuiva siemen , ilmatiivis säilytysastia ja lämpötila 

tasaisesti vähän alla 0 °c (Rohmeder 1972) . Siementä voidaan 

pitää hyvänä, jos sen itävyys on n. 35 %. Siemen itää tavan 

omaisesti ilman esikäsittelyä. Schalin (1968) on todennut , 

että stratifiointi eli pitäminen kylmässä ja kosteassa (+5 °C , 

180 vrk) lisää siemenen itävyyttä jonkin verran ja kylmäkäsit 

te l y ( - 20 °c , 3 vrk) huomattavasti . 

Tervalepän taimia on yleensä saatavissa, tilapäistä puutetta 

tietenkin saattaa esiintyä . Metsänjalostussäätiö kasvattaa 

vuositt ain noin 10 000 ... 20 000 tainta ja Keskusmetsälautakunta 

Tapi o vas t aavasti 20 000 ... 30 000 tainta, ja tuotantoa voidaan 

tarvittaessa lisätä . Taimien kasvatuksessa käytetään tavan 

omaisia menetelmiä . Tervalepän taimia voidaan kasvattaa myös 

pis t okkais t a , j oiden juurtumissadannes sopivissa kasvuolosuh

teissa on noin 70 . Toistaiseksi näin tuotetaan taimiavain koe 

t arkoituksiin . Osa tervalepän taimituotannosta menee viherraken 

tamiseen . Varsinaisia metsiköitä puun tuottamista ajatellen 

perustettaneen vuosittain vain joitakin kymmeniä hehtaareja . 

Tervaleppä on hyväksytty metsänparannustöissä käytettäväksi 

t u lvamaiden metsityksiin . 

I s t utuk s ista on saatu vaihtelevia tuloksia . Mikola (1966) 

ilmoi ttaa Ruot sinkylän kokeilualueesta tapauksen , jossa vuonna 

1951 2- vuotisilla tervalepän taimilla istutettu ojitettu 

kangaskorpi oli tuottanut vuoteen 1962 mennessä runkopuuta 

46 m3/ha ja vuoteen 1965 mennessä , jolloin taimisto oli 16-

vuotias , 80 m3/ha . Runkoluku hehtaaria kohti oli taimistossa 

vastaavina ajankohtina 4600 ja 3500 eli huomattavan suuri , mikä 

osi t tain s e l it t ää s uuren alkutuotoksen. Schalinin ja Seppälän 

(1964)havaintojen mukaan tervaleppäistutukset Pohjois - Hämeessä 

He lsingin y l iopiston metsäharjoitteluaseman korpimailla menes

t yivät heikosti . Toisena kasvukautena taimista oli keskimäärin 
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vain runsas kolmannes täysin terveitä , kolmannes vaurioituneita 

j a vajaa kolmannes kuolleita . Enemmän kuin puolet taimista o l i 

kuollut tai vahingoittunut hal l an vaikutuksesta . Yksittäis t en 

koealojen välinen vaihtelu tuhojen määrässä oli huomattava , mikä 

selittyy topografisten ja kasvistollisten erojen perusteella . 

Korkean heinäkasvillisuuden seassa ja koivuverhopuuston a l la 

taimet säilyivät paremmin kuin avoimella alueella . Turvetuotan 

nosta vapautuvan maan metsittämiskokeissa Kihniön Aitonevalla 

Mikola (1975) totesi , että tervaleppä menestyi aukealla koe 

kentällä harmaaleppää heikommin keväisten hallavaurioiden vuoksi. 

Saatujen kokemusten perusteel l a näyttää siltä , että tervalepän 

istutusalueet tulisi valita erityisen huolellisesti . Terva

lepikön perustamista ei kannata ajatella tunnetusti hallan

aroille paikoille , vaikka ne maaperältään olisivatkin soveliai

ta . Verhopuuston avulla voidaan taimiston hallavaurioita tie 

tenkin estää , mutta toisaalta verhoava puusto häiritsee terva

lepän kehitystä . Menetelmä vaatii siis onnistuakseen suurta 

huolenpitoa . Uusien metsiköiden perustaminen puun tuottamisek 

si kannattaisi ehkä rajoittaa maan eteläosaan eli alueel l e , jos 

sa tervaleppä yleisesti esiintyy metsiköitä muodostavana . 

Tervaleppä on osoittautunut sopivaksi puulajiksi metsitettäessä 

kaivosten jätekasoja . Meillä tällaisia kuun maisemia ei juuri 

ole , mutta jo Eestissä tällaista metsitystä tarvitaan palavan 

kiven kaivoksilla. Taimien puute on siellä toistaiseksi rajoit 

tanut muuten sopivan lepän käyttöä . Muualla Euroopassa terva

leppää käytetään mm . kivihiilikaivosten jätekasojen metsityk

siin . Myös Yhdysvalloissa sitä on ryhdytty käyttämään tähän 

tarkoitukseen (Lowry et al. 1962, Funk 1965) . 

Kujala (1964) toteaa , että hakkuut eivät ole tervalepän esiin

tymiseen paljoa vaikuttaneet . Suhtautuminen on siis ollut 

asiallista . Tervalepiköitä on pidetty paljolti rantojen suoja 

vyöhykkeinä ja jätetty sellaisina rauhaan ja yksittäisiä esiin 

tymiä on nähtävästi harvinaisuuksina suojeltu. Ehkä jotkut 

tervalepiköt ovat hakkuiden puutteessa suorastaan ränsistyneet 

kärsittyään liikatiheydestä ja toisten puulajien kilpailusta. 
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Tietyillä kasvupaikoilla erityisesti kuusettuminen saattaa uhata . 

tervalepiköitä. Puun tuottamisen kannalta arvokkaat tervalepi 

köt tulisi saattaa säännöllisen hoidon piiriin. 

Huvila-asukkaana ihnisen toiminta tervaleppärannoilla on voi

makkanta. Asuminen vaatii tilaa ja toisinaan tervaleppää pyri

tään poistamaan jopa aivan rannan tuntumasta ja korvaamaan vaik

kapa hopeapajulla, joka tuulisilla rannoilla ei pysy edes pys

tyssä . Tervaleppä tulisi kuitenkin nähdä aitona rantojen puu 

lajina ja sellaisena säästää. EtelämFänä rannasta oleva lepikkö 

turvaa hoidettuna sopivasti huvilan polttopuun tarpeen. 

Yleensä katsotaan, että ihoon kaivautuva puutiainen (Ixodes 

ricinus) viihtyy erityisesti lepiköissä. Leppä ei kuitenkaan 

ole tämän punkkien luokkaan kuuluvan hämähäkkieläimen ravinto

kasvi yhtä vähän kuin muutkaan kasvit. Se käyttää kasveja vain 

oleskelualustanaan, josta se tarttuu lämminverisiin eläimiin ja 

ihmiseen imien niistä sitten verta ravinnokseen. Sen esiinty

minen lepikössä osoittaa vain, että eloyhteisö on rikas ja moni

puolinen ja että siihen näin kuuluu puutiainenkin . Ihmisen 

tietyntyyppinen virusperäinen aivotulehdus, jota on todettu 

Ahvenanmaalla , Turun saaristossa ja Kaakkois - Suomessa , leviää 

puutiaisen välityksellä (Koskiniemi et al . 1978) . Suomessa 

näitä puutiaisenkefaliitteja esiintyy mainitulla alueella kym

menkunta vuosittain . Toipuminen tästä taudista vie yleensä 

pitkän ajan , mutta johtaa täydelliseen paranemiseen. Tavalli

sesti puutiaisen purema ei aiheuta mitään erityisiä seurauksia. 

Tämä lohduttakoon leppärantojen huvila-asukkaita. 

Metsäojitus uhkaa usein soiden reunojen ja puronvarsikorpien 

tervalepiköitä. Ojitus ei suinkaan tapa tervaleppää, mutta se 

muuttaa olosuhteita etenkin kilpailevien puiden hyväksi. Jos 

tervaleppä halutaan ojituksen jälkeen säilyttää, on kilpailevaa 

ainesta poistettava . Usein tällaiset alueet voitaisiin jättää 

ojitukselta rauhaan . 

Aktiiviseen hoitoon kuuluu myös jalostus. Tervaleppä on mukana 

valtakunnallisessa metsänjalostusohjelmassa (Metsänjalostus-
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komitean mietintö 1975) . Tähän mennessä on luotu ennen kaikkea 

t iettyjä valmiuksia , valittu kantapuita ja siemenkeruumetsiköitä 

sekä perustettu kenttäkokeita risteytys - ja vapaapölytysjälke 

läistöjen testaamista varten . Tiettävästi ei ketään jalostajaa 

o l e erityisesti irroitettu hyödyntämään kertynyttä aineistoa . 

Yl einen kiinnostus lyhytkiertoviljelyyn saattaa tässä mielessä 

muuttaa tilannetta . Lepän jalostusta suoritetaan eri puolilla 

sen laajaa levinneisyysaluetta, joten virikkeitä antavia tulok 

sia on runsaasti tarjolla (vrt. Wright 1976) . Lepän suku on 

j alostuksen kannalta kiitollinen. Risteytys eri lajien välillä 

on mahdollista , puut kukkivat nuorena ja siemensadat ovat run 

saita ja usein toistuvia . Leppää voidaan varttaa ja monistaa 

pistokkaista , kuten on jo mainittu. 

Vesametsätalous on ikivanha tapa tuottaa puuta eri käyttö 

tarkoituksiin (vrt. Makkonen 1975). Menetelmä on lyhytkierto

viljelyn ja energiametsien nimellä tullut uudestaan esille. 

Tällä hetkellä etsitään tarkoitukseen s opivia puulajeja niin 

meillä kuin muuallakin . Lepät ovat tällöin vahvasti mukana , 

koska ne vesovat herkästi ja ovat nuorena nopeakasvuisia. 

Braunin (lq74) mukaan tervaleppä on puuaineen tuotosta ajatellen 

vedenkäyttäjänä selvästi ekonomisempi puulaji kuin kokeissa 

mukana ollut paju (Salix alba). Lisäksi lepän juurinystyröiden 

typensidonta on huomionarvoinen seikka , sillä riittävä typpi on 

suurien satojen edellytys ja lannoitetyppi on kallista ja kal 

listuu yhä . Harmaaleppä on kasvupaikkavaatimustensa vuoksi 

kuitenkin tervaleppää sopivampi lyhytkiertopuu . 

Täysin luonnontilaisesti kehittyvä tervalepikkö on tietenkin 

intensiivisen hoidon ohella aina kiinnostava vaihtoehto ja 

toistaiseksi varsin yleinen, ilman että on mistään rauhoituk 

sesta kysymys . Luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja 

tervaleppiä ja - lepiköitä on vähän . Maatalousministeriön 

luonnonvarainhoitotoimisto on parhaillaan laatimassa uutta luet 

teloa luonnonmuistomerkeistä ja rauhoitetuista alueista . Saama

ni ennakkotiedon mukaan yksittäisiä tervaleppiä oli rauhoitettu 

Vuoden 1976 l oppuun mennessä 11 , tervalepiköitä 5 .. . 7 . 

el 1 '~ ·n Y"l iop ston 
1 etsäkl.rJ 
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Tervaleppä on metsissämme puusto- osuuttaan huomattavasti tärkeäm

pi puul aji . Se on eteläisessä Suomessa hakeutunut nimenomaan 

me t sän ja veden rajavyöhykkeelle halliten näin luontomme kaik 

kein monipuolisimpia eliöyhteisöjä . Rantojen puulajina se on 

myös maisemallisesti tärkeä. Parhaimmilla kasvupaikoillaan 

se tuottaa runsaasti hyvälaatuista puuta, jota nykyoloissa tosin 

kykenemme käyttämään vain puutteellisesti hyväksemme . Terva 

lepän vi l jely jäänee toistaiseksi vähäiseksi . Sitä tärkeämpää 

on, että pidämme hyvää huolta nykyisistä tervalepiköistämrne . 
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Carl -Johan Gattberg 

KLIBBALEN I LANDSKAPSPLANERINGEN 

Beroendc på sina speciella växtbctingelser uppträdcr klibbalen på 

rel ativt begränsade arealer, men dess landskapliga bctydelse är 

icke ringare härför . Klibbalens landskapliga värde varierar avsevärt 

i varj e ensk.i.ldt fall beroende på om beståndet uppträder vid havskust, 

vid sjö- eller flodstrand, vid bäckfåra eller kärr. 

I Helsingfors omgivning uppträder klibbalen rikligt vid havskusten, 

där den bildar långa bälten och till och med små skogslundar vid 

gyttjestränder och dyiga tillandningsområden. 

Såväl i dcn inre som i den yttrc skärgården är klibbalen ett naturligt 

strandträd bildande buskagen och små skogsbestånd. 

På karga klippiga holmar är tillväxten sparsammare , men beroende på sin 

ofta paraplyformade krona kan enskilda träd i bland uppvisa landskapliga 

effekter av stort värde . Klibbalen påträffas allmänt på ht~usrika 

platser vid de nyländska sjö- och flodstränderna undvikande kargare 

momarker. 

De vid bäckstränder växande klibbalarna bildar ofta ett slingrancle bälte 

i landskapet . A andra sidan träffas de mest typiska klibbalskärren 

i vårt land också intill bäckstrtinder . Kl ibbalens typiska växtplatser 

vid våra sjöstränder är de något tarra stränderna och de först~ade 

ständerna, de av grundvattnet övervattnadc och översvämningstränclerna . 

Dylika ofta relativt vida bestånd kan äga avsevärd landskaplig betvdelsP . 

Dä klibbalen uppträder på de något tarra stränJerna, söker de11 sig sä 

nära vattnet söm möjligt framför de andra trädslagen. Här framhäver 

och understryker den strandlinjen. Sam en fordrande växt trivs klibbalen 

bäst på sjöarnas moränstränder, men också på lerstränder uppträder den 

som vackra lundar. 

Klibbalens betydelse i landskapsplaneringcn består icke allena i det , 

att den är atraktiv på avstånd . Klibbalsbestånden killl också bjuda på 

rika landskapliga upplevelser i form av ett mångskiktigt växtsar1h:ille . 

Här träffas ofta rikligt av för lundar typiska buskar såsom hägg, rönn, 

skogsolvon, Ribes- sorter, brakved och hallan, av vilka den senare kan 

utgöra den förhärskande undervägctationcn pii de nigot tarra växtplatserna . 

I klibbalslundama uppträder som karakteristisk tmdervägctation mcå 
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Fig . l . Klibbalen framhäver och understryker strandlinjen . 

Fig . 2 . Klibbalen delar upp odlingsslätten effektivt i land 
skapsrum. Pikkala å . 
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Fig . 3 . Klibbalarna välver sig över Pikkala å . 

Fig . 4 . Ståtlig gamma! klibbal 
omgiven av ungplantor . 

Fig . 5 . För 15 år sedan planterade 
klibbalar i Hagalund. 
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avsevärt l andskapligt värde starr, näss l or , strandlysing, älggräs och 

svärdslilj a . I klibbalskärren förekcmmer dessut om majbräken . Dcssa 

växter bildar ofta allena den förhärskande undervägetationen . 

Klibbalens användning vid planering av nyplanteringar har hittills 

varit av ringa omfång. En av orsakerna därtill t orde ligga i klibbalens 

förhållandevis stora fordringar med hänsyn till växtplats . 

De största klibbalsexemplaren såväl i stadsparker som i herrgårds- och 

andra kulturmiljöer torde ha kommit di t på naturlig väg såsom t.ex. 

klibbalarna vid Tölöviken och i andra Helsingfors parker . 

Vid modern landskapsplanering, där man arbet ar med större änhetliga områden , 

har användningen av klib~al ökat och konE~r tydligcn att fortsätta och öka . 

Klibbalen har som bekant konstaterats vara ytters t känslig för ändringar 

i grundvattenståndet. Likaså är den känslig för påfyllning av jord 

på rotområdet och av maskiner förorsakad komprimering av marken . 

Under vintcrha lvå ret,då träden är bladlösa,har klibbalen konstatcrats ha 

en ovanligt stor täckande förmåga i landskapet på grund av sitt täta 

grenverk, sina kottar och hängen. Den mörka s t amrnen och det djupgröna 

bladverket ger klibbalen karaktären av ett kraftigt träd, som i detta 

avseende som fullvuxen kan jämföras med ekcn . Härav följer,att klibbalen 

också som enskildt trädexempl ar är be tydelsefull. 

Klibbalens förhållande till kulturen t ycks hos oss vara okl ar . I Danw~rk 

har man i seklets början vid en undersökning över klibbalen konstaterat 

kanske som viktigaste resultat dess oroande minskning beroende på 

kulturens inverkan. Orsaken till detta har befunnits bero på det för 

klibbalen nödvändi ga vattnets försvinnande från växtplatserna . 

De tidigare utförda ängsröjningarna i de frodiga bäckdalarna och i 

sjösträndernas klibbalsbestånd har hos oss förstört kanske huvudparten av 

våra bästa klibbalsförekomster . Däremot är det synnerligen vanligt, att 

klibbalen uppenbarar sig på sanka änga~upprrrävda dikesrenar , i landsvägsdiken 

eller på stränder, var jordytan söndrats och på blottade upplan~,ingar . 

I detta avseende kan sä&as, att klibbalen i någonmån dragit nytta av 

kulturen . Sålunda har klibbalen i sitt förhållandc till kulturen 

konstaterats vara en någorlunda indifferent art . 

Dock är den pågående kraftiga byggnadsverksamheten direkt ellcr indirekt 

med sina vattenregleringar ett hot mot miinga naturli ga klibbal sförC'koms t er, 

vilka naturligtvis aldrig helt kunna ersättas av nyplantcringar, ;;pcciellt 

när det gäller klibbalsförekomstcrnas artrika undervägctation, vilkcn 

på grund av s in känslighet är ctt problcm i de undcr urbaniscr.ing v~1rande 

områdcna . 
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Fig . 6 . På naturlig väg tillkommet klibbalbestånd 
i en He l singforspark . 
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Paula Havas 

INARIN LAPIN POHJOISIMPIA KUUSIA ETSIMÄSSÄ 

Kevättalvesta 1974 minut saatiin innostumaan niistä näköaloista, joita 

Kallion ym . (1 971 ) hiukan aikaise mm in ilmestynyt teos tarjosi: Inarin 

Lapissa , kaukanakin ' kuusen metsänrajaseudusta, on kuusia - yksittäin , 

kaksittain tai pieninä me tsiköinä . Näistä kuusen puurajaseudun eril 

l isesiintymistä oli kirjallisuustietoja, varsinkin uudempia, vain niu

kasti . 

Jo samana kevättalvena hiihtelin biologiystävän i Lauri Oksasen kanssa 

Muotkatunturien s eudulla kuusia jäl jittämässä . Sattumalta tapasimme 

Mukka1ompolon majalla Jouni Veskoniemi - nimisen paikkakuntalaisen , jo

ka selvitti me ille kolmen ensimmäisen kuusiesiintymän, Palloaivin , Pott 

järvien ja Kuusivaaran , sijainnin. Lisäks i yritettiin turhaan etsiä 

Terstojoen kuust a (Sandberg 189 7, Kallio ym . 1971) . Talvisella tutki

musretke l lä~e huomasimme , että talvisaika on ti ettömäl lä kuusen puu

rajaseudulla parasta lii kkumiskautta : suksilla vä limatkat taittuvat no 

peamm in kuin kesällä jalka isin (moottorikelkka- tai vesi tasokyydistä 

emme haaveill ee tkaan ~ ) . Li säksi koivut - kuusen puuraja onko . alueel

la koivumetsän sisällä - ovat talvella lehdettömiä , joten kuuset huo

maa helpo~nin ja ne saa paremmin valokuvatuiks ikin . Näh tiin myös, että 

tiheäoksaisten kuusten alusta oli lumeton ja että lumi painoi rentojen 

alaoksien kä r jet maahan - usein näin maahan painuneet oksat juurtuvat 

ja a l kavat kasvaa itsenäi s iksi kuusiyksilöiksi (kloon i"j ä lkeläisiksi'') . 

Seur aavana kesänä käyti i n aluksi vilkaisemassa joitakin I narij ä rven 

itä- ja pohjoispuolen kuusiesii ntym i ä , vaikka t iede ttiin Kevon tutki

j oiden jo vierai l leen niillä . Ko . seuduilla oli ongelmana kunnollisten 

kar t tojen puute : topografikart toja ei ollut vielä ilmes tyny t näilt ä 

seuduilta , joten oli turvauduttava vanhoihin taloude ll is iin karttoihin . 

Suomen poh joisimmat kuuset, kaksi Jankkilan kuusta, eivät löytyneet 

näiden kart t oj en avulla , vaan Jankkilan erämaatalon nuori - isäntä Eero 

Aikio oli pal kattava oppaaksi . Ei ol lut ihme, etteivät Jankkilan kuu

set löytyneet , sillä varsinkin t oinen niistä , kuivalla kankaalla kasva

va, on matal akasvuinen ( 3,4 m) ja ympäröiviä mäntyjä lyhyempi . Kaikki 

muut kesän ai kana näkemämme kuuset osoittautuivat ympär öivää puustoa 

korkeammiksi . 
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T§urnujärven kuusen (kuva 2) löytämises sä ei ollut vaikeuksia : se kohoaa 
suhteellisen aukealla , soistuneella T§urnuvaaran rinteellä lähes ylhäi
sessä yksinäisyydessään - ympärillä on matalia , tunturimittarin tuhoa

mia koivuja sekä muutama mänty . 

Järvenpään kesätalor. l ~heisyydestä haeskeltiin T§uolisjärven kuusta 

(Kallio ym . 1971) , mutta sitä ei l öydetty . Sen sijaan l öydet tiin kui
vasta mäntymetsästä pien i , hyväkasvuinen Larix sibirica - koealue (14 

lehtikuusta) sekä talon pihalta yksinäinen , oudon muotoinen lehtikuusi , 
jonka vuosikasvaimia keväthallat olivat vikuuttaneet . Myöhe~~in Jär

venpään isäntä Akseli Kaarret muisti kirjeellä , jossa hän selitti kuu

sen kasvupaikan . 

Jänkäjärvellä tultiin sitten ensi mmäiseen "kuusimetsikköön": mäntyjen 

ja koivujen keske llä kasvaa harvakseen 18 kuusta , joista 10 on selvästi 
puumais ia ja kahdeksan eri kehitysvai~eessa olevia klooneja (Hjelt 1897, 

Kallio 1971) . 

Nuotka tuntur icn kuusten etsintä aloitettiin Tirron talosta , jossa haas
tateltiin isäntä Sulo Kittiä . Saat i in tieto j a Palloaivin, Pottjärvien 
ja Kuusivaaran esi in tymistä , joissa oUJame jo talvella käynee t, sekä li
säksi Littemuroaivin , Toarisoaivin ja Kuos~usvaaran esiintymistä . Kah 

de lta ensin mainitulta alue e lta ei kuusia onnistuttu löytämään . Kuosmus 
vaaran kuollut, n . 3 m:n korkeudesta katkennut kuusi sattuu ~uotkan 

retkeilypolun varteen . Sen kuusiesiintymän tarina loppuu vähitellen 
maa tuvaan keloon : sielllen - tai klaanij älke läisiä ei ole . 

Kuusivaaran esiintymä (Sandberg 1S97 , Kallio ym . 157 1) käsittää satoja 
kuusia , jotka kasvavat laajahkolla alueella yhaessä mänty jen ja koivu

jen kanssa . Kuuset lisääntyvät paitsi suvuttomasti kloonimuodostukse n 
avulla myös suvullisest i. J..etsikössä on eri - ikäisiä kuusia pienistä 

taimista mahtaviin puihin . Kookkaimman , vielä osittain elossa olevan 

kuusen ympärysmittoja ei onnistu t tu puun oksaisuuden vuoksi saamaan , 

mutta eräan kuolle ,•n, n . 1 5 m: n p ituisen kuusen ympery smi tat ovat ty
Veltä 205 cm ja rinnankorkeudelta 146 cm . 

Pottjärvi l l ä kasvaa tällä hetkellä 11 kuusta , 12 . on kaadettu nuotio

puiksi . Esiintymällä on sekä siementaimia että kloonijälkeläisiä . Sen 
sijaan Palloaivin kolme vanhaa , kookasta kuusta eivät ol e lisääntyneet . 

Kuusten maahan painuneet, osittain juurtuneetkin alaoksat ei v ä t jostain 
syystä ole lähteneet kasvamaan . 

Kautsavaaralta löydettiin huonokuntoinen kuusi , jcsta emme olleet saa
neet tietoja mistään l ~hteestä . 

Kuossavarrin lounaisrinteellä, mannyn puurajan yläpuolella , l ähellä 

u :::; 

st 
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koivun puurajaa , kasvaa vanha kuusiklooni (Hjelt 1897, Sandberg 1897 , 

Kallio ym . 1971) . Se muodostaa rinnesuuntaa vastaan kohti suorassa ole

van seinämän , jonka alarinteen puoleisella laidalla on voimakasta kloo

nimuodostusta - ylärinteen puolelta oksat puuttuvat lähes täysin . Tä

mä kuusiesiintymä on malliesimerkki siitä, miten kuusi saattaa klooni 

muodostuksen avulla pitkäänkin säilyttää kerran valtaamansa epäedulli

sen kasvupaikan . 

Ranttilan talosta , Veikko Aikiolta, kyseltiin jälleen tietoja ja ne 

osoittautuivat hämmästyttävän yhtäpitäviksi Jouni Veskoniemen ja Sulo 

Kftin antamien kan s s a. Sai sen vaikut elman , että paikalliset asukkaat 

tuntevat kuuset hyvin ja suhtautuvat niihin suojelevaati ja jopa hiu

kan kunnioittaen . Joulupuuna Lapissa on mänty . 

Ranttilan kuusi kasvaa Raottilan talon läheisyydessä, Inarinjoen ranta

törmässä . Vaikka kaikki Inarin ja myös Utsjoen ja Enontekiön hoito

alueen kuuset ovat teoriassa rauhoitettuja , eivät muut kuin Ranttilan 

kuusi ole saanee t juurelleen rauhoituskylttiä . Ranttilan kuusi on 

tosin erheellisest i rauhoitettu Suomen pohjoisi~pana kuusena . Maantie 

teellisesti sen pohjoispuolella kasvavat mm . Jankkilan, Jänkäjärven , 

T§urnujärven, Aksujärven , Karhujärven ja Soarvevuobmin kuuset . 

Helsingin yliopiston ~uddusniemen koetila tukikohtana ja koetilan väki 

- erityisesti Osmo Jaakkola - tietolähteenä tutustuttiin muutamiin Mud

dusjärven ympäristön kuusiesiintymiin . Pesälahdessa kasvaa tiheä , 

r ääseikköinen kuusimetsikkö . Se lisääntyy suvullisesti ja sieltä löy

dettiin puuyksilö , jonka rinnankorkeusikä on 265 vuotta (kaikilta kuusi

esiintymi l tä tavattiin yksilöitä, joiden rinnankorkeusikä on vähintään 

100 VJ rinnankorkeusikään saa lisätä n . 50 v, jotta saataisiin puun to

dellinen ikä). Peskaojalla , huddusjärven Syrminiemessä, on laajahko , 

s atoja puita käsittävä kuusimetsä (SandberB 1897 , Kallio ym . 1971). 

Sieltä mitattiin kesän pisin kuusi : 17 , 5 m. Paskaajalta on n . 50 v 

sitten siirretty kaksi kuusta Aikion talon pihalle Muddusjärven ran

taan . Toinen kuusista on kuollut, mutta toinen on kasvanut 9, 4 m kor

keaksi, hyvin leveäks i ja kloonimuodostuksen avulla lisääntyväksi . 

Palkisoaivi l la kasvaa kuivalla kankaalla , männyn puurajalla , yks inäi

nen kuusi , Koskelojoella tiheässä subalpiinisessa koivikossa kaksi kuus

ta. 

Tutkituilla kuusille on tyypillistä pitkä , kapea latvus , alaoksat ovat 

yleensä pitkät ja rennot. Tykkylumi vahingoittaa latvuksia , monet kuu-
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~. Tutkitut kuusiesiintymät: 1 J ankki la, 2 T§urnuj ärvi, 3 Jänkäjärvi, 

4 Kuosmusvaara, 5 Kuusivaara, 6 Pottjärvet, 7 Palloaivi, 8 Kautsa

vaara, 9 Kuossavarri, 10 Ranttila, 11 Ai kio, 1 2 Pesälahti , 1 3 Pal

kisoaivi , 14 Koskelojoki, 15 Pe s kaoja. Lisäksi karttaan on merkit 

ty 16 Karhujärvi ja 17 T§uolisjärvi. Länsipuolisista poh joisimmis 

ta es i i ntymistä ovat kartalle merkitsemättä Aksuj ärvi (Karigasnie

men tien pohj ois puole lla) ja Soarvevuobmi (Kielajoen ja 3oarvevuob

min välissä) . Pisteviiva = männyn me tsänraj a. 

~- Tsurnujärven kuusi ( kansikuva) . Valok . L. Oksanen . 
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set ovatkin moni r unkoisia tai - latvaisia. Varsinkin auke illa paikoilla 

kasva vien kuusten rungolla on lumen pinnan tasossa n . 1 m:n korkuinen 

oksaton vyöhyke : tuulen hankea pitk i n kiidättämä lumi ja jää on tuhonnut 

siltä silmut . 

Kun Lapin matkailu on lisääntynyt, kuusetkaan eivät ole jääneet syrjään. 

Kuusivaarasta , Pottjärvilt ä , J änkäjärveltä, Kuossavarrista ja Pesälah

delta on kaadettu kuusia ja Kuosmusvaarasta ja Koskelojoelta katkottu 

oksia . Vaikutti hiukan siltä , kuin Jänkäjärvel lä ja Kuossavarrissa 

olisivat asi oineet tut kijat : katkaistut latvat on jätetty kannon viereen. 

Pesä lahde lla lienevät käyneet joulukuusen noutajat . -Lapin kuusten sit 

keyttä osoittaa se, että kaadetun puun kanteen jääneet alaoksat vielä 

juurtuvat ja alkavat muodostaa kloonia! 

Pohj ois illa kuusiesiintymille täytyisi saada rauhoituskyltit ja retkei 

lij öitä tulisi vali staa näiden esiintymien ainutlaatuisuudesta . Eteläs

t~ tullut ja kuusten yleisyyteen tottunut matkailija saattaa ajattele 

mattomuuksissaan tehdä suurta vah inkoa näille pal jon kokene ille kuusi

vanhuksille . Toisaalta r e tkeili jät voivat tehdä uusia kuusilöytöjä . Pro 

gr adu - työni (Ravas 1978) j ä lkeen sain tiedon Karhujärven kuusesta (Kari 

Kinnunen , Kyösti Mäenpää ) , joka kasvaa Karigasniemen ti en e t e 1 ä -

puolel l a, tien tuntumassa, ja joka mataluutensa vuoksi on jäänyt aikai 
semmin l öytymät tä . 
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"SUURPUUOPAS" 

Kuten lehtemme viime numeron pääkirjoituksesta luimme, seuramme on päät 

tänyt panna alulle "suurpuuoppaan" valmistelutyöt. Tutkimuskaavat olisi

vat tärkei mmät ja mukaan otettaisiin lisäks i luettelomaisesti tärkeimmät 

muut asiat . On jo kauan tunnettu kipeänä puutteena, ettei ole olemassa 

määr ityski rjaa luonnonvaraisista ja viljellyistä puuvartiaista kasveistam

me . Vilj ellyt koristekasvimma ja niiden levinneisyys on meillä huonosti 

tunnettu. Ei ole helppo selvittää, mitä lajeja me illä on tavattu kustakin 

suvusta, kuinka kauaksi pohjoisessa ne menestyvät , mitkä ovat isoimmat 

yksilöt, miten eri lajeja lisätään, mikä on niiden käyttöarvo viherraken

tamisessa ja koristekasveina jne. 

Aluksi on tarkoitus kerätä ainei st oa moniateen muodossa, jota voisimme 

käytännössä kokeilla ja tehdä siihen lisäyksiä ja korjauksia . Tutkimus

kaavat tarvitsevat kokeilua käytännössä , voidaan metsästää maalle uusia 

lajeja ja muotoja tai arvokkaita proveniensseja tai vaikkapa pisimpiä puu

yksilöitä . Niistähän saisimme myös mielenkiintoista aineistoa lehteemme. 

Suurimmalle osalle sukuja onkin jo löytynyt kirjoittajat , mutta asian lä

piviemiseen tarvitsemme kaikkien s euran j ä senten apua. Vaikka meillä vil

jeltyjen puuvartisten kasvien levinneisyydest ä on jo olemassa hyvä tutki

mus (Kallio 1966), niihinkin tietoihin löy tyy varmaan täydennystä, muista 

asioista puhumattakaan . Emme esimerkiksi tiedä , mi ssä kasvavat maamme 

korkeimmat puuyksilöt . Jos joku on näitä asioita harrastanut, olisi hyvä, 

jos hän ottaisi yhteyttä meihin . 

Eri kirjoittajilta on jo tullut materiaalitoivomuksia, ks . esim . Palm~nin 

(1 978) kirj oitusta jalopähkinöistä lehtemme viime numerossa . On ollut 

hämmästyttävää todeta, kuinka vähän joistakin yleisesti viljellyistä la

jeista on herbaarioissamme näytteitä . Lisäksi useat näytteet ovat niin 

Puutteellisia, ettei niitä voi määrittää1 niistä saattavat puuttua tär

keimmät tuntomerkit , esim . kukinnot tai hedelmät . Kunnollinen herbaario

näyte löytöpaikkati etoineen on hyvä todiste lajin esiintymisestä paikka

kunnalla . Seuraavassa on luetteloa niistä kasveista , joista erityisesti 

toivomme saavamme lisää näyt te itä . Luonnollisesti myös muiden lajien 

näytteet ovat tervetulleita. 

Amelanchi~r, tuomipihlajat , kukkivana, sama yksilö myös hedel 

mäasteell a 

Populus, poppelit 



66 

~' jalavat (etenkin muut kuin kynä- ja vuorijalavat), hedel 

mäasteella 

Syringa, syreenit, kukkivina 

Philadelphus, jasmikkeet, kukkivina, myös edellisen vuoden ver

soa mukaan näytteeseen 

Lonicera tatarica, rusokuusamat, nuppuisina tai kukkivina 

Spiraea salicifolia, pajuangervo, kukkivana 

Crataegus, orapihlajat, kukk ivina ja hedelmäasteella. Lisäksi 

olisi hyvä ottaa ainakin yhdestä hedelmästä siemenet pieneen 

pussiin {lukumäärä ja hedelmien muoto tärkeä). Kuivatuista 

hedelmistä niitä on vaikea irrottaa . 

Näytteet voi prässätä esim. sanomalehtien välissä . Paperit on vaihdetta

va riittävän usein, etteivät näytteet pää se mustumaan . Ensimmäisen vuo

rokauden aikana näytteestä haihtuu suurin osa kosteudesta, joten silloin 

on tärkeää muistaa vaihtaa uudet paperit . Helpoin ja modernein tapa on 

prässätä esim . sanomalehtiarkin väliin asetetut näytteet aaltopahvien vä

lissä (on hyvä, jos on pieni tuul etin käy tettävissä) . Kasvien prässää

minen ei ole lainkaan uiin suuritöistä kuin yleensä luullaan . Yritämme 

määrittää kaikki riittävän hyvät kasvinäytteet . Kasvinäytteeseen on lii

tettävä tieto kasvin kerääjästä ja siitä, mistä ja milloin näyte on ke

rätty, puulajei s ta korkeus yms. ja mielellään myös alkuperätiedot . Löy

töpaikkatiedot e ivät voi koskaan olla liian tarkkoja. Niiden perusteella 

on kenen tahansa voitava l öytää ko. kasviyksilö . nelsingistä on useita 

vanhoja näytteitä, joi s sa ei ole mainittu edes kaupung inosaa tai kadunni

meä . On vaikea lähteä selvittämäan, missä j oku aikoinaan ehkä hyvinkin 

tunnettu kaljatehdas tai tyttökoulu on si Jainnut . Olemme kiitollisia 

muistakin tiedoista, esim . missä kasvaa esim . edellä mainittuja kasveja 

suurempina kokoelmina tai erikoiaina muotoina , suurina yksilöinä tms . 

Tässä yhteydessä on syytä muis tuttaa myös puuvartisten kasvien rekiste

röinnistä {Alanko 1976 ; artikkelissa mainittuja lomakkeita halukkaat saa

vat allekirjoittaneelta) . 

ALANKO, P. 1976 : Dendrologisen materiaalin rekisteröinti . - Dendologian 

Seuran tiedotuksia 7s3, 80- 01 . 
KALLIO , T. K. 1966 : Koriste puiden ja -pensaiden levinneisyydestä ja me 

n estymi sestä Suomessa. - Ann. Agric. Fenn . 5:1-1 07 . 
PAL~iN, A. 1978 s Jalopäh kinät Suomessa - mitä lajeja viljellään ja missä? 

- Dendrologian Seuran tiedotuksia 9s1, 23-27 . 

Pentti Alanko 
Helsingin yliopisto, Kasvitieteellinen puutarha 
Unioninkatu 44, 00170 HELSINKI 17 
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DENDROLOGISIA RETKEILYJÄ HELSINGIN PUISTOIHIN 

Keskiviikkona 21 . 6.1978 klo 17 . 00 re t ki Mei lahte e n. Kohteina 

Helsingin kaupungin arboretum, Meilahden kartanon puisto ja 

huvila- alue s ekä Seurasaari . Kokoonruminen raitiova unu n: o 4 

pysäkin luona Paciuskadun ja Mei lahd Pn t ien risteyks essä laakeri 

p oppelin al l a . Retken jälkee n klo 19 . 00 ylimää räinen k o kous 

Seurasaaressa . 

Ke skiviikkona )0 . 8 . 1978 klo 17. 00 tutus tuminen ete l äisi in puis 

toihin . Kohteina Myllykalli o , Tähtitorninmäki , Ka ivopuis t o, 

Ursininkallio ja Engelinaukio . Kokoonruminen Myllykalliolla 

Myllytien päässä vastapäätä Olympialaituria ( raitiovaunut JB 

ja JT) . 

KOKOUSKUTSU 

Vendrologian seura ry:n ylimääräinen kokous ravintola Seura

saare n kabinetissa keskikiviikkona 21 . 6 .1 978 klo 19 . 00 . 

Asia: sääntöjen muutos (to inen k ä si tt ely) 

Onko tuttavapiiriss ä si henkilöit ä , jotka ovat kiinnostuneita 

dendrologiasta? Seuramme ,iäs e n e ksi pääsee helpoimmin maksamalla 

jäsenmaksun (JO:-, opisk e lijat 10: - , ainaisjäsenmaksu 500:-) 

seuran postisiirtotilille (419 29 -1) tai ilmoittautumalla jollekin 

seuran virkailijoista ( o soi tteet lehde n to isella sivulla) . 
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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 1Vol . 9 , No 2 , 1978) 

BLACK ALDER - OUR NEGLECTED TREE SPECIES by Paavo Yli - Vakkuri , 
Pp .4 3 - 54 . 

Bl ack alder (Alnus g l u t inosa) , the tree of the year 1 978 , deserves 
Special attention a s an ecological l y interesting and economically 
u sefu l tree species. I n Finland black alder is a common tree species 
on moist , ferti l e sites , especially along shores in the southern 
part of the country . I n Finnish forest inventories it has no t been 
considered separatel y from grey alder (A . incana) . Fores t s dominated 
by one or the other alder species cover-r .4 % of the forest area of 
the southern half of the country. The amount of alder wood i n this 
area is 17 million cubic meters or 1 . 7 % of the total growing 
stock . 

I n favourable condi t ions black alder grows quickly and forms a 
s t raight branchless trunk. Trees with 28 m height and 50 - 80 cm 
br eas t height diame t er have been reported . Usually black alders 
r each their full size in 60 - 70 years . 

Black alder has a strong root system . Mycorrhizae are formed on its 
r oot tips in the same way as in other tree species. Moreover , roo t 
nodules where symbiotic uptake of atmospheric nitrogen takes place 
With the aid of Actin omycetes microbia may be formed in the roots 
of b l ack alder . Because the availability of nitrogen is sec ured for 
t he alders , they may use it more wastefully than other tree species , 
and their leaf litter generally increases the nitrogen supplies of 
t he soi! , too . The capacity of alders to fix atmospheric nitrogen 
is a valuable property , which should be exploi ted in forestry . 

Black alder is susceptible to frost damage . On the other hand , i t 
can resist storms and stand floods better than most o t her tree 
s pecies . Moose and rodents generally do not cause damage fo r alders . 
Insec t damages may occur , but usually they are not harmful. 
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Black alder rnay regenerate frorn stump sprouts, but unlike grey alder, 
it does not forrn root suckers. Trunks born forrn sprouts rnay be as 
healthy and reach equal dirnensions as trees born from seed. Black 
alder regenerates easily from seed, too, where suitable rnoist areas 
free of cornpetition are available. It often appears as a pioneer 
t ree species on alluvial sites . In silviculture new black alder 
stands are founded by planting. The seed is collected from special 
registered stands. Recently sorne 30 000-50 000 black alder plants 
have been annually produced in Finnish forest nurseries. 

The plantations of black alder have given variable results . In 
sorne cases the developrnent has been very prornising, but already in 
Centr.al Fin l and frost has caused rnuch darnage. According to the 
present experiences , planting sites of black alder rnust be ehosen 
very carefully . In sorne other countries black alder has proved suit' 
able for the afforestation of the waste soil rnasses left over by 
rnining ind ustry . 

Cuttings have not rnuch altered the status of black alder in Finnish 
forests . On the contrary, sorne stands are suffering of the lack of 
thin nings and the cornpetition of other invading tree species . 
Ditching of peatlands often threatens black alder stands on swarnpy 
sites . Drainage does not kill the alder, but it changes the circurn
stanc es rnore favourable for the cornpeting tree species . 

The ancient rnethod of coppice forestry has recently aroused interest 
in connection with the new ideas of short rotation forestry and 
energy forests. Alders seern very prornising for these purposes 
because of their vigorous growth and sprouting ability. Moreover , 
the nitrogen fixation of alders is a considerable advantage, when 
artificial nitrogen fertilization is becorning rnore and rnore ex
pensive . 

In Finnish forests black alder is rnuch rnore irnportant tree species 
than its share in the total growing stock should indicate . In 
southern Finland it occupies especially the borderlines between 
forest and water , the rnost versatile ecosysterns in our nature. On 
best sites it produces rnuch high- quality tirnber, which we at present 
unfortunately are capable to utilize only irnperfectly. The scale 
of black alder cultivation obviously will remain slight even in the 
f utu r e , but it is very irnportant that we take good care of our 
exis t ing natural stands . 

BLACK ALDER IN LANDSCAPE MANAGEMENT by Carl - Johan Gottberg 1 
pp . 55 - 59 . 

Although black alder has strict ecological requirernents and its 
occurrence is lirnited to specific sites, its general influence on 
the l andscapes is considerable. In natural conditions, black alder 
is a typical tree species of shores and brook valleys, where its 
stands forrn long and narrow belts of ecologically rich forests . 
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Black alder has special value in landscape management because of its 
attractive appearance , both seen from far away and from near . Even 
in wintertime black alder looks peculiar and sheltering with its dense 
crown and abundant cones and catkins. Thedark trunk and deep-green 
leaves give an impression of a strong tree. As a full - grown tree 
black alder in some way resembles oak , and it may have a great scenic 
value even as a single tree . 

The use of black alder plantations in landscaping is fairly limited 
because of its high demands on the growing conditions. Most of the 
existing stately trees in parks and other cultural environments 
obviously have been born in a natural way. Anyhow , in modern lands 
caping the use of black alder has been continuously increasing. 

Black alder is very sensitive to the changes on ground water level . 
The present road and house construction activities create much such 
changes and often threaten the maintenance of existing natural black 
alder stands . Especially the rich undervegetation of natural stands 
is vulnerable and difficult to preserve or to reconstruct in urbanised 
environments . 

ON THE NORTHERNMOST SPRUCES IN FINLAND by Paula Havas, pp . 60 - 64. 

The author has searched and studied the Norway spruce (Picea abies) 
occurrences in the Inari area of Finnish Lapland beyond~northern 
forest limit of the species . 17 small groups or individual trees 
are reported (see fig. 1), some of them quite far away from all 
Other occurrences and continuous forests of spruce . Regeneration 
on these isolated occurrences takes place mostly vegetatively by 
rooting of lowest branches . The tallest spruce measured had a 
height of 17 . 5 m. On all occurrences trees more than 100 years old 
were found , and the oldest one measured had an age over 300 years . 

Hei Y 1 0 ston 
r 1 t 
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Lehtemme edellisen nUfleron 1/1 978 välissä postitettiin Dendrolo
gian Seuran jäsenille tilillepanekortit vuoden 1978 j ä senmaksu
jen suoritusta va rten. Kaikkien j äsenten toivotaan huolehtivan 

oaksusuori tuks i staan ensi tilassa . ,. aksut suoritetaan seuran 

postisiirtotilille 419 92-1. Vuosij ä senmaksu on 30 mk , opiske 
lijoilta 10 nk , ja ainaisjäsenrnaksu 500 mk . 

Jäse~~aksun suorittamalla voi myös kuka taha nsa dendrologias ta 

k iinnostunut Suomen kansalainen liittyä uudeksi jäseneksi seu-
raamme. 

TIEDOTUSLEHDEN VANHOJA NU!·I...::ROITA 

on edelleen saatavana 1. vuosikerrasta (1970) l ähtien, nuneroita 
1/1 97 1 ja 2/1972 lukuunottamatta. Vuosikertoja tai yks i ttäis i ä 
numeroita voi tilata s i hteeriltä tai n~~samalla suoraan seuran 

ps-tilille 419 92-1 2o mk/vuosikerta tai 5 mk/nunero sekä 
ilmoittamalla tilillepanekortin tiedona nto- osa s sa , mitä lehtiä 
halutaan . 

., 
HELSINKI1978 PAINOVALMISTE r· s~ o3'35-0613 
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Jäsenasioita 
Summaries of the main articles in this issue 

Populus wilsonii Helsingin Tähtitorninmäellä. Kuva liittyy iilo Karhun 
artikkeliin poppelilajien tunnistamisesta lehtemme tässä numerossa. 
Valok. iilo Karhu. 
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Juhani Salmi 

TERVALEPÄN PUUAINE JA KÄYTTÖ 

Tervale ppä , Alnus glutinosa (L . ) Gaertn . , on arvokas lehti 

puulaji , joka monin paikoin Eurooppaa kuuluu tärkeimpiin puu 

lajeihin , mutta jonka käyttö Sucmessa on jäänyt melko vähäi 

seksi. Tämä nopeakasvui nen puu saattaa saavuttaa 30 m: n 

pituud e n ja 100 cm : n rinnankorkeuslä!'imitan . Yleensä keski 

pituus pysyttelee kuitenkin 20 . . . 23 m: n paikkeill a ja rinnan

korkeusläpimitta noin 50 cm:ssi'i . Heilläki n suurimmat puut 

ovat noi n 28 m ko rkeita ja rinnankorkeusläpimitaltaan noin 

40 cm , mutta keskimäärin pituus jää noin 20 m: iin ja rinnan 

korkeusl äpimi tta alle 30 cm : n. Puun käytön kannalta on posi 

tiivista , että tervaleppä kasvattaa suotuisissa o l osuhteissa , 

etenkin tihe issä metsiköissä , suoran , järeän ja hitaasti 

kapenevan rungon , joka muistuttaa paljon havupuiden runkoa ja 

joka puhdistuu oksistaan tyydyt t ävästi . Oksatonta rungonosaa 

on keskimäärin 15 m: n korkeudelle ja vanhojen puiden latvus 

on usein lyhyt , melkeinpä tupsumainen . 

Saksalaisen ryhrn i ttelyn mukaan kasvava tai juuri kaadettu 

tervaleppä kuuluu märkiin puihin , joissa on vettä 400 ... 500/m3 . 

Sen kosteusprosentti o n noin 115 . Puuaine on tuoreen leik 

kauksen jälkeen kauttaaltaan yhtäläisen valkeaa tai punerta 

vanvalkeaa , mutta muuttuu ilman ja va l on vaikutuksesta nope 

asti voimakkaan punaruskeaks i tai kellanpunertavaksi . Puun 

kuivuttua väri jonkin verran laimenee. Tervaleppä on runsaas 

ti pintapuuta sisältävä puu, jonka pintapuulla ja sydänpuulla 

ei ole mitään v ä rieroa . Värillinen sydänpuumuodostus on 

katsottava vikaisuudeksi . Puu on hajanutkiloinen ; kaikki 

putkilot ovat suunnilleen samansuuruisia ja jakaantuneet ta

sa i sest i kevätpuun ja kesäpuun osalle . 

Poikkileikkauksessa lukuisat putkilot ja yksittäiset , vain 

Yhden solukerroksen vahvuiset ydinsäteet eivät ole paljaal l a 

silmällä erottuvia . Kimpuiksi yhtyneet , säännöttömästi esiin 

tyvät ns . valeydinsäteet näkyvät sitä vastoin kohtalaisen 
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hyvi n t ummi na viivoina lähinnä vuosilustojen rajan vieressä . 

Vuosilustot erottuvat heikosti ja niiden raja kaareutuu suu 

rimpien va l eydinsäteiden kohdalla ulospiHn. Säteensuuntai 

sessa leikkauksessa näkyvät vaihtelevan paksuiset vuosilustot 

kaikkein selvimmin , mutteivät tässäkään terävästi. Ydinsäde 

kimput erottuvat selvästi ympäristöään tummempina , leveinä , 

loistavina ja runsaasti kiemurtelevina nauhoina, kun sitä 

vastoin yksittäisiä ydinsäteitä tuskin havaitaan. Putkiloiden 

tikapuumaiset väliseinät , jotka ovat puun erinomainen tunto 

merkki , erottuvat hyvin mikroskooppisessa tarkastelussa . 

Tangentinsuuntaisessa leikkauksessa vuosilustojen rajat ovat 

myös tunnettavissa. Ydinsädekimput näkyvät pitkinä , tummina , 

1 ... 4 cm:n paksuisina juovina . 

Puuaine on laadultaan tasa - aineista, melko karkeasyistä , 

kevyttä , pehmeää , taipuisaa , haurasta ja murtuvaa , mutta kui 

tenkin varsin lujaa. Sen kimmoisuus ja kestävyys eivät ole 

erikoisen hyviä , ja hyönteiset pystyvät sitä helposti vauri 

oittamaan . Koska tervaleppä kutistuu ja paisuu vain kohtalai 

sesti , se ei ole perin altis halkeilemaan. Saksalaisen tutki 

muksen mukaan tilavuuskutistumisprosentti on 12 , 6. Puu on 

hyvin halkeavaa , ja tuoreena se on vaikeammin halkaistavaa 

kuin kuivana . Kuivana sillä on hyvä kestävyys, mutta kostean 

ja kuivan vaihdellessa se ei kestä ollenkaan. Se lahoaa 

yleensäkin helposti , mutta kestää sitä vastoin vedessä erin 

omaisesti muuttuen ajan myötä mustaksi ja kivikovaksi . 

Puuaineen teknisiksi vioiksi on luettava kylestyneet, lahon 

vaurioittamat rungon osat , toukkien aiheuttamat ns. ydin 

pilkut , jotka näkyvät ~oikkileikkauksessa yleisesti ruskeina 

täplinä ja pituudensuuntaisessa leikkauksessa ruskeina juovi 

na ja jotka ovat samalla tervalepän puuaineelle luonteenomai 

sia tuntomerkkejä , sekä ruskea sydänpuu . 

Tervalepän kuidunpituus on keskimäärin 0 , 9 mm (0 , 7 .. . 1 , 1 mm) 

ja tiheys absoluuttisen kuivana 490 kg/m3 , ilmakuivana 15 %: n 
3 kosteuspitoisuudessa 530 (420 ... 680) kg/ m ja tuoreena 820 

(610 .. . 1010) kg/m 3 . Tiheys vaihtelee kasvupaikan mukaan . 
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Puun kuivaus luonnistuu nopeasti , eikä tällöin ilmene maini t 

tavaa ha l kei lu- tai kieroutumistaipumusta . Tavanomaisin 

painekyllästysmenetelmin sitä ei pystytä täysin ky llästämään . 

Puun t yöstö on vaivaton ta kaikilla puutyövälineil l ä , ja höy 

l ättyinä pinnat ovat kauniita ja sileitä . Pintakäsittelyt , 

kuten kiillotus , lakkaus ja petsaus , onnistuvat hyvin , koska 

puuaine o n rakenteeltaan yhtäläistä eikä sisällä mainittavas 

t i rasva - aineita . He l posti käyvät päinsä myös puun halkaisu, 

sorvaus , viilutus sekä v uo lu . Puuliitokset nauloilla , ruu 

veilla ja l iimoi lla ova t melko pitäviä . 

Tervaleppää arvostetaan teknisten ominaisuuksiensa takia 

vars inkin huonekaluteollisuudessa , jossa sitä käytetään eten 

kin sokkopuuna (= viilul la tai vanerilla päällyste tty puu) 

vaneroidu issa kalustoissa . Laajalti tunnettuja ovat hyvälaa 

t uise t ja järe ä t neuvostoliittolaiset seY.ä puola l aise t tukit , 

jotka ova t hyvin haluttuja erinomaisen työstettävyytensä 

ansios t a . Koska tervalepällä on toisinaan taipumusta laineel 

lisuutee n ja viraan , saadaan tällaisista rungoista kallis 

a r voista raaka - ainetta , jota on käytetty huonekaluteol li suu 

dessa pähkinäpuun , mahongin , palisanterin ja eebenholtsin 

jäljitte l yyn, etenkin pintaviiluna, jolloin on mahdollista 

saada kii llot tamal l a kauniita pintoja . 

Kosk a terva l epän kutistuminen ja paisuminen ei ole varsi n 

voimakasta ja koska se on ulkonäöltään rauhallista , se on suo 

s i ttua vanerin ja etenk i n r istivanerin raaka - aineena . Puu 

sepänteo ll isuus käyttää puuta mi t ä moninaisimpiin tarkoituk 

s iin , mm . paljon ovien sokkopuuna. 

Keveytensä ja helpon muokattavuutensa ansiosta puu soveltuu 

mainiosti raaka - a i neeks i valmistettaessa mm. hattu -, va lu - ja 

lasiteollisuude n muotteja , taulunkehyksiä, lestejä , verho 

tankoja , sikarilaatikoita (setrin korvikkeena) , laatikoita ja 

ma t ka - arkkuja , puukenkiä , talousesineitä, vesiastioita , as ti 

Oiden kantoripoja , tynnyrien tappeja , vaateripustimia , työ

kalu jen varsia ja päitä , lippaita , lyijykynäkoteloita , pianon 

o s ia , käärnejä ja puolia sekä muita sorvi - ja puunleikkaus -
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tuotteita . Vähemmän silmäänpistävän rakenteensa vuoksi se 

soveltuu hyvin myös kuvanveistotöihin ja alttarikaappien sekä 

monien muiden kirkollisten esineiden valmistukseen . Terva 

lepästä tuotetaan lisäksi lastuvillaa , ja se on myös massa 

ja kuitu l evyteollisuuden raaka - aine. Hiillettynä sitä käy 

tetään ruudin valmistukseen. 

Tervaleppää käytetään sisärakenteissa varsinkin seinäpintoi 

hin , mutta se ei sovellu vähäisen kestävyytensä takia ulko

rakenne l miin . Sisärakenteissakin käytettäessä puun on o ltava 

hyvin kuivattua , koska se muuten halkeilee voimakkaasti . 

Koska puun kestävyys vedessä on korkeaa luokkaa , sitä käyte 

tään vesi -, myllyn - ja maarakennuksessa , kaivoksissa , paalui 

na sekä ristikkorakenteisissa alustoissa. Aiemmin siitä teh

tiin myös vesijohtoputkia. Hainittakoon, että Italiassa 

Venetsian ja Ravennan vedenpäällisten rakennusten tukipylväät 

ovat tervaleppää . 

Uitetut tai pitkähkön aikaa vedessä varastoidut tukit muuttu 

vat edul l iseen suuntaan sekä kestävyydeltään että lujuudel 

taan. Niistä sahatut laudat pystytään työstärnään tavanomaista 

sileäpintaisemmiksi eikä niissä ilmene kuivauksen jälkeen niin 

paljon muodonmuutoksia kuin yleensä on laita , joten tällainen 

puutavara on loistohuonekalujen valmistajien vi lkkaan kysynnän 

kohteena . 

Tervalepän lämpöarvo on kohtalaisen alhainen, keskimäärin noin 

4715 kcal/kg , mikä vastaa nykyisin käytössä olevan SI - mitta 

yksikköjärjestelmän mukaan 19 , 74 MJ/kg . Polttopuuksi se ei 

ole erityisen haluttua , vaikka palaa kosteanakin melko hyvin . 

Mainittakoon lopuksi , että tervalepän lehtiä käytetään karjan 

rehuksi ja silmuja , norkkoja sekä kuorta värjäykseen . Kuo 

r esta värjärit valmistavat mustaa väriainetta. Kuori kelpaa 

myös nahkojen valkoparkintaan . 



79 

Niilo Karhu 

POPPELILAJIEN t1ÄÄRITTÄt1INEN VARMINTA TALVIASUISISTA PUISTA 

Poppelin sukuun (Populus L . ) kuuluvien lajien lukumäärä liik 

kuu eri arvioiden mukaan noin 30 . .. 160 lajin rajoissa . Meil l ä 

Suomessa kasvaa tällä hetkellä 24 lajia , kun lasketaan kaikki 

puhtaat lajit , muunnokset ja risteytymät. Lisäksi meillä esiin

t yy joukko kasvumuotoja . 

Populu s - suku jaetaan viiteen osastoon , joista eteläisten 

l ämpimien seutujen Turanga ei ole meillä lainkaan edustettuna . 

Valkopoppeleihin (Leuce Duby) kuuluvia lajeja meillä on kolme : 

~ · alba , ainoa luonno nvarainen poppelimme ~ · tremula , ~ · tremu 

~ sekä kaksi osaston sisäistä risteytymää : f . x canescens 

ja ~· tremula x tremuloides . 

Isolehtipoppeleiden (~eucoides Spach.) ainoa edustaja mei ll ä 

on P . wilsonii. 

Runsaimmin meillä on palsamipoppeleita (Tacamahaca Spach . ) ; 

lajeja kuusi : !: · koreana , y . !~urj.folia , _!'. simonii , P . suaveo 

~' !' · tricb.~carpa ja!' · tristis , kaksi muunnosta : l'_ . J::>alsami 

fer a var . e~9~~ ja R· balsamife~ var. hortens~~ sekä kaksi 

osasto n sisäis tä risteytymää : P . x rasumowskiana ja P . x :~o9bs~ii . 

Mustapoppeleiden (Aiaeiros Duby) lajeja meillä on kaksi : P . 

d eltoides ja E· nigra sekä osaston sisäisi?. risteytymiä kaksi : 

R. x canadensis ja ~ · x ~harkoviensjs. Palsami - ja mustapop

pelien välisiä hybridejä meillä kasvaa neljä : ~ · x bero~in~ns is , 

R . x ge!)erosa , R . x gileadeo_sis ja !' . x r'etrg.wskiana. 

Edellä mai n ituista poppeleista kuusi on meillä peri n harvinai -

s ia parista on tiedossani vain yksi puu kumpaaki n joten 

n ii stä ei ole harmia lajimäärityksessä , jota on Populus - suvun 
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kohdalla usein mainittu vaikeaksi . Vaikeus johtuu siitä , että 

kaikki kirjallisuudessa esiintyvät määrityskaavat kuvaava t l eh 

dessä olevaa ja yleensä kesäasu is ta puuta . Poopelissa on 

monenlaisia versoja ja näissä versoissa erilaisia ja kooltaan 

suuresti vaihtelevia lehtiä , tuoreissa vuosikasvaimissa esiin

tyy vakiintumattomia värisävyjä ja karvaisuuseroja jne. Lisäk 

si lehdet kätkevät latvuksen oksarakenteen ja antavat epämää 

räisen kuvan puun ulkoasusta. Liian monet lajit muistuttavat 

liian paljon toisiaan ja ratkaisua ei synny tai se syntyy ja 

muuttuu ... 

Niinpä poppelin sukuun onkin parasta perehtyä talvella , jolloin 

puilta on riisuttu kaikki "hämäävät " tuntomerkit . Jäljellä on 

vain o l eell isin pelkistettynä . Seuraavassa selostettava uuden 

lainen "määrityskaava " perustuu kolmen vuoden havaintoihin 

Helsingin seudulla ja Lappeenrannassa. "Kaava" rakentuu lehdet

tämän puun ulkoasuun ja talviversojen väriin , muotoon ja muihin 

ominaisuuksiin sekä silmuihin . Verso tarkoittaa siinä aina yli 

talvista tai 2 - vuotista kasvainta , jonka väri ja karvaisuus on 

jo vakiintunut , ja väri kasvaimen alapinnan väriä , sillä ylä 

puol i on melko säännöllisesti auringon ja sään haalistama . 

Lehtiin ja muihin <esätuntomerkkeihin viitataan vain poikkeus 

tapauksissa , talvirnäärityksen eräissä tapauksissa varmistavina 

yksi t yiskohtina . Eri julkaisuissa olevilla "kesäkaavoilla " 

voi kokeilla kesällä : tuleeko sama tulos. 

On t ärkeää saada "kaava" testatuksi ]':äytännössä eri puolilla 

maata . NiinP,ä toivoisinkin asianharrastajilta lausuntoja hei 

dän havainnoistaan . Samalla toivoisin saavani tietoja eri pop 

pe l ilajien esiintymisestä (paikkakunta, lu kumäärä , menestymi 

nen) . Näitä tietoja tarvitaan aikanaan seurarnme suunnitteleman 

suuren puukirjan toimittamisessa . !·lahdolliset versonäytteet 

ja mielipiteet tulevat perille lehtemme toimituksen osoit t ee lla . 

Seitsemän vär iryhmää 

Mei llä tavattavat poppelit 24 lajia on jaettu 1 ... 2-

vuotisten kasvainten värin perusteella ryhmiin A .. . G , joissa 
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muut versetuntomerkit edelleen osoittavat lajin: 

A Verso vaa l eanharrnaa/ - kellanharmaa : 

1 . Verso vaaleankellanharmaa/kellertävä , pyöreä , paksuhko , 

kalju ja kiiltävä ; silmu kirkkaanruskea , pienehkö , kulmi 

kas , teräväkärkinen , kärki versosta uloskääntynyt , vain 

vähän tahrnea ~ · nigra . 

2 . Verso vaaleanke l tainen/kellanharmaaviiruinen , pyöreä , 

ohut , ka l ju ja kiiltävä ; silmu ruskeanvihreänkirjava , 

kapea , hyvin suippo , terävä ja kiiltävä , kärki kääntyy 

ulos ja sivulle versosta , ei selvästi tahmea P . x 

charkoviensis . 

3 . Verso kel l anharmaa , kulmikas , ohut , kalju , kiiltävä ; 

silmu ruskea , lyhyt , paksu , teräväkärkinen , ei tahmea 

P . x canadensis . 

4. Verso vaaleanharmaaj- ruskeanharrnaa , kulmikas , ohut , 

usein siipipalteinen ja kiertynyt , karvainen , kiilloton ; 

silmu vihreä , paksu , suippo ja vähän kärjestä ulkoneva , 

karvainen ja erittäin tahrnea P . laurifolia . 

B Verso vihertävän- /ruskehtavanharrnaa : 

1 . Verso vihertävänharmaa , kulmikas , epäsäännöllisesti kar 

vainen (lyhyen karvan joukossa pitkiä karvoja) , himmeäh 

kö ; silmu vihreänruskea , paksu , lyhytsuippuinen , tahmea 

P . x berolinensis . 

2 . Verso ruskehtavanharmaa , kulmikas , säännöllisesti lyhyt-, 

hieno - ja tiheäkarvainen , kiiltävä ; silmu ruskea , tasa 

paksu , teräväkärkinen , lyhytsuippuinen , lievästi tahmea 

P . x petrowskiana. 

C Verso kellanruskea: 

1 . Verso kellanruskea (yläpuoli vaaleanharmaa , hilseilevä) , 

pyöreä , ohut , kiiltävä , kalju ; silmu kellanruskea/ - vih 

reä , teräväkärkinen , pitkäsuippuinen, verson kärkiosassa 

versonmyötäinen , alempana uloskä~ntyvä , tahmea 
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P . simonii . 

2 . Verso keilanruskea kiiltävä (yläpuoli vihertävänharmaa, 

himmeä) , pyöreä , paksu , kalju ; silmu vihertävänruskea , 

paksu , suippokärkinen , versosta uloskääntynyt , karvainen , 

erit t äin tahmea P~ suaveolens . 

3 . Verso keilanruskea (yläpuoli kellanharmaa) , pyöreä , kal 

j u, kii l tävä ; silmu suuri (n. 2 cm pitkä) , vihreä/puna 

ruskea , terävä , pitkäsuippuinen , ulospäin kaartuva , kiil -

tävä , ei tarttuvan tahmea P . deltoides. 

D Verso oranssinke l tainen : 

1. Verso oranssinkeltainen (yläpuoli vaaleanharmaa), pyöreä/ 

epämääräisen kulmikas , kiiltävä , kalju ; silmu likaisen -

vihreä , iso , suippokärkinen , erittäin tahmea P . x 

rasumowskiana . 

2 . Ve r so o r an ssinkeltainen (yläpuoli vihertävänharmaa) , kul 

mi kas , k iiltävä , karvainen ; silmu vihreä, kärki ruskea , 

iso , kapea n pitkäsuippuinen, erittäin tahmea 

woobstii . 

E Verso vihertävänruskea/oliivinvihreä : 

P . X 

1 . Verso vihertävänruskea (yläpuoli vaaleanharmaa) , kulmi 

kas , paksu, kierteinen , heikkokarvainen , kiiltävä , hil 

seilevä ; silmu vihreä , kärki punaruskea , kapea , terävä , 

hienokarvainen , kiiltävä , ei t ahmea P . x generosa . 

2 . Verso vihertävänruskea , epämääräisen kulmikas , ohut , 

heikosti l yhytkarvaisena pian kaljuuntuva, hi~eä ; sil 

mu ruskeanvihr eä , erittäin tahmea , jykevä , teräväkärki -

nen , heikosti karvainen , ki il tävä P . trichocarpa . 

3 . Verso tumman vihreänruskea (yläpuoli harmaa , kiilloton , 

hi l seilevä) , pyöreä , kalju , himmeänkiiltoinen ; silmu 

vihreänruskea , teräväkärkinen , kalju , tahmea, suorana 

versosta kokonaan ulkoneva P . balsamifera var. horten -

s is . 
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Kuva 1. Populus tremula. Vihti, Kuva 2. ~· alba. Helsinki, Hes-
Ojakka l a . perian puiston l ä n siosa . 

Kaikki valokuvat kuvaa 11 lukuunottamatta kirjo i ttajan ottamia. 

Kuva 3. P. x canescens. Hels i nk i , 
Ete l äsatama . 

Kuva 4. P . x rasumowsk i ana. 
Hels inki , 11annerheimin
ja Kuusitien risteys . 
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4 . Verso o li ivinruskea , pyöreä , kiiltävä , kalju ; silmu 

vihreä , kiiltävä , kapea , ~itkäsuippuinen , versosta ulko-

neva , ei tahmea P . koreana . 

5. Verso oliivinvihreä , pyöreä , jäykkä, paksu , kalju , kiil -

tävä ; silmu vihreä , paksu , kiiltävä , tahmea 

nii . 

F Verso ruskea/punaruskea/tummanruskea: 

P . wilso-

1 . Verso ruskea (yläpuoli harmahtava , ~atta) , pyöreä , kiil 

tävä , tiheäkarvainen ; silmu tummanruskea, karvainen, iso , 

jykevä , paksu , lyhytsuippuinen , tahmea P . tristis . 

2 . Verso ruskea , huokosten vaaleanpunaiseksi pilkuttama , 

pyöreä , heikkokarvainen/laikuttain kalju , kiiltävä ; sil 

mu tumman vihreänruskea , kalju , pitkä , solakka , terävä , 

tahmea P . balsamifera var . elongata . 

3 . Verso t ummanruskea (päältä harmaa) , pyöreä , tyvipuolelta 

tiheästi vaaleakarvainen , kärkipuolelta kalju , kiiltävä ; 

silmu tummanvihreä , kärki punaruskea , 3 - kulmainen , paksu , 

pitkäsuippuinen , erittäin tahmea P. x gileadensis . 

G Verso tummanharmaa/vihertävänruskea/ruskea ; silmu pieni , 
kuiva : 

1 . Verso tummanharmaa , pyöreä , ohut , sileä , kärjestä pit

källe vaaleanharmaa , huopakarvainen ; silmu vaaleanruskea , 

pieni ja pul l ea , tiheään huopakarvainen , kuiva P . 

alba . 

2 . Verso t ummanharmaa , lievästi ruskeaan vivahtava , pyöreä , 

ohut , si l eä , heikYokiiltoinen , tummanharmaan huopakar 

vainen; silmu vaaleanruskea, laikuttain harmaan huopa -

karvainen, pieni , suippo , kuiva P. x canescens . 

3 . Verso tumman oliivinvihreä (yl~puoli oliivinruskea , hil 

seilevän kuoren viiruttama) , pyöreä , kalju , kiiltävä ; 

silmu tummanruskea , lakkakiiltoinen, kalju, suippo 

P . !remula x tremuloides. 
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4. Ve rso ruskea , pyöreä , kiiltävä , kalju , hi l seilevä ; 

silmu ruskea , teräväkärkinen , kiiltävä , ka l ju , kuiva 

P . tremula . 

5 . Verso tummanruskea (yläpuoli tummanharmaa) , pyöreä , 

ohut , kalju , taipuisa , hilseilevä ; silmu tummanruskea , 

kiiltävä , suippokärkinen , lievästi tahmea 

loide s. ---

Lisätietoja lajeista 

P . tremu -

Al ~ - nigra L . mustapoppeli kasvaa järeärunkoiseksi , jopa 30 

metriseksi puuksi , jonka kuori on nuorena sileä , harmahtava 

tai vihertävänva l koinen , vanhempana tyveltä mustanharmaata , 

syväuurteista kaarnaa . Latvus on laaja, runko kyhmyinen , 

harvoin suora. Mustapoppeli on vankkaoksainen , oksia usein 

alhaalta saakka , alimmat usein vaakasuorat , mikä on selvänä 

erona sen~- x charkoviensis - ja~ - x canadensis - riseyty

miin . Paksuhkot versot ovat lehtikyhmyjen vuoksi hyvin mut 

kaiset, ver son ydin kulmikas , ruskea. Ei juurivesoja . 

Meillä ~ ja if - puita , jälklirumäiset yleisempiä. 

t1ustapoppe l in pylväsmäinen muoto~ - nigra ' Italica ', pyra 

midipoppeli , voi menestyä kohtalaisesti suotuisissa olo 

suhteissa Lounais - Suomessa . Meillä on vain o - puita , erit 

täin harvinaisina . 

A2 P . x charkoviensis Schroed . harkovinpoppeli on pitkä - ja 

suorarunkoinen puu , joka on korkealle oksaton , haaroittuu 

y l häältä erittäin t e r äväkulmaisesti , joten latvus on leveän 

suppilomainen . Oksakulma terävä. Kuori on latvahaaroissa 

erittäin vaalea , alemrana on mustanruskeaa , halkeilevaa 

kaarnaa . Verson ydin hyvin kapea , tähtimäinen , katkaistu 

na vaaleanvihreä , ruskistuu nopeasti. l'luistuttaa lehdiltään 

ja versoil t aan musta~oppelia , mutta on mitoiltaan sitä pie 

nempi . Harkovinpoppeli lienee mustapoppelin (~. nigra) ja 

pyramidipoppelin (~ . nigra ' Italica ' ) risteytymä, joka 

puolestaan risteytyy muiden poppeleiden , mm. ~- tricho~?rpan 

kanssa . Ei juurivesoja. l'leillä kasvaa vain ~ -puita , varsin 

ha r vinaisina . 



Kuva 5. P. laurifolia. Helsinki, 
Lauttasaari, Gyldenintie . 

Kuva 7. P. trichocarpa. Hels inki , 
Hesper ian puiston länsi
osa . 
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Kuva 6. P. suaveolens. Hels i nki, 
Naistenklinikka . 

Kuva 8. P. tr i st i s . Helsinki, 
Suomenlinna. 
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A3 ~ · x c anadensis Moench. kanadanpoppeli on rnustapoppe l ien 

amerikkalaisen~- deltoideksen ja eurooppalaisen~ - nigran 

risteytymä . Mustapappelihybridien lajimäärä on rnonikyrn 

meninen Keski - Euroopassa ja niitä kasvaa meilläkin , mutta 

lajikkeet ovat tarkemmin selvittäMättä . Yleistuntomerk 

keinä kanadanpoppelista voidaan mainita , että nuorten puiden 

rungon alaosa on usein hento - ja tiheäoksainen ja itse puut 

puurnaisia pajulajeja muistuttavia (=runko ja oksisto) . Ok

sat ovat sitkeät, ydin vaaleanruskea , tähtimäinen . Meillä 

tavataan sekä ~ että if - puita , myös hyvin vanhoja ja isoja 

yksilöitä , joiden latvus on varsin l aaja ja runko epäsään -

nöllisesti haarottunut Ei juurivesoja . Voimakkaiden lat-

vakasvainten kärjet paleltuvat usein . 

A4 P . laurifolia Ledeb . laakeripo?~li on 15 ... 20 rn:n korkui 

nen puu , jonka kuori on sileä , vaaleasävyinen , tyveltä 

syväuurteinen , rnustanharmaa . Tunnusomaista on latvuksen 

erittäin vaalea väri ja huono muoto mutkaisine oksineen ja 

haaroineen . Oksakulma epäsäännöllinen , usein vaakasuora 

roikkuvin kärkiosin . Ruuko usein vino . ja mutkainen . Leh 

tien puhjetessa puu on vaalean kellanvihreä . Verson ydin 

on kulmikas , vaalea . Vanhat lehtiarvet ovat versolla vaaka 

suorina hyl l yinä . Tekee runsaasti siipipalteisia runko - ja 

juurivesoja. Meillä on vain ~-puita. 

Bl ~ - x berolinensis Dipp . berliininpoppeli on laakeripoppelin 

(~ . laurifolia) ja pyramidipoppelin (~. nigra ' Italica ' ) 

risteytymä , kasvaa noin 25 m: n puuksi , jonka latvus on usein 

rungon haaroittumisenvuoksi leveä. Nuoren nuun muoto on . 

leveän pyramidimainen , oksakulma 40 .. . 45° . Kuori si l eä , 

vihertävänharmaa , tyveltä tummanharmaa , matalauurteinen . 

Puusta on myös fastioiata - muoto . Lyhytverset suoria , niiden 

silmu keihäsmäinen , keskeltä versoa leveämpi. Ydin kapea , 

kulmikas , ruskea . Tekee runsaasti runko - ja juurivesoja , 

joiden kuori on oliivinvihreä ja särmät vaaleat . Tunnetaan 

vain d'- puita . 

B2 ~ - x petrowskiana Schroed . petrovskinpoppeli on amerikan

mustapoppelin (~ . deltoides) ja siperialaisen tuoksupoppelin 

(~ . suaveolens) risteytyrnä ja muistuttaa kooltaan ja kasvu -
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tava ltaan ·berliininpoppelia , josta sitä on usein vaikea 

e r o t taa . Vanha järeärunkoinenkin puu on yleensä haaraton 

j a latvukseltaan säännöllinen, nuori puu leveän pyramidi 

mainen , oksakulma terävä , kuori sileä , kellanruskeanharmaa , 

t ummanharmain rengasmaisin poikkijuovin , jotka runsaat ja 

selvät . Kääpiöversoissa suorien lisäksi myös taaksepäin 

käyris t yneitä , joissa silmu jatkuu versosta sen levyisenä 

ja suipponee teräväkärkiseksi . Oksien kärkiversot berlii 

n i npoppelin versoja ohuempia ja ylöspäin koukistuneita . 

Ydin kulm ikas , vaaleanruskea. Versojen puhjetessa puu on 

väri l tään ruskeanvihreä . Runko - ja juurivesojen kuori on 

ke l lanharmaa . Tunnetaan vain ~ -puita. 

Cl ~ - simonii Carr . kiinanpoppeli kasvaa noin 15 -metriseksi , 

so l akaksi ja säännöl l iseksi puuksi , jonka kuori on harmaan 

valkea , tyveltä harmaa ja matalauurteinen . Nuoren puun 

oksat ovat ohuet , lyhyet , vaakasuorat tai väljän ylössuun 

t autuneet , vanhemmiten vaakasuorat , joista kärkiosat ja 

sivuoksat riippuvat koivumaisesti (poppeleissa ~ - x woobstiin 

oksisto riippuu samoin , mutta sen runko on yleensä haaroit 

t u nu t j a verso t tukevammat). Versot ovat ohuet , taipuisat 

ja helposti katkeavat . Vuosikasvain on kellanruskeanviher 

t ävä , kulmikas ja aluksi tahmea. Silmujen palsamintuoksu 

on heikko . Taaksepäin koukistuneissa kääpiöversoissa ver 

son l evyiset , terävään kärkeen suippenevat silmut . Ydin 

ku lmika s , vihr eä/vaa l eanruskea . Harvinainen Suomessa . 

Kiinanpoppel i n pylväsmäinen muoto~ - simonii ' Fastiqiata ' 

mui s tuttaa ohuine ylöspäin suuntautuvine oksineen j a versoi 

neen puu mais t a pa j ua , runkovesat l ähes siipipalteiset , sil 

mut tumman r u skeat . Mei l lä ~-puita , harvinaisena . 

C2 ~ - su aveolen s Fisch . tuoksupoppeli kasvaa meillä 10 ... 1 5 -

metr i seks i puuksi , joka on usein haarova , haarojen ja oksien 

asen to pystyhkö , kuori sileä , vihertävänvalkoinen , tyveltä 

musta nha rmaa , uurteinen . Puu on raihnaisen näköinen : ~at

v u s mus t anharmaan kirjava , luutamainen, kömpelönpaksuversoi 

ne n , t äynn ä l ahoja versoja ja oksia . So ikeat , ?aksut lehde t 

ova t p.ienet ja lusikkamaisesti koverat . Kukinta epäsään

nöllistä (ha r vinais t a ? ) , meillä vain ~-puita . Ydin pyöreä , 
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ruskea . Tuoksupoppelista on meillä yleisenä sen kapeakas 

vuinen muoto ~- suaveolens ' Pyramidalis '. 

C3 ~- deltoides Marsh . amerikanmustapoppeli kasvaa meilläkin 

järeärunkoiseksi , suureksi (15 . . . 20m) puuksi , jonka latvus 

leveä ja epäsäännöllinen runqon haaroittumisen ja säännöttö

mästi suuntautuvien järeiden oksien vuoksi. Kuori on vihre 

änharmaa , rusottavasävyinen , tyvikaarna ruskeanharmaa , uur 

teinen . Pitkäversot ovat selvästi kulmikkaat ja vuosi 

kasvaimella on 6 ... 10 kookasta silmuaja lehtiarvet , joiden 

alareuna on vaaleanruskea, ovat kasvaimilla tiheässä u l ko 

nevina hyllyinä , joiden keskellä on musta kuoppa . Oksa sit

keä , mutta lohkeaa helposti haaroista . Ydin tähtimäinen , 

tummanruskea . Meillä on vain o - puita , harvinaisina . 

Dl ~ - x rasumowskiana Schroed. ruhtinaanpoopeli kasvaa kook 

kaaksi puuksi , jonka latvus on leveä ja epäsäännöllinen : 

alimmat oksat riippuvat , niiden yläpuolella on vaakasuoria 

ja ylempänä pystyjä oksia ja haaroja . Versot ovat paksut 

ja täynnä ulkonevia lehtikyhmyjä , kääpiöversot suorat . 

Kasvain on usein epämääräisen karvainen, mikä johtuu siemen 

haituvien tarttumisesta tahmeaan versoon . Lehtien puhjetes

sa puu on kellanvihreä . Lehti on lusikkamaisesti kovera ja 

sen tyvessä lehtiruodin kohdalla pieni ulkonema. Tunnetaan 

vain 9 - puita , joiden norkoissa siemenkodat ovat harvassa . 

Ydin kapea , ruskea ja kulmikas . Ruhtinaanpoppelin alku 

perästä on erilaisia käsityksiä . Puun ulkoasun perusteella 

on luontevin risteytymä P . laurif~lia x P. x w_~2bstii . 

D2 P . x woobstii Schroed . on vailla suomenkielistä nimeä , j oksi 

puun ulkonäön perusteella sopisi riippapoppeli . Puu on 

meillä usein matalahko , huonorunkoinen ja haarova , mutta 

myös kookkaita yksilöitä löytyy (Lappeenranta) . Haarojen 

ja oksien kulma on pysty , mutta sivuoksat ja oksien kärki 

osat riioouvat . Versot ovat paksuhkot , kääpiöversot kurttu 

kuoriset , taaksekoukistuneet ja pä~ttyvät verson levyiseen 

lyhyeen silmuun. Lehden tyvi on aallonpyöreä ja lehti 

lusikkamaisen kovera . Meillä on vain ~-puita . Ydin on vaa -

leanruskea ja kumikas . Risteytymän alkunerä on hämärä ; 
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P . laurifolia x P . tristis ei tunnu· sopivan puun ulkoasuun, 

~- suaveolens x ~- x candican~ ja R · suaveolens vaL woobstii 

sopivat tuoksupoppelin värin nuolesta. Sekä värin että 

riippaoksaisuuden puolesta sopisi risteytymän toiseksi osa 

puoleksi erinomaisesti niinikään itäaasialainen P. simonii. 

El ~- x generosa Henry, ei suomenkielistä nimeä. Keskikokoi 

nen puu , oksakulma nysty, oksat ja haarat harvassa , joten 

latvus on harvan näköinen , yleisväriltään kellanharmaa . 

Oksat ja haarat eroavat rungosta kaarevasti. Silmun kär 

jestä irtoaa kirkkaanpunaisia pintahiukkasia . Ydin ohut , 

kulmikas , keilanvihreä leikkauspinta ruskistuu pian . Meillä 

vain ~-puita, joiden norkot pitkät, ohuet ja harvakotaiset. 

Voimakkaiden latvakasvainten kärjet paleltuvat helposti. 

R . x generosa on pohjoisamerikkalaista alkuperää : mustapop

pelilajien (p. angulata) ja jättiläispoppelin (P . tricho

carpa) risteytymä. 

E2 ~ - trichocarpa Torr & Gray. jättiläispoppeli voi kasvaa 30 -

metriseksi, tanakkarunkoiseksi, tukevahaaraiseksi puuksi , 

jolla leveän , luuta~aisen pyöristyvä latvus, pystyt haarat 

ja terävä oksakulma. Kuori on sileä, vaalea ja tyvikaarna 

ruskeanharmaa , halkeileva. Puun yleisvärisävy on kellan -

ruskea . Nuori puu on suorarunkoinen usein tyvestä alka-

en kaksihaarainen poikkeuksellisen karkeakaarnainen , ja 

siinä on 2 . .. 3 m: n korkeudelle tiheänä rykelmänä, ikään kuin 

jonkinlaisena kasvuhäiriönä , runkovesoja ja pikkuoksia . 

Oksien riippuvat kärjet hennon ohuet, voimakkaasti ylöspäin 

koukistuneet ja paksuun suippoon silmuun päättyvät . Kasvain 

ten jatkekohdissa korsimainen paksunnos ja mutka ylöspäin . 

Sivusilmut kasvaimessa harvalukuiset, versonmyötäiset, 

kääpiöversot 45°:n kulmassa, päättyvät jykevään kolmikulmai 

seen silmuun . Oksa katkeaa helposti, voimakkaat latva 

kasvaimet tavallisesti paleltuvat . Ydin ruskea , kulmikas . 

Tekee juurivesoja , jotka ovat lähes siipipalteisen kulmik 

kaita. Meillä on <f ja d' -puita, hedepuut yleisempiä . 

E3 P . balsamifera var . hortensis Hyl. kasvaa meillä usein van 

hoissa kartanopuistoissa , joten nimeksi sopii kartanopoppe -
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Kuva 9. P. balsamifera var . hor
tensis. Helsinki, Pasila. 

Kuva 11 . P. simonii . Piikkiö, 
Puutarhan tutk imu sla i 
tos. Valok . T . Kallio . 

Kuva 10. P. balsamifera var. 
elongata . Helsinki , 
Malmi. 

Kuva 12 . P. woobstii. Helsinki , 
Leninpuisto . 
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li (erotukseksi· kapealehtisestä var. elongatasta, palsami 

poppelista) . Kasvaa paksurunkoiseksi, kookkaaksi (20 . .. 25 

m) ja leveälatvuksiseksi puuksi , joka on pystyhaarainen , 

haaroissa ja rungon alaosassa kaarevasti roikkuvia oksia . 

Oksien kärkiversoissa on~· trichocarpaa muistuttavaa ylös 

päin koukistumista , mutta versot ovat oaksurrunat ja kärki 

silmu kapeampi . Kuori on sileä , harmaanvihreä, tyvikaarna 

mustanharmaata , halkeilevaa. Vuosikasvain on heikost i lyhyt

ja harmaakarvainen. Ydin ruskea, kapea, kulmikas . Tekee 

juurivesoja . Meillä vain ~-puita. 

E4 P . koreana Rehd . Korean palsamipoppeli kasvaa (lähdetietojen 

mukaan) 25 - metriseksi puuksi (meillä on tiettävästi vain 

yksi nopeakasvuinen, nuori puu Yliopiston kasvitieteelli 

sessä puutarhassa Helsingissä). Kuori vaaleanharmaa . Verso 

aluksi tahmea. Puhkeaa lehteen aikaisin keväällä . Lehti on 

säännöllisen soikea , paksu , alta lähes lumivalkoinen ; kui 

vattaessa yläpuoli muuttuu ruskeanharmaan ja vaaleanharmaan 

kirjavaksi , alapuoli hopeanvalkoiseksi . Ydin hyvin vaalea , 

·kulmikas . 

E5 ~· wilsonii Schneid . wilsoninpoppeli kuuluu isolehtisiin 

poppeleihin ja kasvaa meillä (3 puuta Helsing issä) matalah 

koksi puuksi , jolla on lyhyt oäärunko , joka noin kahden met

rin korkeudella haaroittuu teräväkulmaiseksi oksahaaraviuh 

kaksi . Latvus on siten leveän keilamainen. Paksu - ja 

jäykkäversoisin meillä kasvavista poppelilajeista. Oksa 

he l posti taittuva. Ydin vaalea , kulmikas . Lehdet puhje 

tessaan tiheän huopakarvaiset . Heillä vain ~-puita , joiden 

norkot koristeelliset : pitkät , paksut ja silkkikarvaiset. 

Fl ~ · tristis Fisch . tummalehtinen poppel~ kasvaa meillä mata 

l ahkoksi , tummasävyiseksi puuksi, joka paksuine versoineen , 

mu tkais.ine , lähes vaakasuorine oksineen ja epämuotoisine 

l atvoin een vaikuttaa vähän ränsistyneeltä . Kuori on harmah

tavanruskea , tyveltä tummanharmaa ja syväuurteinen. Nuoret 

rungot ja juurivesat ovat use i n täysin valkopilkkuiset , 

si ll ä niillä on tiheinä esiintyminä pajunkilpikirvaa (Chio 

naspis sa l icis) . Puulle on tunnusomaista versoston tasainen 



Kuva 13. P. deltoides. Helsinki, 
Kaivopuisto . 

Kuva 15. P. x charkoviensis. 
Helsinki, Lauttasaari , 
Isokaari . 
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Kuva 14. P. x canadensis. Hel
sinki, Kulosaa ri. 

Kuva 16. P. x candicans . Hel
s inki , Hämeentie 81 - R3. 
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karvaisuus, paksu ja jykevä silmurakenne sekä hyvin tumman 

vihre~ paksulapainen, kapean puikea , usein herttatyvinen 

lehti, joista tunnuksista löytyvät varmat eroavaisuudet 

palsamipoppelin elonqata-muunnokseen verrattuna. ~ . tris

tiksen versoissa on vähän silmuja ja ne ovat tavallisesti 

verson kärjessä 3 ... 5 silmun tiiviinä, tahmeana kimppuna . 

Ydin on ruskea, pyöreä tai kulmikas, oksa helposti katkeava . 

Meillä on vain ~-puita. 

F2 ~· balsamifera var. elongata Hyl. palsamipoppeli jää lajin 

hortensis -muunnosta lähes ~uolet pienemmäksi, korkeintaan 

15-metriseksi puuksi , joka on nuorena hyvämuotoinen , mutta 

vanhempana jotenkin ränsistyneen näköinen. Nuorena pystyt 

oksat taipuvat myöhemmin alaspäin roikkuviksi . Kuori sileä , 

harmahtavanruskea, tyveltä harmaanmusta , syväuurteinen . 

Tyvikuori on jo nuorilla puilla korkeakaarnainen, vaalea 

viiruiseksi pystysuunnassa halkeillut . Sivuverset ovat 

asettuneet nuorten puiden oksiin säännöllisesti, " naulakko 

maisesti". Versojen kärjissä 3 ... 5 silmun tiiviit , terävä

kärkiset ja tahmeat kimput. Kääpiöverset käyriä versoja 

hieman paksumpia yksinäiseen, pitkäsuippuiseen, solakkaan 

silmuun päättyviä . Ydin ruskea, hyvin kapea, pyöreä . t1eil 

lä ovat tavallisia ~-puut, mutta ~-puitakin tavataan, myös 

emikukkia hedenorkoissa. Runsaasti juurivesoja . 

F3 ~· x gileadensis Raul. ontarionpoppeli on pohjoisamerikka 

laista alkuperää , luultavimmin palsamipoppelin (~. balsami 

fera) ja mustapoppelin (~ . deltoides) risteytymä, varsin 

kiistelty puu , jota on väitetty palsamipoppelin muunnokseksi 

(~ . balsamifera var. subcordata Hyl . ) ja puhtaaksi lajiksi 

(~. candicans Ait .) Kasvaa 15 ... 25 m: n paY-surunkoiseksi 

puuksi , jonka latvus on melko kapea, epäsäännöllinen ja 

harvaoksainen. Runko uurteinen ja tummanharmaanruskea , usein 

mutkainen, samoin oksat, jotka nuorellakin puulla kaartuvat 

vaakatason alapuolelle roikkuviksi. Oksien kärkiversot 

kaartuvat vuorostaan leveässä kaaressa ylöspäin. Paksut 

versot ovat l ehtikyhmyistä rosopintaiset, eivät kuitenkaan 

mutkaiset. Silmut ovat ryhmänä verson kärjessä , vanhalla 

versolla on vain muutama harva 45°:n kulmassa törröttävä 



Kuva 17 . ~ - x generosa. Helsin
ki, Laut tasaari , Lahna
lahti . 

Kuva 19. ~ - x petrowskiana. Hel
sinki, Sibeliuspuisto. 
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Kuva 18. P. x berol inensis . 
Helsinki, Maunula. 

Kuva 20. ~- x petrowskiana. 
Helsinki , Malmi . 
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kääpiöver s o , jonka versoa paksumpi silmu on iso , kolmikulmai 

nen , keihäsmäinen: Paras erityistuntomerkki on kasvaimen 

jakautuminen tiheästi harmaakarvaiseen ja täysin kaljuun 

osaan , samoin l eveän herttakantainen, paksu ja iso lehti . 

Ydin on ruskea , kulmikas ja oksa melko sitkeä . Pudottaa 

l ehtensä aikaisin . Tunnetaan vain ~ -puita , joiden norkot 

ovat pi t kät , paksut ja tiheäkotaiset , mutta eivät tee sie 

r.lentä . Tekee juurivesoja . 

Gl ~ - alba L . hopeapoppeli kasvaa kookkaaksi, leveän pyöreälat

vuksiseksi puuksi , jonka kuori säilyy kauan sileänä , vaa-

l ean harmaanvihreänä , muuttuu tyveltä mustanharmaaksi, matala 

uurteiseksi kaarnaksi. Runko on tavallisesti tukevahaarainen 

ja puu usein huonomuotoinen . Oksa katkeaa helposti . Ydin 

vaaleanruskea , kulmikas. Kasvumuodoista yleisin meillä on 

nuoruu smu oto ' Nivea ', joka on valkean huopakarvainen . Lehdet 

ovat l iuskaiset, päältä tummanvihreät , alta valkoiset . 

G2 ~ - x canescens (Ait . ) Smith , harmaapoppeli (~ . alba x ~ 

tremu l a) on leveä - ja pyöreälatvuksinen , matalahko puu , jon

ka oksien sivuhaarat ovat riippuvat . Kasvutapa on hopea

poppelia muistuttava , tukevahaarainen, mutta puu säilyttää 

muotonsa . Kuori on joskus silmiinpistävän oranssinruskea . 

Huopakarvaisuu s tummempaa ja harvempaa kuin hopeapoppelissa , 

rajoittuu oliivinvihreään verson kärkiosaan . Oksa helposti 

katkeava , ydin kulmikas , vaaleanruskea , vihreän renkaan 

ympäröimä . Samassa puussa esiintyy sekä ?- että ~-norkkoja 

ja s u ku pu ole t voivat olla sekaisin samassa norkossakin . 

G3 ~ - tremula x tremuloides , hybridihaapa on voimakaskasvuinen 

risteyt ymä , jonka vaaleanharmaa kuori pysyy kauan sileänä . 

Runko on suora , oksakulma pystyn terävä ja latvakasvain pit

kä ja voimakas . Versoissa on runsaasti kääpiömäisiä lepo

si l muja . Ydin hyvin kapea , vihreä , tähtimäinen . Selvin 

eroavaisuus taval liseen haapaan on teräväkärkinen , hienosti 

sahal ai t ainen lehti , joka puhkeaa ennen haapaa ja varisee 

si t ä myöhemmi n. Kääpiöverson silmu on versoa leveämpi . 

~1ei llä on .?- ja d'- puita . 
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G4 ~· tremula L . haa?a ei kuvausta kaipaa . Todettakoon kuiten 

kin hybridihaapaan verrattuna sen kohdalla jo mainitun 

lisäksi , että haavan kääpiöverson silmu on kannastaan verson 

levyinen ja että haavalta puuttuvat varsinaiset le~osilmut . 

Ydin on kapea , vihertävä ja kulmikas . 

Kasvumuodoista käytetyin on Pylväshaapa (~. tremula ' Erecta ' ) . 

G5 ~ · tremuloides l·lichx . amerikanhaa!Ja jää meillä kotimaista 

haapaaja hybridihaapaa matalammaksi . Rungoltaan amerikan 

haapa on hybridihaapaa vaaleampi ja latvukseltaan harvempi . 

Lehdiltään ne muistuttavat toisiaan . Silmut ovat pienemmät 

kuin haavan ja hybridihaavan. Ydin on kapea , vaaleanvihreä , 

tähtimäinen . Harvinair.en . 
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Leena Häme t - Ahti 

TEODOR INP IHLAJA - SORBUS TEODORI 

P ihlajan runsaslajisessa suvussa on useita apomiktisia lajeja, 

jotka ovat synty nee t ri steytymisen ja siihen usein liittyneen 

polyploidian eli kromosamiston kerrannaistumisen tuloksena . 

Apomiktinen kasvi lisääntyy siemenistä , jotka kehittyvä t ilman 

hedelmöitys t ä . Täl la i nen laji ei yleensä paljoa muuntele. 

Suome n puulaj is t o ssa kotipihlaja (Sorbus aucuparia) on suvul

lisesti lisääntyv ä ristisiittoinen laji, mutta suome n -, ruot 

sin - ja teodorinpihlajat (~. hybrida, ~ · intermedia ja S. teo 

d ori) ovat apomikteja. Ru o tsinpihlaja , joka tunnetaan luo n 

nonvaraisenavain Itämeren piiristä , on aivan ehdoton a~amikti . 

Suomenpihlajan alue on kaksiosainen : se kasvaa Varsinais 

Suomessa , Ahvenanmaalla , Södermanlannin ja Uplannin rannikko 

seuduilla , Gotlannissa ja Bornholmilla sekä toisaalta E t e l ä -

ja Keski - Norjan rannikkoseuduilla ja Bohuslänissä Ruotsissa 

aivan Norjan rajan tuntumassa (esim . HULTEN 1971) . Se ei ole 

aivan täydellinen apomikti vaan se tuottaa joskus munasoluja , 

jotka kotipihl a jan sii t epöly voi hedelmöittää . Näin muodos 

tuu risteytym ä ~· aucuparia x hybrida , jonka kromosomiluku on 

2n = 51 (~. aucuparian on 2n = 34 ja ~· hybridan 2n = 68) . 

Täm ä risteytymä on Ahvenenmaalla melko yleinen , ja tavallises 

t i se on täysin steriili . 
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~utta joskus risteytymisen seurauksena syntynyt yksilö onkin 

apomikti, joka kykenee muodostamaan itäviä siemeniä ilman 

hedelmöitystä. Teodorinpihlaja (~. teodori Liljefors) on 

tälla i nen kotipihlajan ja suomenpihlajan risteytymisessä syn 

tyny t apomiktilaji, j o nka kr omo somiluku on 2n = 51 . 

Teodorinpihlaja on kuvattu Fårön saarelta Gotlannin ~ohjois 

puolelta (LILJEFORS 1953) , ja Ahvenanmaalle tekemällään tutki 

musmatkalla kuvaaja löysi sen myös Vårdön Vargatan kylästä 

uutena Suomelle (LILJEFORS 1972) . Teodorinpihlaja ei ole 

aivan helppo ulkonäön perusteella erottaa kotipihlajan ja 

suomenpihlajan risteytymästä. Sen lehden kärki - ja sivuleh 

dykät ovat suippokärkisiä sekä sivulehdykät muodoltaan sui 

keita . Kotipihlajan ja suomen~ihlajan risteytymän sivulehdy 

kät ovat pitkulaisia sekä niiden ja kärkilehdykän kärjet ovat 

pyöreähköjä . Varmin tuntomerkki lienee siemenissä : teodorin

pihlajalla on jokaisessa hedelmässä vain yksi täysin kehit 

tynyt siemen (ja 5 surkastunutta) kun taas mainitulla ristey 

tymällä ei tavallisesti ole yhtään kunnollista siementä . 

Kotipihlajan ja suomenpihlajan (tai kotipihlajan ja teodorin 

pihlajan) risteytyessä on syntynyt toinenkin apomiktilaji , 

~· meinichii (Lindeb . ) Hedl. , jonka kromosomiluku on 2n = 68 

(LILJEFORS 1953 , JALAS 1965). Nimeä S. rneinichii on usein 

Virheellisesti käytetty S . aucupar i a x hybridan binäärisenä 

nimenä . 

~ · meinichiin lehdykät ovat tylppäkärkisiä kuten ~· aucuparia 

x hybridan mutta sillä on vain yksi hyvin kehittynyt siemen . 

~ · teodorin ja ~ · meinichiin siemenet ovat erimuotoisia 

(BERGGREN 1973) : teodorinpihlajan siemen on kapeahko ja siinä 

on kuperien sivujen ohella yksi selvästi kovera sivu , mutta 

~· meinichiin leveässä siemenessä kaikki sivut ovat kuperia . 

Berggrenillä oli tätä tutkimusta tehdessään m~'ÖS ahvenanmaa 

laista aineistoa , josta hän löysi ~· teodorin siemenien lisäk 

si sellaisia , jotka suuresti muistuttavat S. meinichi.:!:_n sieme 

niä. 
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Esiintyykö viimeksi mainittu laji varmasti Ahvenanmaalla on 

toista i seksi selvittämättä . HULTE in (1971 : 279) kartastossa 

se on merkitty kasvavaksi siellä, mutta mainittu kartta sisäl 

tää myös ti edo t teodorinpihlajasta . Helsingin yliopiston 

runsas §_ . aucuoaria x hybridan nimell2. oleva näyteaineisto on 

kerätty pääasiassa kukinta - asteella, ja teod orinpihlajan samoin 

kuin S . meinichiin luotettava tunnistaminen siitä on ainakin 

toistaise ksi mahdotonta . Suurimmassa osassa näytteitä lehdy 

·köitten kärjet ovat suippoja kuten teodorinpihlajalla. Ahve 

nanmaalla työskentelevien tutkijoitten selvitettäväksi jää 

teodorinpihlajan yleisyyden ja runsauden lisäksi myös §_. meini 

chiin mahdollinen kuuluminen Suomen dendrofloraan. Teodorin 

pihlajan ainoa varma kasvupaikka on siis Vårdön Vargatassa . 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SUHHARIES OF THE HAIN ARTICLES IN THIS ISSUE (Vol . 9 , No . 3 , 1978) 

ON THE PROPERTIES AND UTILIZATION OF BLACK ALDER YIOOD 

by Juhani Salmi , pp . 75 - 78. 

Black alder (Alnus glutinosa) is a valuable and important 
broadleaved tree species in many European countries , but in 
Finland its use has been fairly limited. In favourable 
conditions b l ack alder grows fast and produces a straight , 
thick , s l owly tapering and well - pruned trunk . The wood has 
a high water content . Its colour is white or light red , but 
turns darker or redbrown when it becomes exposed to air and 
l ight . It is homogenous , soft, liqht- weight , fairly strong 
but no t ver y tough . In changing moisture conditions it 
decomposes rapidly , but dry wood has a good durability . On 
the o ther hand , in water alder wood turns finally black and 
hard as a stone . 

Black a lder wood is very suitable to all kinds of carpentry . 
It is specially valued by furniture industry . Because it is 
easy to shape , it is used for the making of many kinds of 
moulds , household implements , boxes , picture frames , tool 
handles etc . When black alder logs are stored for a long 
t ime in water, the durability and strength of the wood is 
improved , and such kind of timber is much sought- after by 
manufacturers of de -luxe furniture . As fuelwood black alder 
is not much respected. 
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ON THE IDENTIFICATION OF POPLAR SPECIES AND VARrETIES 

by Niilo Karhu , pp . 79 - 97 . 

An identification key to po~lars is presented , i ncluding 24 
poplar species , hybrids or varieties growing i n Finland . The 
key is constructed on the characteristics of leafless , winter 
stage trees , mainly on the colour and shape of shoots and 
buds . According to the author ' s experience , the po~lars can 
be most easily and reliably identified at the winter stage . 
Usually identification keys concern on l y leafy or summer 
stage trees , but in poplars the characters of fresh summer 
shoots are very changeable . Leaf size and shape may be very 
different in different parts or shoots of a single tree , and 
the colour and hairiness of growing shoots changes rapidly 
as they mature . The key presented here is based on seven 
colour groups of 1 - 2 years old woody shoots . In addition to 
the identification key , some general i nformat ion of the growth 
characteristics , frequency , sex, etc . of the poplar species 
and varieties grown in Finland is given. 

SORBUS TEODORI by Leena Hämet- Ahti , p~ 98 - 100 . 

~ teodori Liliefors , a new species in the dendroflora 
Of Finland is presented . The species was first described 
by Liljefors (1953) in Sweden , a nd the same author found it 
also in Finland (Liljefors 1972) . ~ - teodori is an apomict 
hybrid between ~ - aucuparia and ~ - hybrida . ~ - aucuparia is 
a generatively reproduc i ng , crossbreeding species . S . hybrida 
is an apomict , but ~roduces occasionally egg cells , which 
may be fertilized by pollen of S . aucuparia. The hybrid *· aucuparia x hybrida is generally-completely sterile , but 
~n a few cases apomict hybrid individuals have been born , 
giving rise to a new species like S . teodori . S . meinichii 
(Lindeb . ) Hedl . is another apomict-hybrid between ~ - aucuparia 
and ~- hybrida (or maybe between ~ - aucuparia and ~ - teodori) . 
Its occurrence in Finland remains to be confirmed . The 
chromosome number is ~ - teodori is 2n = 51 . In ~ - aucuparia 
2n = 34 and in ~ - hybrida 2n - 68. ~ - meinichii has 2n = 68. 
The apomict hybrid species can be reliably distinguished from 
each other and from sterile S . aucu~aria x hybrida only by 
the amount and shape of seeds. -
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P M A Tigerstedt 

DOUGLASKUUSI (Pseudotsuga menzi es ii (Mirb.) Franco) 

70-VUOTIAS SUOMESSA 

Johdanto 

Douglaskuusi, Oregonin mänty, Oregon pine, Red fir ja Yellow fir 
ovat kaikki saman puulajin triviaalinimiä. 
Muita, latinalaisperäisiä nimiä, joita tästä puulajista on käytetty, 
ovat mm. Abies taxifolia Poir ., Pinus taxifolia Lamb., Abies 
rnucronata Raf., Pseudotsuga DougiäSII Carr., ~· taxifolia Britt., 
~· rnucronata Sudw., onpa laji jossain vaiheessa luokiteltu jopa 
~- tai Tsuga-sukuihin kuuluvaksi. · 
Douglaskuusi on Pohjois-Amerikan l änsiosien puulaji. Se kasvaa 
Yli 100-metriseksi jättilä iseksi t yynen me ren tuntumassa ja sen 
levinneisyys ulottuu Pohjois-Meksikosta Brittiläisen Kolumbian 
keskiosiin Kanadassa. Sargent (1905) huomauttaa, että sukunimi 
Pseudotsuga on barbaarinen yhdistelmä japanilaisesta Tsuga- ja 
kreikkalaisesta Pseudo-sanasta. 

Douglaskuusi löydettiin 1791 , ja löytäjänä oli skottilainen natura
listi Archibald Menzies. Löytö teh tiin Noo tkan salmen kohdalla 
Vancouver-saarella. Tämä saari sai nimensä kapteeni Vancouverin 
mukaan, jonka johtamalla retkellä Men zies oli mukana. Vuonna 1803 
skottilainen botanisti Larnbert tek i ensimmäisen kuvauksen uudesta 
Puulajista ja antoi sille nimen Pinus taxifolia . Larnbert oli myös 
toisen skottilaisen tutkijan, David Douglasrn hyvä ystävä . Douglas 
tutki lähemmin uuden lajin levinneisyyttä ja hänen mukaansa on myös 
Puu saanut nimens ä . Hän toimitti ensimmäisenä uuden puulajin 
Siemeniä Eurooppaan, Englantiin. Tämä tapahtui 1826 ja siemen 
kerättiin Fort Vancouverista, joka sijaitsee Columbiajoen varrella. 
Voidaan sanoa, että t ä llö in tapahtui Pseudotsugan uusi tulo Eu
rooppaan, jossa sitä oli kasvanut melko laajalti tertiää rikaudella 
ja vieläpä niin myöhään kuin Hindel I ja II j ääkausien l ämpi-
rnällä vä likaudella vajaat puoli miljoonaa vuotta sitten. Tosin 
Silloin oli kJ~.se toisista lajeista, jotka eroavat melkoisesti nyky
päivän douglaskuusesta. 

~eudotsugaan kuuluvia lajeja on kaikkiaan maailmassa 5-6, joista 
2 Pohjois-Arneri~~ssa ja 3 tai 4 Itä - Aasiassa. Näistä douglaskuusi 
on ehdottomasti t ä rkein ja myös ainoa mei ll ä menestyvä sukunsa 
edustaja. Muut ovat Pohjois- Amerikan ~· mac rocarpa, ~1ay r., Japanin 
~· japonica Beiss. ja~· wilsoniana Hayata sekä Kiinan~· sinensis 
Dode ja P . forrestii Craib. 
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Aina viime vuosiin asti on douglaskuusi ollut tapana jakaa kolmeen 
muunnokseen : var . glauca - eteläinen sininen vuoristomuoto, var . 
caesia - pohjoinen harmaa sisämaanmuoto ja var. viridis - rannikon 
vihreä muoto. Viime aikoina on tosin luovuttu tästä jaosta, sill ä 
ainakin caesian ja viridiksen välillä näyttää olevan kaikenlaisia 
välimuotoja vaihtelun ollessa melkein klinaalista eli jatkuvaa . 
Näyttää lähinnä siltä, että douglaskuusen erilaistuminen on joh
tunut jääkausien vaiheista. Pohjois-Amerikan länsiosat ovat hyvin 
vuoristoista seutua ja tästä johtuu suoraan, että douglaskuusi on 
erilaistunut voimakkaasti etenkin kun ottaa huomioon jyrkät i lmasto~ 
erot merellisestä mantereelliseen. 

Nykyään jaetaan douglaskuusi lähinnä kahteen muunnokseen' : p . 
menziesii var . glauca - Kalliovuorten muoto ja P . menziesii 
var . menziesii - rannikkomuoto. Näiden levinneisyydet selviävät 
oheisesta karttakuvasta (Kuva 1), johon on merkitty muunnosten 
välinen, jokseenkin selvästi maantieteellinen raja. 
Muunnosten välinen raja pohjoisessa kulkee aluksi Frazer-jokea 
pitkin ja vielä pohjoisempana Brittiläisen Kolumbian rannikko
vuoria pitkin. Etelämpänä, Pohjois-Idahossa ja Luoteis-Montanassa , 
sekä pohjoisempana Washingtonin keski- ja pohjoisosissa sekä 
Brittiläisen Kolumbian etelä- ja keskiosissa Frazer-joen tuntu
massa löytyy kuitenkin runsaasti douglaskuusikoita , joilla on 
sekä viridiksen että glaucan tuntomerkkejä . 

Kaikkiaan on todettava, että välimuotoja löytyy niin runsaasti, 
että geneettiselta kannalta tekisi mieli romuttaa viimeinenkin 
muunnosjako . Koska se kuitenkin on toistaiseksi voimassa ja koska 
välimuotoja saattaa esiintyä meilläkin, haluan tässä tuoda esiin 
nämä erot, jotta lukijakin saattaisi todeta niiden relatiivisuuden . 
Glauca-muodon siemen on Allen'in (1960) mukaan yleensä pituuttaan 
leveämpi viridiksen siemenen ollessa pitempää. Glaucan siemen on 
kiiltävämpää ja siemenkuoressa on vain vähän uurteita. Joskus on 
väitetty , että käpyjen suojussuornujen asennolla (viridis: k ä vyn 
myötäisiä , glauca: taaskäänteisiä tai siirrottavia) on merkitystä 
muunnosten määrityksessä, mutta t ämä tuntomerkki on osoittautunut 
epäluotettavaksi . Eroja näyttää löytyvän siementen itävyydessä ; 
Glaucat itävät suoraan ilman stratifiointia, viridikset vaativat 
kosteaa stratifiointia , jotta itäisivä t tasaisesti. Sytologisesti 
on taas voitu todeta , että rannikkomuodolla on suurempi turna ja 
enemmän DNA:ta kuin sisämaan muodolla. Noleropien kohdalla esiintyy 
kuitenkin näidenkin tunnusten kohdalla klinaalista vaihtelua . 
Useiden eri haihtuvien öljyjen suhteen, etenkin rnonoterpeenien 
pitoisuuksissa näyttää olevan eroja selvien rannikko- ja sisä
maanmuotojen välillä. Kuitenkin kaikki kernotyyppitutkimukset 
osoittavat monenlaisten välimuotojen olemassaolon . Esimerkiksi 
neulasten geranyyliasetaattip ito isuus on suuri rannikolla ja 
1- bornyyli - asetaatti vastaavasti sis ämaassa . Rannikko ja sisämaa 
eroavat esimerkiksi myös pihkan sabineeni- ja pineenipitoi
suuksissa. 

Viridiksen neulaset ovat tavallisesti pitempiä (25-40 mm) , muo
doltaan litteitä ja siirrottavia sekä väriltään vaaleanvihreitä . 
Glaucan ovat vastaavasti lyhyempiä, muodoltaan nelisärmä isiä ja 
väriltään sinivihteitä tai siniharmaita. 
Kävyn koko vaihtelee hyvin paljon, mutta se on yleensä viridiksell~ 
suurempi (7-10 sm) kuin muilla muunnoksilla . 
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Kuva 1 . Douglaskuusen levinneisyyskart ta . Katkoviivalla merki tty 
merel l i sen ja mantereisen muodon suurpiirteinen raja 
(Betts 1960 ) . 

Fig . 1 . Range of Douglas fir (Betts 1960) . 
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Monet tutkijat ovat yrittäneet erottaa muunnokset toisistaan 
pituuskasvun, kuivuudenkestävyyden, mykorrhitsan muodostumisen ja 
puun teknisen laadun perusteella. Kaikki nämä luokitukset ontuvat 
kuitenkin pahasti ja riippuvat kulloinkin käytetystä koepaikasta. 

Mielestäni olisi parempi kokonaan luopua douglaskuusen muunnos
jaosta. Aivan kuten muillakin laajalle levinneillä ja vaihtele
vissa olosuhteissa kasvavilla puulajeilla esiintyy douglaskuusella 
runsaasti geneettisestä sopeutumisesta johtuvaa muuntelua. Siemenen 
alkuperä on käytännön viljelyä ajatellen tärkein kriteeri. Suomen 
oloissa riittää kun todetaan, että varsinaiset rannikkomuodot 
paleltuvat muutamassa vuodessa kuoliaaksi pitkän syyskasvukautensa 
vuoksi. Etelästä tulevat mannermuodot (vuoristoista) kasvavat hyvin 
hitaasti ehkä pääasiallisesti epäsuhtaisen fotoperiodin ja mante
reellisuutensa takia. Ainoat järkevät vaihtoehdot Etelä- ja mah
dollisesti Keski-Suomen viljelyksiin tulevat Brittiläisen Kolum
bian sisäosista, 54-55° p.l, ja 120-125 i.p. noin 500-1000 metrin 
korkeudesta. 

Douglaskuusen arvo kotimaassaan 

Intiaanit käyttivät aikoinaan douglaskuusta hyvin moneen tar
koitukseen. Se oli heidän t ärkein polttopuunsa ja myös puun kuorta 
poltettiin,koska se paloi kuumalla savuttomalla liekillä. Kosk a 
puu yleensä oli järeää ja kovaa ja siihen aikaan vaikeaa käsitellä, 
sitä ei juuri käytetty rakennuspuuna,mutta sensijaan kaikenlaisten 
työkalujen tekoon. Puun kovista oksista, jotka olivat pihkaantu
neita, , tehtiin soihtuja ja kova oksapuu kelpasi myös hyvin kala
koukkujen tekoon, jolloin ne kyllästettiin talilla. Pihkaa käy
tettiin haavojen lääkkeenä. Pihkan ja neulasten keittouutetta 
pidettiin hyvänä flunssalääkkeenä ja silmuja pureskeltiin kurkku
kipuja vastaan. Neulasista tehtiin teetä ja neulastuhkaa sekoi
tettiin ihraan ja käytettiin yleisvoiteena. 

Douglaskuusen puuaineen laatu vaihtelee huomattavasti. Se on kui
tenkin keskimäärin erinomainen sahapuu,joka laadultaan ehkä lähinnä 
muistuttaa parhaita mäntysahapuita. Kotimaassaan rannikkomuodolla 
on ylivoimaisesti paras laatu ja rannikkometsät ovat muutenkin talou
dellisesti arvokkaimpia. Puu saavuttaa t ää ll ä valtavat mittasuhteet. 
Parhaimmilla kasvupaikoilla rannikkomuoto kehittyy 70 vuodessa jopa 
50 metriseksi rinnankorkeushalkaisijan ollessa noin 150-200 sm: 
Hoidettu douglaskuusikko voi kotimaassaan rannikolla ehkä meidän 
OMT:ä v~staavalla kasvualustalla 60-vuotiaana tuottaa kokonaista 
1150 km puuta hehtaarilla (Karlberg 1961) . Olosuhteet ovat tietenkin 
täällä optimaaliset ja kasvukausi huomattavasti pitempi kuin meillä . 

Kuitenkin douglaskuusi saavuttaa Etelä-Suomeakin vastaavilla kasvu
paikoilla Brittiläisessä Kolurnbiassa (B . C.) huomattavat mittasuhteet , 
se tulee sielläkin suuremmaksi kuin vastaavat männyt ja k uuset. 

Douglaskuusen puuta voidaan käyttää hyvin moneen eri tarkoitukseen. 
Sitä käytetään mm. ratapölkyiksi , talojen sisä- ja ulkorakennelmiin, 
paneeliksi, parketiksi, e+ilaisiksi pylväiks i (oksaton osa voi olla 
jopa 30 metrin mittainen), veneisiin ja veneiden mastoihin, lento
koneteollisuudessa, kaivospuuksi, vaneeriksi, sorvip uuksi ja kuorta 
käytetään esimerkiksi kaiuttimien ja muiden soittimien äänenpehmen
timenä. Sellupuuna se on myö s mainio ja keitetään sulfaattip rosessissa· 
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Kuva 2 . Pseudotsuga taxifolia Britt . Piir~os Sargentin teoksesta 
1905 . 

Fig . 2 . Drawing from Sargent's manual 1905 . 

Kuva 3 . Douglaskuusen pohjoisrajan tuntumassa , Tacla- järven etelä
päässä . Huomaa melko korkea ja kuiva kasvu pai kka . 
Kaikki valokuvat kirjoittajan . 

Fig . 3 . Near the northern forest limit of Douglas fir , in the 
vicinity of Lake Tacla , Central B. C. 
All photographs taken by the author . 
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Kuoria, joka vanhassa puussa voi olla jopa 35 sentin paksuista, käy
tetään myös nahkojen parkitukseen. Douglaskuusen pintapuu on väril
tään melkein valkoista tai kellertävää. Tästä tehty sahatavara kul
kee nimellä "yellow fir". Pintapuuta on eniten rannikkomuodolla, 
mutta tuskin koskaan kymmentä senttiä paksummalti. Sydä npuu on 
väriltään keilanpunaisesta syvänpunaiseen ja tummuu ilman vaiku
tuksesta punertavan ruskeaksi, josta taas sah atavaran kauppanimi 
"red fir" lienee saanut alkunsa. Rannikkomu'3don puu on raskaampaa 
sekä kestävämpää , sen tiheys 450-510 kg/m (Salmi 1975) muistut
taen parhaitj mäntyjä tai lehtikuusta. Sisämaamuodon tiheys on 
400-450 kg/m, se on hieman heikompaa muistuttaen ehkä l ä hinnä 
kuusta tai heikompia mäntylajeja. Puu turpoaa vain vähän kostu3ssa 
ja säilyttää kuivana hyvin muoto~sa. Tuore p uu painaa 750 kg/m 
ja ilmakuiva sahatavara 600 kg/m • Kaikkiaan voidaan sanoa, että 
douglaskuusi on l ä nsirannikon ehkä t ä rkein teollisuus p uu ja myös 
varsin suosittu koristepuuna ja joulukuusena. 

Douglaskuusen ekologiaa 

Douglaskuusen rannikkomuoto kasvaa parhaiten kotimaassaan 
hyvin vettä läpäisevillä mailla miss ä vuotuinen sade mää r ä on 
1500-2000 mm . Täällä se on siis selvä sti maritiiminen p uulaji. 
Kuitenkin douglaskuusi on sopeutunut myö s k uive mpaan, melkeimpä 
kontinentaaliseen ilmastoon kasvaen B.C:n kesk iosissa ja Alber
tassa paikoilla missä vettä tulee vuodessa vain 400 -5 00 mm . 
Myös levinneisyysalueensa eteläpäässä se k as vaa kui villa seuduilla, 
usein yli 3000 metrin korkeudella. 

Douglaskuusen ekologiset vaatimuksetkin vaih televat huomattavasti 
riippuen sopeutumisesta merelliseen tai mantereiseen ilmastoon . 
Sitä on kuitenkin kaikkialla l ä hinnä p i dettä vä p ioneerip uuna, joka 
syntyy luontaisesti mets ä palon j ä lkeen, mutta myöhe mmi n joutuu 
väistymä än kuusen, jalokuusen, hemlok in tai jop a lehtip uiden tieltä . 
Se on myöskin selvä sti kuusta valoa vaativamp i ei kuitenkaan aivan 
männyn tai lehtikuusen tap ainen. 

Koska suomalaisia lukijoita l äh innä kiinnostaa sellaise t puulajin 
sopeutumismuodot missä ilmasto on Suomen kaltaista, käsittelen nyt 
hieman tarkemmin B.C:n keskiosien douglas k uusta ja sen ekologiaa. 
Kuvaus perustuu osittain edesmenneen p rof. Vilj o Kujalan julkai
semattomaan käsikirjoitukseen "Kanadan p uu- ja pensaslajien levin
neisyydestä ja ekologiasta silmällä pitä en nii den menestyminen 
Suomessa", kirjoitettu noin 1943. Se perustuu Kujalan tutkimus
matkaan Kanadaan 1931. Sivumennen tahdon t ä ss ä huomauttaa , että 
tämä käsikirjoitus on dendrologisesti niin arvokas, että sen jul 
kaisemista Suomessa olisi harkittava, ainakin t ä r keimpien "suo
malais -alueiden" suhteen. Olen myö s itse vuonna 1973 ~aanut tutus
tua douglaskuusen pohjoisimp iin sis ä maan kasvupaikkoihin ja oheinen 
kuva 3 on juuri lajin pohjoisimmasta esiintymä stä , Tacla-j ä rven 
läheltä, noin 55°p .l. 

Nähtävästi douglaskuusen poh joisraja mää r äy t yy kes ä l ämpösumman ja 
kasvukauden pituuden yhteisvaikutuksesta. Poh joisrajan tuntumassa 
se nimenomaan hakeutuu l ämpimille, verrattai n kuiville kasvup ai
koille,jossa kuitenkin maan viljavuus on keskimää r ä istä parempi 
ja etenkin veden liikkuvuus hyvä . Sitä n äkee kyll ä pohjoisrajalla 
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Kuva 4. Douglaskuusen pohjoisrajan yläpuole lla me tsät muodo s tuvat 
laj eista Picea engelmanni , Pinus c ontorta j a Abies lasia -
~· Taustalla viimeiset douglaskuu se t . ----- -----

Fig . 4 . Beyond the northe rn limit of Douglas fir the forests a re 
f or me d by Picea engelmanni , Pinus c on torta and Abi e s 
lasiocarpa . The n orthernn.ost Douglas fir s can be-5een 
in t he back r ound. 

kasvavan hyvin me lkein puhtaalla moreenimaallakin, joten nähtäväs~i 
l ämpö on t ä rkeä mpi kuin viljavuus . Tämä n olen sivumennen huomannut 
Mustilassakin . Douglaskuusen l ämpö ja/tai kosteus rajan toisella 
PUolel la me ts ä t muodostuvat sitten Picea engelmannii-, ~· g lauca-, 
~ies lasiocarpa- ja Pinus contorta- lajeista- (Kuva 4). 
Kuja la mainitsee , e ttä douqlaskuusi o n sisämaa- alueella enemmä n 
kserofyytin luon t einen kuin rannikol l a ja että alisp uuna pohjois 
rajan t untumassa ovat juuri mainitut nelj ä puulajia . . 1etsä t yypit 
ovat t ää llä etupäässä Vaccini um caesni t o s um- V. memb ranaceum-j a 
M~tella-Tiarella- Rubus pedatus-tyyppi ä vastaen me illä Suomessa 
låhinnä MT : ä , OMT : ä ja OT : ä . Hyvin kosteilla (kylmi llä) mailla 
kuusi on vallitsevana (sek ä val ko- että mus takuusi) kun taas 
douglaskuus i hakeutuu kuivemmille (lämpimille) paikoille . 
Kai kk iaan todettakoon, että Suomen ilmastoa vas taavi lla alueilla 
B:C:ss a douglaskuusi on hieman mä ntyä muis tuttava p ioneeripuu, 
joka s yn tyy kulon j ä lkeen. Se ei ilman ku l oa pys ty jat kamaan 
Sukuaan , sillä alisp uina olevat va r joa sietä v ä t h avup uut, joskus 
jopa kontortamä ntykin , valtaavat si ltä ekologisen lokeron . Douglas
kuusi kasvaa pohjoisrajallakin mah tavaksi p uuksi j ä ttä en t äs s ä 
Suhteessa muut t oiseksi . Tämä on osoitus siitä , että rajan määrää 
pe riaatteessa koko ekasysteemi eikä niinkään l ämpö tai kos teus . 
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Suomeen sopivimmat douglaskuusiprovenienssit 

Brittiläisen Kolumbian keskiosat muistuttava t ilmastoltaan paljon 
Suomen etelä- ja keskiosia. Kujala (1934) on suorittanut eräitä 
lämpötilan ja sademäärän vertauksia ja vetää niistä seuraavat johto
päätökset: "Kevätkesän lämpö on B.C:ssa korkea.I"lpi kuin Suomessa , 
talvi on siellä sitävastoin kylmempi. Keski - ja loppukesän sademäärä 
on Suomessa suurempi kuin B.C:ssa,missä sataa enemmän talvella . 
Näin on B.C:n "suomalaisilmasto" jonkinverran kontinentaalisempi 
kuin Suomen". 
Etelä- ja Keski-Suomen ilmasto on yleispiirteiltään kasvien kan
nalta hyvin vaikea "hybriidi" merellisen ja mantereisen ilmaston 
välillä - semimaritiiminen. Tänne tuodut ulkolaiset puulajit palel
tuvat usein keväisin jos ne ovat liian kontinentaalisia ja taas 
syksyisin jos ne ovat turhan merellisiä. Lisäksi selvästi man
tereeiliset lajit kasvavat yleensä meillä hitaasti, samoin kuin 
eteläiset mantereeiliset vuoristoalkuperät (lopettavat turhan 
aikaisin syskesällä kasvunsa). Alkuperältään jonkinverran mari
tiimiset lajit kasvavat meillä nopeasti jos eivät palellu syksyllä . 
Täysin maritiiminen kasvilaji ei meillä menesty. 
Proveniesnssivalinta on nyt tuollaista hienosäätelyä merel lisen 
mantereisen väliltä suurimman mahdollisen kasvun aikaansaamiseksi . 
Myös B.C:n sisällä on tällaista pienvaihtelua. Mutta koska B .C:n 
"suomalaisalueet" yleensä ovat hieman mantereisempia , niin olisi 
syytä pyrkiä keräämään sopiva siemen niin etelästä kuin mahdollista 
tinkimättä kuitenkaan "puolimerellisyydestä". Tilanne muis tuttaa 
näinollen aika paljon kuusen provenienssisiirroilla aikaansaatavaa 
kasvunlisäystä. 

Douglaskuusen provenienssivalinnassa voimme osittain turvautua 
kontortalla jo tehtyihin kokeisiin. Peukalosääntö näyttää tässäkin 
olevan suunnilleen sama; 100 metrin korkeusero on jotakuinkin 
sama kuin yhden leveysasteen siirto. Haluaisin tässä esimerkkinä 
mainita Mustilan parhaan douglaskuusen grovenienssin, vuonna 1908 
Quesnelistä tuotetun alkuperän (noin 53 p . l. ja 500-600 m m. p . y .). 
Peukalosäännön mukaan: 53+6=59°p.l. Tämä provenienssi on osoit
tautunut t äysin kestäväksi, erittäin nopeakasvuiseksi ja hyvälaa
tuiseksi. Se käyttäytyy Mustilassa kenties vähän Estistä tuotetun 
kuusiprovenienssin tapaan. Väitän, että tämä provenienssi menestyy 
optimaalisesti koristekasvien !II-vyöhykkeelle saakka eli suunnilleen 
linjalle Savonlinna-Jyväskylä-Vaasa. 

Douglaskuusi kasvaa vielä tästä noin 2 astetta poh~oiseen Tacla-järven 
eteläpäässä(55°10' p.l.) sekä Fort 1cLeodissa ( 55 ) . Korkeus m. p .y. 
on täällä suunnilleen sama kuin Quesneli ssä . ~Jä in ollen nämä 
provenienssit kasvaisivat optimaalisesti lähinnä IV-alueella, ehkä 
myös II- ja III-alueen hieman kylmemmillä (alavammilla) kasvupaikoil la· 
Nelosalueen pohjoisraja kulkee suunnilleen linjalla Joensuu-Kuopio
Kokkola ja henkilökohtainen mielipiteeni on se, ettei douglaskuusta 
pidä viljellä tämän linjan pohjoispuolella paitsi koristepuuna. 

Viimeaikoina on provenienssikysymystä tarkasteltu hyvin huolellisesti 
mm . lämpösummakäyrien valossa sekä laajoina provenienssikokeina. 
Vähitellen alkaa lopullinen käsitys B.C:n ja Suomen välisistä siir
roista hahmottua.Tahtoisin kuitenkin vielä lopuksi painottaa ekolo
gisten tekijäin kuten kasvupaikan viljavuuden, kaltevuuden ja 
mikroilmastollisten vaihteluiden ehdotonta merkitystä, kun uutta puu
lajia asetetaan kasvamaan vieraaseen ympäristöön. Tarvitaan ekologista 
silmää ja tarvitaan uuden puulajin suhteen selvät hoitomenetelmät , 
muuten tulee takaiskuja. 
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Lopuksi joitakin otteita Kujalan (1943) käsikirjoituksesta: 
"_E. taxifolia on epäilemättä niitä ulkolaisia puulajeja, joiden 
kotiuttamista Suomeen ennen muita kannattaa yrittää toteuttaa. 
Douglas-honka viihtyy Etelä- ja Keski-Suomen ilmastoalueilla kaiken 
todennäköisyyden mukaan varsin hyvin, jos siemen polveutuu B.C:n 
kontinentaalisen sisämaa-alueen pohjoisista esiintymistä. 
"Suomessa P:sta ei nähtävästi tule luontaisesti uudistuvaa puulajia, 
vaan sitä täytyy täällä keinollisesti kylvää tai istuttaa."--
"Sitä ei siis kannata istuttaa laihoille kankaille, jos sen hyödyl
lisistä ominaisuuksista halutaan nauttia, vaan OMT:lle. Todennäköi
sesti se ei viihdy myöskään happamilla mailla.•- - - "Kuinka nopea
kasvuinen se meikäläisissä olosuhteissa lopulta on, on vain kokei
lulla todettavissa. Ilmeistä kuitenkin on, että se hyvällä maalla 
täälläkin kuuluu nopeakasvuisiin puihin."- - - "Mitä tulee Pseudo
tsugan rotuihin, joista paljon on kirjoitettu, ei niihin kannattane 
Suomessa sen enempää huomiota kiinnittää, jos siemen on taatusti 
oikeasta seudusta otettu. Sekä vihreitä että sinivihreitä muotoja 
kasvaa B.C:n sisämaa-alueella , eikä niiden kasvussa tai kestävyy
dessä näytä eroa olevan."--- "Monin paikoin nähdään harmaita ja 
vihreitä muotoja sekaisin." 

Mustilan kokeet 

Vuonna 1905 tuli Mustilaan ensimrna~nen douglaskuusen siemenerä. 
Valitettavasti tämä provenienssi oli eteläistä kontinentaalista 
muotoa Coloradon Kalliovuoristoista. Suoralta kädeltä voi tämän 
päivän tietojen perusteella todeta, että provenienssi on liian 
kontinentaalinen ja tulee lisäksi täysin erilaisesta valoilmastosta. 
Sen kasvu on täten hidasta ja lisäksi se näyttää kärsivän myös 
useista sienitaudeista mukaan luettuna kohtalokas douglaskuusen 
kariste Rhabdocline pseudotsugae Syd. Kaksikymmentäluvulla tehtyjen 
taimihavaintojen perusteella se myös kärsii aikaisista syyshal
loista, mikä sen kontinentaalisuuden huomioonottaen todistaa sen 
todella olevan kaukana optimaalisesta provenienssista. Todettakoon 
myös, että ajan kuluessa ovat kaikki eteläiset mannermuodot vähi
tellen ränsistyneet, yhteensä niitä on U.S.A:n puolelta kokeiltu 
Mustilassa toistakymmentä. Todettakoon, että jopa Albertasta 
(Crows Nest Pass, 49° 39'p.l} kotoisin oleva kontinentaal imuoto, 
joka istutettiin 1932 n.l/2 hehtaarin ruutuun, on tuhoutunut 
melkein kokonaan 1960-luvun alussa iskeneen ka ristetaudin seurauk
sena. Tämä p rovenienssi on todennäköisesti vieläkin liian eteläinen 
ja kontinentaalinen, vaikka kasvoikin kohta laisesti karistetuhoon 
saakka. Todettakoon myös, että taudinkestävyyden suhteen ilmeni 
tässä provenienssissa selvää geneettistä vaihtelua; noin 1000 
puusta s ä ilyi puolen hehtaarin alalla siellä täällä täysin terveinä 
noin 15 yksilöä 1. 1,5% populaatiosta. Olen henkilökohtaisesti 
sitä mieltä, että tämä todistaa muunnosten välisten muotojen 
olemassaolon. Väittäisin, että kestävyys johtui hieman erilai
sesta kasvurytmistä (viridis-vaikutusta) , mutta se on myös saat
tanut johtua toisenlaisesta terpeenikoostumuksesta. Joka tapauk
sessa suoraan tämän istutuksen vieressä samanaikaisesti istutettu 
noin 1 hehtaarin laajuinön provenienssi B .C:n eteläosassa (Kamploops 
district, Louis Creek 51 7' p .l.)säilyi kutakuinkin tuhoilta. 
Tämän provenienssin alkuperä on noin 400 km länteen edellisestä ja 
ehkä noin 100 km pohjoiseen . Se on nähtävästi selvästi "me rellisempi" 
tai edustaa joka tapauksessa aivan selvästi toista geneettistä 
populaatiota, jonka resistenssi karistetta vastaan on jokseenkin 
täydellinen. 



Kuva 5. (vasemmalla) Dou g l askuus en pa r as saavutus 
Suom e ssa : ikä 70 v ., p ituus l ä h e s30m ja rinnan
korkeuslpm 100 sm . Qu esn e l - proveni e n ss in y k s ilö. 

Fig . 5 . The talles t Do ug l as fir in Finla nd . Age 70 
y ears , he i ght a bout 30 m a nd dbh 100 cm . Repres ents 
the Que s n e l prove na nce in Mustila . 

Kuva 6 . (yllä ) V, 1912 perus tettu verta il eva doug
la~kuusen k oe . Va s . Quesnelin alkupe r ä , oik . Colo r a 
do . Kuva otettu 6 1 vuod e n iäl l ä , pituusero n . 5 m. 
Fig . 6 (above) 61 years old experiment compa ring 
Doug l a s fir provenances of Quesn e l ( left) and 
Colorado (right) in Mustila . 

"' 
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Douglaskuusi on Keski-Euroopassa ja Suomessakin joutunut useamman 
taudin ahdistamaksi. On kuitenkin suorastaan hämmästyttävää to
deta, miten eri provenienssit ovat olleet eri lailla alttiita tau
deille. 

Keski-Euroopassa ja meilläkin on ehkä vakavimpana tautina esiin
tynyt douglas-kariste, Rhabdocline pseudotsugae Syd., joka, kuten 
aikaisemmin mainitsin , on tappanut kokonaisia metsiköitä. 

Toinen , Keski-Euroopassa yhtä vakavaksi taudiksi osoittautunut, 
on ns . Sveitsin douglas-kariste Phaeocry~topus gäumanni (Rohde)Petr. 
~1eillä tätä tautia ei ole varmuudella to ettu ja todennäköisesti 
se ei meillä oikein menestyisikään, sillä sen aineenvaihdunta
maksimi sattuu vasta 33°c lämpötilassa (Lyr 1955). 

Jo 2o-luvulla todettiin monissa douglaskuusissa Mus tilassa douglas 
kuusen "versosyöpää" Potebnia myces (Hahn) Smerlis, mutta tämän 
aiheuttamat vahingot ovat myöhemmin jokseenkin kokonaan korjautuneet. 

Varsinaista lahovikaa ei ainakaan ~ustilan douglaskuusissa ole 
tavattu. 

Nämä douglaskuusesta tehdyt tuhohavainnot antaisivat aihetta 
pitkään populaatiogeneettiseen tarkasteluun ulkomaisten puulajien 
sopeuttamisesta uuteen ympäristöön . Tahdon tässä vain mainita 
johtopäätökset: 

1. Uusi tulokas voi jossain elämänkaarensa aikana sairastua epi
demialuontei sesti esimerkiksi sienitautiin , kun ulkoiset olo
suhteet, kehitysvaiheet ja loisten tiheydet sattuvat kohdalleen . 

2. Douglaskuusitapauksessa tuho sattui 30 vuotta vanhassa metsi
kössä - nuorten kokeiden perusteella ei valitettavasti voida 
sanoa mitään ulkomaisen puu lajin sopeutumisesta. 

3. Melkein täydellisen sienituhon sattuessa muutamat yksilöt 
olivat resistenttejä . Näiden väliset risteytymät ovat myös 
tulevaisuudessa todennäköisesti alkuperäistä populaatiota huo
mattavasti kestävämpiä - vasta uudessa kotimaassa kerätty 
siemen antaa aihetta uskoa lajin menestymiseen , sillä se on 
läpikäynyt valintakierroksen uudessa ympäristössä . 

~1ustilassa on 1930-luvulla kokeiltu suuri joukko proveniensseja 
B.C :n eteläosien eri korkeuksilta. Yhteenvetona näistä voidaan 
todeta,että täysin kestäviä ovat vain sellaiset eteläosien proveni
enssit, jotka tulevat yli 700 metrin korkeudelta , mutta yleensä 
eteläisen B . C:n alkuperät ovat sittenkin liian eteläisiä , eivätkä ne 
kasvunsa puolesta poikkea edukseen kuuseen verrattaessa. 

Vuonna 1908 tuli kuitenkin Mustilaan douglaskuusen p rovenienssin 
t äysosuma . Kysymyksessä oli Frazer-joen yläjuoksulta kotoisin 
oleva alkuperä (Quesnel 500-600 m.p . y.) . Tämän alkuperän alku
kehityksestä on A.F.Tigerstedt (1922) kirjoittanut seuraavaa: 
" Tedellisesti lienee ilmasto QuesnelissM kaikissa pääasiallisissa 
suhteissa meidän ilmastomme kaltainen . Schwerinin mukaan on 
lä~imimmän kuukauden l ämpömäjrj keskimäärin +16,8 astetta (meillä 
+17 ) ja kylmimmän -7,3 (meillä - 8) kun taas vuotuinen sademäärä 



118 

on 422 mm (meillä n. 600). Sademäärän niukkuuden vuoksi voisi 
kenties toivoa, että meille vieläkin edullisempia kasvuseutuja 
löydetään (sulut ovat PMAT:n) . - - - Koeistutus Ko tikunnaalla 
pantiin toimeen heti maantien pohjois- ja eteläpuolella v. 1909 
n. 50 aarin metsäaukeamassa (verrattiin keskenään Coloradon alku
perä vuodelta 1905 ja Quesnel 1908)." 

Vuonna 1920 15-vuotisina Coloradon keskipituus (73 puuta) 1,84 m, 
latvakasvaimet 23 sm . Samana vuonna 12-vuotisina Quesnelin keski
pituus (12 puuta) 3,57 m, latvakasvaimet 52 sm. Viimeksimainitut 
puut ovat nyt 70-vuotiaina rinnankorkeudel taan noin 1 metrin pak
suisia ja pituudeltaan l ähes 30-metrisiä (Kuva 5) . 

A. Tigerstedt (1922): "Kotikunnaan pohjoislaidalle, jyrkälle rin
teelle, jossa on hyvää tuoretta maata, perus tettiin vuonna 1912 
Ps. caesian (Quesnel) koekenttä ja heti sen viereen Ps. glaucan 
(Colorado)." Molempien koeruutujen ollessa 12-vuotiaita olivat 
tulokset seuraavia: Quesnel (54 kpl) pituus 2,08 m, latvakasvain 
45 sm, Colorado (53 kpl) pituus 1,21 m, latvakasvain 16 sm. 
Kuvasta 6 näkyvät provenienssien erot 61-vuotisina. Quesnel
provenienssista perustettiin metsäntutkimusl aitokse n toimesta v.l944 
kenttäkoe, joka toisen mittauksen aikana (1951) oli kuvan 7 näköinen . 

Viimeinen mittaus tällä koealalla teh tiin v . 1964 puiden ollessa 
56-vuotiaita. Tulokset esitetään alla (viljelykuusikoiden arvoja 
suluissa) 
metsätyyppi OMT, kokonaistuotto 561 , 9 (478 , 0) , keski9ituus 22,4 
(20,1), keskiläpimitta 27,5 (22,0), pohjapin ta-ala 20,8 (36,2), 
kuutiomäärä 219,6 (352,8), runkoluku 360 (1086). 

Tä nä vuonna metsikkö täyttää 70 vuotta. Sen keskipituus on nyt 
arviota n. 28 metriä ja pisimmä t puut lähes 30-metrisiä . Kuten 
kuvasta 8 voidaan todeta, jälkikasvua on runsaasti , melkein yhte
näisenä noin 2-3-metrisenä taimistona ylis9uiden alla . He tsä 
tuottaa tänä p ä ivä nä erittäin runsaasti hyvää siementä . Näkisin, 
että tämä hyvä luontainen uudistuskyky on melko varma me rkki siitä, 
että tulokas on todella löytä nyt itselleen ekologisen lokeron 
uudessa ympäristössään. 

Mustilan kokeet ovat melko selvästi osoittaneet , että douglaskuusen 
provenienssivalinnassa on oltava erikoisen tarkka. Hyvä llä onnella 
on todennäköisesti osuttu juuri oikeaan Quesnelin provenienssin 
suhteen. Kun vielä kasvupaikkakin sattuu olemaan kohdallaan , 
saadaan douglaskuusesta todella hyviä tuloksia. Näkisin, että 
varsinainen metsänhoito on t ämän puulajin suhteen melko yksinker
taista. Douglaskuusi on harvennettava ajoissa , ennen kuin latvuk
set pääsevät supistumaan liikaa. Tässä suhteessa se on lähempä n ä 
mäntyä kuin kuusta. Voimakkaamman kasvun ansiosta runkoluku putoaa 
melko nopeasti ja jäljelle jää pelkkä arvopuusto, mikä näh täväs ti 
sitten voi kasvaa kauankin samassa asennossa tuottaen arvokasta 
sahapuuta. On vaikeaa määritellä douglaskuusen optimaalista kierto
aikaa Suomen olosuhteissa, mutta Mus tilan 70-vuotiaat näyt t ävä t 
olevan parhaassa mahdollisessa arvopuun kasvuvaiheessa lisäten 
sekä pituutta että järeyttä. Arvaan, ettei kestä kauan ennen 
kuin Mus tilan douglaskuuset ylittävät kaikki kotimaiset puumme 
pituudessa ja järeydessä. 
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Kuva 7 . Doug laskuusen Qu esnel - alkuperä . [uva vuodelta 195 1 pui
den olles s a 43 - vuotiaita . 

Fi g , 7 . Qu esnel provenance of Doug las fir in Mustila , at the 
a g e of 43 y ears . 

Todettakoon lopuksi, että Quesneli n koe Mustilassa lienee ainoa 
Suomessa, jossa douglaskuusen on todettu kasvavan odotusten mukaan 
Ylittäen kasvussa mm. kotimaisen kuusemme . Kaikkiaan on Suomessa 
arviolta satakunta douglaskuusen viljelmää , joista pe lkäs t ään ~ 
~le ts äntutkimuslaitoksen mailla on yhteensä noin 20 hehtaaria l ä -
hinnä Solbölessä , Ruotsinkylässä ja Punkaharjulla (Heikinheimo 1956). 
Kuitenkin vain kolmessa Solbölessä sijaitsevassa kokeessa on suo
ritettu tuottomittauksia, ja n ä istä kaksi on osoittanut suorastaan 
huonoja arvoja. Olen tutustunut n ä i hin viljelyksiin ja uskoisin , 
että h uono mene styminen ainakin osittain johtuu provenienss ivalin
nasta; kaksi on pe r ä isin aivan B. C: n eteläpäästä . Sen sijaan 
kolmas on peräisin Tete Jaunesta, joka sijaitsee aivan Quesnel in 
leveysasteell a , mutta parisataa kilometriä itään Kalliovuorten 
l ähei syydes s ä . Siemen on käsittääkseni p rof. V. Kujalan hankkimaa . 
Sen kehitys on selvä sti muita pa re mpi ja enteilee saman laisia 
kasvutuloksia kuin sen 30 ~uotta vanhempi "rinnakka iskoe" Musti lassa 
on antanut . Tässä ovat koealan p ä ä tulokset : 
me tsä t yyppi 01T , ikä 35, kokonaistuott o 222 , valtapituus 15,5, 
valtaläpimitta 19 , 8 , kuutio~~ärä 127, runkoluku 884 . 

Tämän lisäksi on ainakin Keskus metsälautakunta Tapio kasvat t anut 
Mustil an hyväs t ä p rovenienssista taimia, joita ensi keviänä voi daan 
istuttaa metsiän vertailevia kokeita varten . 
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Kuva 8. (=kans ikuva) ,ikää n ei oso ita puulajin sopeutuneisuutta 
par emmin kuin sen uudi stumi skyky . Tässä 70 -vuotiaassa 
me tsikössä syntynyt taimisto edustaa jo toista sukupolvea 
Su omessa ja sen vanhemmat ovat läpikäyneet luontaista 
valintaa uudessa kasvuympäristössä . 

Fig . 8 . ( =cove r photograph) ~bundant na tural regeneration in this 
70 year s old Douglas fir stand in Mustila is the best pr oof 
of the adaptabilityof the species in Fi nnish c onditions . 

Kuva 9 . Parhaat Quesnelin pr ovenienssin jälkeläise t (2 . sukupol 
vea Suomessa ) ovat nyt Mus tilassa lähes 10- met ri s iä ja 
3 . sukupolven s i ementä alkaa jo tulla . 

F i g . 9 Th e bes t 2nd generation Douglas fir s i n ~us tila (offspring 
of the Quesnel provenance) are a t present nearly 10 meters 
h i gh and the production of 3 r d generation seed is b eginning . 

Mm . Mustilaan tullaan perustamaan noin kahden hehtaa rin viljelmä 
keväällä 1979 . On tietenkin erikoisen arvokasta voida ko timaisiin 
viljelmiin käyttää t ääl l ä kehittynyttä siementä , jonka is ä t ja 
äidit ovat Suomen olosuhteissa l äpikäyneet 70 vuoden kestokokeen . 

Johtopää töksiä 

Suomen me ts ä talous käyttää periaatteessa vain muutamia kotimaisia 
puulajeja raaka- aineena . Nä iden kotimaisten lisäksi on vain muu 
tama ulkomainen laji, joka näyttää pystyvän kilpailemaan kotimaisten 
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kanssa . Douglaskuusi on sellainen. Suomen paras douglaskuusikko, 
Brittiläisen Kolumbian keskiosista kotoisin oleva Quesnel 
alkuperä , täyttää tänä vuonna Suomessa 70 vuotta. Se on meillä 
menestynyt mainiosti, se tuottaa jo seuraavaa sukupolvea ja sen 
kaikki hyvät ominaisuudet puoltavat sen ottamista todellisena 
vaihtoehtona Suomen viljeltävien puulajien joukkoon . Lisäksi 
se on harvinaisen kaunis puu, jonka antama koristearvo olisi myös 
huomioitava . 

Suomen o maperäistä luontoa älköön rikottako ulkomaisilla puulajeilla . 
Kuitenkin Suomi on siirtynyt viljelymetsätalouteen, ja tähän talou
teen voidaan käsittääkseni ottaa myös ulkomaisia lajeja , jos ne 
tuottavat hyvin puuta, ovat kestäviä ja antavat väriä ja vaihtelua 
ympäristöämme. 
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Matti Erkamo 

ERIKOISENNÄKÖINEN, LIUSKALEHTINEN TERVALEPPÄ HELSINGISTÄ 

Syksyllä 1978 löysin Helsingin Meilahdesta tervalepän, jonka 
lehdet ovat erikoisen muotoiset . Niille on luonteenomaista 
epätasainen liuskaisuus sekä tavallista suurampi koko . Kum
mallakin lehden sivulla on 3 .. . 4 liuskaa, jotka vaihtelevat 
leveydeltään ja pituudeltaan. Lehtilavat ovat 10 ... 15 cm 
pitkiä , parhaimmillaan 3 ... 6 cm leveitä ja kapeimmillaan ne 
ovat vain 1 .. . 3 cm . Ruodin pituus vaihtelee 2 .. . 3 cm. Lehdet 
ovat siis aika lailla tammen lehtien näköisiä . Itse leppä on 
5 m korkea , vapaasti kasvava, elinvoimaiselta vaikuttava. 
Sen oksat ovat pystyhköt ja pieniä sivuhaaroja on enemmän 
kuin tavallisella tervalepällä. Puu on toistaiseksi steriili. 
Sen silmut ovat tavallista pienempiä ja vaillinaisesti kehit
tyneitä katesuomujen osalta. 

Helsingin yliopiston kasvimuseon näytteissä oleva tervaleppä
muoto f . quercifolia Willd. (tammenlehtinen) muistuttaa huo 
mattavasti vähemmän tammen lehteä kuin ko . muodon lehti kapei
ne tyvineen . Kun myöskään muut museon näytteet ja lukemani 
kirjallisuus eivät kerro tällaista muotoa ennen löydetyn, olen 
antanut sille nimen f . inaequata , joka kuvaa hyvin lehden 
muotoa (epäsäännöllinen) . 

Tarkempi kuvaus muodosta julkaistaan keväällä 1979 sarjassa 
Ann . Bot. Fennici Vanamo . Kasvista on näytteitä Helsingin 
yliopiston kasvimuseossa . 

Oheiset kolme kuvaa ovat Mikael Mlillerin valokuvaamia . 
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Pentti Alanko 

DENDROLOGIAA TIEDOTUSVÄLINEISSÄ 1978 

Viime vuoden lopussa oli ti edotuslehtemme numerossa 4/77 katsaus 
vuoden aikana ilmestyneeseen kotimaiseen dendrologiseen kirjalli

suuteen. Kuluneen vuoden aikana ilmestyneistä dendrologisista 
artikkeleist~ alan ammatti- ja tutkimusjulkaisuissa on tarkoitus 

saada vastaava lue ttelo ensi vuoden ensimmäiseen numeroon . 
Toimitus pyytääkin, että lukijat l ähettäisivät sille eripainoksia 
omista alan kirjoituksistaan, jotta luettelosta saataisiin mah
dollisimman täydellinen. 

Myös sanomalehdissä on yllättävän paljon dendrologisia artikkelei 

ta ja uutisia, vaikka jätettäisiin varsinainen metsätalous koko
naan huomioonottamatta. Seuraavassa esitän muutamia lehdistössä 

ja muissakin tiedotusvälineissä huomaamiani palasia . Tästedes 
toivottavasti muutkin ryhtyvät tallentamaan näitä dendrologisia 

pikku-uutisia, sopivassa tilaisuudessa esimerkiksi omassa tie
dotuslehdessämme esitettäviksi. 

Vuoden puu tuli koko kansan tietoiduuteen radi on suosittujen luon

toiltojen kautta Seppo Vuok~n esittelemänä . Lisäks i Suomen Kuva
lehdessä oli 8.10 Kyösti Skytän päiväkirjapakina "Tervaleppä 
vuoden puu", oikein kuvan kanssa (Hirvensalmen kirkonkylän ter

valeppäalleesta). Hän oli eräässä aikaisemmassa pakinassaan i hme
tellyt kahden ekologinuoren tietoja , kun eivät olleet erottaneet 
tervaleppää harmaalepästä eikä hieskoivua rauduskoivusta. Samal
la hän oli ilmaissut kiinnostuksensa tervaleppään . Palautteesta 

oli mm . seuramme aina valpas puheenjohtaja huolehtinut , mm . 
Ahti Mäkisen artikkeliin Dendrologian Seuran Tiedotusten numerossa 

1/78 viitattiin pakinassa . Myös Suomen Luonnon numerossa 5/78 

oli Ahti Mäkisen esittely vuoden puusta upeitten värikuvien kera. 
Samalla Dendrologian seura sai esittelyn lehdessä . 
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Oma Pohjois - Suomen retk emme sai hyvän vastaanoton oululaisten 
keskuudessa , mikä näky i myös sikäläisissä sanomalehdissä, oikein 
kuvien kera . Tavanmuka i sta r etki selostusta e i tällä kertaa jul

kaistakaan omassa tiedotuslehdessämme , mutta Puutarha-Uutisten 
numeros s a 31 oli Oulun kaupunginpuutarhurin Reino Toivo sen seik

kaperäinen selostus täs t ä retkestP . Lisäksi sihteerimme Marjatta 

Uosukainen on luvannut esittää kuvakertomuksen matkasta seuran 

vuosikokouksessa helmikuussa 1979. Oulusta kuulu i sittemmin kum
mia niin sikälä is en Kal evan kuin helsinkiläisen Iltasa nomienkin 

palstoilla . Kymme nen l asta oli j outunut sairaalaan syötyään 
rusokuusaman (Lonicer a tatari ca) marjoja . Toivottavasti saamme 

l ähiaikoina as i asta t arkemman selostuksen t ähän lehteen . 

Helsingin Sanomissa oli 27.6 kir jo itus "Kuntia kaunistetaan is
tutuks illa, Padas joesta vaahte r akylä". Maalai skunnissa harvinai

nen vapaaehtoinen istutus ty ö oli alkanut Padasjoella . Sen tarkoi
tuksena on tehdä Padasjoesta omaleimainen vaah t erakylä. On myös 

suunnitelmia Lempääl än, Vilppulan j a Virta in ki r konkylien kauni s 

tamiseksi koivui stutuks in. Hyvin suositeltava a j a tus, jonka soisi 

saavan kannatusta l aajemmalt ik i n . Istutussuunnite l mat on t ehnyt 
TVL :n Hämeen piirin maisemanhoidonvalvoja Lauri Ruippo . 

Hufvudstadsblade tissa oli keväällä pieni tiedotus , että kuuluisa , 

momia Napolin kaupunkia esitteleviä kuvia , kort t e ja ja julisteita 
koristanut pin j amänty on kuollut . Paikalle lähete tty botanis ti 

totesi puun juuret katkaistuiksi rakennustöiden yhteydes s ä . Niin 

että osataan s itä muuallakin ••. Samassa lehdessä oli 31.7 kir

joitus salamani skuill e herkimmistä puista , joita lehden käyttämän 

lähteen mukaan ovat poppel i, tammi , jalava , saarni, l ehmus ja 
havupuut - t ässä järjestyksessä . Tammen " pyhyys " kuul e;mna johtuu 
juuri s i itä , että sal ama iskee siihen niin u se in . 

Kesälomalla kuumista kesäpäiv i stä nautittaessa sattui Ke skisuoma
l aisessa s ilmään pieni artikke li "Maarianhamina - tuhansien l eh

musten kaupunk i", Kaupungin asukasluku kyllä mainittiin, mutte i 

l ehmus t en määr ää . Traagisempi oli Hel s ingin Sanomien p i eni kir

j oitu s "Professorin koifutaisto •, jossa kerrottiin pr of essori 
Pekka Nuortevan sytyttämistä kolmesta kynttilästä er ään asuintalon 

pihassa Helsingin Pohjois- Haagassa , vastoin lupauksia kaadettu-
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jen koivujen kannoilla . Koivutaiston jälkiseurauksista on mai

nittu ainakin Uuden Suomen palstoilla 9.12. 

Toivottavasti lukijat vaivautuvat vastaisuudessa saksimaan lehdis 

sä näkemiään dendrologiaan vivahtavia kirjoituksia ja lähettämään 

n i itä oman tiedotuslehtemme toimitukselle . Näin saataisiin arvok

kaita uutisia mm . maakunnista tapahtuneesta laajempaan tietoon . 

Uutiset voisivat olla myös itse koettuja tapauksia , vielä julkai

semattomia tietoja huomattavista puista , puumuodoista , puiden suo 

jelusta tai hävityksestä , tms . Tämänkertainen laiha otos kannus

t akoen lukijoita pitämään si l mänsä ja korvansa auki lehtiä luki

essaan tai radiota kuunnellessaan . Televisioon dendrologia tuskin 

hevillä pääsee , niin "puisessa" valtakunnassa kuin elämmekin , mutta 

eipä liene liiemmälti tyrkytettykään. Kielteinen oli myös posti

hallituksen suhtautuminen seuramme ehdotukseen vuoden puu - aiheis

ten postimerkkien julkaisemisesta . 

K 0 R J A U X S I A 

Poppelilajien määrittäminen 

Puhtaaksikirjoitusvaiheessa oli edellisen numeron kirjoitukseen pop

pelilajien määrittämisestä livahtanut muutamia virheitä, joista kol

me on epäselvyyttä aiheuttavina oikaistava : sivu 88 kohta C 1 väljän 

ylössuuntautuneet po . vähän , sivu 94 kohta F 2 korkeakaarnainen po. 

karkeakaarnainen ja samassa kohdassa alempana kääpiöversolauseen al

ku po . Kääpiöverset käyriä , ~hieman paksumpaan yksinäiseen • ••• 

Lisäksi samalla sivulla kohta F 3 tekijänimen lyhennys Raul po . Roul 

Kuvateksteissä kuva 12 po . P . ~ woobstii ja kuva 16 tietenkin P. x 
gileadensis . 
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Niilo Karhu 

KOKONAISKUVA POPPELIN SUVUSTA 

Kokonaiskuvan saamiseksi poppelin (Populus L. ) laajasta suvusta jul

kaistaan seuraavalla aukeamalla poppeleiden sukutaulu , joka samalla 

havainnollisesti osoittaa , miten lehtemme edellisessä numerossa se 

lostetut Suomessa kasvavat poppel it sijoittuvat suvun sisäiseen jär
jestykseen . 

Sukutaulua laadittaessa on osastot (alasuvut) e ro tettu kaksoiskatko

Viivalla (===) toisis taan . Poikkeuksena ovat palsami- ja mustapoppe 

lit (Tacamahaca Spa ch . ja Aigeiros Duby ) rinnakkai'n , koska niiden vä

liset hybridit on - nuolilla osoitettuna - selvintä sijoittaa "väli
maastoon". Osa stojen sisällä hybridit esiintyvät pienellä alkuporras

tuksella (parissa tapauksessa selventävillä nuolilla osoitettuina ) 

kantalajiensa välissä , muunnokset hieman isommalla porras tuksell a 

kantalajiensa alla sekä kasvu- ja viljelymuodot (cultivaari t ) luette 

l ona lajin , muunnoksen tai hybridin perässä . 

Myös kunkin l ajin luentaisin esiintymisalue ja hybridin alkuper ämaa 

yleensä mainitaan suvun maantieteellisen levinneisyyden selvent ämi 

seksi . Tältä pohjalta tärkeimmät ry hmät ovat aasialaiset , ( pohjois )

~merikkalaiset ja euro oppa laiset poppelit sekä eurooppalaisen ja ame

rikkalaisen mustapoppelin väliset hybr idit ryhmänimel l ä f. ~ canaden

~ Moench . (P . x euramericana (Dode) Guinier) . Tämä hybridi ja sen 

kymmeniin nousevat cultivaarit muodostavat eurooppa laisen poppelikult

tuurin perustan . Sukutaulussamme niistä mainitaan vain vanhimmat ja 

tunnetuimmat . Lisätiedoista ki innos tur.eille voi suositella kahta te 

osta : FAO : n 1958 julkaisema " Poplars in forestry and la nd use " (FA O 

Forestry and Forest Products Studies No . 12) ja H. Zycha & E. Röhr ig 

Ym : n " Die Pappe l" , 1959 . 

Sukutaulumme ei muutenkaan pyri olema an täydellinen , vaan siihen on 

poimittu kustakin osastosta tärkeim~ä t ja tunnetuimmat l a jit . Niinpä 

esim . erilaislehtisistä poppeleista (Turanga Bge) mainitaan vain kak

si tunnetuinta lajia . 

Tiedot Suomessa kasvavista mustapoppelihybrideistä ovat varsin epä

tarkat ja puutteelliset . 'filan ne voidaan selvittää vain sillä taval

la , että seur amme jäsenet ja muutkin le htemme lukijat ilmoittavat toi

mitukselle : minkä nimisiä , missä ja miten paljon heidä n tiedossaan on 

näitä lajikkeita - nimiä on sukuta ulun oikeassa laidassa keskellä ja 

ja muitakin saa ttaa löytyä . 
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POPULUS L. • SALICACE.IE 

L • u c e1 

P. a depopoda Maxim , (• P . duclouiana Dode) - liina 

P . da vidiana Dode (• P, tremula va r , davidia na (Dode] Scb.neid,) - Kiina, Ko1111a-J.aa1a 

P. S i a bo l d11 H.iq, - J a pani 

P. tomentoaa Carr. <~ P , pekine nsis L, Henry) - Kiina ..... .._~ 'n 
~ L,- Euraasia: ' Globoea"(Späth), 'Intertexta "(Späth), "Nivea"(:::o !. arembergiana Rort ,) - Englanti , ~~ , • J 

nr . bachoten11 Hartig - Keski-~asia 

P. x caneacena (Ait . ) Smith (::o P, bybrida Reiebe.nb . ) - Eu.raaaia: ".lyeovariegata", "Ma crophy ll a" (,. P. alb' ,,~ .• lla R< 

P, x rogelinensia ·Mroblewski - Puola ! 
• , • ioP 

P . t remula L, - Eu.raaeia: "Ere ~ta "' (S~lv,n) - Ruotsi, '~"(Nilsson) o 1 "Pendula'o - Englan ti , ·~ 9 ~ 
var . villoaa (Lani)"""'1'i'Sm. {::~~ P , villosa Lang~ 

P, tremula x t remuloides 

P , tra11uloidee Miehx. - Pohjois-Amerikka: "Pendula "' - Ranska 
va r. a urea ( 'Udeetr.) Daniels ~eerc1d1fol1a 3r1 t t,) 
var . vancouveriana ( TreJ . • ) Sarg. ("" P. vanco uveria.aa Trel , ) 

P . g andidentata Mich.x . - Pohjo is-Amerikka 
ul' gJ 

P, pe e udograndidenta ta Dode ("" P. t re=ula var , pseudograndidenta ta Aschers. &. Graebn,; P. grandidea ta ta pen~,_,.,:?\,.~,.,.,., 
•-:a:~~:aa:aaaa::~a:::.:aa aa :::a:.:o:::a:::a::::a: a :::::~:o:o:o: :o :s:::o::o:z:::::=:::.::::;::::o"':::l=:====:::~=a::~~:a:::z:::::::::::~:::::~:::o::.:::~::o::::::~:o:o::::::~:o ::::o:ll:z::::r.o::s:z2~,_~ 

' ' '•t 'r a c a 11 a b a e a a 'racuahaca x i1ge1roa : l' 

~ 'L 
P l a ur1tolia Ledeb, (• P , balea mite r a var. v1.minal1a Loud.) - Aae1a__. p :11: berolinen • u Ot pp. (= P c erttnen • t •~l ' 

var. lindlexana (Carr . ) Rehd. (,. P . lindleyana Carr.; --~t ea Schmtdt) 4 - Sak • 11 t~ 
P. ea l1e1tol1a Hort .) ~ 

P :11: ra • umow•ktana Schroed - VenJ.J& ~!!!t 
uav eolen • F u ch - IU- Aa•ta ' P yram1dalu ' 

:ll woob•t ll. Schroed (= P • uaveolen• var woob•tu Reg. ) • Veal jJ. ~!'!..!E.~ Schroed - Ven&J& , 1 iit 
~ P. Simon11 Carr . (• P . przewale\d.1 Haxi.m.,J P~ brev1Col1a Carr.) -

Pobjo1s-K..11na: ' Fastigiata (Sch.neid .) 
P . b.a lu. m iCer! L .(= P . tAcArn~ha c a MilL ) - Pohjoi • -Amer ikka -----4 P . x g!leadensis Roul . (:o P. candicaD~ 

IIt.)9: Balm of Gilead "(steriil 
vat . aubeordata Hyl. <;._Picy.~~7s~i~=~=a~~~r:ue~;~d~;0_ muoto var . aubeordatasta) 

dieana '[A1tJ Gray; P. eandieana 

,~ 

~ 

~' 
yar . e longa t a Hyl , - Ru~~=I~ Bal t1a, Pohjo1s-5aksa 
var . bertens ia Hyl, - Eurooppa ..,.(";:---

P. tr1ehoearpa Torr . & Gray - Pohjo1s-Aoer1~ka ---------~ ?. x generosa Henry - Engla n ti~ ~' 
var . hastata (Dode) Henry (= P. bastata Dode ) 

P. a ngus t1Col1a James - Pohjois - Amerikka ------------~ P. x ac uminata Rydb, ....______ "1 
P. c a thayana Rehd . ( • P , suaveole ns sensu Schneid,) - Uina , P, :1 andre•s~i Sarg.~.)'~ 
P, koreana Rehd . - Korea rJ \,-,.,.,. 
P. Max1mow1cz11 Henry (• P. suaveolens eensu Kax1~. non Fiseh,) - 1 

fi!;!:~;·~t~~~r)!r~~~- ~ : ~~~~~=~~~!t,. x P ~·~~- ! L'\ t o 
ao•1cz11 x nigra ~Plantiere nsis .itou t & Sellr . ) 1 ".ql1 •• 

I!J .~ 
P. purdo:n11 Re hd . - K.1tna 1 t~1 ,.. _ 

r.~ 
P. tr1at1e Fiacb . - Keski- Aasia ! ~, 
P. • z e ehuaniea Schne i d , - Kiina : f· ~c1. -

: ~"-~ 
P , n nnanenata Dode - Kiina : 1 ~.t,. 

: ~ ~ 

D.yte tty k..1r jallia uua 1 Oe rd K.rUas cann: H.andbueh der Laubgehölza II, 1962 

B. Z7eb.a ~ ~ ya,l Die Pappel, 1959 

Tor Ni h e liua: Boke o. on trä d, 1958 

W. Ma r cu • ja U. T a mm: Paplid Eutl NSV- • . 1907 

!) ~--,, ' .. 
: fl t 
: 'll 

p~ 
:~~. ~ 
~ ~ 
;,,,,,,..,., 
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l'( 
• P. bolleana Lauche- Keek.1-.heia), 'Richardii'(Ricbard) -Hollanti 

11
• Rol't.; P. picard.11 Bert.), ·p~mdula" 

'1 r a a: 

' L. <• P. au.ropaea Dode) - Euraaeia 
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Olavi Luukkanen 

AMURINMAAN SIEMENKERÄYSEKSPEDITION TULOKSISTA 

Taustaa 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellisteknisen yhteis
työ n puitteissa järjestettiin 21.08 . .. 13 . 09 .1976 Neuvosto
l ii ton Kaukoitään Amurinmaalle siemenkeräysekspeditio, jota 
on jo aiemmin selostettu tämän lehden neljässä numerossa 
(LUUKKANEN 1976, 1977) . Suomalaisina osanottajina olivat 
hortonomi Pentti Alanko (Helsingin yliopiston kasvitieteel 
linen puutarha) , MMK Jouni Mikola (Metsäntutkimuslaitos , 
j a l os t usosas t o) ja MML Olavi Luukkanen (Helsingin yliop iston 
metsäasema) , joista viimeksimainittu toimi retkikunnan johta
jana . Neuvostoliittolaisina osanottajina olivat lis . A. A. 
Jablokov (VNIILM , Puskinol ja lis. A. A. Netsajev (TsBS so 
AN SSSR , Novosibirsk) . Järjestelyistä vastasivat SNTL:n 
Metsä t alouden valtionkomitea sekä sen alaisina toimivat Kauko
idän metsäntutkimuslaitos (Dal ~ NIILH , Habarovsk) ja Ala 
Amur i n hoitoalueet eli leshoosit ( ikolaevsk, Tahta , Ultsi 
ja Kizi) . 

Eksped i tio tuotti siemeniä , pistokkaita ja taimia runsaat 
viisisataa eraa . Näihin sisältyvistä 194 kasvilajista oli 
puita 36 (joista havupuita 4) , pensaita 47 (joista havupuita 
6) , liaaneja 4 , varpuja 17 (eli puuvartisia kasveja yhteensä 
104 lajia) sekä ruohovartisia kasveja 90 lajia. Keräyspaik
koja oli 20 , äärirajoina Hehtsir Ussuri - joen suussa, 480 16 ' N 
ja Aksa - järvi Susaninon kylän lähellä, 520 52 'N; korkeus 
suunnassa ylärajana oli Sihote - Alinin vuoristoon kuuluva 
Saman , 1175 m mpy . 

Helsingin yliopiston kasvimuseoon talletetussa retken herbaa 
riossa on n . 2100 näytettä , joista putkilokasveja 540 näytettä . 
Neuvostoliittolaisilta viranomaisilta saatiin itse kerätyn 
siemenmateriaalin täydennykseksi 163 erää siemeniä, etupäässä 
metsäpuuproveniensseja n . 3000 km:n matkalta Vladivostokin 
seuduilta Sahalinille ja Kamtsatkalle asti . Elävää materiaa
lia on säilytetty Metsäntutkimuslaitoksen jalostusosastolla , 
joka on sitä jakanut tutkimus - ja koetoimintaa varten muille 
laitoksille ja yksityisille tutkijoille . 

Ohesta ilmenevät tähän mennessä ilmestyneet Amurin retkeä 
koskevat julkaisut (näitä on edelleen tekeillä). Tärkein 
näistä on keräyspaikat ja kerätyn lisäysmateriaalin sisältävä 
englanninkielinen luettelo . Julkaisujen lisäksi retkeä on 
tehty tunnetuksi tieteellisissä seuroissa ja ammatillisissa 
yhdistyksissä pidetyin esitelmin . Retken valokuvamateriaali 
on runsas , mutta siitä on vasta osaluetteloituja aivan 
pieni osa julkaistu. 
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Materiaalin kylvö ja alkukasvatus 

Kerättyä siemenmateriaalia säilytetään Metsäntutkimuslaitok 
sen Ruotsinkylän jalostusaseman siemenvarastossa . Useimmista 
siemeneristä kylvettiin osa jo keväällä 1977 . Pääasiallisin 
kasvatuspaikka on o~ut Ruotsinkylän jalostusasema , minkä 
lisäksi jo v. 1977 on kylvetty suuri määrä eriä (lähes kaikki 
puuvartiset lajit) Yliopiston metsäasemalle Hyytiälään. Hel
singin yliopiston kasvinjalostustieteen laitos kasvattaa 
osan materiaalista (lähinnä koristekasveiksi sopivat Erica 
ceae - lajit) , samoin Helsingin yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha (koristekasveiksi sopivat perennat ja tieteellistä 
mielenkiintoa omaavat ruohovartiset lajit) . On havaittu tar 
koituksenmukaiseksi keskittää kylvöt ja alkukasvatus paik 
koihin , joissa on kasvihuonetilaa ja asiantuntevaa työvoimaa . 

Mainitut laitokset ovat pitäneet kirjaa kylvöistä ja tuote 
tuista taimimääristä . Nämä tiedot tullaan lisäksi keskittä 
mään MTL : n jalostusosastolle , joka myös rekisteröi kaikki 
materiaalin kasvatuspaikat tulevaisuudessa. Kaikille erille 
on annettu virallinen Metsäntutkimuslaitoksen siementunnus . 

Yleisesti ottaen alkukasvatus on onnistunut hyvin. Eräät 
lajit , mm. Araliaceae - heimo , Pinus koraiensis , Rosaceae - heimo 
ym ., ovat vaatineet pitkän stratifiointiajan ja osa materiaa 
lista on itänyt vasta kahden kylmäkäsittelyn jälkeen . Myös 
pistokkaina tuoduista lajeista monet ovat juurtuneet hyvin , 
esim . lyhytkiertoviljelyn kannalta mielenkiintoiset Populus 
ja Salix- lajit. 

Jatkokasvatus 

Tuodun materiaalin alkukasvatus ei ole tuottanut vaikeuksia . 
Sen sijaan jatkokasvatus ja varsinainen materiaalin jakelu
ja testaustoiminta vaatii vielä yksityiskohtaista suunnitte
lua . Amurin materiaalin käyttöä koordinoiva Metsäntutkimus 
laitoksen jalostusosasto on kirjallisesti ilmoittanut alan 
tutkimus - ja opetuslaitoRsille saatavissa olevlsta eristä ja 
lisäksi järjestänyt kokeilutoiminnasta kiinnostuneille lai 
toksille ja tutkijoille yhteisen neuvottelutilaisuuden , jossa 
selviteltiin myös muualta kerätyn ulkomaisen materiaalin hyö
dyntämistä . 

Amurin materiaaliin kohdistuva kiinnostus on ollut huomattava , 
mihin lienee vaikuttanut ekspeditiota ja sen tuloksia käsi 
tellyt julkaisu- ja tiedotustoiminta . Tehokkaimpaan mahdol 
liseen hyödyntämiseen pääsemiseksi on kuitenkin ilmeistä , että 
varsinainen kokeilutoiminta olisi keskitettävä jo olemassa 
oleviin tutkimuspisteisiin . Koska materiaalia voivat hyödyn
tää metsätalouden lisäksi mm . koristekasvien tutkijat , marjan
ja hedelmänjalostajat , yliopistolliset kasvitieteelliset puu
tarhat, monet opetuslaitokset jne., olisi kaikkien näiden 
alojen edustajien mukanaolo suotavaa kokeilutoiminnassa varsi
naisen alkukasvatuksen jälkeen . 
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Kuva 1 . Kenttäkoke i den suunnittelu ja perustaminen on nyt ajankoh
t a i s t a Amurin retkikunnan materiaalin hyödyntämisessä . 
Kuvassa Romano Barzhagi merkitsee istuttamansa korean
sembrametsikön taimia Hyytiälän metsäaseman pihapiirissä 
elokuussa 1978 . Valok . 0 . Luukkanen . 

Fig . 1 . Field testing of the material from the Amur region is 
being started , as shown here in a new Pinus koraiensis 
stand at the University of Helsinki Forestry Field Station 
(Hyytiälä , Central Finland). Photograph by 0 . Luukkanen . 

To istaiseksi ei ole selvitetty , miten paljon tullaan tarvit
s emaan yhteistä koesuunnittelua ja suoranaista materiaalista 
apua koealueiden perustamisessa ja niiden hoidossa taikka 
si tä , minkä organisaation kautta tällainen toiminta voitaisiin 
r ahoittaa . Os a Amurin materiaalista (Rhododendron- lajit , puu
vart i set köynnökset , monet pensaat ja lehtipuut ym . ) ovat 
sellaisenaan jo valmiita käytännön koristekasviviljelyyn. 
Ennen kuin tällaista materiaalia luovutetaan kaupallisille 
t aim i tuottajille , jotka ovat näitä lajeja jo tiedustelleet , 
ol i si turvattava kyseisten lajien sisältyminen myös tutkimuk 
sen kohteena oleviin koeviljelyksiin . 

Amurin materiaalin metsätaloudellinen arvo 

Ekspedition päätarkoituksena oli metsäpuiden siementen kerää 
minen . Tämä tavoite saavutettiinkin vähintään odotuksia vas 
t aavasti . Kaikki alueen pääpuulajit saatiin kerätyiksi ja 
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eräiden lajien kuten lahtikuusen (Larix gmelini} , kuusen 
(Picea jezoensis} ja koivulajien (Betula platyphyl l a , ~ lana
ta} osalta lisäksi lähes koko keräyksen kohteena olevalta 
alueelta. Arvokkaimpia löytöjä oli Pinus koraiensis - lajin 
eli koreansembran ilmeisesti pohjoisin esiintymä, josta niin 
ikään saatiin siementä kerätyksi . Picea jezoensis- lajista 
viranomaisten välityksellä saatu erävalikoima koko Kaukoidän 
alueelta on provenienssikoetta ajatellen ainutlaatuinen . 
Ryhmän itse keräämät siemenerät olivat niin suuria , että laa
jempienkin metsikkökokeiden perustaminen on mahdollista monen 
puulajin kohdalla . 

Koska metsäpuiden siemenet ovat Amurin ekspedition arvokkain
ta materiaalia , niiden hyödyntäminen olisi jatkossa suunnitel 
tava erityisen huolellisesti. Luontevinta olisi liittää ky
seisten alkuperien kokeilu jo olemassa olevaan Metsäntutkimus 
laitoksen kokeilualueisiin sijoitettuun ulkolaisten puiden 
tutkimustoimintaan , jossa nyt , professori Heikinheimon alo i t 
tamien kokeiden tultua kiertoajan ikäisiksi , olisi sopiva 
ajankohta jatkaa tutkimuksia jo saavutetulta pohjalta . Tämä 
edellyttäisi luonnollisesti sopivien vastuuhenkilöiden nimeä
mistä ja työn taloudellisen puolen järjestelyä . Kysymys on 
kiireellinen , koska viimeistään keväällä 1979 on valmiina 
suuri määrä ainakin koulintakelpoisia taimia . 

Helsingin yliopiston metsäasema Hyytiälässä ja siihen liittyen 
metsähallinnon Korkeakosken hoitoalue tulee jo varmuudella 
olemaan yksi Amurin materiaalin kokeilupisteistä . Metsäaseman 
uudet tilat (mm . lämmitettävä kasvihuone}, vilkastunut opetus 
ja tutkimustoiminta sekä hoitoalueen myönteinen suhtautuminen 
ovat antaneet tähän edellytykset . Taimikasvatus on Hyyti äläs 
sä jo aloitettu uuden arboretumin perustamista silmällä pitäen . 
Sekä opetus - että tutkimustarkoitusta palveleva arboretum tul 
laan perustamaan ekologiselta pohjalta . Siten siihen sisältyy 
edustavia näytteitä lähinnä havumetsävyöhykkeen metsäekosys 
teemeistä mukaan lukien puut, pensaat , varvut ja ruohomaiset 
kasvit , ja ensimmäisenä on vuorossa Kaukoidän havumetsän näy
tealojen perustaminen Amurilta kerättyä materiaalia käyttäen . 
Ainoa este suunnitelman tiellä on metsähallituksen alustava 
päätös lakkauttaa Hyytiälän taimitarha , mutta on toiveita sii 
tä , että tätä päätöstä harkitaan uudelleen Hyytiälän muuttu 
neiden olosuhteiden vuoksi . 

Vastaavanlaiseen opetuskäyttöön ovat Amurin materiaalia tie 
dustel l eet muutkin laitokset, mm. Oulun ja Turun yliopis t ot . 
Ainakin pienemmässä mittakaavassa ekologisten arboretumeiden 
perustamisen olettaisi kiinnostavan myös esim. metsäopistoja. 
Tärkeä näkökohta on , että opetuksen ohella tällaiset metsiköt 
palvelisivat myös metsäpuumateriaalin testauspisteinä maamme 
eri ilmastollisilla alueilla. 

Metsänjalostuksen kannalta kerätty materiaali on ilmeisen 
arvokasta . Metsänjalostussäätiö tulee käyttämään hyväkseen 
Amurin koivumateriaalia risteytysjalostuksessa . Myös kuusen 
ja lehtikuusen risteytysjalostukseen on nyt tarjolla vähintään 
yhtä käyttökelpoista ainesta . Sekä Picea jezoensis että Larix 
gmelini ovat tähän asti lähes puuttuneet suomalaisista ulko 
laisten puulajien kokeista ja varsinkin risteytyskoke i sta . 

1 
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Nyt Suomen kannalta erittäin kiintoisilta alueilta kerätty 
materiaali ri i ttää hyvin tällaiseen koetoimintaan, mutta vai 
keutena on sopivien tutkijoiden löytäminen maamme vähälukui 
sesta ja muilla tehtävillä työllistetystä metsänjalostujakun
nasta . 

Amurin kerättyjen tärkeimpien metsäpuulajien osalta olisi 
harkittäva myös metsikkökokeiden perustamista metsähallituksen 
myötävaikutuksella eri puolille maata . Metsikkökokeiden pe 
rustaminen ei tuottane suuria vaikeuksia, jos rajoitutaan 
lupaavimpiin alkuperiin ja jos Viljelysten rekisteröinti ja 
seuranta suoritetaan keskitetysti Metsäntutkimuslaitoksen 
toimesta . Myös metsäteollisuuden piiristä löytynee kiinnos 
tusta metsäpuuerien kokeiluun. 

Muun materiaalin hyödyntäminen 

Retken sivutuotteena saatiin mm . kiinnostavia marja - ja 
hedelmäkasvilajeja, vihreyttämisessä ja kotipuutarhoissa 
käyttökelpoisia puu-, pensas - ja perennalajeja, meillä lähes 
kokeilemattomia puuvartisia köynnöksiä ja pähkinäkasveja, 
farmakologisesti kiinnostavia lääkekasveja jne. Tällaiset 
lajit ovat jopa valmiimpia hyödynnettäviksi kuin kerätyt 
metsäpuualkuperät , mutta tutkimus - ja kokeilutoiminnan koor 
dinointi näin monipuolisen materiaalin ollessa kysymyksessä 
ei ole helppo tehtävä. Tutkimukselle olisi epäilemättä eduk 
si, jos Metsäntutkimuslaitokselle selväpiirteisemmin kuin 
tähän asti keskitettäisiin kaiken dendrologisen materiaalin 
tutkimusta Suomessa. Muissa maissahan dendrologian ja met
säntutkimuksen yhteenkuuluvuus on itsestäänselvyys . 

Niinikään sivutuotteena saatiin Amurin retkellä runsaasti 
kasvitieteellistä tutkimusaineistoa. Helsingin yliopiston 
kasvitieteen laitos on kiitettävällä tavalla jo aloittanut 
näiden tulosten hyödyntämisen. Lähes kaikki herbaarionäyt
teet , joista suurin osa on sammalia ja mikrosieniä, on jo 
tunnistettu ja asianmukaisesti luetteloitu. Kasviryhmittäin 
on tekeillä useita julkaisuja, jotka sisältävät tieteelle 
uutta levinneisyyteen ja taksonomiaan liittyvää informaatiota. 
Lähes kaksikymmentä kasvitieteen laitoksen tutkijaa on tavalla 
tai toisella osallistunut tähän mennessä kyseiseen työhön. 
Amurinmaan puuvartisista lajeista ja kasvillisuuden vyöhyke 
jaotuksesta (verrattuna Suomen vastaavaan jakoon) on tekeillä 
neuvostoliittolaisten ja suomalaisten tutkijoiden yhteisjul 
kaisu. 

Kokemukset tulevia siemenkeräystilaisuuksia silmällä pitäen 

Neuvostoliitto on ilmastollisesti, kasvimaantieteellisesti 
ja metsätaloudellisesti tavattoman laaja. Tämä aiheuttaa sen, 
että Suomen kannalta mielenkiintoisia alueita varmasti löytyy 
Neuvostoliitosta , mutta nämä alueet on valittava huolellisesti . 
Amurin osalta valinta voitiin perustaa suomalaisiin kasvimaan
tieteellisiin tutkimuksiin, neuvostoliittolaiseen kirjalli
suuteen , keskusteluihin neuvostoliittolaisten tiedemiesten 
kanssa sekä 0. Luukkasen suorittamaan ennakkotiedusteluun 
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Kuva 2. Hyytiälän uuden kasvihuoneen täyttävät maastoon istuttamista 
odottavat amurilaiset taimet, joita Irma Liimatainen (ku
vassa) on huolella hoitanut . Keskellä isoja amurinviinin 
(Vitis amurensis) taimia, edessä mm . sitruunaköynnös 
(SChiZandra chinensis) . Valok. 0. Luukkanen . 

Fig . 2 . Seedlings from the Amur region (including Vitis amurensis 
and Schizandra chinensis) , ready for transplanting into the 
field, in the greenhouse at Hyytiälä . Photograph by 
0. Luukkanen. 

Kuva 4. Muutamat Amurilta tuodut luonnonperennat kukkivat Ruotsin
kylässä jo talvella 1976-77 . Vasemmalta Mitella nuda , 
Primula saxifragifolia ja Corydalis sp . Valok . J . Mikola . 

Fig. 4 . Some perennial herbs brought from the Amur region flowered 
in the greenhouse durinq the following winter . 
From the left, Mitella nuda, Primula saxifragifolia and 
Corydalis sp . Photograph by J . Mikola. 
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kyseisellä keräysalueella yhdessä neuvostoliittolaisten viran
omaisten ja tutk i joiden kanssa v. 1974 , kolme kuukautta kestä 
neen stipendimatkan yhteydessä . 

Ratkaisevaksi maastossa tapahtuvan työskentelyn onnistumiselle 
muodostuu paikallisten tutkijoiden apu. Arnurin ekspeditiolla 
onnistuttiin tässä suhteessa täydellisesti, koska tutkija A. 
A . Netsajevin paikallistuntemuksesta ja kasvitieteellisistä 
kyvyistä ol i saatu vakuuttava näyttö jo ennakkotutustumismat
kan aikana . Suomesta järjestettävän siemenkeräysretkikunnan 
on , kuten Arnurin tapauksessakin , varustauduttava täydellisesti 
kaikessa, mikä koskee kiipeilyvälineitä , näytepakkauksia, 
merkintävälineitä , mittauskojeita, telttoja, makuupusseja jne. 
Lisäksi on suomalaisten tulevaisuudessakin ilmeisesti itse 
pystyttävä kiipeämällä keräämään haluttuja siemeniä. 

Etupäässä maastoautolla ja veneillä liikkuva retkikunta ei voi 
olla suuri ; kolme suomalaista osanottajaa tuntuu sopivalta 
määrältä . Arnurin ekspeditio osoitti vakuuttavasti , miten tär 
keää on , että kukin osanottaja on erikoistunut määrättyyn 
tehtävään ja tutkimusalaan. Samoin kävi ilmi, että on hyö
dyllistä liittää metsäntutkimukseen kasvitieteellinen tutki 
mus ja vastaavasti myös retkikuntaan kasvitieteilijä, joka 
Amurin tapauksessa lisäksi oli koristekasviviljelyn asian
tuntija . Toisaa l ta tämä on välttämätöntä keräyskohteiden 
tarkan ana l ysoinnin vuoksi (mm. kasvipeitteen tutkimus keräys 
aloi l la) ja toisaalta hyvin vähällä vaivalla saadaan arvokasta 
ja tehokkaasti hyödynnettävää tieteellistä tutkimusmateriaa 
lia . 

Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä , että uusien puu
lajien ja puualkuperien hankkiminen Neuvostoliitosta on yksi 
Suomea eniten hyödyttävistä metsätalouden yhteistyön muodoista , 
vaikka tämä hyöty ilmenee ehkä vasta vuosien tai vuosikymme 
n i en kuluttua . Kaukoidän siemenkeräysekspeditio v . 1976 
onnistuttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti , ja tähän 
mennessä aineiston hyödyntäminen on alkanut asianmukaisella 
tavalla. 

Siemenkeräysmateriaalia myös Koreasta 

Kaukoidästä Suomeen parin viime vuoden aikana hankittu kasvi 
materiaali ei rajoitu Arnurin ekspedition aikaansaannoksiin. 
Lähes samanai kaisesti Arnurin keräysmatkan kanssa syksyllä 
1976 tapahtui Pohjoismaisen arboretumtoimikunnan järjestämänä 
siemenkeräysekspeditio Etelä - Koreaan . Retkikunnassa oli 
suomalaisena osanottajana professori Max . Hagman Metsäntutki 
muslaitoksesta . Korean ekspedition monisteena julkaistu 
siemenluettelo sisältää 763 materiaalierää . Näitä siemeneriä 
säilytetään Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän jalostus
asemalla , samoin kuin Amurin ekspedition jäljellä olevaa 
siemenmateriaalia . Suurin osa Korean materiaalistakin on jo 
kasvamassa Ruotsinkylässä . 

Sekä Amurin että Korean materiaalin hyödyntäminen pyritään 
alkuvaiheessa keskittämään tutkimuslaitoksiin ja yliopistoi 
hin . Kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että taimi -
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materiaalia syntyy n11n runsaasti , että sitä riittää muidenk i n 
kiinnostuneiden , esim . taimistoviljelijöiden ja yks i tyisten 
kokeilijoiden käyttöön . Tiedustelut Kaukoidän siemen- ta i 
taimimateriaalista voi osoittaa Metsäntutkimuslaitoksen 
jalostusasemalle , os . 01590 MAISALA . Kyselyjä on jo jonkin 
verran tullutkin , ja ainakin osa esitetyistä toivomuksista 
voidaan täyttää materiaalin saavutettua riittävän koon . 
Lopuksi korostettakoon , että kai k ilta Amurin tai Korean mate 
riaalin kasvatukseen osallistuvilta edellytetään tarkkaa 
kirjanpitoa saadusta materiaalista ja sille tehdyistä toimen 
piteistä , menestymisestä ym . 
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Leena Hämet-Ahti 

SUOMESSA VILJELLYISTÄ TUOMIPIBLAJISTA 

1l0r/ Jhnd~
1 

Tuomipihlajan suvun (Amelanchier) lajien tunnistaminen on toisinaan 

melko hankalaa, koska käsitykset sekä lajeista että niiden nimistä 

ovat eri teoksisaa hyvinkin ristiriitaisia. Muutama vuosi sitten 

ilmestyi tutkielma ~uroopassa neofyytteinä (• luonnonvaraisille kas 

vupaikoille kotiutunut tulokas) es i intyvistä tuomipihlajista ja samas

sa yhteydessä myös nimistä saatiin järjestykseen tSCHROEDER 1968 , 1970, 

1972). 

Oheiseen taulukkoon on kerätty käyttökelpoisia tuntomerkkejä niistä 

lajeista, joita herbaarionäytteistä tai kirjallisuudesta pääte llen 

maassamme on viljelty, vil je llään tai joiden esiintyminen meillä on 

mahdollista. 

Ieotuomipihlaja, Amelanchier epicata (Lam . ) K. Koch (meillä käytetty 

myös nimiä~· canadensis auct. non L. ja~· ovalis Borkh.) on ainoa 

koko Suomessa menestyvä tuomipihlaja (KALLIO 1966). Se on jopa kotiu

tunut Etelä- ja Keski-Suomessa luonnonvaraiseen kasvillisuuteen , j a sen 

voi l öytää kaukaakin vil jelmistä metsistä, harjunrinteiltä yms. lintu

jen kuljettamana (vrt . ERKAMO 1956, JALAS 1965) . Eurooppaan isotuomi

pihlaja tuotiin 1700-luvun loppupuolella todennäkö isesti Pohjois - Ame 

rikan itäosista, mutta sitä ei tunneta siellä eikä muuallakaan alku

peräisenä tSCHROEDER 1972 J . 

~· alnifolia Nutt . näyttää olevan meillä harvinainen, sii tä on uudeh

koja näytteitä kokoelmissa vain Ki r kkonummelta, Tuusulasta ja ~limäel

tä . Se on monirotuinen la ji, j oka kasvaa luonnonvaraisen& Pohjois

Amerikan sisä- j a läns iosissa. ~soteriöiset ~· cusickii ja ~· florida, 

joita meilläkin lienee joskus kokeiltu (esim . KALLIO 1966) , ovat tämän 

lajin rotuja. ~· alnifolian pohjoisimma t es iintymät ovat met s änra jan 

tienoilla, ja siitä varmaankin on myös poh joisimpaan ~uomeen soveltu

via kantoja olemassa (esim . ~ukoni ssa ) . 

Sirotuomipihlaja, ~ · laevis wieg ., on nykyään suosittu kori s tepensas 

Etelä- ~uomessa tKALL IO 1966 ) ; näytteitä on kokoelmissa Hel s ingistä , 
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Sipoosta, Elimäeltä ja Tampereelta. ~e on kotoisin itäisestä Pohjois

Amerikasta. 

!• lamarckii Schroeder l!• x grandiflora Rehder, !• botrypianum Borkh., 

~· canadensis K. Koch) lienee myös kotoisin Pohjois-Amerikan itäosista, 

vaikkei sitä siellä tunneta luonnonvaraisena. Keski-Eurooppaan se on 

kotiutunut, meillä se näyttää olevan harvinainen. Todennäköisesti tä

hän lajiin kuuluvia näytteitä on Helsingistä, Jyväskylästä ja Parikka

lasta. 

!· confusa Hyl. on rtuotsissa yleisesti ainakin vuodesta 1830 alkaen 

viljelty ja nykyisin siellä osit tain kotiutunutkin tuomipihlaja, joka 

lienee peräisin itäisestä Pohjois-Amerikasta. Sitä ei kuitenkaan tun

neta siellä alkuperäisenä. Se on ilmoitettu myös Suomesta (JUNTTILA 

1970), mutta yhtään täysin varmaa näytettä ei ole kokoelmissa. 

!• sanguinea (Pursh) DC. on luonnonvarainen Pohjoi s-Amerikan itäosissa. 

Siitä on yksi ilmeinen näyte Helsingistä. 

!· ovalis Med . (!· vulgaris Moench, !· rotundifolia Dum.-Courset) on 

sukunsa ainoa Euroo pas sa alkuperäinen laji. Meillä sitä on viljelty 

kokoelmanäytteistä päätellen ainakin TUrussa, Helsingissä, Porvoossa ja 

llmajoella. 

!· canadensis ~L.) Med. ja!· stolonifera Wieg . ovat kotoisin itäises

tä ~ohjois -Amerikasta ja niitä viljelläan nykyään Keski -Euroopassa, 

mutta Suomesta ei ole yhtään näytettä kokoelmissa . !• s tolonifera on 

hyvin !• spicatan kaltainen, mutta siirottavahaarainen. !· canadensis 

muis t uttaa puolestaan !· laevista, mutta on pystyoksainen ja pienite

riöinen kuten isotuomipihlaja. Näitä kahta samoin kuin !· confusaa 

ja!· lamarckiita olisi erityisesti pidettävä meillä silmällä. 

Tuomipihlajanäytteis•ä olisi ol•ava joko kukkia tai täysikasvuieia he

delmiä, keskikesällä kerattyjä on vaikeahko tunnistaa. Kasvutapaan ja 

juurivesojen esiintymis een samoin kuin syys- ja kevät väritykseen olisi 

hyvä kiinni ttaä nykyistä enemmän huomiota ja mainita niistä näyttei

den esitteissä. 

Jotta maamme tuomipihlajalajiston koostumus saataisiin selville, tar

Vitaan ~euramme jäsenten a pua. kaikista tuomi pih lajista lukuunottamatta 

isotuomipihlajaa (!· spicata) otetut kunnolliset näytteet ovat terve-



140 

Taulukko 1. Muutami en tuomip i hlajalaj i en tuntomerkke jä . 

Sulke i ssa olevia lajeja e i ole meiltä varmuudella 

t a va ttu. 

ro 
UJ H 

ro ..... ro ..... Q) 

..... ..... Q) UJ <.-< 
ro .--1 ~ ro s:: s:: ..... 

L a j i ..., 0 UJ UJ () UJ ..... Q) s:: 
C!l <.-< ·rl ..... H ::s ::s 'Ö 0 
() ..... ;> .--1 «: 'H t:.!l ('" .--1 

..... s:: Q) ,-; E s:: ~ r.: 0 
s::. .--1 ro > ro 0 o< ..., 
(1 <" .--1 0 .-i () UJ () ~1 

«: «: «: «: <r <l. <l. «: <r 

hedelmöivä verhiö pys.ty + + + + 

hedelmöivä verhiö taakäänteinen + + + + + 

sikiäimen kärkiosa kalju + + + 

eikiäimen kärkiosa karvainen + + + + + + 
+ + + + teriön pituus < 10 mm 

teriön pi tuus > 10 mm + + + + + + 

kukinnan alimmat kukkaperät lyhyitä + + + + + + 

kukinnan alimmat kukkaperät pitkiä + + + 

lehden alapinta kuk inta-aikana kar- + + + + + + 
vainen 

lehden alapi nta kuki n ta-aikana kal j u + + + 

lehden laidan hampaat pieniä + + + + + + 
t4-11 hammasta/ cm) 

lehden laidan hampaat 
t 1-5 hammasta/cm) 

suur i a + + + 

syysväri keltainen-ruskea + + C'· + + 

syysväri puna i nen-oranssi + C' · + + + 

oksat siirottavia, juurivesaton + 

oksat siirottavia, juurivesallinen + + + 

oksat pystyjä, j uur i vesall inen + + + + + 
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tulleita Helsingin yliopiston kasvimuseoon (Unionink. 44, 00170 Hel

sinki 17). 
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Pentti Alanko 

CARY ARBORETU!1 

New Yorkin kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä toimiva Cary Arboretum 

on varsin nuori arboretumi : se on perustettu 1971 . Tämä New Yorkin osa

valtiossa lähellä Milbrookia sijaitseva arboretumi on nuoresta iästään 

huolimatta toiminut varsin tehokkaasti. Arboretumin tehtäviin kuuluu 

kasvi - ja puuta rhatieteell isen tutkimuksen lisäksi hyv in monipuolist a 

ympäristönsuojelututkimusta sekä erityisesti kasvatustoimintaa: esim . 

1977 oli n . 2000 erilaista luentoa, kurssia , johdettua r etkeä tms . 

Arboretumin maa- alue - n. 810 ha - ja huomatt ava osa käyttövaroi s t a on 

saa tu yksityisinä lahjoituks ian . Heilläkin on nähty aluetta esittelevä, 

palkittu lyhytfil mi "A Gift of Land" . Alueen maasto on vaihtel evaa j a 

pääosan siitä muodostavat strobusmän ty - ja kanadanher.kkkime~ät. Huo

mattavaa osaa al uee sta hoidetaan l uonnonpuistona , missä riistan- ja mai

semanhoito sekä luonnonsuojelu on tärkeä tehtäväkenttä . Vakituisen hen

ki l ökunnan (n . eo henkeä) lisäksi suuri joukko vapaaehtoisia (volunte e rs ) 

on apuna toimisto-, puutarha- ja raivaustöissä sekä rii s tanhoidossa, h a

vaintojen tekijöinä ja johdettujen kiertokäyntien vetäjinä , kukin aina 

halunsa ja harrastustensa mukaan . Tärkeäksi tueksi arboretumil le on 

muodostunut yhdistys "Friends of the Cary Arboretum" juuri jäsenten va

paaeht oi sen työpanoksen ja taloudellisen tuen muodossa. 

Arboretumissa harjoitettavaan tutki mustyöhön liittyy selvitys J>uitten 

v iihtymisestä rakennetussa ympäristössä . ~iin kokeellisesti kuin maas

tosaakin eri kaupungeissa on tutkittu eri puulajien kestävyyttä erilai 

sia saasteita vas taan . Ja l avat a udin voittamiseksi on pyritty jalostamaan 

taudeille ke st~viä jal avakantoja . Ympäristön suojelukysymyksissä on oltu 

paikan päällä tekemässä selvityksiä mm . Etelä- Amerikan maissa . Juuri 

valmistuma s s a oleva uusi päärake nnus on suunniteltu aurinkotaloksi , jos

sa tutkitaan auringon ener6ian käyttösov e llutuksia . 

Arb or etumissa on tällä hetkellä n . 3000 kasvilajia tai eri alkuperää . 

Uuden mater iaalin hankkimisessa käytetään hyväksi kasvitieteellisten puu

tarhojen jo olemassa olevaa laajaa vaihtoverkkoa , minkä lisäksi on pyrit

ty l uomaan uusia yhteyksiä . Arboretumiin hankitaan vain materiaalia , 
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jonka alkuperä on ti edossa, si i s vain luonnonvaraisilt a pai loilta kerät 

tyä materiaalia . Er ityisesti arb_oretumi on k i i :mostunu t materiaalin hank 

kimisest a Kiinast a ja Neuvostoliitostai näitä kasvej a on vain vähän ko

keiltu Yhdysvalloissa. Kiinan kansantasavallan ja Neuvosto l i iton kans

arboretumil la onkin jo yhte istyösopimus . Neuvos toliiton kans s a arbore

tumilla on 10 -vuotissopimus yhteisten keruumatkojen järjestämisestä . 

Vuonna 1976 järjestettiin yhte i siä retkiä Kaukaaaisan ja Appalakeille j a 

Vii me kesänä retkeiltiin mm . Altailla ja Kalli ovuoristossa . Osa näin 

kerätystä materiaalista on oll~t t arj olla arbor etumin viimeises sä sie men

Vaihto l uettelossa ja sitä on tilattu myös He lsingin y liop i ston kasviti e 

teellis een puutarhaan . 

Vai kka arboretumi on vasta kuude n vuoden ikäinen, saavutuksista voidaan 

silti olla ylpe i tä , varsinkin kun toiminta tapahtuu pääas iassa uhrautu

Van yksityisen tuen turvin . Voi vain uskoa ja toivoa , että toimin ta 

jatkuu yhtä ripeänä ja ennakko l uulottomana. Tosin ei Amerikassakaan aina 

Ymmärretä tällai sen toimi nnan kasvatuk s e llista j a tiet e ellistä arvoa , 

mistä oli ilmauksena ~156 000 v erolippu viranomaisilta\ Arboretumin 

henkilökunta el ää kyllä toivossa , että verovalitus auttaa tällä k ertaa. 

LÄH'l'EET 

The Cary Arboretum of The New York Botanica l Garden . Year Six 1976-

1977 · Fiscal Year July 1, 1976 - June 30 , 197 7 . 

The Cary Arboretum of 'rhe New York Botanical Garden . Index Se minum 

Anno 1977 Collectorum . 

Filmi "A Gift of Land". 

e 
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DENDROLOG I AN ·SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET ry :n 

UUD I STETUT SÄÄNNÖT 

Sääntöehdotus hyväksytty Dendrolo g ian Seura-Dendrologiska Sällskapet 
r.y:n kokouksissa 26.4. 1978 ja 21.6.1978. 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 
ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2 § 

Seuran tarkoituksena on edistää kotimaisten ja Suomessa menestyvien 
ulkomaisten puulajien ja puuvartisten kasvilajien ja niiden muotojen 
tuntemusta, tutkimusta ja kokoeilua, silmälläpitäen erityisesti niiden 
merkitystä ja käyttöä luonnon- ja maiseman~oidossa, vihreytyksessä, 
puistojen ja puutarhain suunnittelussa ja perustamisessa sekä metsän
ja muussa viljelyssä. 

Tarkoitusperiään toteuttaakseen seura alan harrastajain, tutkijain 
ja käytännössä toimivien henkilöiden yhdyssiteenä voi toimeenpanna 
kokouksia ja retkeilyjä, harjoittaa julkaisutoimintaa, omistaa kokei
lualoja, arkistoida kuva-aineistoa jäsenten käytettäväksi sekä yhteis
toiminnassa viranomaisten, tutkimuslaitosten ja taimitarha- ym. 
järjestöjen kanssa kerätä ja hoitaa provenienssirekisteriä. 

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia 
ja keräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan. 

3 § 

Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi seuran tarkoitusperiä 
kannattava henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan kutsua oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka tukee seuran toimintaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallituS· 

Varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat jäsenmaksut, joiden suuruu
desta vuodeksi kerrallaan päättää seuran vuosikokous. Jäsenmaksuja 
vastaan varsinaiset ja kannattajajäsenet saavat seuran julkaisuja 
hallituksen määräämällä tavalla. Varsinainen jäsen voi maksamalla j 

hallituksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun siirtyä a inaisjäsene~ 5 

Hallitus voi ottaa ulkomaalaisia j ä seniä, joilla ei ole seurassa 
äänivaltaa. Hallituksen ehdotuksesta voi seuran kokous kutsua ansioi
tuneen henkilön kunniajäseneksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toi mii seuran tarkoitusperi ä 
vastaan tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen. 



145 

4 

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kaksi
toista jäsentä. Hallitus valitaan siten, että seuran jäsenistön 
toimialat ja harrastukset tulevat siinä edustetuiksi. Vuosikokous 
valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin saman henkilön 
enintään kolme kertaa peräkkäin. Hallituksen muut jäsenet valitaan 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolmannes jäsenistä on 
kerrallaan erovuorosss.Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan 
Valita välittömästi uudelleen vain kerran. Ensimmäisen kerran näiden 
sääntöjen hyväksymisen jälkeen määrätään erovuorot arpomalla. 

5 § 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin 
Sekä ottaa itselleen varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt 
sekä määrää heidän tehtävistään. Hallitus voi asettaa asioita 
Valmistelemaan tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja kutsua 
niihin jäseniä hallituksen ulkopuolelta. 

Hallituksen tehtävänä on valmistella kokouksissa esille tulevat 
tärkeimmät asiat, tehdä tarvittaessa seuralle ehdotuksia sellaisista 
toimenpiteistä, joista hallitus ei katso voivansa itse päättää, 
Valvoa seuran toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa sekä hoitaa 
seuran juoksevat asiat. 

6 § 

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on 
Päätösvaltainen, kun vähintään kuusi hallituksen jäsentä sekä puheen
johtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Milloin hallituksen 
kokouksissa äänestet täessä äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen 
Puheenjohtajan kanta. 

7 § 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskenään 
tai jompikumpi sihteerin tai varainhoitajan kanssa. 

8 § 

Seuran tilit, jotka päätetään kalenterivuosittain, on ennen tammikuun 
loppua yhdessä hallituksen laatiman vuosikertomuksen ja hallituksen 
Pöytäkirjojen kanssa annettava tilintarkastajille, joiden tulee ennen 
helmikuun viidettätoista päiv ä ä antaa hallitukselle tilintarkastus
kertomus. 

9 § 

Seuran vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä hallituksen 
määräämänä päivänä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan-

tarkistajaa. 
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalataisuus. 
3) Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
4) Käsitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja 
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päätetään sen vahvistamisesta. 
5) Käsitellään seuran tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

sekä vahvistetaan tilinpäätös. 
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista 

toimenpiteistä, mihin hallinto ja tilit antavat aihetta. 
7) Päätetään vuosijäsenmaksun suuruudesta. 
8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
9) Valitaan hallituksen puh~enjohtaja. 
lO)Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 
ll)Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen. 
12)Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 
13)Käsitellään asiat, joista jäsenet ovat tehneet esityksen hallitukse 

jäsenille ennen tammikuun loppua. 

Henkilövaalit suoritetaan umpilipuin, jos vähintään kaksi seuran 
jäsentä sitä vaatii. 

Seuran jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen tiedoituksin, jotka lähe
tetään jäsenille postitse vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 
Kutsu voidaan samassa ajassa julkaista seuran lehdessä. 

10 § 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai tilintarkastajat 
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksikymmentä seuran 
jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan 
kokoon samoin kuin vuosikokous. 

11 § 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä hallituksen aloitteesta 
tai jos vähintä~n viisi varsinaista jäsentä sitä hallitukselle 
kirjallisesti ehdottaa. Muutosehdotus on käsiteltävä ja hyväksyttävä 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä seuran 
kokouksessa, joiden väliä on vähintään kaksi viikkoa. Sääntöjen 
muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 

12 § 

Jos seura lakkaa, luovutetaan sen varat seuran ohjelman mukaisen 
toiminnan tukemiseksi jollekin muulle rekisteröidylle yhdistykselle, 
säätiölle tai laitokselle, sen mukaan kuin seuran lakkauttamisasiaa 
viimeksi käsittelevä kokous päättää. 
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DENDROLOGIAN SEURAN JÄSENASIOITA 

Uudet jäsenet (tilanne 11.12.1978) 

Alanen, AnneliJ Pirkkala 
Alanen, AulikkiJ Helsinki 
Hirvonen, SeppO J Mänttä 
Isoherranen, Tuomo 1 Koski Hl 
Joentausta, Hannu1 Uusikylä 
Leimu, PirkkO ! Helsinki 
Leskinen, Jukka1 Helsinki 
Lintunen, Kaarinai Kiteenlahti 
Lyly, Olavil Helsinki 

" Uudet vanhat" jäsenet 

Töysey, Marja Terttu1 Helsinki 

Mäntysalo , ArjaJ Helsinki 
Nieminen, Jarmo1 Helsinki 
Raatikainen, Terttu1 Jyväskylä 
Ra jasärkkä, Aril Pieksämäki 
Ruotsalai nen , SeppO J Helsinki 
Savonen, Ki mm o1 Turku 
Simolinna, Jaakko; Mikkeli 
Suokaa, Päivi1 Turku 
Teittinen, Kirsti1 nanko 

J äsenmaksurästit 1978 

Niitä Dendr ologian Seuran jäseniä , jotka eivät ole maksanee t 

vuoden 1978 jäsenmaksua , kehotetaan suorittamaan maksunsa 

ensi tilassa . 

Vuosijäs ene t , joilta maksua ei saada tämän lehden seuraavan 

numeron 1/1979 julkaisemiseen mennessä , poistetaan post i t us 

listal ta . 

Vuosijäsenmaksu 1978 on 30 mk , opiskelijoilta 10 mk . ~ Jaksut 

suoritetaan seuran postisiirtotilille 419 92 - 1 . 
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KOKOUSKUULUMISIA 

Dendrologian Seura on kuluneena toimikautena pitänyt kaksi kokousta· 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26. 4. 1978 Helsingissä 

Tieteellisten seurain talolla. Kokouksen puheenjohtajana toimi 

agronomi Mikko Ylänen. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määrää-

mät seuran taloutta koskevat asiat. joista mainittakoon tässä yh

teydessä jäsenmaksut: Jäsenmaksut päätettiin säilyttää ennallaan. 

Jäsenmaksut vuonna 1979 ovat : henki Läjäsenmaksu 30 mk, opiskelija

jäsenmaksu 10 mk. yhteisöjäsenmaksu 300 mk ja ainaisjäsenmaksu 

500 mk. Lisäksi käsiteltiin kokouksessa hallituksen ehdotusta 

seuran uusiksi säännöiksi. Kokous hyväksyi muustosehdotuksen yksi

mielisesti kolmanteen pykälään tehdyn Lisäyksen jälkeen. ko. pykä

Lään Lisättiin Lause: Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Lisäksi 

kokouksessa kuultiin Olavi Luukkasen esitelmä metsäylioppilaiden 

Kiinaan tekemästä matkasta joulukuussa 1977. 

Dendrologian Seuran jäsenet suorittivat 21. 6. 1978 puistokävelyn 

Meilahteen. jonka jälkeen pidettiin Seurasaaressa ylimääräinen 

kokous. Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen muutosehdotusta 

toisen kerran. Ehdotus hyväksyttiin tälläkin kertaa yksimielisesti. 

Koska sääntöehdotus on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä seuran 

kokouksessa. valtuutettiin sihteeri hoitamaan sääntöjen rekiste

röinti yhdistysrekisterissä. Vaikka rekisteröintiin kuluu aikaa 

toista vuotta, toimii seura tästä Lähtien uusien sääntöjen mukaan. 
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KOKOUSKUTSU 

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y : n sääntömääräinen 

vuosikokous pidetään Helsingissä Tieteellisten Seurain talolla 

< osoite: Snellmaninkatu 9-11 ) tiista i na 27.2. 1979 klo 18.00 

salissa 15. Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen ( § 9 ) määrää

mät asiat. Muina asioina käsitellään kesän 1979 matkasuunnitelmia. 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen n. klo 19.00 esittelee Pertti 

UotiLa "Vuoden puun" 1979, Tauno Ulvinen Oulusta esitelmöi aiheesta: 

Clematis sibirica ja Marjatta Uosukainen kertoo Dendrologian Seuran 

Lapinmatkasta kesällä 1978. Ka ik ki asiasta kiinnostuneet1tervetuloa: 

KAUKASUKSEN MATKA KESÄLLÄ 1979 

Toinen matka Kaukasukselle voidaan ilmeisesti toteuttaa kesällä 

1979. Matkalle on alustavasti ilmoittautunut 20 henkilöä. Matkan 

luonteen takia on lähtijöiden lukumäärä tiedettävä tarkalleen. Tämän 

vuoksi pyydetään, että kaikki halukkaat matkalle lähtijät ( myös 

aikaisemmin ilmoittautuneet ottaisivat mahdollisimman pian tämän 

lehden ilmestymisen jälkeen yhteyttä Dendrologian Seuran sihteeriin 

<osoite etukannessa); viimeistään tammikuun loppuun mennessä. 

Ilmoittautum i nen katsotaan sitovaksi ja kiintiö matkalle lähtijöiden 

lukumäärästä päätetään i lmoittautumisten mukaan. Matkalle voidaan 

kuitenkin ottaa mukaan korkeintaan 30 henkilöä. Matkan ohjelma on 

suurinpiirtein sama kuin edellisellä matkalla ja ajankohdaksi pyri

tään saamaan heinäkuu. Matka kestää noin 10 päiMää ja hintaa lienee 

2000 - 3000 mk. 

HALLITUS 
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DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUKSIA -
DENDROLOGISKA SÄLLSKAPETS NOTISER 

BULLETIN OF THE FINNISH SOCIETY OF DENDROLOGY 

SUMMARIES OF TH E MAIN ARTI CLES IN THIS I SSUE (Vo l . 9, No . 4, 1978) 

DOUGLAS FIR (Pseudotsu~a men z i es ii ( Mirb . ) Fr a n co) 
IN FINLAND . By P . M.A. i ge r s t edt, pp . 10 7- 12 1 . 

70 YEARS 

There are only a few tree species that may be considered important 
in Finnish forestry practise. One of them seems to be Douglas fir. 
The author reviews the history of Douglas fir , its introduction 
to Europe and particularly Finland. 

Just as in case of Lodgepole pine, very careful seed source 
selection must precede large scale cultivation with economic 
importance . Douglas fir appears to be a most polymorphic s pecies 
with lots of intermediate populations between clearly coastal 
and inland adaptive races. The author proposes that former 
classifications into varieties be discarded in favour of a genetic 
interpretation including clines and polymorphic intermediates. 

A review of the o l dest experiments, g rowing at Arboretum Mustila , 
indicates provenance sensitivity both in an altitudinal, latitudinal 
and longitudinal direction. Southern continental sources from 
high altitudes ( e.g. Colorado) grow badly and are probably 
mismatched both to the semimaritimity and the photoperiod of 
South and Central Finland . Optimal growth and resistance to frost 
and disease are found in sources from central B.C . and altitudes 
of 500-800 mÖters a.s.l. For South Finland provenances from 
roughly 51-53 n.l. in the interior of B.C . and from 500-800 meters 
a.s .l. must be considered as optimal. For the central parts of 
Finland seed should originate approximately north of 53°n.l. and 
up to the northern lbmits of Douglas fir at Lake Tacla and Fort 
Me . Leod at about 55 n .l. and from elevations 500-800meters a.s .l· 

The best stand in Finland grows at Arboreturn llustila. It originates 
from Quesnel, B.C. 500-600 meters a . s.l. and was introduced to 
Finland in 1908. Today, 70 years from its introduction, the 
stand produces "second generation" seed in Finland. It is stressed 
that such seed is of highest possible adaptive value as the 
population has undergone one generation of selection in its new 
environment. Plant materia! is at present available. 

This best stand has surpassed yield c haracteristies of cultivated 
native spruce on similar sites. Th e largest trees are today at 
70 years of age approaching 30 meters in height with a d . b .h. 
of some 100 cm. On thÖ ba~is of these results a f urther study 
of Douglas fir from 52 -54 29'n.l. h as been established in 1970 
in conjunction with the IUFRO-network. 
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A PECULI AR FORM OF BLAC~ ALDER IN HELSIN~I 
By fJatti Erkamo , pp . 122- 123 . 
A bla ck alder individual with oak- like lobed leaves has be en found 
in Helsinki and is pr esented here with three photographs . This 
form differs clearly fr om the earlier known ~ glutinosa f. 
~ercifolia Willd . 

DENDROLOGY IN THE MEDIA IN 1978 by Pentti Alanko , pp . 124- 126 . 

A r eview of dendrological items and pieces of news in the Finnish 
Press and radio during the year 1978 . 

THE GENUS POPULUS ALTOGETHER by Niilo ~arhu , pp . 127- 129 . 

As a continuation for the article on the i dent ifica tion of poplars 
(in the prec eding i ssue of this publication , No . 3 , Vol . 9) the 
~Uthor has c ompiled the family table of poplar species and variet 
les , with some data of their natural distribution . 

THE FIN NI SH-SOVIET SEED EXPEDITION TO THE FAR EAST : CURRENT STATUS 
OF ACHIEVEMENTS by Olavi Luukkanen , pp . 130- 137 . 

A repo~t on the exploita tion of the plant materia l collected fr om 
the Amur region , Soviet Far Eas t . The present accompl i shments and 
Plans a r e descr ibed and the ne eds f or future pl anning a re consider
ed . The seed collection expedition itself has been reported earl i e r 
in this publication (Vols 7- 8 , 1976-77 ) . 

ON THE AMELANCHIER SPECIES GROWN IN FI NLAN D. 
By Leena Hämet- Ahti , pp . 138- 141 . 

About 10 species of Amelanchier have been cult ivated in Finland . 
?ne of them , ~· s picata , i s fairly common and has become natur a li sed 
~n some pl a ces . In t h i s article , the nomenclature of Amelanch ie rs 
ls clarified and instructions for the identifi cation of different 
species are given . 
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JOUKKOJULKAISU 
K 0 LC02 

)f'\ 1 7 v f-i 1\ : 1 7 

DENDRO LOG I AN SEURAN JÄSENIKSI 

ovat kaikki asianharrastajat ja - kannattajat 
tervetulleita . Jäseneksi voi liittyä maksamalla 

jäsenmaksun seuran postisiirtotilille 419 92 - 1. 

J äsenmaksut ovat vuonna 1979 samat kuin kuluneena 
vuonna: henkilöjäsemaksu 30 mk , opiskelijoilta 

10 mk , ja ainaisjäsenmaksu 500 mk . 

Yhteisöjäsenmaksu on 300 mk . 

HELSINKI 1978 PAINOVALMISTE ISSN 0355-0613 


	300207_09-10_1-4_1978-1979
	300207_09_01_0001_cover
	300207_09_01_0002
	300207_09_01_0003
	300207_09_01_0004_blank
	300207_09_01_0005_title
	300207_09_01_0006_page_2
	300207_09_01_0007_page_3
	300207_09_01_0008_page_4
	300207_09_01_0009_page_5
	300207_09_01_0010_page_6
	300207_09_01_0011_page_7
	300207_09_01_0012_page_8
	300207_09_01_0013_page_9
	300207_09_01_0014_page_10
	300207_09_01_0015_page_11
	300207_09_01_0016_page_12
	300207_09_01_0017_page_13
	300207_09_01_0018_page_14
	300207_09_01_0019_page_15
	300207_09_01_0020_page_16
	300207_09_01_0021_page_17
	300207_09_01_0022_page_18
	300207_09_01_0023_page_19
	300207_09_01_0024_page_20
	300207_09_01_0025_page_21
	300207_09_01_0026_page_22
	300207_09_01_0027_page_23
	300207_09_01_0028_page_24
	300207_09_01_0029_page_25
	300207_09_01_0030_page_26
	300207_09_01_0031_page_27
	300207_09_01_0032_page_28
	300207_09_01_0033_page_29
	300207_09_01_0034_page_30
	300207_09_01_0035_page_31
	300207_09_01_0036_page_32
	300207_09_01_0037_page_33
	300207_09_01_0038_page_34
	300207_09_01_0039_page_35
	300207_09_01_0040_page_36
	300207_09_01_0041_page_37
	300207_09_01_0042_page_38
	300207_09_01_0043_page_39
	300207_09_01_0044_page_40
	300207_09_02_0045_title
	300207_09_02_0046_page_42
	300207_09_02_0047_page_43
	300207_09_02_0048_page_44
	300207_09_02_0049_page_45
	300207_09_02_0050_page_46
	300207_09_02_0051_page_47
	300207_09_02_0052_page_48
	300207_09_02_0053_page_49
	300207_09_02_0054_page_50
	300207_09_02_0055_page_51
	300207_09_02_0056_page_52
	300207_09_02_0057_page_53
	300207_09_02_0058_page_54
	300207_09_02_0059_page_55
	300207_09_02_0060_page_56
	300207_09_02_0061_page_57
	300207_09_02_0062_page_58
	300207_09_02_0063_page_59
	300207_09_02_0064_page_60
	300207_09_02_0065_page_61
	300207_09_02_0066_page_62
	300207_09_02_0067_page_63
	300207_09_02_0068_page_64
	300207_09_02_0069_page_65
	300207_09_02_0070_page_66
	300207_09_02_0071_page_67
	300207_09_02_0072_page_68
	300207_09_02_0073_page_69
	300207_09_02_0074_page_70
	300207_09_02_0075_page_71
	300207_09_02_0076_page_72
	300207_09_03_0077_title
	300207_09_03_0078_page_74
	300207_09_03_0079_page_75
	300207_09_03_0080_page_76
	300207_09_03_0081_page_77
	300207_09_03_0082_page_78
	300207_09_03_0083_page_79
	300207_09_03_0084_page_80
	300207_09_03_0085_page_81
	300207_09_03_0086_page_82
	300207_09_03_0087_page_83
	300207_09_03_0088_page_84
	300207_09_03_0089_page_85
	300207_09_03_0090_page_86
	300207_09_03_0091_page_87
	300207_09_03_0092_page_88
	300207_09_03_0093_page_89
	300207_09_03_0094_page_90
	300207_09_03_0095_page_91
	300207_09_03_0096_page_92
	300207_09_03_0097_page_93
	300207_09_03_0098_page_94
	300207_09_03_0099_page_95
	300207_09_03_0100_page_96
	300207_09_03_0101_page_97
	300207_09_03_0102_page_98
	300207_09_03_0103_page_99
	300207_09_03_0104_page_100
	300207_09_03_0105_page_101
	300207_09_03_0106_page_102
	300207_09_03_0107_page_103
	300207_09_03_0108_page_104
	300207_09_04_0109_title
	300207_09_04_0110_page_106
	300207_09_04_0111_page_107
	300207_09_04_0112_page_108
	300207_09_04_0113_page_109
	300207_09_04_0114_page_110
	300207_09_04_0115_page_111
	300207_09_04_0116_page_112
	300207_09_04_0117_page_113
	300207_09_04_0118_page_114
	300207_09_04_0119_page_115
	300207_09_04_0120_page_116
	300207_09_04_0121_page_117
	300207_09_04_0122_page_118
	300207_09_04_0123_page_119
	300207_09_04_0124_page_120
	300207_09_04_0125_page_121
	300207_09_04_0126_page_122
	300207_09_04_0127_page_123
	300207_09_04_0128_page_124
	300207_09_04_0129_page_125
	300207_09_04_0130_page_126
	300207_09_04_0131_page_127
	300207_09_04_0132_page_128
	300207_09_04_0133_page_129
	300207_09_04_0134_page_130
	300207_09_04_0135_page_131
	300207_09_04_0136_page_132
	300207_09_04_0137_page_133
	300207_09_04_0138_page_134
	300207_09_04_0139_page_135
	300207_09_04_0140_page_136
	300207_09_04_0141_page_137
	300207_09_04_0142_page_138
	300207_09_04_0143_page_139
	300207_09_04_0144_page_140
	300207_09_04_0145_page_141
	300207_09_04_0146_page_142
	300207_09_04_0147_page_143
	300207_09_04_0148_page_144
	300207_09_04_0149_page_145
	300207_09_04_0150_page_146
	300207_09_04_0151_page_147
	300207_09_04_0152_page_148
	300207_09_04_0153_page_149
	300207_09_04_0154_page_150
	300207_09_04_0155_page_151
	300207_09_04_0156_page_152


