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SORBIFOLIA (DENDOOLCX;IAN SEURAN TIIDYTUKSIA) 
15 . VOOSIKERRAN ALKAESSA 

Aloittaessani Sorbifolian toimittajana v1me vuonna lehti oli jo aikaa 
sitten löytänyt onan tyylinsä sekä ulkonäön, että sisällön suhteen . 
Sorbifoliaan verrattuna entinen nimi , Dendrologian Seuran Tiedotuksia -
Dendrologista Sällskapets Notiser , tuntuu nyt turhan pitkältä ja kankeahkol
ta . Selatessani edellisiä vuosikertoja havaitsin pian , että sisällöltään 
"Tiedotukset" ovat lähes yhtä ajankohtaisia nyt kuin ilrrestyessäänkin . 
Vanhat vuosikerrat ovat säilyttäneet tuoreutensa ehkä senkin takia , k~ska 
ne toimitettiin täsmälleen sanella rrenetel.ITällä , kcnekirjoi tteina , kuin 
nykyiset . Kirjapainokin on ollut koko ajan sana. Vaikutelrraa lisää se , 
että "Tiedotusten" kuvissa rronet henkilöt näyttävät jopa nuorerrmilta kuin 
esiintyessään Sorbifolian sivuill a . 

Dendrologian Seuran jäsenillä on nyt mahdollisuus ostaa vanhoja vuos ikerto
ja ja irton\.lllEroita edullisesti. Käyttäkää tilaisuutta hyväksenne . 

Pill1e Koponen 

Sorbifo1ia 15 (1 / 1984) 
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VUODEN PUU 1984 - ÅRETS TRÄD 1984 

METSÄOMENAPUU 
VILDAPEL 

(Malus syl vesuis) 

Meuliomcrupuu on ain02 luonnonvan.inen omcnapuulajimJTl(:. 
St:n yhreniinco kasvualue Suomessa kisittäi Ahvenanmaan ja 
lounmeo ulkosaariston. l.Duna.isasa sisisuristossa on jäljellä 
joiukin vanhoja puita. MctSässi kasvava, pienili happamia ornt
ooita ruoruva puu ei aina ole metsiomen:apuu, vun US<ein vil
liycynyr tarh~omc:~~puu . Metsiom~ru~uun parhaa_r rumo~r
lcit ovat kuklSSa, JOiden pc::ri, pohJUS p. vcrholchucn alapmta 
ovat kaljuja . Myös lehdet ovat molemmih:a puolin jobttnk.in 
b.ljuj:a. Oksat ov:at oraisia. Omen;a on kcllanvihrd. pieni. pyö
reihlr.ö sekä happaman hna.s. McWomcnapuu jU usein pc:n
wmaUek:si. Luomttnomaisia kasvupaikkoja ovat kivild:oiser. 
2urinkoistr rinnelchdm ja kallionaluscr scki mu lrawt lchtonii
ryt ja t'llntapc:nsaikm. MC'tSäomcnapuu on hvvinaisimpia puula
jcj:unmc - alkukcln kukhloistoss:a n:iynäri lisä snriston nui
stmassa . Jä.ljdliol~vi~n puiden s:i.ilymin~n pitiisi vumistu . 

1 FWand finm ~n Tildrix:mdc- ippdtridsa.rt. Tikbpdn. HOJ 055 

finns dcn frilnst p1 Åb.nd ocb i dcn .sydrinn skirghdcns ytm 
d~lar . Dirtili fOrdommt:r cmt:tb gamb trid 1 eka inrt sk:irgir· 
dco i .sydrist. En ippdtrid aw:d sml. 5Ul'2 ippko mm vittr i 
skog ix.höYtt im~ nn en vild:apd . uun p.nsb ofa ir dn m: 
lon-ild1t ippduid. Vild2pdns bist2 ~tecken hitt2t IItln 

hos blomman: blomshft~t ocb blombottncn:s och fo&:rbladc:ns 
UtSid1 ir b.b. Qc.bi bbddl ir j SUXt K:U bb. pi bi«b, sickx. 
Grtnama ir cornfOOtclcb. Åpp&eo:a ir cuiJr&u • .smi, runcbd~ 
och sun beW.. Vikbpdn ir _ofu buskfomw:t [kg typisb 
vixtpbtK:r ir rC'btm uxn.. stc:rup och 50lntnu tundshmrunpr 
och lxrguöucr, satnt frodiplörinpr och strandsnir. Vikbpcln 
iJ W 2V Yit2 mest silbyna ~ SQ(D ~Jh 1 blomninptid 
bt:rihr skirrizdshndsbptt. Vi b6r rima om ,...Jn ~ 
vildapbr . 

VUoden p.~u 1984 on rretsäanenapuu (M3lus sylvestris) , vildapel . 
Dendrologian Seura yhdessä Puutarhaliiton kanssa on tehnyt rretsäarenap.msta 
samanlaisen julisteen kuin aikaisemnin , IlUtta nyt ensi kertaa kaks ikielise
nä . Ruotsinkielinen t eksti on otettu rrukaan lähinnä puun levinneisyyden 
perusteella , sillä onhan se keskittynyt p3äasiassa ruotsinkieliselle alu
eelle. Näin jul-isteen informaati o saavuttaa myös saaristm ruotsinkielisen 
väestön . Julisteen hinta on 10 mk (kuten IlUidenkin VUoOer1 pru - julisteiden). 

So r bifo1i a 15 (1/ 1984) 
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1-lAX. HAGMAN 

DENDOOI..CGIAN SEURAN 'IDIMINTASUUNNI'l'EI.MA 1984 

Toimintarnrre ensintnäinen tilaisuus on vuosikokous 16.2 . jossa kokoosasioiden 
lisäksi kuulerrore vuoden puusta rretsäc::xrenapmsta ja Argentiinan kasvillisuu
desta . Puutarhanäyttelyyn osallistutaan Helsingissä 13.-15 . 4 ja Turussa 
26- 29 . 4. Vapaaehtoisia oppaita tarvitaan . Metsäviikon tilaisuutta ei tänä 
vuotena järjestetä . 

Ulkanaanmatkanrne suuntautuu tänä vuonna Ruotsiin jossa kohteena ovat paa
asiallisesti länsirannikon ja eteläisen Ruotsin dendrologiset kohteet sekä 
arboretumit öresundin molemmilla puolilla. Matka tehdään linja- autolla hei
näkuun alkupuolella (8. 7 .-16 . 7 . on alustavasti suunniteltu). 

Kevätkauden puistokävelyt alkavat talviasuisten puiden ja pensaiden tutus
tumiskävelyllä Kaivopuistossa (12 . 4 . ) . Kesäkuun puolella tehdään puistokä
vely Laajasaloon (6 . 6 .) ja syyskuussa Lauttasaareen (6.9 . ) . Tampereella 
tehdään kaksi puistokävelyä kohteina Näsinpuisto ( 12 . 9 . ) ja Tampereen 
a.rboretum ( 5 . 6 . ) . 

Kotimaan viikonloppuretkeily tehdään suuntaan lahti - Heinola - Elimäki 
v iikonloppuna 16 . 6 . - 17 . 6 . 

Risusavottaa riittää vielä Tanmiston Arboretllllissa, johon mennään lauantaina 
25 . 8 . 

Marraskuussa pidärme tavanomaisEn syyskokoukserrme jossa kerrotaan kesän 
retkeilyistä ja muusta mukavasta. ~tsäc::xrenamarrrelaadia ei vielä ole tiedos
samme mutta asiaa harkitaan . 

.Jåsenlehtemrre Sorbifolia julkaistaan entisessä laajuudessa . Puisto-oppaiden 
sarjassa ovat vuorossa Helsingin Linnanmäen puistot ja Tarrpereella Näsin
kallion puisto . Valmistelu on alkanut mutta julkaiseminen voi siirtyä vuo
den 1985 puolell e . 

Vuoden puu julkistetaan syyskokouksessa ja siitä valmistetaan juliste . 
PaikalliskerhO!!ID2 järjestävät lisäksi omia tilaisuuksiaan joista pyritään' 
tiedottamaan lehdessämrre . 

Syyskuun alussa vierailee maassanrre Hollannin Dendrologinen Seura . .Jåseniäm
rre t arvitaan oppaiksi ja avartavaan kanssakäymiseen . Tästä tarkerrmin kun 
S3ill'!me kolleegojen matkaohjelman . 

Julisteiden koko on 59 x 42 cm. Julisteita myydään Dendrologian Seuran ti
laisuuksissa, Hels ingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja kas
vinjalostustieteen laitoksella Viikissä . Niitä voi tilata puhelimitse rahas
tcnhoitajalta, Anne Mäkyseltä. Lisäksi julisteita myydään SUc:xten Lumnoo
suojelun Tuen myymälöistä Helsingistä (Nervanderinkatu ll . 00100 Helsinki 10 , 
puh . 90- 406 262 sekä Hakanierren halli , 2 krs.) , Turusta (Läntinen Rantaka-
tu 2}) , TaJlllereelta (Itsenäisyydenkatu 1) ja CW.usta (Kajaaninkat:ll 13 ). 
Sorbifolia 15 (1/1984) 
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SEURAN KESÄREI'KEILY RUCJI'SIIN JA TANSKAAN 1984 

Alustava suunni telrra 

Retkeilyn aika: 
Retkeilyväline : 
Retkeil yt?.so : 

M3.tkasuunni telrra 

8 .-16 . 7.1984 (sunnuntai aanu - rraanantai ke skipäivä) 
c:na bussi Helsingistä koko rratkan . 
Pyritään vaatirrattanaksi (yhteisrrajoituksia , mä<kirrajoi
tuksia , retkihintaan ruekailuista ainoastaan aamiaiset , 
laivalla päivärratka ja halpa yä!atka j . n . e . ). 

Sunnuntai 8 . 7. Aanulla Helsingistä Turun kautta Naantaliin josta edel
l een lautalla Kapellskäriin ja välittätästi edelleen 
Tukholrra- Södertälje- Arboga (E3) n . 310 km. 

Maanantai 9. 7. 

Tiistai 10 . 7 . 

Keski v i ikko ll.7. 

Torstai 1 2 .7. 

Perjantai 13 .7. 

lauantai 14 . 7 . 

Sunnuntai 15. 7. 

M3.anantai 16 .7. 

Ajokilonetrejä 

Arboga- örebro-Mariestad- österplana hed poikkeava steppi
kasvillisuus - Skara kasvitieteellinen puutarha Falköping -
Floby Al]:hems privatarl:Joretum - Alingsås n . 300 km 

Alingsås - Göteborg kasvitieteellinen puutarha ja kau
pungin puistot Kungsbacka tai Varberg. 100 km . 

Kungsbacka - Våxt orp- Stackarp- Fladalt Tor Nitzeliuksen 
kot iazboret um - Halmstad- Båstad- Norrvikens trädgårdar -
l:ingelholm - örenäs . 215 km 

l:ingelholm/örenäs - Sofiero- Helsingborg - Helsingör
Hör sholm Arboretum ---=-c:Fiarlottenlund - Dyrehaven -
Helsingör - Helsingborg . 150 km 

Helsingborg - Alnarp - Lund- I:elby hage- Stenshuvud- Ki vik -
Karakås , Hällevik arboretum-Haväng ·- Yngsjö . 250 km 

Yngsjö- Värnamo - Jänköping - Gränna - Omberg- Vadstena . 
400 km --- ---

Vads tena- Norrköping - Stockholm. Illalla sieltä lautalla 
Turkuun . 250 km 

Turku-Helsinki johon saavutaan puolilta päiviltä . 

yht eensä noin 3000 km 

Arvioidut kustannukset: Hot ell irra j oitukset 7 x 150 ,- 1 050 ,-

Jårjestelyedell~set : 

Ennakkoilmoittautuminen 

Iai valiput 300 ,-
Linja- auto 12 000 : 40 300,-
Kuljettajan nenot : 40 50 ,-
M3.tkatoimis ton ym. järj . nenot __ ....:1:..:0:..:0:..<,_-

1 800 ,

Ruokailukulut jokaisen aran tasrn mukaan . 

Kustannukset laskettu 40 hengen bussille ja 40 
rra tkusta jan !lllkaan . 

sihteerille 13 . 4 . rrennessä . Ilmoittauturnisrraksu 
on 300 mk . Ennakkoilmoittautuneille lähetetään 
tiedote kirjeitse . Matkalla 11C'-ldatetaan Seuran 
rra tkustussääntöä. 

Sorbifolia 15 (1/ 1984) 
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ME.'l'SÄa1ENAFU KASVUPAIKKATIEIUJEN KERUU JA'll<.UU 

Vii.Jre vuonna aloitt:arrEni selvitys rretsäorrenapuun tämänhetkisestä levinnei
syydestä ja sen nykytilasta jatkuu (ks. Sorbifolia l/83 s. ll-15). Vanhoja 
kasvupaikkatietoja on ehditty tarkistaa vasta jonkin verran , koska rraasto
käynnit ovat hitaita ja työläitä. Tämä jootuu osittain epätarkoista löytö
paikkatiedoista , osittain saariston hankalista kulkuyhteyksistä. 

Miksi kyselyt eivät kiinnosta? 

Kyseisessä Sorbifolian artikkelissa pyydettiin lukijoilta tietoja ja näyt
teitä rretsäomenapuista , jotta saataisiin havaintoja myös uusista , ennes
tään tunterrattcmista kasvupaikoista . Kirjoituksessa tiedusteltiin havain
toja myös metsäorrenapuun laj ip..lhtaudesta, aitoudesta, sillä se saattaa 
risteytyä joidenkin viljeltyjen omenapuulajien kanssa. Myös rretsässä kas
vavista yksittäisistä omenapuista oltiin kiinnostuneita. 

Mitkä olivatkaan tulokset? Vain I!UUtarra henkilö lähetti tietoja tuntemis
taan rretsäomenapuista . Lisäksi sain eri pyynnöstä orrenapuunäytteitä pa
rilta kolmelta amr.attikasvitieteilijältä . Lounaisen saaristen biologisille 
asemille lähettämäni vastaavat kyselyt osoittautuivat vieläkin heikcmniksi. 
Yhtään orra-aloitteista vastausta ei tullut. Sekä kasvien harrastajat että 
tutkijat näyttävät olevan yhtä passiivisia . 

Metsäomenapuu ei tosin ole rrukään ihannetapaus tällaisiin kyselyihin , koska 
puun levinneisyys on varsin suppea, joten rretsäomenapuu kuuluu vain joi
denkin lehteilllle lukijoiden retkialueeseen . Tärnä ei kuitenkaan ole se pääl
limmäinen syy heikkoon kyselytulokseen , sillä vastaavanlaisia huonoja tu
loksia on saatu lähes poikkeuksetta ennenkin (rrm. kynäjalavakysely) . Syytä 
keskusteluun olisi yleisenminkin : Miksi kyselyt eivät kiinnosta? Onko luon
nossa liikkuminen vähentynyt vai ovatko ihmiset laiskistuneet? Eikö enää 
ehditä orraa puutarhaa , asuinpaikkaa , puistoa tai arboretumia pitenmälle? 
Eivätkö kyselyt kiinnosta ihmisiä vai mistä jootuu välinpitämätön suhtautu
minen niihin? Tuleeko nykyään kaikenlaisia kyselyjä niin paljon , ettei nii
tä viitsitä edes lukea , saatikka sitten osallistua niihin? Vai onkohan ny
kyään niin kiire , ettei ole aikaa tälldisiin kyselyihin? Usein tutkijalle 
on kuitenkin ylivoirrainen tehtävä yksin löytää varsin laajalla alueella 
sijaitsevat kasvupaikat . Tällöin ulkopuolinen apu olisi enernnän kuin toivot
tavaa ja usein aivan välttämätfutä parennan ja täydellisenmän lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Jälkeenpäin kyllä kysellään , miksi se ja se kasvupaikka 
puuttuu levinneisyyskartasta . 

Päinvastaisesta tapauksesta ovat hyvänä esimerkkinä ornitol()(:Jit , lintuhar
rastajat . Heidän keskuudessaan tieto uudesta lintuhavainnosta kulkee vii
dakkorunnun nopeudella . Erinorraisena osoituksena ornitologia1 aktiivisuu
desta en vast~ ikään ilrrestynyt kirja , Suaren lintuatlas , jossa ovat levin
neisyystiedot kaikista Suorressa pesivistä lintulajeista. Ja ketkä ovatkaan 
havainnot keränneet : yli 2000 alan harrastajaa Hangosta Utsjoelle! 

Risto M.rrto , Helsingin yliopisten Kasvitieteen perusopetuksen laitos 

Viikki , D-talo 00710 HErSINKI 17 

Sorbifolia 15 (1/1984) 
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Dendrologit edelläkävijöinä 

Siinä olisi meille kaikille kasvien harrastajille ja -tutkijoille oppimista . 
Ehkäpä dendrol ogit voisivat olla tässäkin asiassa edelläkävijöitä. Aloittaa 
voi vaikkap3. vuoden puusta , rretsäarenap..Iusta. Nykyiset tiedot p.1un levinnei
syydestä ovat perin vanhoja ja p..1utteellisia. Varsinkin kasvualueen äärilai
doilta kaivattaisiin uusia tietoja ja tarkistuksia. Mielenkiintoisimpia 
alueita ovat Uuderuraan rannikko , Hiittisten- Korppoon seutu sekä '1\lrun ja 
Uudenkaup.lflgi.lj saaristot. 

Omenapuunäytteiden keräysohje 

Metsäorrenap..1un varma määrittäminen ei y leensä onnistu pelkästään yhden 
oksanäytteen perusteella. Pitäisi prässä-tä näyte kukkivasta oksasta , täydes
sä lehdessä olevista pitkä- ja lyhytversoista sekä kerätä kypsiä hedelmiä 
(llUtta vähenpikin riittää , sillä pelkkä kasvup:~ikkatieto oo jo ilnoittarni
sen arvoinen) . Lisäksi tietysti tulee mainita löytöp3.ikan tarkka sijainti 
(mielellään yhtenäiskoordinaatiston ruutukoordinaatein) sekä kerääjän nimi, 
osoite ja keruuaika (ks . tarkemnin Sorbifolia l/83 s. 14) . Lisätietoja saa 
kirjoittajalta. 

Näytteet ja tiedot omenap..1ista voi lähettää kirjoittajalle osoitteeseen : 
Helsingin yliopiston kasvimuseo, Unioninkatu 44 , 00170 Helsinki l7. Saadut 
tiedot tullaan liittämään Helsingin yliopiston kasvil!Usean kasvistaarkistoon 
ja kasvinäytteet samaisen llUseon kokoelmiin. Yhteenveto selvityksen tulok
sista pyritään julkaisemaan Sorbifolian numerossa 4/84 . 

Kuva l. Metsäarenap..1u kukkii. Tvärminne alkukesällä 1983 . - Kuva : 
Risto M.rrto 
Fig. l. Malus syl vestris flowering early in the SUili'IEr in Tvärminne , 
sw Finland in 1983 . - Photo: Risto Murto . 

Sorbifolia 15 {1 / 1984) 
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TAPIO K. KALLIO 

SUCMESSA KORISTEKASVEINA VII.JELLYISTÄ CMENAPUUIAJEisrA JA - IAJIKKEISTA 

Cinenap.mt (Malus ) ITUJadostavat noin 30 lajia käsittävän kasvisuvun maapallon 
pohjoisella puoliskolla . Niitä on viljelty ammoisista ajoista syötävien he
delmien takia . Sen sijaan niiden käyttö koristekasveina on alkanut vasta 
viime vuosisadan lopulla . 

Cinenapuut risteytyvät helposti keskenään. Tänä on luonnollisesti vaikutta
nut siihen , että hybridilajeja ja lajikkeita on erittäin runsaasti ; arviot 
liikkuvat useissa tuhansissa . Suurin osa näistä on tietenkin hedelrrälajik
keita , ITUJtta koristeanenapuulajikkei takin löytynee satoja . Kriissmann (1977 ) 
mainitsee niitä pitkälti toistasataa . 

Koristeanenapuiden kehittämiseen vaikutti suuresti venäläisen kasvitietei
lijä Niedz~tzkyn Turkestanista vuonna 1891 löytämä punainen orrenapuu . 
Sen kukat olivat punaisia, orrenat maltoineen ja sierrenineen punaisia , vie
läpti puuaines oli punaista . Se sai löytäjänsä ITUJkaan nimekseen Malus pumila 
var. niedzwetzl<yana , ja siitä ovat peräisin kaikki nykyisin viljellyt turn-
manpunakukkaiset ja punalehtiset lajikkeet (Kriissmann 1977) . 

Cinenapuiden kukkien väri vaihtelee puhtaanvalkoisesta tunman karmiininpu
naiseen. Kukkanuput ovat useimmilla lajeilla ja lajikkeilla punaisia . 
Terälehtien lukt.nnäärä on yleensä 5 , joskus 3 tai 4; myös ke=annaiskukkaisia 
lajikkeita on kehitetty . Qnenapuiden kukinta sattuu Etelä-Suooessa kesä
kuun alkuun . Kukinta on ohi runsaassa kahdessa viikossa . Yksittäisten pui
den kukinta kestää kyrnrrenisen ptiivää . Keski - Eur=passa , missä kevään tulo 
on hitaampaa , lasketaan anenapuiden kukintakauden kestävän nelisen viikkoa . 
Paitsi kevätkesällä kukinnan aikana , omenapuut ovat varsin koristeellisia 
myös syksyllä hedelmien kypsyrniS211 ja ruskan aikaan . Hedelmien väri vaihte
lee keltaisesta tUI!ITEnpunaiseen ja koko hemeenkokoisista "marjoista" aina 
4- 5 cm läpimittaisiin syötäviin orrenoihin saakka . Lehtien syysväri on yleen
sä keltainen tai punakeltainen . Tosin arimmilla lajikkeilla jää syysväri 
rreidän oloisspmne tulematta , koska niiden kasvu jatkuu myöhään eikä karais
tumista ehdi kunnolla tapahtua . 

Cinenapuulajit ryb.rnitetään viiteen sektioon. Suurin osa rreillä tavattavista 
lajeista kuuluu sektioihin Euroalus Zabel ja Sorbcmalus Zabel. Sektiossa 
Euroalus ovat lehdet siliTUJissa yhteenkiertyneitä ja aina liuskattomia . Se 
jakautuu kahteen seriekseen, Purnilae Rehd . ja Baccatae Rehd . Serieksessä 
Purnilae jäävät verhiöt hedelmiin kiinni , kun sen sijaan serieksessä Baccatae 
nevarTsevat kukinnan jälkeen . 

Suorressa viljeltyjen orrenapuulajien (Malus) määrityskaava 

(mukailtu Fitschenin (1959) ja Kriissmannin (1977) teoksista) 

1 lehdet siliTUJissa yhteenkiertyneitä, aina 
liuskattornia 

2 verhiö jää kiinni hedelrrään 

3 kukkaperät 2 - 5 cm 

4 lehtien alapinnat huopanukkaisia 
hedelmien kypsyrniseen asti; kukat 
ruusunpunaisia 

4 lehdet myöhemnin kaljuja tai vain 
suonet karvaiset 

Tapio K. Kallio , Muuraismäki, 21500 Piikkiö 
Sorbifolia 15 {1 / 1984) 
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5 nuoret lehdet ja oksat .! punai-
set ; kukat karmiininpunaiset M. x purprrea 

5 lehdet vihreitä ; oksat eivät p.I-

~isia ; kukat valkeita M. prunifolia 

3 kukkaperät
1

enintään 2 , 5 cm; verhiölius
kat kukkap:IDjusta piterrpiä; hedelmissä 
verhiösyvennys ja kantakuoppa 

4 lehdet ± kaljuja M. §Ylvestris 

4 lehtien alapinta pysyvästi pehmeä-
karvainen M. ~ 

2 verhiöt putoavat. kukinnan jälkeen 

3 lehdet puhjetessaan punaisia ~1. x ?JIPIIea, lajikkeita 

3 lehdet puhjetessaan vihreitä 

4 verhiöliuskat yhtä pitkiä tai pitem-
piä kuin kukkapohjus M. baccata 

4 verhiöliuskat lyhempiä kuin kukka-
pohjus M. hupehensis 

1 lehdet silmuissa taitteisia , terävähampai-
sia ja ainakin pitkäversoissa ± liuskaisia 

2 vain yksittäiset lehdet liuskaisia 

3 lehdet toiskertaan sahalaitaisia 

3 lehdet sahalaitaisia 

2 lehdet liuskaisia 

3 verhiöt putoavat kukinnan jälkeen 

4 t:ipeä , usein piikkinen pensas, 
lehdet p.1ikeita 

4 riippuvaoksainen pensas , lehdet 
puikeita tai soikeita , teräväkär
kisiä 

3 verhiö jää kiinni hedelmään 

Sektio Euroalus 

M. floribunda 

M. X zumi 

M. sargent i i 

M. sieboldii 

M. coronaria 

Pumilae-serie~seen kuuluvat kaikki tärkeimmät hedelmiensä takia viljellyt 
lajikkeet , jotka viedään lajiin M. x dorrestica Borkh . Niedzwetzkyn orrenapuus
ta , !'!· ~ Mill. var . niedzwetzkyana , kehitetyistä lajikkeista lienee 
rreillä yleisin 1 Makamik 1

• Sen 5 cm leveät kukat ovat p.lhjetessaan tumnanp.I
naisia , sitten ttmroanruusunpunaisia vaaleten kukinnan edistyessä. Kukinta 
on runsasta ja jokavuotista , missä suhteessa se poikkeaa positiivisesti 
useimmista niedzwetzkyana- jälkeläisistä . Qnenat ovat läpimitaltaan 2 cm , 
kirkkaanpunaisia , varjonpuolelta usein keltaisia . Suorressa pidetään laji
ketta 1Makamik 1 suhteellisen kestävänä . 

'lOinen huomionarvoinen lajike on 1 Scugog 1 
, joka sekin kuultru kanadalaisen 

Isabella Prestonin kehittämiin punakukkaisiin lajikkeisiin . Tänä lajike 
kukkii runsaasti joka toinen vuosi. Sen arenat ovat erityisen kauniita : 
kiiltävän tumnanpunaisia ja kooltaan noin 4- senttisiä . Ne ovat myös maini
oita säilöntähedelmiä . Valitettavasti 1 Scugog 1 oo jookin verran arka ane
naruvelle. Ilmastonkestävyydeltään se oo ainakin kchtalainen; Puutarhantut
kimuslaitoksen kokeissa se on ollut kestävimpiä la j ikkeita (Kallio & Karhi
niemi 1976) 
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Kuva 1 . 50- vuotias marjaomenapuu , 
~Elus baccata , täydessä kukassa . 
Fig . l . A 50-year old Malus 
baccata in full bloom.--
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Kuva 2. Malus purpurea 
' Kornikensis' kukkii runsaasti jo 
kahden vuoden kuluttua istutuk
sesta. 
Fig . 2 . Abundant flowering is 
cormon in Malus purp.Irea 
'Kornikensis' as early as two 
years after planting. 

Suuri joukko punakukkaisia lajikkeita luetaan lajiin M. x ourpurea (Barbier) 
Rehd . (~ . atr osanguinea x ~- pumila var . ni~tzkyana) , prrppuraarena
puu , kuuluviksi . Niistä tunnetuin on ' Eleyi' , jota tavataan useilla pai
koilla Etelä- Suaressa. Lehdet ovat p..lhjetessaan ruskeanpunaisia , myöhenmin 
turrmanvihreitä . Kukat ovat 3 , 5 cm leveitä, turrmanpurppuranpunaisia . Pitkä
peräiset purppuranpunaiset hedelmät ovat puikeita, noin 1,5 cm paksuja . 
' Eleyi ' n käyttökelp:lisuutta rreillä vähentää sen heikdlko ilmastonkestävyys . 

Kornikin arboretumista Puolasta on peräisin kaksi rreillä ainakin kohtalai
sen kestäviksi osoittautunutta (Kallio & Karhiniemi 1976) purpurealajiketta , 
' Kornikensis ' ja ' Wierdak '. 'Kornikensis' en pienehkö.myOOään lehteen tule
va hentoversoinen puu. Lehdistö en punertava . Puu kukkii joka vuosi erit
täin runsaasti ruusunpunaisin, myöhenmin vaalenevin kukin. -Runsaslukuiset , 
mutta pienet (1 , 5 cm) pyöreät tUl11!!13Ilpunaiset hedelmät jäävät lehdistön peit
toon . ' Wierdak ' muistuttaa suuresti edellistä lajiketta erityisesti kukin
nan osalta . Kukkanuput ovat pitkänOITBisia . Lajikkeen latvus rn selvästi 
leveämpi kuin 'Kornikensis ' en . MJlerrrrat lajikkeet ovat arvokkaita runsaskuk
kaisuutensa ja kestävyytensä ansiosta. Kolmas puolalainen lajike ' Kobendza ', 
jota KriisSIIBnn (1977) pitää niistä arvokkaillp:ma , nuistuttaa ominaisuuksil
t:aal) erittäin paljon lajiketta 'Kornikensis'. 

Sorbifolia 15 (1/1984) 
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Kuva 3 , Fig . 3 . Malus zurni 
var . calocarpa - - --

Muita meillä tavattuja purp.1rea- lajikkeita ovat 'Aldenhamensis ' ja 
'Lenoinei ', jotka kuitenkin ovat sen verran arkoja, ettei niiden yleistymi
nen liene rrahdollista . Todettakoon kuitenkin, että näillä lajikkeilla on 
jonkin verran kerrarmaiset kukat . 

VUoden puulla , metsäanenapuulla , ~- sylvestris (L . ) Mill. , ei liene erityi
senpää koristearvoa . Harvoin sitä tavataankin viljeltynä . Neuvostoliitossa 
ja Saksassa sitä käytetään tuulensuojaistutuksiin (KrUssmann 1977) . 

Siperianomenapuu , ~- prunifolia (lhll:L l Borkh ., on kestävä ja melko yleinen 
SUomessa . Ainakin Keski - Suomessa se on menestynyt hyvin (Kallio 1966 l . 
Schalin (1953 ) sanoo sen viihtyvän Lapissa asti. Kun lajia on lisätty s ie
menis tä , vaihtelevat yksilöiden ominaisuudet . Ne ovat yleensä 5- 6 m korkei
ta puita . Kukkanuput ovat ruusunpunaisi a , mutta terälehdet ovat auett uaan 
puhtaanvalkoisia . Hedelmät ovat kekomaisia 2 cm läpimitaten . Niiden väri 
vaihtelee kellanvihreästä punaiseen. Laji on tuotu Eurooppaan jo 1750- l u
vulla Koillis- Aasiasta , jossa sitä ei kuitenkaan nykyisin ole tavattu luon
nonvaraisena (KrUssmann 1977 ) . 

Meillä tunnetuin siperianomenapuun muoto on hyvin riippuvaoksainen 
' Hyvingiensis ', rautatienomenapuu , jota on toimitettu Hyvinkäällä sijainnees
ta VR:n keskustaimistosta erityisesti rautateiden puistoihin ja muille istu
tuksille . 

Toinen siperianomenapuun kasvumuoto on pylväSO!lEI18puu , ~- prunifolia 
'Fastigiata ' . Sen oksat ovat aluksi hyvin pystyjä , mutta oksat painuvat myö

henmin runsaan omenasadon painosta . Kukat ovat suurenpia kuin itse lajilla . 
Pylväsorrenapuuta tavataan Suornessa harvinaisena . 

Siperianomenapuusta tunnetaan muunnos var. rinki (Koidz . ) Rehd. , jonka kukat 
ovat suuria (5 cm) ja väriltään ruusunpunaisia . 

Sorbifolia 15 (1 / 1984) 
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Siperianarenapuiden joukkoon luetaan toisinaan myös joukko sen ja tarhaollE
nan (M. x dollEstica) risteytymiä . Näistä on llEillä yleisin ' John Dov.nie ', 
joka toinen vuosi suurin (5 cm) valkoisin kukin kukkiva rotevakasvuinen 
pensas . Sen hedelmät , joit.a voidaan käyttää myös talousonenoina , ovat noin 
3 cm läpirnitaten , punakeltaisia . ' John Downie ' oo myös Irelko kestävä; vielä 
CAJlun seudulla se oo viihtynyt hyvin (Kallio 1966). 

Ba=atae- serieksen tunnetuin laji on marjaarenap..1u, M. baccata (L.) Borkh . 
Se on kestävä Lappia myöten ; sitä oo tavattu rrrn . Rovanie!1Ellä ja Kemijärvel
lä (Kallio 1966 ). Parhaiten se on siperianOllEnapuusta erotettavissa varise
vista verhiöistään, minkä vuoksi OllEnat ovat hyvin marjarrBisia. Marjac:xrcna
p..Iun lehdet ovat rrolermninpuolin kaljuja , yläpinnaltaan kiiltäviä, syysväril
tään keltaisia . 1-'.arjaOllEnap..IU oo parhaimpia pieniä koristep..Iitarrrne kestä
vyytensä , kauniin ja runsaan kukintansa , pienten p..Inaisten hedelmiensä ja 
syysvärityksensä ansiosta. Marja0!1Enapuusta on pari mielenkiintoista nuun
nosta , var. jackii Rehd ., jonka hedelmät ovat k irkkaanpunaisia ja kiiltäviä , 
sekä var . mandSctiUrica , joka kukkii keväällä ensirrrnäisenä OllEnap..Iuna . ~lem
pia muunnoksia on tavattu myös SUOllEssa. 

Kriissmannin (1977 ) nukaan useat marjaOllEnap..Iun nillEllä kulkevista p..Iista 
«_vat tämän ja siperianOllEnapuun risteytymiä , ~- x robusta (Carr.) Rehd . 
Marjaarenapuulajike ' Dolgo ' kuuluu tähän ryhrrään . Se kukkii ja tuottaa he
delmiä runsaasti vain jd<a toinen vuosi. Nämä ovat punaisia, keltarraltoisia , 
3 cm paksuja ja niissä on verhiö jäljellä . Kestävyytensä -viihtyy erinomai
sesti rrrn . Maaningalla - kauniin kukintansa ja syötävie n hedelmiensä takia 
' Dolgo ' oo arvokas lajike . 

Baccatae-serieksen punakukkaiset lajikkeet kuuluvat risteytymälajiin M. x 
adstringens Zabel (~ . baccata x ~ - ~ var . niedwetzkyana) , isabellaonOllE
napuu . Parhaimpia lajikkeita on rrrr. . ' Alrrey ', joka on llEillä osoittautunut 
llElko kestäväksi (Kallio & Karhiniemi 1976) . Puu oo runsaskukkainen , kukat 
ovat suuria 5 cm leveitä . Purwuranpunaisten terälehtien tyvet ovat vaalei
ta muodostaen kukan keskelle selvästi havaittavan tähtikuvion, jollainen 
on myös laj"ikkeella ' Hopa '. 'AlllEy 'n parisenttiset OllEnat ovat pyöreitä , 
selvästi kulmikkaita , punaisia ja ne säilyvät p..1ussa marraskuuhun asti. Se 
on arvostettu lajike myös Keski-Euroopassa (Kordes 1965). 

Meillä on lajike ' Hopa ' kuitenkin selvästi yleisenpi kuin ' Alrrey ', jota se 
suuresti muistuttaa . Lajike on hyvin koristeellinen kukinnan aikana , rrutta 
myös syksyllä hedelmien aikaan . Hedelmät ovat syötäviä , vaikka ovatkin pie
niä. 

Tbinen yleinen lajike on ' vlabiskaw', joka poikkeaa edellisistä rotevan kas
vutapansa puolesta . Kukat ovat turrrnanruusunpunaisia ja satunnaisesti kerran
naisia . Kukinta on erittäin runsasta ; myöherrrnin se näyttää rruuttuvan jonkin 
verran jaksottaiseksi. Karmiininpunaiset hedelmät ovat jookin verran kul
mikkaita . Ilmastonkestävyydeltään se on osoittautunut hyväksi (Kallio & 
Karhiniemi 1976). 

ViillE vuosina ovat suomalaiset taimitarhat levittäneet runsaasti ' Royalty ' 
- nimistä lajiketta . Se on uusimpia isabellanarenap..Iita, tullut kauppaan vas
ta vuonna 1962 Kanadassa (Kriissmann 1977) . Sen lehdet ovat läpi kesän rus
keanpunaisia. Kukat ovat karmiininpl.lllflisia ja hedelmät turrrnanpunaisia 1 ,5 
cm paksuja . Lajikkeen sanotaan menestyneen rreilläkin hyvin . 

Muita harvinaiserrpia llEilläkin tavattu_ja adstringens- lajikkeita ovat 'Helen ', 
' Nipissing ', 'Simcoe ' ja ' Timiskaming ' joista ainakin 'Nipissing' ja 
'Simcoe ' ovat menestyneet llEillä kohtalaisesti . 
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Kuva 4. Malus rroerlandsii ' Profusion ' tUilt!Brlp.maisine kukkineen. 
Fig. 4. Dark red flowers characterize Malus rroerlandsii 'Profusion' . 

Kuva 5 . Marjaorrenapensaan , Malus sargentii, pienet Cllrellat säilyvät pitkään 
pensaissa . 
Fig. 5 . Tiny pcrres of M3lus sargentii persist on the branches long after 
leaf fall. 

Sorbifolia 15 (1/ 1984) 
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Sektio Sorbamalus 

Sektiossa Sorbonalus le.~det ovat silmuissa taitteisia. Verhiöt varisevat 
yleensä kukinnan jälkeen . Meillä koristekasveina viljellyt lajit kuuluvat 
seriekseen Sieboldianae Rehd . 

Ruusuanenapuu , ~- floribunda Sieb . ex Van Houtte, lll.lodostaa tiheän ohutver
soisen riippuvaoksaisen latvuksen. P:i,tkäversoissa tavataan myös 3- liuskaisia 
lehtiä . Kukinta on erinaraisen nmsasta . Kukat ovat puhjetessaan ruusunpu
naisia , myöherrmin valkoisia sijoittuen pitkin oksia . Hemeenkokoiset hedel
nät ovat keltaisia . Tänä todennäköisesti Japanista nmsaat sata vuotta sit
ten tuotu laji on yhä vielä arvokkainpia koristeorrenapuita. Su011essa se on 
harvinainen siitä huolimatta , että se näyttää rrenestyvän ainakin Etelä
Suomessa kohtalaisesti (Kallio & Karhiniemi 1976) . 

Veri011enapuu , M. x scheideckeri Späth ex Zabel, on hidaskasvuinen pensas tai 
pieni puu , jonka vaaleanruusunpunaiset kukat ovat jonkin ve=an kerrannaisia . 
Erity~sesti laJiKetta ' Hillieri ' on arvostettu terveen lehdistön ja helpon 
hyödettävyyden takia . Puutarhantutkilll.lslaitoksen kokeissa se paleltui pahas
ti (Kallio & Karhiniemi ) . 

Toinen veriamenapuulajike on ' Red Jade '. Puun ulkenäkö on aralaatuinen . Sen 
pitkät ohuet oksat suuntautuvat alasPäin usein naata koskettaen . Kukat ovat 
puhtaanvalkoisia 4 cm leveitä. Hedelirät ovat lll.lnannuotoisia, vain l , 5 cm 
paksuja , kirkaanpunaisia. Kukinta en runsasta joka vuosi . Puun syysväri oo 
keltainen , 011enat säilyvät puussa pitkälle talveen. Puutarhantutkilll.lslaitok
sen kokeissa Piikkiössä se rrenestyi varsin hyvin (Kallio & Karhiniemi 1976 ) . 

Vanhastaan tunnettu punakukkainen lajike on 'Oekonomierat Echtermeyer ', jo
ka viedään lajiin~- x gloriosa Lenoine (~ . ~ var . nied~tzkyana ' x 
M. scheideckeri ) . Sitä käytetään latvuksen korkeudelle oksastettuna riippu
Van kasvutapansa vuoksi. Lehdet ovat ruskeanpunaisia puhjetessaan , myöhemmin 
pronssinvihreitä , pitkäversoissa usein liuskaisia. Hedelmät ovat punaruskei
ta läpimitaltaan 2 , 5 cm. Tänä kauniskukkainen ja -hedelmäinen laji en kestä
vä Etelä- Suomessa . 

M. x zumi (Matsum.) Rehd . (M. baccata var . mandschurica x M. sieboldii ), 
erityisesti sen rruunnos var-:- cäiOCä:i}E Rehd . on arvokas ~puu runsaine 
valkoisine kukkineen ja pienine punaisine amenoineen , jotka pysyvät puussa 
pitkään keltaisten lehtien jo varistua . Puu näyttää olevan ainakin Etelä-Suo
messa kohtalaisen kestävä (Kallio & Karhiniemi 1976) . 

Su011essa on jonkin ve=an kokeiltu myös japanin011enapuulajikkeilla , M. 
sieboldii (Regl. ) Rehd . Sen lehdet ovat usein 3-lius~isia . Syysväritys voi 
olla llo/Ös punainen . Lajike 'Van fseLtine ' tuhoutui puutarhantutkilll.lslaitoksen 
kokeessa jo heti istutuksen jälkeisenä talvena , k\1!1 sen sijaan lajike 
' Wintergold ' menestyi kohtalaisesti (Kallio & Karhiniemi 1976) . Tällä valko
kukkaisella lajikkeella on pienet pyöreät keltaiset 011enat . 

Lajista ~- x moerlandsii D?orenbos (~ . purpurea ' Eleyi' x ~- sieboldiil on 
lajiketta ' Profusion ' kokail tu Suomessa puutarhantutkirruslaitoksella hyvällä 
menestyksellä (Kallio & Karhiniemi 1976) . Lajikkeen kukat ovat huomiotaherät
tävän turmanpunaiset . Lehdistö on llo/ÖS hyvin tunna , aluksi punainen , llo/öhem
min pronssiin vivahtavan vihreä. Pienet marjarraiset hedelmät ovat usein här
mäisiä . Kordes (1961) nainitsee tämän eräänä parhaista lajikkeista . 
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Molus 'A l mey ' 

M . 'Hopo ' 

M . 'Nipissing' 

M . 'Wo b isk ow ' 

M. boccoto j ock ii 

M . floribundo 

M . 'Ökonom ie rot EchtermiJ.'f _____ .J 

M . 'Liset ' 

M . 'Profus ion' 

M. 'Hyv i ngi e ns is' 

M. 'John Oown ie 

M. 'Cowichon' 

M. 'Mokom ik ' 

M. 'Oksala ' 

M. 'Scugog ' 

M. 'Kobendzo' 

M. 'Korn icensis' 

M. 'W ierdo k' 

M. 'Red Jod e' 

M. sorgent ii 

M. 'W i ntergold ' 

M. zumi colo co rp o 

c: 

5 10 
kesäkuu 
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Kuva 6 . Koristeomenapuiden kukinta vuosina 1970-1974 Puutarhantutkii!Uslai 
toksella Piikkiössä . Kukinnan ajoittumista kuvaa vaaka- asermossa oleva pyl
väs, kukinnan runsautta pylvään paksuus ja p.maisen värin intensiteettiä 
varjostuksen tummuusaste (Kallio & Karhinierni 1976) . 

Fig. 6 . Apple variety flowering periods at the Horticul tural Research 
Institute (Piikkiö , SW Finland) , in 1970-1979. Horizootal colurm length 
corres]:X)nds to the extent of the period ,column thickness to flowering 
abundance and darkness to the intensity of the red colour (Kallio & 
Karhinierni 1976). 

Yleisimpiä koristeomenapuitamne on vain pari rretriä korkeaksi pensaaksi kas
vava marjaanenapensas , M. sargentii Rehd . Lehdet ovat kesällä vihreitä , syk
syllä punakeltaisia. valkoisia pienehköjä kukkia on runsaasti pitkin oksia 
ruusuorrenapuun tapaan . Pienet tuskin !-senttiset rrarjamaiset arena t pysyvät 
pensaissa kevääseen asti . Marjaonenapensasta pidetään yleisesti kauneinpiin 
lajeihin kuuluvana. Suorressa se on menestynyt säännöllisesti Fbri - Tarr{lere -
Lahti - Imatra linjalle asti (Kallio 1966). Pohjoisempanakin se oo toisin 
paikoin talvehtinut hyvin , rrrn . Vaasassa ja Kuopiossa. 
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Suorressa on kokeiltu joitakin Clllororreles (Dcne.) Rehd. - sektion lajeja , nut
ta yleensä varsin heikoin tuloksin. Puutarhantutkinuslaitoksen kokeessa 1960-
luvulla olleet M. x soulardii (Bailey ) Britt. - lajikkeet paleltuivat välit
tänästi istutuk5en jälkeisenä talvena . Muutarran vuoden kuluttua tuhoutui 
lajike 1 Evelyn 1

, joka kuuluu lajiin M. x denboerii Kruessm. (Kallio & Kar
hiniemi 1976). Schalin (1953) ilnoittaa kauniin M. coronaria (L. ) Mill . -la 
jikkeen olleen rreillä valitettavan arka , joskin hän viittaa siihen mahdolli
suuteen , että jotkut sen lajikkeet saattaisivat olla kestävämpiä . 

SU!l!nary: Ornarrental apples in Finland 

'!he I!Ost comron ornarrental species of .Malus in Finland is M. baccata . It is 
very hardy and grows as far in the north as the Polar Circle. Malus 
prunifolia is another comron and hardy species , and particularly its cultivar 
1 Hyvingiensis 1

, with a hanging crown has been popular . Arrong the varieties 
and cultivars with red flowers Malus ~ var. niedZ~.oetzkyana 1Makarnik 1 

and 1 Scugog 1 M. p.Irpurea 1Kornikensis and 1 Wierdak 1 as VJell as M. adstringens 
1 Almey 1

, 
1 HOpa 1

, 'Royalty ' and 1 Wabiskaw 1 are all satisfactorily-hardy at 
least in southern Finland , and the sarre holds true for ~- gloriosa 
1 0ekonomierat El::hterrneyer 1

, a tree with drooping twigs . .Malus sa.rgentii is 
"the I!OSt comron apple shrub , which also thrives VJell in southern Finland 
and satisfactorily even in central Finland. '!he characteristics of the 
species and cultivars are described and a key to the ornarrental .Malus species 
for Finland is presented. 
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JÄSENPALSTA 

UUdet jäsenet 1/84 

Ahti Tauno 
Airaksinen Pekka 
Aminoff Arja 
Andersson Bjarne 
Bäckström P.J. 
Eklund Harry 
Ellrola Sepp:l 
Forssträn Airro 
Frändilä Teuvo 
Halko Pekka 
He:inala Riitta 
Huovinen Juha 
Huttunen .Markku 
Hyvärinen Ari 
Häkli Satu 
Hämäläinen Ritva 
Joentausta Päivi 
Kalaoja Mauri 
Karjalainen Jouko 
Kettunen Taina 
"Kilpiö Elina 
Kinnunen Irene 
Klerretti Jouni 
Koisti Olli-Pekka 
Koskinen Ahti 
Kl.liTp.llainen Arja 
Leskinen Pekka 
Littunen Anne 
Loiva Risto 
M'ltilainen Sirpa 

:i~o ~~j! 
Mönkkönen Petteri 
Nieminen Annikki 

TAPAH'IUU KOTIMAASSA 

Lahti 
Helsinki 10 
Billnäs 
Inkoo 
Wmtaa 51 
Ravijoki 
Muhos 
Kempele 
Turku 10 
Helsinki 12 
Joensuu 11 
Karkkila 
Viinijärvi 
Oulu 56 
Helsinki 40 
Kempele 
UUsikylä 
Neittävä 
OJlu 57 
Helsinki 18 
Helsinki 15 
Kenpele 
Kempele 
Forssa 
Tarrpere 10 
Oripää 
Vantaa 60 
Turku 84 
Pörsänmäki 
Kempele 
Kempele 
Reitkalli 
Kempele 
Vantaa 71 

2 .-7.4 . Metsäviikko Helsingissä 
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Nieminen Pirjo 
Niskanen '1\lija 
Ollakka Irja 
Onnela Veikko 
Oosi Elina 
Paananen Irrra 
Pakarinen Ahti 
Patakangas Kirsi 
Piironen Pekka 
Pylväs Aino 
Pänppi Elise 
Raatikainen Soile 
Rake Saila 
Rautiainen Leena 
Rintakallio Juha 
Rossing Birgitta 
Rtnkolainen Eeva 
Saari Elina 
Saar :inaa Tim:> 
Seppälä Kaarina 
Sirviö Riitta 
Suominen Olavi 
Tikka Sirpa 
Tikka Veikko 
Tillrnan Eila 
'1\lukkanen Bertta 
Tyrväinen Jukka 
Ukol'.aho Esa 
Varh:im:> Antero 
Venäläinen M'lrtti 
Viitaniemi .Marja 
Vuoristo Raija 
Yli- Rekola Matti 

Kempele 
Sonkajärvi 
Kempele 
Helsinki 56 
Reitkalli 
OJlu 55 
Tampere 10 
Häneenlinna 10 
Joensuu 16 
Espoo 62 
Helsinki 72 
Lepaa 
Kempele 
Kuusankoski 
Kempele 
Helsinki 16 
Asunta 
Järvenpää 
Salo 24 
Helsinki 40 
Muuruvesi 
Turku 50 
Helsinki 13 
Vantaa 63 
Hirvas 
Jyväskylä 63 
Kausala 
Ravijoki 
Espoo 23 
Helsinki 60 
Espoo 78 
Lumijoki 
Toijala 

13 .-15.4 . Puutarhaliiton 5 . Kotipuutarhan kevätnäyttely , Finlandia- talo, 
Helsinki 

26 .-29 .4. Puutarhan kevät -84 näyttely , Inpivaaran jääkiekkdlalli, '1\lrku 

26 .-29 . 4 . Kesä -8~ , vapaa- ajan ja harrasteiden erikoiS!ressut , Tarrpereen 
jäähallit 

27.-29.4. Salon 3. puutarharnessut , Salon kauppaoppilaitos 

28 . 4 . Dendro1ogian Seuran Tarrpereen Seudun Kerhon perustava kokous 
Lenpääiässä , Sotavallassa. Sarnpsa Aaltion luona klo 14 , ks. sivu 25. 

16.- 17.6. Dendro1ogian Seuran viikonlopp.Jretki (Lahti-Heino1a-Elimäki) 
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PÄIVI RYÖPPY- EKBOM 

'IDIMINl'AKER'l'CMS 1983 

Vuosi 1983 oli seuran neljästoista . Tärkeimmät toimintamuodot olivat lehden 
julkaiseminen , retkeilyt , savotat , kckoukset ja vuoden puun tunnetuksi te
keminen . Lisäksi seuran viiri valmistui vuoden aikana. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi professori Max . Hagrran ja varapuheenjohta
jana agroncmi Bo Knape . Muut hallituksen jäsenet olivat agroncmi Sampsa 1\altio, 
puutarha- arkkitehti C.J. Gottberg , MMK Aulikki Kauppila, IT Aune Koponen , 
hortoncmi Pekka Markkula , MML Jooni Mikola, metsäneuvos Pentti Ritoniemi , 
fil .yo . Päivi Ryöppy- Ekbcrn , ylimetsänhoitaja Reino Saarnio , professori 
P .M.A. Tigerstedt ja t-M1 Marjatta Uosukainen . Varajäsenet olivat ylip.mtar
huri Pentti Alanko , FL Tapio Lindholm ja arkkitehti Anne Mäkynen . 

Seuran sihteerinä toimi Päivi Ryöppy-Ehllom ja varainhoitajana Anne Mäkynen . 

Hallitus kc:koontui vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa: kolme kertaa en
nen vuosikokousta ja kuusi kertaa sen jälkeen . 

Kokoukset ja esitelmätilaisuudet 

Vuosikckous pidettiin 17 . 2. Tieteellisten seurain talossa . Läsnä oli 22 
jäsentä . Varsinaisten kokousasioiden jälkeen Max . Hagrran kertoi kesän -84 
matkakohteesta Skotlannista. 

Kevätmetsäpäivien "Vuoden Puu" - esitelmätilaisuus pidettiin 14.4 . Esitelmiä 
oli kaksi : Maarit Kalelan "Ktrusen ekologia" ja Ole Oskarssonin "Kuusen eri
koismuodot" . 

Syyskokoos/pikkujoulu järjestettiin jo vakiintuneeseen tapaan Karjalatalol
la . Päivä oli 22 .11. ja mukana 31 jäsentä . TilaiStrudessa nähtiin Reijo 
Hahkalan kuvia Skotlannin retkeltä ja kuultiin asiaa ja asian viertä kuusesta 
P.M. A. Tigerstedtin kertomana . 

Retkeilyt , savotat , matkat 

Kesän ensimmäinen p..Iistckävely tehtiin 2 . 6. Kaisaniereen Pentti Alangon joh
dolla ; mukana oli 28 innokasta dendrologia . 

Toisella kävelyllä SibeliUSp..listossa 16 . 6. ja kolmannella Pitäjänmäellä ja 
Munkkinierressä ll .8 . oli mukana parikymrentä henkeä . 

Savottoja tehtiin kaksi : ensimmäinen 18 .6. Tarrrnistoon 15 jäsenen voimin ja 
toinen 10. 9 . Niskalaan vain kolmen jäsenen voimin . 

Kotimaassa retkeiltiin Pohjanmaalla Kokkola - Vaasa välillä . Ajankohta oli 
20 .-21.8 ., vetäjänä Bo Knape ja mukana 18 retkeläistä . 

Ulkomailla käytiin ensimmäisen kerran 14.-15 . 5 ., jolloin tehtiin viikonlop
p..Imatka Ruotsiin Ekolsundiin . Osanottajia oli 14 . 

Yhdeksän jäsentä matkaili seuran varsinaisella ulkanaan matkalla Skotlannis
sa 7 . -16.6. 
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Lisäksi Keski- Suomen kerholla oli omaa toimintaa : m. puistokävely Jyväsky
lässä ja savotta Hörtsänän arboretumissa. 

Seuran tiedotustoiminta 

Seura julkaisi jälieen , tällä kertaa Suomen l!Ets.iyhdistyksen kanssa, "Vuoden 
Puu" - julisteen , aiheena kuusi. Julisteen piirsi Marja Koistinen , taittoi 
Markku Tanttu ja käytännön järjestelyistä vastasi Pertti Uotila . Sitä on 
jaettu vapaakappaleina eri yhteisöille ja laitoksille sekä myyty seuran eri 
tilaisuuksissa ja postitse. 

Suurpuuoppaan toimittamista on jatkettu Pentti Alangon johdolla . 

Sorbifolia - lehti il!!Estyi neljä kertaa yhteissivumäärän oll€ssa 200 . Lehteen 
kirjoitti 31 henkilöä yhteensä 41 artikkelia , joista kuusi oli myös eripai
noksena saatavissa olevassa nurreroon 2/83 sisältyneessä Kaisaniemioppaassa . 
'Ibimituksesta vastasi toimituskunta kevätkaudella Pertti Uotilan ja Pentti 
Alangon sekä syyskaudella Aune Koposen johdolla . 'Ibimi tuskunnan !lUUt jäsenet 
olivat Tapio Lindholm, Olavi Luukkanen , Jouni Mikola ja P.M.A. Tigerstedt . 

Lehti levisi kaikkiaan 1065 osoitteeseen , joista 16 oli ulkorrailla . Painos
näärä oli normaalisti 1300 kpl ; yli jääneet nurrerot on varattu myyntiin, 
ffi'l.inontaan ja tiedotukseen . NU!!Erosta 1/83 otettiin ylipainos , joka posti
tettiin ffi'iinosmielessä Biologian ja ffi'l.antieteen opettajille. 

UUtena toimintamuotona mukaan tuli osallistuminen Finlandiatalon suureen 
puutarhanäyttelyyn 15 .-17 . 4 . seuran osastolla oli myynnissä lehtiä , julis
tei ta s ekä jäsenille l!Erkkejä . Lisäks i annettiin kysyjille neuvoja ja han
kittiin uusia jäseniä . 

Seuran jäsenistö 

31.12 . seuran jäsenmäärä oli yhteensä 977 . Näistä rreksavia VlX)Sijäseniä oli 
718 , opi skelijoita 211, ainaisjäseniä 47 ja kunniajäseniä kaksi . Ulkorrailla 
rreksavia jäseniä oli kuusi . Lisäksi lehdellä oli 10 vuositilaajaa . 

Seuran uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin hortonani Leif Sirrberg ja professo
ri Sakari Saarni joki . 

Puheenjohtaja prof . Max . Haqtn3.0 täytt i 60 vuotta 19 . 4 . 

Talous ja varainhoito 

Tilintarkastajat olivat Osmo Heikinheimo ja Mikko Ylänen , varatilintarkasta
jat. Kaj Friffi'in ja Axel Tigerstedt . 

Tuloslaskelffi'l. osoitti , että seuralla oli jäsenffi'l.ksutuloja 35 185 mk sekä kor
kotuloja 727. 94 mk . Kul ujäämä oli 35 683 . 71 mk ; ylijäämä oli näin ollen 
229 . 23 mk . Osa lehden kuluista peitettiin Suomen Akatemian 6 000 markan avus
tuksella . 

Seuran tilaisuuksissa ja postitse on myyty vuoden puu - julistetta , seuran 
merkkiä s ekä Ka i vopuisto- ja Kaisaniemiopasta. Julisteesta saadut tulot 
5 724 mk samoin kuin Kaivopuisto-opastulot 232 mk ovat IIE11l1eet suurpuuopasra
hastoon , jossa vuoden vaihteessa oli rahaa 16 744 . 30 mk . M=rkeistä ja Kaisa
n~asta ei toistaiseksi vielä ole ollut tuloja. 

'Ibimintakertanus on hyväksytty hallituksen kokouksessa 19.1.84 . 
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JARMJ SEROLA 

KESKI- SlXlMEN DEliDROLOSIRI\1 'IOIMINTA ~ 1983 

Keski - suorren Dendrologiankerholla , ens.i.Imäinen kokonainen toimintavuosi ta
kanapäin ja toinen jo hyvällä aiulla. 

Vuoden 1983 sisälsi tapahtumia 5 kpl : tta, osanottajia näissä tapahtumissa 
yhteensä n . ll 7 . 

15.2 . Talvikokous 

. Kokous pidetiin Jyväskylän kaup.mgin Puistotoimiston uusissa tiloissa , Kuok
kalan kartanossa . Mu.kana 26 innokasta dendrologia. Päivän ohjel.rn:l. oli seu
raavanlainen : Terttu Raatikainen aloitti kertaraHa kasvien tieteellisistä 
nimistä , niiden ääntämisestä, kirjoittamisesta , sekä nimien synnystä. _!.Iauri 
Lehtinen puistotoimistolta kertoi , mitä lajeja istutettu Jyväskylän viher
aluepuutarhan tiealuepuutarhaosaan. Taimien hankinta tiealuepuutarhan 
istutuksiin osoittautui vaikeaksi tehtäväksi, koska taimien alkuperää kos
kevat tiedot puuttuivat useimnista taimistoista . Istuttarnatta jäi nro. 
Prunuksia tämän takia . Viheraluepuutarhaa tullaan tarkenroin esittelemään 
siitä kertovissa kirjoituksissa . 

Kalevi Pulkkinen esitti diasarjan , joka kertoi jyväskyläläisistä puistoista . 
Lähemmän tarkastelun kohteena Ruusupuisto ja seminaarin alueen istutukset . 
Janno Serola esitti kuvasarjan kaup.mgin tairniston perennoista ja vähän 
pensaistakin . Päivän päätteeksi tutustuimne 40 talviseen kasvinäytteeseen , 
tuttuja tuntuivat olevan lehdettömätkin oksat . Näytteet tallensi Terttu 
Raatikainen biologian laitoksen kokoelmiin. Puistotoimisto tarjosi laski
aiskahvit ja pullat . 

2 . 6 . Puistokävely 

Kävelyllä tutustuttiin Alvar Aallon - ja Keski-Suomen museon alueella ole
viin istutuksiin , sekä Seminaarinmäen Aaltomaisiin rraisemiin . Kävelystä il
I!Oitettiin Keskisuorralaisessa ja Suur-Jyväskylän lehdessä toiveena saada 
rrahdollisimnan I!Onet innostumaan Dendrologiankerhon toiminnasta . Omistuim
rrekin tässä kohtalaisen hyvin , paikalla oli n. 30- 35 dendrologia ja kahden 
lehden edustajat , myöhenroin seurueeseen liittyivät Helsingistä tulleet vah
vistukset Peter Tige.>:stedtin jdldolla. Oppaina toimivat lll.lseoiden alueel
la Eila Korpiaho ja seminaarinmäen alueella Ensio Haikonen , lll.lkana kasvi
asiantuntijana Marjatta Uosukainen ja Helsinqin vieraat . Kierros oli kaikin 
puolin onnistunut , seuraavan päivän lehdessä etusivulla ollut värikuvakin 
oli oikein hyvä ja dendrologiaa tutuksi tekevä. 

12 . 5. Kevätkokous 

Jyväskylän Yliopiston Biologian laitoksella. Illan ohjel.rn:l.ssa käsiteltiin 
seuraavia asioita: 
Marjatta esitti kuvin ja sanoin .M.J.stilan arboretumin kasvillisuutta. 
Esitys oli pohjustus kerhon 1'\.Jstilan retkelle, tietäisinJne mikä meitä odot
taa ja mitä voinroe odottaa 18 . 6 • 

Marjatta esitteli kerholaisille Puutarhaliiton julkaiseman Viljelykasvien 
nimistön käyden läpi uuden nimistäl. syntyvaiheita ja minkä takia tarvit
tiin uusi nimistä . 

J . Serola , Kuokkalantie 6 , 40450 Jyväskylä 
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Kava l. Reijo Hahkala 
tähyää uusia raivauskoh
teita . - Kaikki kuvat 
Hörtsänän arboretumis
ta 
Fig . 1 . Reijo Hankala 
looking at new clearing 
sites . - All photografhs 
from the arboretum of 
Hörtsänä Manor , Ori vesi 

Loppuilta kul uikin seurustelun merkeissä, pohdittiin kerhon tulevaa toimin
taa . 

18 . 6 . M..Jstil an retki 

Kaunis kesäinen aamu klo 6 . 00, n. 30 innokasta dendrologia lähdössä M..Jstilan 
arboretumiin , toivossa nähclliRhododendronit täydessä kukassa. Menematkalla 
teimre jo yhden matkan Reijo Ha.hJ<ala kertoi linja-auton matkatessa kohti 
Mustilaa dendrologian seuran Skotlanninmatkctkuulumisia . Siellä "Rodotkin", 
kuulemma , kasvoivat luonnonvaraisina Tähän saanme varmisUlksen kunhan näem
me kuvat. 

Kun. olimme hörpänneet aamukahvit Piiassa ja Rengissä, saapui opp3ailllW2 paikal
le pyöräll ä ja sadetakissa , taisi tuntea Mustilan pienilmaston (retken 
a ikana ei satanut . ) Saimmekin tutun ja asiantuntevan oppaan sillä Marjatta 
Uosukainen oli lupautunut esittelemään meille Mustilan metsien ihmeellisyyk
s i ä . 

Aamupäivän ja alun iltapäivää kiertelimme puiden, pensaiden ja perennojen 
seassa , saaden vihkoihimre paljon outoja kasvin nimiä , varmaan tror><>n m.nm
kin myöherrmät iltapuhteet menivät nimiä ja nimistöä tutkiessa. Rhododendronit 
eivät pettäneet meitä, vaan kukkivat vielä varjoisassa metsässä. 

Dendrologeille riitti tunnirtettavaa myös ruokailun aikana, harvoin näyttei
tä vain pääsee maistamaan. Marjatan äiti oli ta.ikonut vihanneskej ton, josta ei 
lajeja ja lajikkeita puuttunut . Erinomaisen hyvän keiton jälkeen siirryimme 
Marjatan kotitalon pihamaalle tutustumaan sen satoihin erilaisiin kasveihin . 
Lapion löydettyänrne osa kasveista siirtyi linja-auton tavaratilaan ja kohti 
Keski - Suomea . Tämä Marjatan järjestämä yllätys, ruokatauko kotonaan , jäi kai
kille mieliin mukavana yllätyksenä . 

Vatsat täynnä suuntasimme kulkunrne jälleen arboreturniin ja sen pohjoisrin
teille , tutustumaan_ sen havupuuistutuksiin . Kellon ollessa 17.00 läksimme 
kohti Jyväskylää . Retken anti oli hyvä , kiitokset siitä Marjatalle ja Marja
tan äidille, sekä vihanneskeitolle . 
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Kuva 2 . Iltapäiväkahvit luonnossa . Oikealla Hörtsänän errä.ntä kahvipannu 
kädessään. Kuvassa myös : Veikko , Maire , Hillevi , Eila , Sirkka- Liisa . 
Fig . 2 . Coffee served in the aftemoon by the lady of the house . 

27 . 8 . Hörtsänän savotta 

Aamulla varhain marssi sotaisan näköinen joukko Jyväskylän linja- autoasenan 
takana käsissään vesureita , kirveitä , rroottorisahoja , lapioita yms . mitä 
tarvitaan kun lähdetään savottaan. 

Hörtsänään saavuttuamre ja tervehdittyänrre Hörtsänän isäntäväkeä , herra ja 
rouva Opasta , kutsuttiin rreidät aanukahville . Kahvin jucnnin aikana sairrrne 
kuulla Hörtsänän vaiherikasta historiaa . Kahvin jälkeen tutustuirrrne kartanon 
l!Useoon aittarakennukses sa . Sieltä löytyikin mielenkiintoisia esineitä , jot
ka toivat elävästi mieleen kartanon vaiheet vuosien varrelta . 

Isäntäväen opastuksella loirrrne yleissilmäyksen arboretumiin katsoen sanalla 
pah:iltlpia paikkoja , mistä vois.imre työn aloittaa . sairrrne vapaat kädet tehdä 
puistossa mitä parhaaksi näirrrne . Näin alkoivat 17 ahkeraa dendrologia Reijo 
Hahkalan johcblla raivata vesakoita ja liikaa levinneitä pensaskasvustoja . 
Työ sai arkeologisia piirteitä , kun vesakoista löytyi kivisiä rakennelmia 
100 vuoden takaa . Rai vasirrrne esiin kynrneniä rretrejä kiviportaita , kivistä 
rakennetun näköalapaikan ja keskusaukion laidalla olevan laululavan . Vaati
v:iltlpia töitä oli raivata lisää elintilaa Fterocaryalle , siipipähkinälle . 
1-bottorisahamiehet kaatoivat ympäriltä l!UUt:.am:ln pihlajan , siipipähkinää va
hingoittamatta . savottalaiset olivat jakautuneet pieniin ryhmiin , jotka ku
kin tahollaan tekivät innostavaa työtään. Eräs rvhrrä raivasi esiin kuiva
neen vesilanmikon reunakivet . Lanmikko saikin al kuperäisen l!Uotonsa ja jäi 
vettä odottamaan . 

Iltapäivällä sairrrne nauttia maukkaan aterian . Vatsat pyöreinä palasirrrne rret
sän siimekseen . 'l\lskin kerkis.imre vesuria heilauttaa , kun kuului enännän 
kutsu kahville . Kahvi tarjoiltiin !!Ukavasti luonnon helmassa . Pari tuntia 
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Kuva 3 . Sirkka- Liisa on 
tehnyt Spiraea- pensaikosta 
löydön , laululavan kulma
kiven . 
Fig . 3 . The cornerstone of 
an ancient chorus stand 
was found in the thicket 
of Spiraea 
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kuului rretsästä ryskettä j a rytinää , s itten keräsinme työkalut auton luokse 
ja palasinme rretsään tekemään tarkastuskierrosta . Kierrokselta palasinme 
t yytyväisin mielin , lauantaipäivä oli kulunut hyvän työn merkeissä . 

Savotta oli niin kaikille mie leen , että Hörtsänään päätettiin palata kesäl
lä - 84 . Mukana olleen tamperelaisen dendrologin K. Ounin ehdotuksesta haas
taisinme T~een vastaavan kerhon savottaan kesällä - 84 . Mitenkä on , Tam
pereen dendrologit , onko kerho j o perust ettu? . 

Hörtsänän isäntäväelle kiitokse t , e ttä sai.rcrne v i ettää kauniin lauantaipäivän 
Hörtsänän arboretumissa . Paljon enemmän olis imne saaneet aikaan , jos e i 
isäntäväki olis i houkutellut niin useas t i kahvi - ja ruokatauoille . Kiitok
set rreidän kaikki en ]X!Olesta. 

Tässä pääpiirteittäin vuoden 1983 t oiminta . 

Tarkempi kertorm.ls Hörtsänästä j a sen arboretumista Dendrologian seuran 
tiedotuksissa no 3/1974 ja 3/ 1975 . 

Report on the activities of the Society of Dendrology in the Central Finland 

KAIJ<KI UUDEI' KESKISlJJMAIAISET DENDROLO:;IAN SEIJP.AN J1i.sEM:T; ill·OI'.I'TIIJ<.'\!1. 
NIMENNE JA OSOITIEENNE MYÖS KESKI - SIXlMEl'l DENDP!)UX;IAN KERHCXN . NÄIN VAR
MISTAT POSTIN SAANNIN MYÖS MEIL'T"Ä . 

JARMO SEROLA , KUOKKALANTIE 6 , 40450 Jyväskylä , puh . koti 941- 261662 
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KESKI -Sl01EN DENDROLCGIAN KERHCN 'IOIMJNrA 1984 

14.3 . TALVITAPAHTUMA, BIOLCGIAN IJI.I'IOKSELLA, alkaen klo 18 . 00 . 
Yliopistok . 9 

- kuvia Dendrologian seuran Skotlannin retkeltä Reijo Hahkala 

- viherrakentarniseen käytettävirn puuvartisten kasvien kantakeruu 
käynnistyy yhteispoh joi511'aisena projektina . Marjatta lbsukainen 

- kuvakertomus vuoden 1983 to:illl.innasta 1 

- vuoden p.mn Metsäomenap.mn esittely 1 M. lbsukainen 

23 . 5. KEVÄ'ITAPAHTUMA , klo 17.00 alkaen 

- tutustutaan Jkl : n Vanhan hautau511'aan kasvillisuuteen ja vähän 
historiaankin 

- tutustumme Tourujoenlaakson kasvillisuuteen 

- Taulumäen kirkon ympäristön kasvillisuus 

13 . 6 .• KESÄTAPAHTUMA , VAARlNlX)RI , lähtö klo 15 . 00 

- tutustuminen Vaaruvuoren kasvillisuuteen 

- Oittilan Jalavalehto . Oppaana retkellä toimii Veli Saari 

36 t.ai 3 7 viikonloppu , HöRI'SÄ..'IlÄN SAVOrrA 

- savottaan haastetaan Tampereen vastaava kerho 

- savotta trehdollisesti kaksipäiväinen , jolloinka sunnuntaina tulo-
matkalla tutustuttaisiin Kerpolan havaintotilaan J"åmsän Auvilan 
kylässä 

- havup..~iden ja lehtip..~iden havaintoistutuksia 

l okakuun lopulla SYYSTAPAH'I'ill-1A 

- pidetään sisätiloissa 
- ohjelma päätetään myöhernnin 

Tässä aluksi , keksitään lisää ohjelmaa jos intoa riittää . 

TAMPEREEN SEUOON DENDROLCGIAN KERHCN PERUSTAVA KOKOOS 

ja tutustuminen Sotavallan havup..~uarboretumiin , Lerrpäälässä , Sotavallassa 
Sampsa Aaltion luona lauantaina 28.4 . 1984 klo 14 . 

Lisätietoja: Leena Aaltio 1 p..lh. 931- 748920 tai Kalle OUni p..!h . 931-28521 
ja 615089. 

PUIS'IOKÄVELYT TAMPEREELLA 1984 

Tiistaina 5 . 6 . kello 18 'I'arrpereen arboretumiin 

Keskiviikkona 12 . 9 . kello 18 Tampereen Näsinkallion p..listoon . 
Kokoontuminen Häneenpuiston päässä, suikulähteen lua1a . 
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JYVÄSKYLiiÄN ON PERUSTEILlA VTIIEFALUEPUUI'ARHA 

Viheraluepuutarha on yhdisteJmä arboretumia ja kasvitieteellistä puutarhaa . 
Jyväskylän kasvitieteellinen puutarha poikkeaa muista kasvitieteellisistä 
puutarhoista ja arboreturneista, siksi siitä käytet;ään työnimenä viheralue
puutarhaa . Viheraluepuutarhahanke on saanut alkunsa prof. Mikko Raatikaisen 
esityksestä 1974 sekä maist . Terttu Raat~isen Jyväskylän yliopiston vi
heraluepuutarhan esiselvityksestä 1979 . 

Jyväskylän yliopisto tilasi yleissuunnitelman Teknillisen korkeakoulun mai
semalaboratoriolta , suunnittelu käynnistyi 1980 ja valmistui 1982 . Jyväs
kylän viheraluepuutarhaa toteuttavat yliopisto , kaup.mki ja valtio alueil
laan . 

Dendrologeja kiinnostava osa viheraluepuutarhaa on kasvikokoelmapuistot , 
niitä on rakenteilla ja suunnitteilla useita . Kasvikokoelmapuistot sijoit
tuvat eri puolille kaupunkia ja poikkeavat arboretumeista siten, että 
tietyn suvun kasvit on sijoitettuna havainnointituntumaan toisistaan . Näin 
kasviha=astajilla on tilaisuus testata tietojaan sekä eri lajien ominai
suuksia . 

Teknillisen korkeakoulun maisemalaboratorion suunnitelman mukaan tehdään 
myös erityispuutarhoja esirn. rantapuutarha , vesipuutarha, harjukasvipuu
tarha , tuoksup.mtarha , väritarha, rohdostarha, myrkkykasvitarha IIUutamia 
mainitakseni. 'Ibteutus tulee tapahtumaan vaiheittain sopivien suunnittelu
ja rakentamiskohteiden tultua ajankohtaisiksi. 

Ens:innäisenä ovat toteutumassa seuraavat kasvikokoelmakohteet : 

M3.ttilanniercessä yliopiston ja Jyväsjärven välinen puisto on rakenteilla . 
Tähän puis1:ocn tullaan sijoittamaan Alnus-suvun kasvit , lisäksi IIUUta 
rantakasvillisuutta . --

Vaajakosken moottoritien ja Jyväsjärven väliselle viherkaistalle on suunnit
teilla Salix- kokoelma. 

Betula- suku sijoitetaan Yrttisuon perhepuistoon ja lähiympäristöön (tuleva 
asuntorressualue ) . 

Populus- suvun kokoelma pyritään sijoittamaan IVO:n lämpövoimalan ympäristöön 
J yväsjärven tuntumaan sekä vrr :n tontille ja lähialueille . Poppelien erro
p.mluettelon on laatinut toimittaja Niilo Karhu . 

Kasvien saanti tulee olemaan ratkaiseva tekijä kokoelmakasvipuistoja 
perus tettaessa . Kasvien alkuperä tai vanhermat on tiedettävä käytettävistä 
kasveista . M3.arrrre kasviha=astajilta löytyy varmasti rronia mukaanotettavia 
kasveja , joista on alkuperä tiedossa . Useat kasvit joudutaan aloittamaan jo
ko sienenistä tai pistokkaista . Istutettaviksi valitut kasvilajit tullaan 
kortistoimaan mahdollisi.rman tarkkaan. Tätä tietoa käytetään opasteissa ja 
esitteissä . 

Materiaalin saamiseksi vetoanrre tuottajiin sekä harrastajiin , joilla on 
käyttökelpoista kasvimateriaalia . Tarjouksia/esityksiä voi tehdä Jyväskylän 
kaupungin rakennusviraston puistotoirnistocn , os . Riihimäentie 3 , 
40450 JYVÄSKYLÄ 45 , puh . (941) 294195 kaupunginpuutarhuri Reijo Hahkala . 
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BO KNAPE 

SADfr OCH ODLIN35FÖR5ÖK MED RHOOODrnDIDN I BR:ir:YIDRP 1953 - 1983 

Från att tidigare ha sysslat med odling av perenner och stenparti-
växter vaknade hos mig 1953 även intresset för uppdrivning av buskar och då 
främst azaleor och rododendron. De första fröpåsarna korn från Kungliga 
Trädgårdssällskapet i England (RHS) med Rhododendron albrechtii , R. 
augustinii , ~- luteum , ~- thomsonii och ~ - wardii. Tre av dessa klarade 
endast den första vintem . R. wardii levde ända till 1_968- 1969, rren p1antan 
var svag. Den blarrnade bara-en~ 1965. R. albrechtii och R. luteum har 
visat sig vara fullt härdiga och de har även blarrnat rikligt Cich givit 
grobart frö. 

Försöket, som började 1953, gav "blodad tand" och fortsatte år efter år med 
både frangång och rrotgång . I början skedde sådden i enlighet med Kungliga 
Trädgårdssällskapets i England anvisningar för sådd av buskar och träd , dvs . 
fröet såddes tidigt på vintern och sattes ut i köld och snö för att på 
vårvintem tas in för groning . Nu!rera sker sådden enligt Uosukainen - s (1976 l 
recept och efter egen erfarenhet. Resultatet av sådden är inte heller nu 
100 %, ofta gror ej ens 50 %. Under vissa år har fröet haft dålig grobarhet , 
t . ex . 1972 , 1979 och 1982 . Ibland har den första vintem varit otjänliga 
såsorn vintern 1955- 1956 och våren 1975 . 

De arter jag arbetat med , är enligt RHS- s Rhododendron Handboak (1952 ) och 
enligt Cox ( 1979) sådana sorn borde klara sig i södra Skandinavien. För 
Finland finns i dessa böcker inga uppgifter förutom för ~- brachycarpum subsp . 
tigerstedtii , vilken enligt Cox (1979) torde vara den härdigaste Rhododendron
arten . 

De engelska uppgifterna kan inte alltid tillänpas på finländska förhållanden ; 
t. ex . ~- albrechtii och ~- schlippenbachii har klarat alla klimatväxlingar 
under 30 års tid i Brödtorp trots att de enligt enge1ska uppgifter är härdiga 
bara i skyddade lägen i England . 

~- fastigiatum, sorn beteckas som fullt härdig, klarade ej den andra vintern 
sorn utplanterad på kallbänk . Här kcmner vi in på att ej endast k1imatet , 
speciellt mikroklimatet och nederbörden , och jordmånen utan kanske främst 
proveniensen har en avgörande betydelse för växternas trivsel på den nya 
växt platsen . 

~ - williamsianum sorn utplanterats sorn blomfärdiga p1antor har ej över1evt . 
Därerrot har bade ~- punctatum och ~ - maximum klarat sig bara sedan 1975 
och blonmat varje år fastän sparsamt. 

Av det frö san insamlades under Dendrologiska Sällskapets Kina-resa 1980 
har tillsvidare bara en art dött, de andra bar levt till hösten 1983 san 
utsko1ade på kallbänk . 

Förutorn de i förteckningen nämnda , som ännu 1 ever hösten 1983 ·cen del av 
dessa befinner sig ännu i plantskolan), växer i Brödtorps park också andra 
arter , sorn har visat sig vara fullt härdiga - en del redan under 10-15 
vintrars tid . Av dessa kan nämnas R. aureum (har ej blonmat) , R. canadense , 
~· catawbiense , ~- caucasicum, ~- ferrugifieum, ~ - impeditum, ~-:- keleticum, 
~- maximum , ~· punctatum, ~· russatum, ~- sichotense och ~- viscosum . 
Därtill finns i parken en del cultivarer avolika härstamning . 

Bo Knape , Brödtorp , 10420 Skuru 

Sorbifo1ia 15 (1 / 1984) 



28 

Fig . 1. Olika Rhododendron - arter och ku1 ti varer i full b1om i Brödtorp 1983 . 
Alla bilder tagna av författaren . 
Fig . 1. Flowering rhododendrons in the park of Brödtorp 1983 . Al1 r;hotos by 
the author . 

Fi g . 2 . Guldazalea (Rhodocendron 1uteurn) blomrar rikligt årligen (Också på 
fig . 1 , bakre de1en ). Fröna kom fran Kungliga Trädgårdssällskapet i Ehg1and 
(RHS) 1953 och plantorna blev utplanterade 1955 . Foto 1982. 
Fig . 2. Seeds of Rhododendron luteurn carre from vlisley Gardens, Ehgland, in 
1953 . Seedlings were p1anted out in 1955 and they have fla-;ered profusely 
every year . Photo was taken in 1982 . 
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Taulukko 1. Förteclming över Rhodcxlendron sådd i Brödtorp under 1953-1983 

Table 1. List of Rhododendron sown in Brödtorp in 1953-1983 

ursprung sådden dött ut lever 1983 
origin sowing died living 

aberconwayi RHS 1957 , 1974 
albiflorum BS 1974, -75 , - 77 1979 
albrechtii RHS 1953, 1982 X 

arnbiguum BS 1974, -75, - 77 1982 
anthopogon WH 1982 X 

augustinii RHS 1953, 1954 1955- 56 
auriculatum -"- 1983 
br achyanthum - " - 1954 1954- 55 
brachycarpum 
-"- var . rrontanum BS 1974 , 1977 X 

-"- var . hypolepidotum RHS 1954 1954- 55 
-"- ssp. tigerstedtii B 1983 
cal endulaceum RHS 1980 X 

callirrorphum 
_ .. _ 

1970, 1980 1980- 81 
carnpanulatum Nepal 1982 X 

-"- RHS 1983 ej grott 
carrwlocarpum ? Nepal 1982, 1983 ej grott 
campy1ogynum RHS 1954 1954- 55 
camtshaticum Can 1977 ej grott 
canadense var. albiflora " 1977 - "-
degronianum BS 1974 1975 
discolor RHS 1980 ,1983 
fastigiatum " 1954 1956- 57 
flavidum RHS 1980 ej grott 
fortunei " 1979 1981- 82 

-"- hybrid 1 Kina 1981 X 

-"- hybrid 2 " 1981 X 

" " 1981 ej grott 
hippophaeoides RHS 1954 1954- 55 

" - "- 1980 svaga 1980 
hirsutum BS 1974 1975 
hyperythrum RHS 1980 ej grott 
japonicum-hybr id _n_ 1954 X 

1epidotum WH 1982 svaga 1982 
1ut eum RHS 1953 samt senare X 

nakinoi RHS 1980 ej grott 
rrettemichii " 1957 1958- 59 
micranthum " 1983 ej grott 
nucronulatum Kina 1981 X 

-"- - hybrid ? _n_ 1981 X 

ni veum RHS 1980 ej grott 
orbiculare -"- 1980 - "-
oreodoxa " 1979 sVa.ga 1980 
ponticum -"- 1979 , 1980 1980- 81 
prinophyllum (roseum) " 1980 ej grott 
prostratum BS 1974 , -75 , - 77 1975- 1977 
racerrosum RHS 1954 1954- 55 
-"- " 1980 1980- 81 
ravum -"- 1979 1981- 82 
-"- " 1980 svaga 1983 
reticulatum " 1980 svaga 1980 
russatum -" - 1954 1954- 55 
-"- - "- 1957 1957- 58 
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Fig 0 3 0 Koreansk aza1ea (Ro schli!Jpenbachii) är härdig och b101ll!Br rikligt 
år1igen o Brödtorp 1981. -
Figo 3 o Rhododendron sch1ippenbachii is hardy and flowers abundant1y at 
Brödtorpo Photo in 1981. 

Figo 4 o En värdefull ny sort rred stora 1jusröda b1ormor har frarrkonmit ur 
korsning rrellan Ro wardii och Ro catawbiense 1 Album 1 

0 Fröna såddes 1977, 
foto 1982 o - ---
Figo 4 o A valuable new variety with pink flowers resulted fran a cross 
between Ro wardii and Ro cata..Oiense 1 IUbum 1 

0 Seeds were sown in 1977 0 

Photo in-19~ 
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schlippenbach ii 
smirnowii - cultivar 
soolieii 
sutchuenense 
thomsonii 
wardii 
viscosurn 
yunnanense 

"aza1ea" - hybrid 
" 

hybrid (röd) 
-"- (vit) 
- "- n : o 3 
-"- n :o 4 
-"- n:o 6 
-"- n:o 10 
cv. CUnninghams hnite x 

disco1or x fortW1ei 
catav.biense x rrörk li1a 
japonicum-hybrid 
brachycarpum ssp . 

tigerstedtii 
-"- x wardii 
wardii x catav.biense 

cv . alburn 
brachycarpum x maximum 
fauriei x rufescens x 

maxirrum 

ursprW1g 
origin 

BS 
RHS 
-"-

-"-
B 
RHS 

Kina 
-"-
Fisk 
_n _ 

Nepal 
-"-

B 
-"-

_II_ 

_II_ 

BS 
B 

B 

ej grott 
svaga 

not germinated 
weak 

samt senare and 1ater 

Fig . 5 . En annan ny sort 
frarnkam ur samma för
äldrar som i föregående 
fig. och har fått namnet 
1 Meli ta 1 

• D:n har mindre 
b1amor med röda prickar 
inuti . Brödtorp 1983 . 

Fig . 5. Another new 
cu1tivar from the cross 
be~ R. wardii and 
R. catawbi~Album1 

Wa.s named 1 Meltita 1 
• 'lhis 

variety has sma11er , 
almost white f1owers 
wi th red spots in the 
centre . Photo in 1983 . 
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sådden 
SOIYing 

dött ut 
died 

1954 samt senare 
1974 
1983 ej grott 
1980 " 
1953 
1953 
1981 ej grott 
1980 " 

1981 
1981 
1981 
1981 
1982 ej grott 
1982 -"-
1982 -"-
1982 

1983 
1983 
1983 ej grott 

1983 

1977 
1979 

1979 

1953-54 
1968-69 

1982-83 

1ever 1983 
living 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Fig 7 o Rhododedron 
'Birgitta' o 

32 

Fig o 6 o :Eh tredje lovande 
ny sort ned ljusrosa 
blamor ned samna för
äldrar san i Fig o 4 och 
5 har fått namnet 
' Birgitta ' efter fru 
Knape o Brödtorp 1982 0 

Fig o 6 o A 'Ihird new 
variety with beautiful 
pinkish flCMers from the 
sarre parents as the one 
in Flgures 4 and 5 was 
naned 'Birgitta' after 
Mrs o Knape o Photo in 
19820 
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Ursprung: 
Origin : 

RHS 
BS 

'lhe Royal Horticultural SOciety 1 Wisley Gardens 1 Ehgland 
Bengt Schalin 1 Jorvas 1 Finland 

WH 
Kina 
Nepal 
B 
Fisk 
can 

= \'lest Himalaya 1 Kashmir 
Dendrologiska Sällskapets expeditioo 1980 
Aarno Kasvi, Nepal 1982 
Brödtorp, Pojo, Finland 
Fiskars , Pojo , Finland 
canada Alpine Garden SOciety 

Su!mary : Sowing and cultivation experiments on rhoclodendrons at Brödtorp, 

SW Finland , in 1953-1983 

'!he author has succesfully grown various Rhoclodendroo species in the park 
of Brödtorp Mmor in sw Finland (600 06~ N, 230 29>E). '!he experimentshave been 
carried out with about one hundred different species, varieties and hybrids 1 

of which aba.lt 30 have grown up succesfully. '!he last colunn of the Table l. 
indicates the taxa which were still alive in 1983. A nurrber of sowings have 
been unsuccesful because of unsuitable weather conditions during winter and 
spring tilre . Mmy speci es and cultivars were received as plants , and of 
them the following proved hardy : Rhododendron aureurn (not flowering) , R. 
canadense , B· catal<.biense, B· caucasicurn, B· ferrugineurn , B· inpediturn-; 
B· ke1eticurn , B· maxim.un, B· punctaturn, B· russatum 1 B· sichtotense and 
B· viscosum and many cultivars . It is pointed out that not ooly the climate , 
especially microclimate and rainfall , and the soil are of great irnportance 
for succesful growing of Rhododendrons, but also the source (provenance) 
of the rraterial. 'lhe author has rrade sorre succesful crossings (see Figs . 
4- 7) . 

Literatur : 

Cox, P.A . 1979 : 'lhe larger species of Rhododendron . - 352 s . London . 
Kessell , M.S. 1981 : Rhododendrons and Azaleas . - 176 s. Poo1e D:>rset. 
'lhe Royal Horticul tura1 SOciety Rhododendran Group 1952 : Rhododendron 

Handbook . - 331 s . London . 
Uosukainen , M. 1976: Alppiruusun (Rhododendron sp.) siemenlisäys ja tai

mikasvatus . - Dendr . Seuran Tied . - Dendr . Sällsk. Notiser 7: 44-50 . 

'!21.PAHWU KOTIMAASSA 

29 . 6. - 1. 7 . Härre 84 , maatalousnäyttely, Forssa 

8.-16 . 7 . Dendrologian Seuran ulkorraan retki Ruotsiin ja Tanskaan , 
ks . s . 6 . 

3 .-5 . 8 . Lapin maatalousnäyttely , Rovaniemi 

17 .-20.8 . Puutarha- alan 21. rationalisointip3.ivät ja -näyttely , Lepaa 

25 .8 . Dendrologian Seuran risusavotta Tarnniston a.rboreturniin , 
Karjalohja. 
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KIRJALLISUIJITA 

Niille jotka näkevät lehtien lomiin 

Barker, Cicely Mary 1982: Puiden keijukaiset. (RUnot suomentanut Eila 
Kivikk~aho) . Otava . 51 s. Hinta n. 35, -

Olkoon kevät tahi syys, 
puu on aina nähtävyys. 
Iloinen on urpulasten 
leikki taivaankantta vasten . 
Lintu pesii kun on kesä, 
syksylle jää tuulenpesä. 
Kaikella on aikansa. 
myös tarunsa ja taikansa: 
kuka siellä puhaltaa 
huilua ja huminaa, 
eikö joku lennä, leiju? 
Lehti? Lintu? Vaiko Keiju? 

Näin sujuvasti riimittelee Eila Kivikk~aho pienessä puukirjassa , joka on 
tarkoitettu niille, joiden maailma ei ole koottu pelkistä tosiasioista. 
Kirjanen on yksi sarjasta, jossa Cicely Mary Barker sadunomaisin piirroksin 
kertoo kasveista ja niiden keijuista . Näin on joukko puulajejakin saanut 
oman keijunsa. Kivikk~ahon runo siivittää kutakin puuta . Jokainen runo käy 
puun esittelystä, ehkä parernrasta kuin florassa konsanaan. Kait tästäkin 
sallitaan pieni näyte. Tällä tavoin esitellään jalavaa, ja samalla kasvi
tieteellistä puutarhaa Helsingissä. 

Mikähän olisi Helsingin suurin puu 
ja minne asti sen latvus ulottuu? 
Sopii arvata - kynäjalavaa, 
ja Yliopistoa, sen puutarhaa. 
Siellä kynäjalava, kynneppää, 
kaikki toiset voittaa , ylittää. 
Sen pituus on 27 
ja vielä jokunen sentti enerrrnän , 
ja ympärysmitta enerrrnän kuin syli , 
siis 4 metriä ja vähän yli . 
Se kukkii keväällä ennen 
kuin lehti plhkeaa puuhun. 
Ja sanrnpa ohirrennen (että et sotkisi IIUuhun), 
että katso lehteä, jos se puhjeta ehti, 
sillä tyvestä vino on aina jalavanlehti. 

Samalla siis tulee esiteltyä kasvitieteellisen puutarhan kookas kynäjalavakin . 
Nykyään sen korkeus on tosin yli 30 rn. Eikä taida olla korkeudessaan ylittä
rnätönkään. Se ei ole kirjassa pääasia, vaan hauskat pikku runot ja niihin 
liittyvät kuvat . Mainio pikku teos dendrologeillekin tutustuttavaksi. 

Tapio Lindholm 
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PERITI OCII'ILA 

ABiffi NEBroDThlSIS 

Kapea ]Xllku laskeutui jyrkkärinteiseen "enkelten" laaksocn , "Madonna degli 
Angeli", kiivetäkseen sieltä uudelleen ylös eroosion jyrsi.Jnää vastarinnettä . 
Polkua kiemurteli 150 ihmisen väliin harverrpi , väliin tiheänpi jono. Jonossa 
kulki p:rri.nkyrmenen lähinnä Välirreren ympäristön ja Keski- furoopan rraan kan
salaisia; yhden australialaisen , gruusialaisen ja norjalaisen kanssa edustin 
joukon eksoottista ainesta. Uran reunalla oli vaihtelevan tiheätä lehtip..m
pensaikkoa , jonka osakkaisiin kuuluivat mn. Acer canp:stre , ~- nonspessulanum, 
Fraxinus ornus , QJercus ilex , Ilex aguifolium, Sorbus graeca ja Cotoneaster 
nebrodensis. Paikoin ]Xllku sivusi pyökin vallitsernia tiheitä metsälaikkuja, 
joissa näkyi myös tammea (Quercus petraea , Quercus ilex) . 

Mutta mikä oli tuo joukko ja miksi se kiipesi vaivalloista ]Xllkua? Kyseessä 
oli Välirreren alueen kasvitaksonomien yhdistyksen (Organisation for Phyto
Taxonomic Investigation of the Mediterranean ~ = OPTIMA) neljännen kong
ressin osanottajajoukko. Kongressi järjestettiin 6- 14 . kesäkuuta 1983 
Sisiliassa, Palernossa ja Madonie - vuorilla , jossa kyseinen p.10len päivän 
retki tehtiin. Retkeilyalue on mitä kiintoisinta endeerreistä , kotoperäisistä 
kasvila jeistaan tunnettua seutua . Pääkohde oli Abies nebrodensis (Lojac .) 
Mattei, josta rraailrrassa (= Sisiliassa Madonie - vuorilla) tunnetaan kaikki
aan 23 luonnossa kasvavaa puuyksilöä . Sen suorrenkieliseksi ni.m:ksi sopisi 
hyvin sisilianpihta. Abies nebrodensis on yksi Euroopan harvinaisimnista 
endeerneistä puulajeista , varrrasti kasvitieteilijöitten pyhiinvaellusretken 
arvoinen . Siitä on kuva kongressin osanottajille jaetussa rratkamuistolaUta
sessa (Kuva 1) . 

Vajaan kahden kilometrin taivalluksen jälkeen olimrre tavoitteessamre : alle 
kymrenmetrisen pihdan juurella. Sen oksat olivat lyhytneulasisia ja pör
röisiä (Kuva 2) ja niissä oli runsaasti käpyjä (Kuva 3) . Yleisvaikutelrraksi 
tuli jonkin verran kitulias puu . Kasvupaikka oli osin pengerretty eroosio
haittojen ehkäisemiseksi (Kuva 4). 

Sisilianpihdan tuntomerkit ja kasvupaikat 

Abies nebrodensis kuvattiin v . 1907 saksanpihdan (Abies al.ba) mrunnoksena , 
rrutta jo seuraavana vuonna se kohotettiin lajitasolle. Lajitason epäilijöitä 
ei ole ollut juuri rruita kuin Nitzelius (1968) , joka palautti taksonin Abies 
alban yhteyteen nyt a l alajina . Hyöhemnin hänkin näyttää kallistuneen laji
arvon kannalle (Nitzelius 1983) . Kiistatta nämä taksonit rruistuttavat paljon 
toisiaan . Eroina rrainitaan mn. A. nebrodensiksen hieman pihkaiset sil 
mut ( ~. alba pihkaton ) , kaljut tai hyvin harvakarvaiset vuosi 
kasvaimet (~ . alballa tiheään hienokarvaiset ) sekä sivulle ja 
ylös suuntautuneet , alle 2 cm pitkät , 2- 2 , 5 mm leveät ja kärkeä 
kohti levenevät neulaset (A. alban neulaset ovat kampamaisesti , 
2-3 cm pitkiä , 1-2 mm leveitä, tasaleveitä). Nämä erot ovat sa 
malla yhtäläisyyksiä itäalgerialaiseen Abies numidicaan , osin 
myös kreikkalaiseen ~ - cephalonicaan . Italialaiset tutkijat ko 
rostavatkin ~ - nebrodensiksen yhteyksiä Välimeren alueen pihta 
ryhmään ja pitävät lajia tämän ryhmän pohjoisena edustajana pi 
kemmin kuin keskieurooppalaisen pihdan eteläisenä äärirotuna 
(mm. Raimondo 1983) . 

Nykyään tunnetaan SllS 23 luonnonvaraista Abies nebrodensistä . 
Ne kasvavat melko suppealla alueella Polizzi Generosa nimisen 

P. Uotila , Kasvimuseo, Unioninkatu 44. 00170 HELSINKI 17. 
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Kuva l. OPI'IMAn Palernon kongressin natkanuistolautanen. 
Fig. 1. Souvenir plate of the Palermo congess of OPTIMA. 

Kuvat 2- 4 , Figs. 2-4. Abies nebrodensis , Madonna aegli Angeli , 8 . VI . 
1983 . Photo P. Uotila 

Kuva 2., Fig. 2. 
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kaupungin lähellä 1400 - 1650 m korkeudessa pyökki - tammimetsän 
alarajan tuntumassa. 23 puuta on paljon verrattuna muutaman vuo
sikymmenen takaiseen tilanteeseen , jolloin koko lajin otaksut 
tiin hävinneen luonnosta. Nykyään tunnetut yksilöt löydettiin 
1950- luvulla . Mutta vuosisatoja sitten, vielä 1600- ja 1700-lu 
vuilla , Abies nebrodensis lienee muodostanut jonkinlaisen metsä
vyöhykkeen monilla Sisilian vuorilla ja saattoi ulottua Italian 
niemimaan eteläkärkeen , Calabriaan asti (Leon 1983, Nitzelius 
1983) . Calabriasta on löytynyt pihtoja , jotka ominaisuuksiltaan 
ovat A. alban ja A. nebrodensiksen välimuotoja (Nitzelius 1968 ). 
Samalla alueella sijaitsevat saksanpihdan eteläisimmät esiinty 
mät . 

Vähenemisen syyt 

Syynä Abies nebrodensiksen vähenemiseen näyttää olleen ihmisen 
liian voimakas vaikutus seudulla . Nykyään vain 23 % luontaises
ta kasvillisuudesta on tavallisesti varsin huonokuntoisen metsän 
peitossa . Metsien ylimitoitetut hakkuut ja laidunnus ovat monin 
paikoin johtaneet maaperän paljastumiseen ja voimakkaaseen eroo
sioon . Tämä puolestaan aiheuttaa pienilmastomuutoksia , ennen muu 
ta paluusäteilyn ja haihtumisen lisääntymisen. Siis kesät ovat kuivia ja kuu
mia , mikä vaikeuttaa jäljelläolevien rretsien uudistumista ja leviämistä auk
koihin, varnaan myös pihtojen taimien kehitystä . 'Ibisaalta talvet voivat ol
la rrelko ankaria: lunta on pitkään ja pakkastakin pahirmlillaan kymrenkunta 
astetta. 

'Ibinen syy sisilianpihdan taantumiseen voi olla lajin jo liiaksi pienentynyt 
pop.~laatiokoko ja yksilöiden eristyminen . Itsepölytys tai lähisukulaisten 
välinen hedelrröitys on mahdollisesti johtanut fertiliteetin alenemiseen ja 
kehitySKyvyn heikkenemiseen. Messeri (1958) piti pessiwistisesti Abies 
nebrodensistä p.~una , joka tulee hävi.än'ään, koska tuolloin löydetyt yksilöt 
olivat kaikki steriilejä . Myöherrmin jotkut p.1ista sentään ovat alkaneet kuk-
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ki a ja hedelrröi&i , nutta sierrenten itävyyden on useaan otteeseen todettu 
olevan huonon , vain n . 20 %. Taimien ja isojenkin puitten kehitys on lisäksi 
kovin hidasta . Luonnossa tairret kuolevat viiden ensinmäisen vuoden aikana 
ja tunnetut p.mt ovat kaikki verraten raihnaisia . 

Vi irre aikoina on herännyt sellainenkin epäily, että alentunut hedelnällisyys 
ja kehitysnopeus sekä puitten raihnaisuus voivat johtua siitä , että kysees
s ä eivät olisikaan puhtaat sisilianpihdat vaan alueella aiemmin kasvaneitten 
A. alban ja A. nebrodensiksen väliset risteytyrräsyntyiset jälkeläiset . Ris
teytyrräalkuperään viittaisi esirrerkiksi taimistoissa kasvatettujen sisilian
pihtojen jälkeläisten merkittävä heterogeenisyys . 

Sisilianpihtojen suojelu 

Oli miten vain , niin Madonie-vuorten pihtojen suojelemiseksi ja palauttami
seks~ alkuperäisille paikoilleen on syytä tehdä kaikki voitava . Ja pal joo 
on tehtykin . Puu on tietenkin rauhoitettu, d<sien taittelu ankarasti kiel
let ty ja jokainen yksilö aidattu . Fertiileistä puista on aika ajoin kerätty 
siementä , ja taimia on kasvanassa alueen metsähallinnon taimistoissa , tällä 
hetkellä ainakin 2500 kappaletta . Vuosittain siirretään isompia taimia luon
nossa kasvavien yksilöitten lähistölle . Jonkin ve=an viljeltyjä p..1ita on 
Si s ilian ulkop..1olellakin , Manner-Italiassa , Ranskassa , Englannissa ja 
Ni tzeliuksen retkien ansiosta myös Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa. Vielä 
Ruotsin Hallandissa p..1u on menestynyt hyvin (Nitzelius 1983) . 

Kuva 4., Fig. 4. 
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Jo yli 10 vuotta sitten esitettiin Madonien alueen lll.!Odostarnista kansallis
p.listoksi. Aivan äskettäin hanke on saanut tuulta p.~rjeisiinsa , toivottavas
ti päätös on myönteinen ja pikainen. Rauhoitusta tarvitsisivat jalokuusen 
lisäksi alueen kymmenet muut endeemit kasvilajit. Uhkatekijät ovat mitä il
meisilmrät: t~etenkin laidunnus , mutta myös kasvava turismi . Madonie-vuoret 
sijaitsevat a'lle 100 km päässä miljcxmakaupunki Palernosta , ja Etnan ohella 
Madonie muodostaa Sisilian ainoan talviurheiluun mahdollisen alueen. 

Toiveet sisilianpihdan tulevaisuudesta Leon (1983 ) kiteytti seuraavasti : 
"Perhaps one day in the not too distant future, the Nebrodian Fir will once 
rrore grace the Madonie fuuntains in abundance! " Toivottavasti lajin geneet
tinen tila tämän mahdollistaa. 

SU!mery : Abies nebrodensis 

A brief review is given of the present-day situation of Sicilian relict fir 
species , Abies nebrodensis (Lojac.) MatteL A visit was made to the locality 
of one of the known 23 natural trees during the fourth OPI'IMA rreeting in 
surrurer 1983 . 
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KIRJALLISUUITA 

Lyte , C. 1983 : The plant hunters . - 191 s . London . Orbis Publishing Limited. 
Hinta 123 mk. 

Tradescant, Banks , Cunn.ingham, Ik:x.lglas, Fortune , Hoaker, Forrest , Farrer , 
Wilson - vieraita nimiä , mutta kuitenkin jotenkin tuttuja . Populus wilsonii , 
Rhododendron fortunei , _!3: . forrestii , Rosa farreri , Banksia , Cunninghamia , 
Tradescantia - nyt nimet muuttuvat dendrologillekin tutuiksi. Kyseessä ovat 
englantilaiset , jotka 1600-1800 - luvuilla ja vielä tämän vuosisadan alussa 
kulkivat tuntemattania seutuja , mistä he toivat Brittein saarille ja sitä 
kautta koko Euroopan p.~utarhoihin rronet niistä kasveista, joiden kuulumista 
koristekasvilajistOOITire pidämne itsestäänselvyytenä . 'II.lskin heitä muistet
taisiin juuri lainkaan , jolleivät botanistiystävät olisi kunnioittaneet 
tuota työtä ikuistamaHa heidän nimensä kasvien tieteellisiin nimiin . 

Kirjassa kerrotaan 14 tällaisen "kasvien metsästäjän" elämänvaiheista , eten-
. kin heid,än, retkistään . Kerrontaa eläväittävät retkeläisten päiväkirjalai
naukset ja 16 kuvasivua . Retkeily tuolloin sisälsi rronia vaikeuksia ja vaa
roja - myrskyäviä meriä rrerirosvoineen , vihamielisiä alkuasukkaita, luonnon
voimia, tauteja . 'Taloudellinen tukikaan ei aina ollut kovin suuri. M.ltta 
innostusta riitti . 
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John Tradescant IlBtkusti 1600-luvun alussa Vienanrreren yrrpäristössä , ja toi 
vaivalloisen I!Btkansa tuloksena Brittein saarille mn. sellaiset erikoisuu
det kuin Rubus chamaerrorus , Vaccinium myrtillus ja Rosa I!Bjalis. l·lyöhenrnin 
hän retkeili Välimeren alueella, mistä keräsi P-JUtarhaansa mm. useita kis
suslajeja . Hänen sananniminen poikansa jatkoi isän työtä , rrutta valitsi 
uuden I!Bail!!Bn I!Btkojensa kohteeksi. Pojan löytöihin kuuluvat nm. Robinia 
pseud acacia ja Platanus occidentalis, joka sitten risteytyi aiemn:in Englan
tiin tuodun P. orientaliksen kanssa , jolloin tuloksena oli puistoplataani, 
P . acerifolia. 

Joseph Banks ja Allan Gunningham keräsivät kasveja etenkin Australiassa ja 
Uudessa Seelannissa. Tosin Banks aloitti I.abradorista , rrutta hänen p3äret
kensä oli James Cookin kuuluisa I!Banil!!BnympäriP-Jrjehdus. Banks päätyi 
Kewin puutarhan esimieheksi. 

Ka~at koit~ivat myös rronen kohtaloksi. Mm . Pohjois- Amerikassa retkeil
leen David !JoJglasin I!Btka päättyi Havaj illa, missä hän vasta 35- vuotiaana 
kuoli villiytyneen karjan pyydystämiseksi viritettyyn ansaan . Juuri Douglas 
on ensinnä turnut Eurooppaan rronet meilläkin tunnetut havupuut , nm . 
Pseudotsuga menziesiin (douglasii), Abi es nobiliksen, A. qrandiksen , Picea 
sitchensiksen , Pinus contortan ja ~. --pc;nderosan. -

Aasian I!Btkaajia on puolet kirjan henkilöistä. Ja kaikki ovat tietenkin tuo
neet kotiin alppiruusuja. Värikkäimpiä I!Btkoja lienevät tehneet Joseph Hooker 
Sikkimiin ja Robert Fortune Kiinaan , joskin rruillakin rn ollut kokemu.l<sia ras
voista ja kärsimyksistä . Varsinkin George Forrest ja Ernst Henry Wilson ovat 
kumpikin tuoneet sadoittain uusia kasveja Euroopan P-JUtarhoihin . 

Viimeiset kirjaan I!Bhtuneista kerääjistä ovat Frank Kingdon- Ward ja Joseph 
Rock , jotka tämän vuosisadan alussa retkeilivät etenkin Kiinassa, Tiibetis
sä ja Burnassa . 

Kirjoittajan mukaan tällaiset koristekasvien metsästyksen kultaiset ajat 
päättyivät ensirrmäiseen I!Bail!!Bnsotaan , jolloin rronet suuret puutarhat alkoi 
vat rapistua. Mutta yhä tehdään keruUI!Btkoja ja syystä : vielä voi löytää 
uusia puutarhakasveiksi sopivia lajeja ja ainakin elvyttää l ajistoaimE en 
tistä parenmin viljelyalueiden o l oissa viihtyvillä alkuperillä . Lyten kirja 
sopii luettavaksi ennen seuraavaa keruurnatkaa! - Pertti Uotila . 

Nitzelius , T .G. 1983 : Träd i när och Fjärran . - 180 s . 
Helsingb6rg . LTs förlag . Hinta 102 mk. 

Eivät tutkim.!SI!Btkat ja kasvienkeruul!Btkat sentään kokonaan päättyneet en
sinmäiseen I!Bail!!Bnsotaan , siitä on oivana esimerkkinä tämä Göteborgin kas
vitieteell isen puutarhan eläkkeellä olevan ylipuutarhurin kirja. 

Nitzeliuksen uran alkuun kuuluu 9piskelu Berlin- Dahlemin kasvitieteelLises
sä P-JUtarhassa ja harjoittelu Berliinissä Späthin taimistossa 1930- luvun 
lopulla . Opiskelutoverien esimerkki ja kuuluisien tutkirruSI!Btkaajien 
Fbrrestin , Wils onin ja Kingdon Wardin saavutukset innoittivat hänet lähte
mään ensimmäiselle OI!Bll e r etkelleen tuolloin vielä hyvin huonosti tunnetuil
le Karpaateille . Retken alku oli hankala ; vakoilusta epäiltynä ruotsalais
nuorukainen pidätettiin junasta Tsekoslovakiassa lähellä Unkarin rajaa ja 
kuljetettiin p:~ikallisen poliisiasel!Bn p.1tkaan. Y"ån nukkumisen jälkeen 
asiat selvisivät , ja I!Btka jatkui seuraavana päivänä rruodostuen onnistuneek-
s i. 
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Jo vuotta ennen Karpaattien matkaa Nitzelius osallistui kurssinsa opintomat
kaan Italian Rivieralle, jossa hän sai tutustua La Martolan hien=n , lajis
toltaan rikkaaseen englantilaistyyliseen puutarhaan . Italiaan hän palasi 
rronasti ~öhenrninkin - kirjassa kerrotaan pitkään ja lä.rmiillä retkestä 
Sisiliaan, jossa kohteena oli Abies nebrodensis , Sisilian endeemi pihta . 
Toki saaren puutarhat ja dendrofl=ra ovat rruutoinkin näkemisen ja kirjoit
tamisen arvoisia , mutta kirjassa käytetyn palstatilan perusteella Abies 
nebrodensis ja pihdat yleensä näyttävät olleen Nitzeliuksen sydäntä lähellä . 

Huomattava osa kirjan sisällöstä on omistettu kaukoidän puille ja kaukoidän 
matkoille . Kolmesta Japanin matkasta viimeinen1 v. 1975 oli pohjoismaisen 
arboretumtoimikunnan järjestämä - samaan aikaan puheenjdltajarrrre Max . 
Hagmanin johdolla tehtiin vastaavanlainen retki Etelä- Koreaan . Tällä Japanin 
matkallaan Nitzelius vieraili ~ös Etelä- Korealle kuuluvalla Ul l ung-do 
saarella, keskellä ~rskyävää Japaninmerta. saaren aikaisempia tutkijoita 
on ollut mm. edellämainittu Ernest Henry Wilson. Niinpä saarelta kuvattuihin 
yksityiskohtiin kuuluukin sitten Ullungin oman tuhkapensaan Cotoneaster 
wilsoniin kasvupaikalla käynti. 

Träd i när och fjärran kert= tekijänsä botaanisten matlkojen vaiheista ; 
seikkailuista , maisemista ja erityisesti puista ja pensaista . Kasvien vali
koiman , oikeastaan koko kirjan punainen lanka on Ruotsin oloihin sopivien 
ja siellä talvenkestävien puu- ja pensaslajien , -lajilc~eiden ja - proveniens
sien esittely . Kestävien alkuperien puolesta Nitzelius on työskennellyt koko 
ikänsä - kirjassaan hän perää viranomaisilta yhtäläisiä takuita tuontitai
mien alkuperän soveltuvuudesta kuin laadusta tai taudittomrudesta . Kirja on 
mitä kiintoisinta ja hyödyllisintä luettavaa suomalaisellekin dendrologille : 
siinä vankka asiantunterrus liittyy elävään kerrontaan . Kuvitus on melko 
runsasta - mikään kuvakirja ei kuitenkaan ole kyseessä - pääosin rrustaval
koisia , mutta keskellä on 16 värikuvasivun liite. 

Ruotsissa on viime vuosilta muitakin vastaavia elämänkerrallisia kasvitieteel
lisiä kirjoja - mieleen tulee ensinnä Eric Hultenin (1973) ".Men roligt har 
den varit" . Mihin ovat jääneet suomalaisten botanistien matkakertarukset 
ja elämänkerrat? - Pertti Uotila. 
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MARJATI'A UC:SUKAH~ 
PUUI'ARHALIITON TAIMITYÖRYHMÄN EHDCII'US : 

Kuluttajat tuotantosuunnittelun avuksi 

Viheralan keskeisiä ongelmia on , että tarjolla oleva lajikevalikoima ei ole 
niin ll'Onipuolinen kuin suunnittelijat toivoisivat. Erityisen huolestuttava
na on pidettävä sitä , että vanhat kestävät kulttuurikasvit ovat hävinneet 
taimitarhoista ja - myymälöistä. Viheralan eri osapuolien välillä on asias
ta vuosien mittaan käyty terävää keskustelua. SUurin ongelma on tuntunut 
olevan se, että taimien kuluttajien toivomukset ja tarpeet eivät riittä
västi kulkeudu tuottajien korviin asti tai jos kulkeutuvat, niitä ei notee
rata. Tbisaalta taas kuluttajat eivät ole selvillä niistä mahdollisuuksis
ta, joita tuottajilla· on tarjottavana. 

Tilanteeseen saadaan parannusta vain edistärnäliä viheralan järjestöjen yh
teistoimintaa . Tästä syystä Puutarhaliiton maisemavaliokunta esitti laa
japohjaisen taimityöryhmän perustamista syksyllä 1981. Työryhmän puheen
johtajana oli hortonomi Pentti Tbikka (Suonen Puutarhansuunnittelijat ry .) 
ja jäseninä hortonani Leo Lindholm (Ta imikauppiaat ry . ) , taimi tarhap!iäl
likkö Lasse Rantala ja~~ Jouko Timonen (Taimistoviljelijät ry .), maisema
arkkitehti camilla Rosengren (Suonen Maisema- arkkitehdit ry.) ja MMM 
Marjatta Uosukainen (Dendrologian Seura ry .) . Ryhmän sihteeri oli hortono
mi Heill'O Kaukolinna (Plrutarhaliitto ry.) . Lisäksi t yöryhnä on kuullut 
asiantuntijoita ja on pyytänyt järjestöjen lausunnot. 

Työryhmän tarkoituksena on ollut l aatia suuntaa antava tiedosto helpotta 
maan viheralan järjestöjen yhteistyötä . Tiedosto on t o isaalta taimien ku
luttajan unelma kasvilajikeluetteloksi ja toisaalta se on karu totuus val 
litsevasta tilanteesta . Näiden kahden tekijän erotus luo puolestaan p:Jh
jan tuotekehittelylle . Tiedostaa pidetään Puutarhaliitossa ja sitä tarkis
tetaan vuosittain. 

Tiedoston pohjana on Suomessa menestyvien puuvartisten kasvien luettelo, 
jossa on noin 300 kasvilajia ja lajiketta. Kasvit on jaettu seuraavasti 
viiteen ryhmään: 1 ) lehtipuut , 2) lehtipensaat, 3) varpukasvit , 4) köynnös
kasvit ja 5) havukasvit . Kukin ryhnä on edelleen jaettu seuraaviin ala
ryhmiin : a) peruskasvit , b) täydennyskasvit ja c) erikoiskasvit . Peruskas
vit ovat ll'Onikäyttöisiä , sopeutuvia ja suurimmassa osassa maata menesty
viä kasveja. Näitä kasveja voidaan käyttää sekä luonnollisessa että raken
netussa ympäristössä . Täydennyskasvit ovat edellisten kaltaisia, llLitta 
niistä saattaa esiintyä ajoittaista puutetta taimikaupassa. Erikoiskasvit 
ovat vaativia , usein vain Etelä-Suomessa nenestyviä kasveja, joita käyte
tään vain rakennetussa ympäristössä . 

Kasviluettelon lisäksi tiedosteon on kerätty tietoja kasvien kasvupaikka
vaatimuksista , kuten menestymisvyöhyke , valoilmastovaatimukset, taimien 
kulutus ja tarjontatilanne sekä lähivuosien tuotantoennusteet . Lisäksi tie
dostossa on mainintoja kestäviksi tiedetyistä kannoista. Tiedostaa laadi t 
taessa on jälleen kerran jouduttu toteamaan, miten hataria tietoja on käy
tettävissä kasvien menestymisestä . Erityisesti tässä suhteessa Dendrologian 
Seuran jäsenet voisivat olla avuksi , jos he illl'Oittaisivat tietonsa työryh
mälle. Kasvien hyvistä kannoista kaivataan myös jatkuvasti tietoja. 

Alla on ote tiedostosta, josta näkee ehdotukset lehtipuiden peruskasveista . 

Marjatta Uosukainen , MI'I'K Tervetaimiasema , Juotula 
41340 Laukaa 
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Klyttötrlanteet 1981 

Viherrakentamisen puuvartiset Ymj!ar~ö 1 

H H ~1 

KIRJALLISUUTI'A 

- Kmon tocoeollonen nomi ~ ~ ~ K"'"'"' J 

~~~-;~_<v_''-''_'Y_''_"_"_"_"'_m_"_'oo __ m_"'_•_••_'-hi~2~J~4~S~6~7 ~ ~~1 0-.~~~.-~l oooo~.~P-,-

1. LEHTIPUUT 
Ia. Pffl~Sk.as•il 

41110 Acer platanoida 
Alnus glutu'IOSa 
Alnus 1ncana 

41.510 Bctula pc.ndula 

1 l .:l > 1 

Z X J: 1. . . . . . 
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fruinus c:xcels•or ~ 
l •guslrlna amurcnsas vu Japona 
~ialus baccata n D. 

Populus balu.m•fc:ra 'Elongat.a' 
Populus x rasumov.skaana 
Populus tremula 

j Qucrcus robur 

44SIO j ~~~~: ~~~~~:•• 
44910 
44911 
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Halrre , M. ym. (toim. ) 1983 : Puutarhakalenteri "1984". -43. vsk . Puutarha
liiton julkaisuja 234 . 416 s . Hinta 70 wk. 

Puutarhaliiton kustannuksella on ilnestynyt jälleen uu~i puutarhakalenteri , 
joka sisältää paljon arvokasta tietoa puutarha-alan eri puolilta . Viheralaa 
käsitteleviä artikkeleitakin mahtuu tämänke rtaiseen kalenteriin useita : 
Jyränkö : Puohonleikuukoneista (s. 287-294) , Tinonen: Kuivissa paikoissa rre
nestyvät viherrakentamisen kasvit (s. 316-318) ja lyhyt esittely vuoden 
puusta , rretsäorrenapuusta (s. 323) , Kaukolinnan : Viherrakentamisen puuvarti
set kasvit (s. 324- 345) , Virtanen : Taimitarhatuotteiden tuonti- ja vientira
joitukset kasvintuhoojien torjumiseksi (s. 319- 322) ja ~läkinen : Elävien 
kasvien ja kasvinosien maahantuontitarkastukset (s . 344- 347) . Lisäksi on 
joitakin y leisluonteisia tärkeitä kaikkia puutarha -alalla työskenteleviä 
kiinnostavia artikkeleita , kuten puutarhayrittäjien sosiaalivakuutuksista 
(Pietiläinen), M3.atalouden tutkirruskeskuksen tutkirrus- ja toimintasuunnitel 
mien käsittelyjärjestyksestä (Säkö & Hiirsalmi) , johtoluvun suhde puristus
nesteen sähköjohtokykyyn (Puustjärvi) , torjunta-aineet ja niiden käyttö 
(Blomqvist) ja kaupassa olevat puutarhaviljelysten rikkakasvihävitteet 
(Pahkala) . Jo ylläolevasta näkee , kuinka tärkeätä tietoa tänäkin puutarhaka
lenteri jakaa alalla työskenteleville. 

Erityisesti dendrologien kannattaa· tutustua ajatuksen kanssa Heimo Kaukolin 
nan kokoamaan artikkeliin viherrakentamisen puuvartisista kasveista . Siinä 
on Puutarhaliiton maisemavaliokunnan syksyllä 1981 asettaman työryhnän ehdo
tus tiedostoksi, joka tulee sisältämään monia tärkeitä asioita . Niin lehti
puut ja - pensaat kuin köynnO<set ja havukasvit on jaettu kolrreen ryhnään , 
perus-, täydennys- ja erikoiskasvit . Peruskasveja ovat sellaiset suuressa 
osassa maata viljellyt , kestävät , 110nikäyttöiset lajit, joiden saatavuus 
pitäisi olla taattua . 
Lisäksi tiedostossa on kasvin rrenestymisvyöhyk..lceet, käyttöympäristö , valo
vaatirrus , t:<uve , tarjonnan ja ky synnän suhde, ennuste tarpeesta , hyväksi 
todetut kannat ja tuottajat. Tiedosto e i ole läheskään vielä valmis ja ei 
sellainen voi koskaan ollakaan , vaan sitä tullaan pitämään jatkuvasti 
ajan tasalla . Siihen tulee varmasti rruutcksia jo kasvien ryhmittelyn osalta. 
- P . Alanko . 
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* Varastointivaikeuksien vuoksi myydään 

DENDROLOGIAN SEURAN TIEDOTUSTEN 

Vanhat vuosikerrat 1970- 79 (vol.l-10) pois 
(kaikki jäljelläolevat numerot ) 

hint aan toimituskuluineen 

Lähetykset toimitetaan tilausjärjestyksessä, 
eikä kesken loppuvia numeroita hyvitetä, ellei 
tilanne oleellisesti muutu. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Vuosikertoja voi tilata erikseen seuraavasti : 

1973- 79 (vo l.4- 10 ) sekä 1983 ( vol.l4, vajaa ) 

hintaan 30, - mk / vuosikerta 

1980-82 (vol. ll-1 3) 

hintaan 40.- mk / vuos ikerta 

Tilattaessa vuosikercrva 
lisäksi toimituskulut 

erillisinä tulevat 
5, - mk / vuos ikerta . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Tällä hetkellä ovat lopussa seuraavat numerot : 

1/70 , 4/70, 1/71, 2/ 71, 4/ 71, 1/ 72, 2/ 72, 1/ 83 

Tilaus käy kätevästi oheisella postisiirtolo
makkeella, johon rastitaan halutut vuosikerrat 
- älä unohda nimeäsi ja osoitettasi ! ! ! ! ! ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Irtonumeroita eri tilauksesta varainhoitajalta 
hintaan 10 .- mk /kpl vuosikerrasta riippumatta. 

* 
PUIS'IOKÄVELYT HELSINGISSI\ 1984 

12.4 . Kaivq:uistoon . Kokoontuminen Kaivchuoneen edessä klo 16 . 30. 
Kumisaappaat jalkaan ! 

6 . 6 . Laajasaloon . Lähenmin seuraavassa lehdessä . 

6 . 9 . Lauttasaareen 
_ n_ _n _ 

Sorbifolia 15 (I / 1984) 



45 

NIILO KAmU 

POPPELILI\JIEN KESTÄVYYS JA KÄY'I'tti 

Sukuun Populus kuuluu laaja valikoima ilmastossamme kestäviä lajeja, jotka 
ovat nopeakasvuisina käyttökelp:>isia koristepuita niin pihapuutarhojen yk
sittäispuina kuin laajojen alueiden viheristutuksissakin. Suorressa suvun 
ainoa kotoperäinen laji on haapa (Populus trerrula ) , kun taas suvun mmt 
lajit, muunnokset , risteymät ja lajikkeet ovat rreillä kaikki viljeltyjä tai 
joskus myös vanhan viljelyn jäljiltä villiytyneitä . Vi-erasperäisinä niiden 
ilmastollinen kestävyys on tietenkin rajoitetumpaa . Puiden ja koristekas
vien rrenestyminen SUonessa ilnoitetaan yleensä vyöhykkeittäin (I-VI) . Poppe
leille riittänee kuitenkin tässä kirjoituksessa noudatettu suurpiirteisempi 
aluejako , joka perustuu omakohtaisiin havaintoihini eri p:>ppelien rrenesty
misestä. Käyttöä rajoittavat muut seikat llBinitaan kunkin lajin kohdalla . 
Lopuksi llBinitaan lajeittain p:>hjoisin tuntei!BDi paikkakunta sekä suurirnrlan 
yksilön paikkakunta ja ympärysmitta rinnan korkeudelta (rky ... cm) . 

Napapiirin tuntumassa rrenestyvät poppelit 

Napapiirin tuntumassa rrenestyy viisi lajia, joiden uskoisin kasvavan hiei!BD 
pohjoiserrpanakin Lapissa - ainakin rajavesie!'} tuntumassa Länsi-Lapissa. 
Kui tenkaan tähän mennessä sieltä ei ole löytynyt - etsimisestä huolimatta . 

Riippap:>ppeli (P . x v.ud:>stii) on p:>hjoisin tuntemani SUorressa kasvava p:>ppe
li , iso ja haarova järeä puu (Karhu 1983). Sen kasvupaikka oo napapiirin 
p:>hjoispuolella Kemijärvellä. Lajin suurin yksilö on Lappeenrannassa (rky 
307 cm) . Riippap:>ppeli on nirrensä mukaisesti riippuvaoksainen kaunis puu , 
joka oranssinkeltaisine versoineen ja suhteellisen hidaskasvuisena sopii 
pihapuuksikin (Kuva l) . Tästä risteymälajista tunnetaan vain hedepuita . Se 
ei roskaa , eikä sen juurivesoista ole haittaa . 

Palsamip:>ppeli (P. balsamifera ~Eloogata~ ) on suaren yleisin p:>ppeli. Se 
säilyy pitkään pienehkönä kiinteälatvuksisena puuna ja sopii monenlaisiin 
käyttötarkoituksiin . versot ovat tUITITBfUUskeat, silnut isot , (kuva 2) , leh
det ovat päältä turmanvihreät, alta valkoiset . Palsamip:>ppeli tuoksuu voi
makkaasti palsamilta . Tämä hedepuu m kirjallisuudessa esitetty muunnokse
na , mutta se oo todennäköisesti risteymä (P . trichocarpa x P. balsamifera) . 
Sen ainoana haittana voidaan pitää voimakasta juurivesojen -muodostusta. 
Kemijärvi/'Ibrnio (rky 224 cm) . 

Tumrap:>ppeli (P . tristis) eroaa palsamip:>ppelista lähinnä tyl~ien silrnu
jen ja herttakantaisten lehtien puolesta. Se oo yleisväriltään turrmin p:>ppe
limrre, joka ei kasva koskaan suureksi puuksi eikä saa tiheää latvusta . Kir
jallisuudessa tumrap:>ppeli mainitaan usein keskiaasialaiseksi lajiksi , mut
ta se on luultavasti p:>hjoisarrerikkalaisen palsamip:>ppelin (P . balsamifera) 
muunnos (hedepuu ), joka kasvattaa juurivesoja palsamip:>ppeliil heikoornin . 
Se sopii pieniinkin tiloihin esim. pikkuryhmaksi , joka pjsyy vuosikaudet 
vähän tilaa vievänä . Rovanierrellä on kaksi hyvin kasvavaa nuorehkoa puuta , 
lisäksi sitä tavataan rannikkoalueena Ollusta etelään m . Kokkolassa . 'l'unr
map:>ppeli on meillä rrelko harvinainen . 

Rlhtinaanp:>ppeli (P. x rasurrowskiana) oo Suorren toiseksi yleisin poppeli 
(ks . esim. Karhu 1980 , 1982) . Se oo vaaleasävyinen , hyvin nopeasti kookkaak
si puuksi kasvava risteymä, jonka latvus oo monihaarainen ja leveä . Sitä ei 
voi suosite'lla pihapuuksi eikä myöskään katu- tai puistopuuksi , koska sen 
puuaines hauraana murtuu help:>sti myrskyissä j a voi aiheuttaa vahinkoja . 
Ruhtinaanp:>ppelia tunnetaan ainoastaan emipuina , joilla on runsas sierrenvil-

N. Karhu , Näyttelijäntie l B 5 , 00400 HELSINKI 40 
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Kuva l. Riipp3.poppeli 
(Populus x wcx:>bstii) on 
yksi kestäviromistä poppe
leistamre , joka Irenestyy 
vielä nap3.piirin tuntumas
sa. Kuva Oulun Plaatansaa
resta 8. VI . 1980 . Valoku
va" Niilo Karhu . 

Fig.l . Populus x woobstii 
groWs close to the Arctic 
Circle in Finland. 
'Ihis grows in OJ.lu. 
All filotos by the author . 

-lan tuotanto sekä erittäin tahrreat sillllusuorrut , jotka keväällä rruodostavat 
puhtaanapito-ongelnan . Rovanierni/Tarrpere Cyksirunkoisena rky 300 cm , 5- haa 
ra:j,sena n. 70 cm: ssä 585 cm). 

Hybridihaap3. (P. tremula x trerruloides) on haap3.a nopeakasvuisempi risteymä, 
jonka runko on -haap3.a vaaleampi, kuori sileämpi sekä lyhytversojen lehdet 
aina selvästi teräväkärkiset ja hienosti sahalaitaiset , usein puikeat tai 
herttakantaiset. Hybridihaap3. kehitettiin · rretsätaloudellisista syistä, rrutta 
se sopii erinollBisesti myös pihapuuksi sekä varsinkin laaja-alaiseen viherra
kentamiseen. Rovaniemellä on hyvännäköinen viiden puun istutus. HaittoirJa 
voidaan IlBinita myyrä-, jänis- ja hirvi tuhot. 

Kajaani - OJ.lu - 'lbrnio - linjalle saakka rrenestyvät poppe1it 

Tällä alueel la, joka käsittää myös Perärreren perukan rannikkoalueen, tavataan 
seitsemän poppelilajia lisää. Näistä yhtä roskaavaa ernipuukloonia en suosit
tele istutettavaksi . 

I.aakeripoppeli (P . laurifolia) on nuorena tavallisesti rrelko säännöllinen , 
vaalearunkoinen jJuu sännikkäin versoin ja kapein vaaleanvihrein lehdin , rrut
ta se rruuttuu isona ja vanhana vähän railinaisen näköiseksi. Silloinkin sen 
rrutkistunut, rrutkaoksainen ja lähes valkeanvaalea latvus on varsin koristeel
linen. Meillä tunnetaan vain hedepuita, joilla ei juurivesojakaan rruodostu 
haitaksi asti. Nuorena se antaa ];Uhapiiriin ol!Bn vaalean värisävynsä . 'lbrnio/ 
Oulu (rky 350 cm) . 
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Kuva 2 . Palsamipoppelin (Pop..Ilus balsamifera 1 Elongata 1 ) t:unnanruskeissa 
oksissa on isot , terävät , tahmeat silrnut . -Helsinki Kumpula 8 . IV. 1978. 
Fig. 2. The twigs of balsam poplar (Pop..Ilus balsamifera 1 Elongata 1

) have 
dark brown, large, acute and sticky buds. It is at present the rrost 
CO!liOCH1ly cultivated poplar in Finland. -Helsinki, KU!lplla 8 . IV. 1978. 

Kuva 3. Laakeripoppelin (Populus laurifolia) tuntee vanherrmiten jo kaukaa 
vaaleasta , I!Utkaoksaisesta latvuksestaan . - Helsinki Meilahti 2 . IV . 1978 . 
Fig. 3 . '!he old trees of Pop..~lus laurifolia are recognized from distance 
by their crowns with bending twigs. -Helsinki , ~!eilahti 2 . IV . 19"78 . 
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Kuva 4 . cntarion poppelin (FOPlllus x gileadensis) ruskeissa oksissa on si1 -
nuja vain niiden kärkiosissa. - Helsinki, Kaivopuisto 8. IV. 1978. 
Fig . 4. Q1tario poplar (Populus X gileadensis) has buds cnly 01 the apical 
parts of brown twigs. - Helsinki, Kaivopuisto 8. IV. 1978 . 

Kartiopoppeli (P . suaveolens 'Pyrarnidalis') kasvaa rrelko yleisenä !'Ori -
Tampere - Lahti-- Lappeenranta - linjalle saakka, nutta Torniossa kasvavat 
kolrre vanhaa ja hyvinvoivaa puuta antavat perustellun aiheen täirän tuoksupop
pelilajikkeen rrainitsemiseen jo tässä yhteydessä. Uskoisin sen viihtyvän pit
kin rannikkoa OUlun kautta etelärrträksi. Se puuttuu esirn . CXllusta, koska sitä 
ei ole edes yritetty viljelläkään siellä . Tämä nustanharmaasävyinen, jäykkä
kasvuinen , pystyoksainen hedepuu p:lksuine lusikkanaisine !ehtineen sopii =
nenlai siin käyttötarkoituksiin . 

Pylväshaapa (P. trerrula 'Erecta') on haavan kapeakasvuinen pylväSI!lloto, joka 
sopii pieneenkin pihaan ja erityisen hyvin m . ajoratojen väliin rakennettui
hin kapeisiin viherkaistoihin. FOhjoisinrnat pylväshaavat kasvavat To~ossa. 

cntarionpoppeli (~ . x gileadensis) on kookkaaksi kasvava jäykkänuotoinen ris
teymä , jonka suklaanruskeissa versoissa on paikoin jäykkiä, valkoisia karvo
ja tiheässä ja silnuja yleensä vain versojen kärjissä . Lehdet ovat suuria, 
p:lksuja ja herttakantaisia . Tämä risteymä on alkuperältään kiistelty . Siitä 
01 olerrassa vain erniklooni , jonka sierrenvillasta ei ole kuitenkaan haittaa, 
koska se p.1toaa pitkien sierrenettänien eminorkkojensa nukana. Puun juurive
sat on helppo pitää kurissa . 

cntarionpoppeli on sopiva puu puistoihin . Pdljoisinrnat yksilöt kasvavat Kemis
sä. Siellä laji on ulkonäöstään päätellen äärirajallaan, nutta CXllussa sitä 
tapaa jo hyväkasvuisena . Suurin puu on Helsingin 5uarenlinnassa (rky 306 an) • 

Tsaarinpoppeli (~. x petrowskiana) en amerika.rmustapoppelin ja aasialaisen 
tuoksupoppelin risteymä . Siitä tunnetaan vain erniklooni. Sen sierrenvillan ke
hitys ei ole aivan niin runsasta kuin aikai5eiTJllin rraini tulla ruhtinaanpoppe-
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Kuva 5. Tsaarinpoppeli (Populus x petrawskiana) , oik . rruistuttaa suuresti 
berliininpoppelia (P. x berolinensis) , vas ., rrutta eroaa siitä nm. vuosi
versojensa lyhyen, hienon karvapeitteen perusteella . Berliininpoppelilla 
l yhyen karvan joukossa on myös pitkiä karvoja, joten nämä rx:>fPelit voi 
erottaa myös talviasuisina (Karhu 1978). 
Fig . 5. Populus x petrowskiana (on the right) is very silnilar to Berlin 
poplar (P. x berolinensis, on the left) and both of them are ccmronly 
cultivated in Finland. Only the fenale plants of the forrrer ·are cultivated 
and its young annual shoots have very short hairs . 'Ihe· latter has longer 
hairs arrong the short hairs and only rrale plants are in cultivatirn . 

lilla. Villahaitan vuoksi voitaisiin risteynän käytöstä aivan hyvin luopua. 
Sen erottaa seuraavana rrainittavasta berliininpoppelista sukupuolen lisäksi 
ainoastaan versojen hienokarvaisuus ja puiden kapearrpi kasvutapa . Kemissä on 
kaksi pienehköä puuta, joilla on taipunus pensastumiseen . Heinola (rky 630 cm 
runkovesakyhmyjen pöhöttärnän tyven ansiosta). 

Berliininpoppeli (P. x berolensis) on eurooppalaisen rrustapoppelin (~. nigra 
-rtalica/)ja aasialaisen laakeripoppelin (P. laurifolia) risteymä , josta oo 
olerrassa ainoastaan hedeklooni . Sillä on tJarrraanvihertävät sännikkäät ja ta
vallisesti epätasaisen tiheäkarvaiset versot , puhtaanvihreät aaltoreunaiset 
lehdet , se on lisäksi tsaarinpoppelia haarovarrpi. Tärrä risteymä , jota IIEillä 
on - il!IEisesti rehevän , nopean kasvunsa vudcsi - käytetty mielestäni jo 
liikaakin (ks. esiin. Karhu 1979) , on altis M3.rssonina -sienen aiheuttamil
le kasvuhäiriöille. 0-llu/Helsingin Korkeasaari (yksirunkoisena rky 395 cm, 
Kuopiossa 3- haaraisena n. 70 cm:ssä 680 cm). 

HopeapofPeli, (P. alba) on eurooppalais- aasialais- pchjoisafrikkalainen pop
peli, jonka lehdet ovat päältä kiiltävän tunmanvihreät ja alta paksun val
kean huopakarvan peitossa , kuten myös lehtiruodit ja nuoret versot . Puu 01 

kasvutavaltaan jäykkä , usein iso- ja paksuhaarainen, versojen kärjet ovat 
aina suorat . Hopeapoppeli kasvaa suureksi, joten se ei ole pikkupihan puu. 
Kajaani/Tikkurila (rky 490 cm) . 
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Keski-SUomessa asti menestyvät poppelit 

Kuva 6. Etupäässä vain 
vanhoissa puistoissa ta
vattava kartanopoppeli 
Populus balsamifera 
'Hortensis') on korrea 
puu, jonka viljely pitäi
si aloittaa uudelleen . -
Helsinki , Pasila 22.IV. 
1979 . 
Fig . 6 . Balsam poplar 
{Populus balsamifera 
'Hortensis') was earlier 
cultivated in Finland , 
bUt nowadays only big 
trees can be seen in 
old parks . -He lsinki , 
Pasila 22 . IV. 1979. 

Luen tähän alueeseen koko sisämaan, kuten Kuopion ja Jyväskylän , joista on 
eniten havaintoja. Kuopiossa kasvaa kaksi ja Jyväskylässä yksi uusi poppeli
laji. 

Jåttipoppeli (~. trichocarpa) on varsinaisesti Pori - Tanpere - Lahti - Lap
peenranta -linj.J.lle asti käyttökelpoinen laji , nutta Kuopiosta löytänäni 
kolrre nuorta elinvo.ilraista yksilöä antavåt aiheen nutkan tekemiseen linjalta 
sisänaahan. CUluun saakka sitä ei voi istuttaa, vaikka siellä kerrotaankin 
yhden natalan vesan elävän kituliaana. Lajin on todettu menestyvän kootalai
sesti jopa Torniossa (Kallio 1966) . Tämä on selvästi 'väärä ilmianto' , joka 
nähtävästi pohjautuu Parvelan (1930) CUlun läänin viljelykasveja käsittele
vään teokseen. Jättipoppeli, joka esiintyy neillä vain hedepuina, en nuorena 
erittäin scpiva pihapuutarhoihin, nutta vanhana ja nimensä !lllkaiseksi kasva
neena se sopii vain väljiin tiloihin . Se en lehtien puhkeamisen aikaan tuok
suvin poppeli. Sillä en jo nuorena karkeakaarnainen runko , solakat vihertä
vänruskeat versot, jotka alaoksissa koukistuvat wosikasvaimittain ylöspäin . 
Lehdet ovat kapean puikeat , päältä kiiltävän vihreät , alta valkeahkot , ruodit 
punertavat . Nuorten puiden vaivana ovat lukuisat runkovesakimp.lt . SUUrin puu 
Nokialla (rky 362 cm) • 

'fuoksupoppeli (P . suaveolens) on edellä jo nainitun kartiopoppelin perusruo
to. Se ei ole erityiserrrnin suositeltava, koska harvasta latvuksesta roikkuu 
säännöllisesti lahoavia oksia ja kuolleita versoja . Meillä en tästä lajista 
va1n hedepuita: vain yksi Kuopiossa ja nuutana '!Urussa. Kuopien puu on poh
joisin ja suurin (rky 192 cm) . 
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Kuvat 7 ja 8 . Hopeapoppeli (Helsinki , Hesperia 15.111 . 1978) ja harr.aapoppe
lin (Helsinki , Myllykallio 15 . III . l978) erottaa toisistaan oksistonsa pe
rusteellakin . Edellisellä oksien kärjet ovat suorat ja jälkimnäisellä ne 
riippuvat . 

Figs . 7 and 8 . White 
poplar (Pop..Ilus alba ) 
and P. x canescens 
can be separated from 
each other by their 
branches . 'Ihe fo:mer 
hc\s streight and the 
latter hanging branches . 
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Valkop:>ppeli (P. alba ,.Ni vea - ) on lehdil tään peruSITUotoa vaikeampi ja huopai
serrpi lajike, ]oll:a varsinkin voirrakaskasvuisten versojen lehdet ovat syvään 
sormiliuskaiset, nutta liuskaisuutta esiintyy jonkin verran nuissakin leh
dissä . Tämä lajike on myös perusmuotoa sirompi ja sopii hyvin pihapuistoihin. 
Jyväskylä/Turku (rky 196 cm) . 

Pori - Tai~p:re - Lahti - Lappeenranta -lin jalle saakka käytta<elp:>iset pop-
.Eilii 
Kaikkiaan menestyy tällä alueella 20 p:>ppelilajia, joista viisi lajia on uu
sia verrattuna edellisi.:ln alueisiin. 

Kartanop:>ppeli (P. balsamifera 'Hortensis') esiintyy melko säännöllisesti 
tällä alueella nTrrensä nukaisena, vanhojen kartanoiden puistoissa tai vil
liytyneenä niiden paikoilla. Se saattaa menestyä p::lhjoisempanakin. Luulta
vasti se on yhtä kestävä kuin palsamip:>ppeli. Palsamipoppelien jookkoan oli 
erään oululaisen Kerrostalon pihaan istutettu nelisen vuotta sitten yksi 
kartanop:>ppelinkin taimi. Kartanop:>ppeli ei liene nuunnos, vaan palsamipop
pelin tapainen risteyrrä , kuitenkin toisinfäin eli~· balsamifera x ~· 
trichocarpa. . Edelliseen viittaa kartanop:>ppelin lehtien leveys ja jälkimräi
seen versojen ohuus , kasvutapa ja väri sekä puun huOirattava koko . Kartano
p:>ppelia olisi syytä kokeilla avariin istutuksiin ja puistoihin Lappia myö
ten . SUurin puu kasvaa :I'al!pereella (rky 382 cm) . 

Kanadanp:>ppeli (P. x canadensis) on euroopan- ja amerikannustap:>ppelien ris
teytymistä p:>lveutuvien lajikkeiden yhteinen nimi . Vanhastaan tunnettuja pe
rus lajikkeita on kuusi ja joitakin niistä - tarkempaa määritystä ei ole suo
ritettu - viljellään meilläkin. Lajikkeet ovat joko emi- tai hedekloaneja. 
Kookkaiksi kasvavina ne vaativat vanhemniten runsaasti tilaa. SUurin yksilö 
on Turussa Kupittaan puistossa (rky 418 cm). 

Amerikannustap:>ppeli (P . deltoides) on meillä harvinainen: Tampereella on kak
si jaHelsingi:ssä kahdekSIDpuuta sekä Hangossa yksi , kaikki ovat hedepuita . 
Arrerikannustap:>ppeli on vanhana järeärunkoinen ja leveälatvuksinen , joten 
se sopii parhaiten puistoihin . SUurin yksirunkoinen puu on Helsingin Kaivo
puistossa (rky 350 cm) , nutta 4-haaraisena Tanpereella (n . 50 cm:ssä 620 cm). 

Isop:>ppeli (P . x generosa) on p:>hjoisarrerikkalainen kahden lajin risteymä . 
Se kasvaa keSkikokoiseksi puuksi , jolla on harvahko latvus , eloisan vihreät 
suuret l ehdet ja kierteiset , särmikkäät versojen kärjet. Yhtä tunnettua p:>ik
keus ta l ukuunottarrat ta meillä on vain emipuita, joiden pitkät ohuet harvako
taiset norkot p..~toavat rraahan siemenvillaansa purkamatta. ISO[Xlppeli on m:r 
nip..~olisesti käytt&elp:>inen . Ta!!pere/'furku (rky 189 cm) . 

Piiskapoppeli (P . sirronii -Fastigiata- ) on kiinanp:>ppelin leveän pylväsmäi
nen nuunnos , jolla on kapean vastap..~ikeat lehdet ja hyvin ohuet pystyt oksat. 
Nuoret p..~ut nuistuttavat enermän pajua kuin p:>ppelia. Piiskap:>ppelia rn meil
lä harvinaisena Helsingissä , Hangossa , 'furussa ja Tampereella, jossa kasva
vat hyväkuntoisina kookkaimrat p..~ut. Ne ovat jo lähes 10 m korkeita. Piiskapop
peli on kaunis p..~u ja se sopii hyvin pihoihinkin. 

Ainoastaan eteläisellä rannikkoalueella käyttökelp:>iset popoelit 

Etelärannikolla p:>ppelivalikoirnalrme lisääntyy kuudella poppelilla . Tämä ei 
kuitenkaan merkitse sitä, että ne menestyisivät ainoastaan eteläisirrmillä 
seuduillarme . SUurin osa näistä p:>ppeleista on hyvin harvinaisia eikä niitä 
kasva meillä nuualla. Uskoakseni niitä kannattaisi silti kokeilla nuualla
kin . 
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Harrraapoppeli (P . x canescens) on valkopoppelin ja haavan risteyrrä , jonka 
lehtien alapinnan ja versojen huopakarva on hanraa . Risteyrrä on kantalaje
jaan sirokasvuisempi , sen oksien kärjet riippuvat tavallisesti lievästi . 
Sarrassa puussa voi olla emi- ja hedenorkkoja ja sarrassa norkossa sekä emi-, 
että hedekukkia. Hanraapoppeli kasvaa pyöreälatvuksiseksi , keskikokoiseksi 
puuksi. Tärrä risteyrrä on meillä ällistyttävän harvinainen . Sitä en vain 
Helsingissä , (suurimman rky on 225 cm) TUrussa ja Paimiossa (Kallio 1966) . 
Hanraar;bppeli on erinomainen puistopuu . 

Harkovinpoppeli (P. x charkowiensis) on risteyrrä , jota kyllä pidetään myös 
rrustapoppelin rruunnoksena . Sen oksat ovat pystyt , väriltään hyvin vaaleat . 
Kaikki harvat meillä kasvavat puut ovat emiyksilöitä , suurin puu on Helsin
gissä (rky 280 cm) . 

Koreanpoppeli (P. koreana ) olisi suurine , soikeine ja alta vti.tivalkoisine 
lehtineen hyvin -kaunis ja mielenkiintoinen lisä poppelilajistoomrre . Lajiaan 
ainoana edustava puu kasvaa Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutar
hassa (Hänet-Aht i 1983) . Kaukoidästä peräisin olevan koreanpoppelin uskoi
sin menestyvän meillä Keski - Suomea myöten . Ainakin se menestyy hyvin 
Arboretum Draflessa , Härnosandissa, Ruotsissa, joka on Vaasan korkeudella. 
Nuoret pistokastaimet kasvavat hyvin myös Lappeenrannassa . 

M..!stapoppeli (P . nigra ) on etelärannikon ja Lounais- SUomen puistojen paljon 
tilaa tarvitseva puu , sillä vanhenmiten se saavuttaa varsin järeät mitat -
suurin puu en Helsingissä (rky 394 cm) • 'I'yypillistä vanhalle puulle on run-

Kuva 9. Pyramidipoppe
lia (Populus nigra 
'Plantierensis ' ) on 
runsaasti Hangossa . 
19 . X. l984 se oli täy
dessa lehdessä Raati
huoneen puistossa . 

Fig . 9. Populus nigra 
' Plantierensis ' is 
abundant in Hanko , 
SVI Finland. 19 . X. 
1984 it was still 
green. 
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Kuva 10 . Kartta , johon on rrerkitty kirjoituksessa !IBinib.!t poppelit alueit
tain. 
Fi g ~ 10 . Hap showing the pop1ars cultivated in Finland in their approxi.rrate 
areas. 
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gon syväuurteinen musta kaarna , melko alhaalta alkavat paksut haarat ja ok
sat , joista alirmat ovat usein vaakasuorassa ja täynnä pystyjä versokimpp.l
ja. M=illä on sekä emi- että hedep.1ita, jälkirmäiset ovat yleisempiä . Musta
poppelia on yritetty kasvattaa rampereella , mutta siellä se ei ole menesty
nyt. 

Kiinanpoppeli (P . simonii) kasvaa SUomessa vain Piikkiössä, Puutarhantutki
muslaitbksen puistossa (Kallio 1966). Siellä on kaksi puuta , joista toinen 
on hyvin menestynyt ja jo yli 40-vuotias. 

Wilsoninpoppeli (P . wilsonii) on isolehtisten poppeleiden ryhmään kuuluva 
harvinaisuus maas5arrrne. Sitä on vain neljä p.1uta Helsingissä. Ne ovat emi
yksilöitä , joiden koristeelliset norkot ovat pitkät , paksut , silkkikarvai
set ja siemenettömät . Suuret lehdet ovat p.lhjetessaan tiheäkarvaiset . Lyhyt 
runko haarautuu parin metrin korkeudesta tiheäksi oksahaarakartioksi. 

Lounais- SUomen harvinaisuudet 

Lounais- Suomesta tulee luetteloon lisää yksi poppeli , pyrarnidipoppeli , jota 
kasvaa lllll. Hangossa , '!Urussa ja sen yrrpäristössä sekä Piikkiössä ja Maarian
haminassa . Nämä p.1ut lienee kaikki istutettu lajikkeena P. nigra ' Italica '. 
Sen on arveltu varsin arkana voivan menestyä vain maarrrne -lounaisirmassa 
osassa . Hangosta ja 'furusta äskettäin kerätyt kaksi herbaricnäytettä ovat 
kuitenkin toisia pyramidipoppelilajikkeita: P. nigra 'Plantierensis ' (kuva 9) , 
joka polveutuu P. nigra ' Betulifoliasta ' ja Ön kestävärrpi kuin ' Italica ' . 
Nimi pyramidipoppeli on harhaanjohtava , koska nämä 'pyramidit ' ovat pylväs
mäisiä . Olisi tarkastettava puu puulta , onko karvaisen 'Plantierensiksen ' 
ohella todella ~ös arerrpaa ja täysin kaljua ' Italicaa'. Karvaista lajiket
ta voidaan kokeilla idempänäkin etelärannikolla . SUurin p.lU on mitattu 
Hangosta (rky 225 cm, toinen kaksihaarainen n. 60 cm:ssä 350 cm) . 

Kokeilemisen arvoisia poppeleita ja nk. luonnonhybridejä 

Edellä on kerrottu - rrukaanlukien kanadanpoppeliin (P. x canadensis) sisäl
tyvät 3- 4 lajiketta - 30 poppelilajin , risteyrrän ja Iajikkeen kestävyydestä ja 
käyttömahdollisuuksista . Erilaisten SUomessakin kasvavien poppelien määrä 
ei. suinkaan rajoitu em. lukuun. Kun kaikki meillä viljellyt poppelit muuta
maa harvaa poikkeusta lukuunottamatta , ovat joko hede- tai emikloonia , on 
jokaisen tällaisen ernip.lun siemenestä syntyvä taimi risteymä - uusi ja tun
tematon , koska siitepöly on tullut jostakin tuntemattaTI3.sta isästä tuulen 
mukana. Qmeksi perin harva näin syntyneistä siemenistä onnistuu edes itä
mään , sillä siemen menettää nopeasti itämiskykynsä . Ja vielä harvempi itä
nyt siemen 011nistw kehittämään elinkelpoisen tailren. Jos olisi toisin , 
jootuisillllle vähitellen ' poppeliviidakkoon ' . Silloin tällöin luonto on kui
tenkin onnistunut tuottamaan meilläkin elinkelpoisen poppelihybridin. Näitä 
luonnonhybridejä , lop.1llisesti vielä määrittämättömiä , on tiedossani seitse
män : 2 OJlussa , l Lappeenrannassa, l Tampereella ja 3 Helsingissä . Sama mää
rä on minulla kasvamassa eri poppelilajeista kerä~ystä siemenestä kasvatet
tuja taimia , siis luonnonhybridejä . Näissä on jo varsin pieninä havaittavis
sa erilaisuutta - esim. saman emop.1un eri vuosina kerätystä sienenestä kas
va.neissa . 

Taimistoissa tehtyjä risteyrniä tunnetaan maailmalla ky!llllenittäin - Komikin 
arboretumissa Puolassa on tehty toistasataa poppeliristeymää. Meillä Suomes
sa poppelim ' risteyttämistä on kokeiltu tiettävästi vain Enso-Q.ltzeit Oy : n 
toimesta Imatralla (Prof. Sakari Saamijoen risteytykset) ja M=tsänjalos
tussäätiössä Haapastensyrjässä , missä metsänhoitaja Martti Lepistö viitisen 
vuotta sitten suoritti ky!llllenen risteytystä . Näistä neljä tuotti runsaasti 
jälkeläisiä , joista risteymä ~ - x rasumowskiana x P. suaveolens ' Pyrarnidalis ' 

Sorbifolia 15 (1/1984) 



Joukkojulkaisu 

näyttää ol evan nopea- ja vollrakaskasvuinen . Miehenkorkuisia yksilöitä arvi
oiden p.1ista näyttäisi tulevan erittäin kapeita ja pystyoksaisia . 

Tämän kirjoittajalla on OllBssa ' poppelitarhassa ' kaiken edellärrainitun li
säksi kasvamassa kokeilutarkoituksessa joukko sellaisia lajeja ja lajikkei
ta, joita ei ole tässä käsitelty. Onnistuessaan tästä kokeilusta on ehkä 
nahdollista saada n . 15 uutta lajia tai lajiketta Suorren poppelivalikoillaan . 

Sun!rary: A short survey of poplars (Populus) cultivata,d in Finland 

Since 1978 the author has studied the poplars cultivated in Finland 
(Karhu 1978 , 1979, 1980) . The map (Fig . 10) shows the approxillate areas 

where 27 species and cultivars are still nardy and c~ be grown succesfylly . 
The actual northern limit of same of the species , e .g. that of Populus 
balsamifera 'Hortensis ', is not J<nodn due to the lack of cultivation 
experiments . Five species, Pop.1lus balsamifera ' Elongata ', ~ - x w:>Obstii , 
P. tristis, P. x rasurrowskiana and P. trerrula x trenuloides are hardy as 
Iar north as- the Arctic Circle . The-only native poplar , Pop.1lus trerrula 
i .s not dealt with in this paper. 
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DENDROr.a;IT JA ILMANSAAS'I'II'illJlll 

Viirre vuosina ja viirre aikoina yhä enerrtnän niin lehdistössä kuin llllissakin 
tiedotusvälineissä on kiinnitetty huomiota ilman saastumiseen ja sen vai
kutuksiin luontoon . Tämä keskuste lu on vain käväissyt Sorbifolian sivuil 
la : Olavi Luukkasen katsaus "Puut ja ilma" I - II 1974 ja Satu Huttusen 
"Mänty ilman saastumisen indikaattorina" 1981. Tuntuisi luonnolliselta , 
että varsinkin dendrologit olisivat huolissaan puitten kohtalosta. 

Pisimmälle metsien kuoleminen on edennyt Ke ski-Euroopan pitkälle teollistu
neissa maissa , kuten Tsekkoslovakiassa , Puolassa, DDR : ssä ja Länsi - Saksas
sa . Ilman saasteista johtuva maaperän ja vesistöjen happaneminen on saanut 
hälyttäviä lll.lotoja jo niinkin lähellä kuin Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa . 
Tilanne on myös meillä hälyttävä , koska maaperänme on jo luonnostaan hapan 
eikä siedä kovinkaan suurta happamuuden lisääntymistä ilman, että siitä 
on kohtalokkaita seurauksia maan pieneliöitten elinehdoille ja sitä kautta 
myös kasvillisuuden menestymiselle. 

Keski- Euroopassa metsien tuhoutumisen laajuus ja nopeus on tullut yllätyk
senä jopa sikäläisille tiedemiehille - toivottavasti meillä ei käy samoin . 
Minkälaiset ovat esim. Metsäntutkimuslaitoksen metsänsuojelun osaston val
miudet tutkia ja laatia ennusteita ilman saasteiden vaikutuksia maamme 
metsiin? Lehtitietojen mukaan myös meiltä on tullut hälyttäviä tietoja ve
sistöjen happamoitumisesta ja Ahvenanmaalla on tavattu vaurioita havupuis
sa. Koska ongelma on suureksi osaksi kansainvälinen , emre voi kovinkaan 
paljon tehdä epäkohtien poistamiseksi. Kun tietää kansainvälisten , rutta 
myös kansallisten ratkaisujen hitauden , saattaa olla niin ettei vuosisadan 
lopussa enää tavata eläviä havupuita Etelä- Suomessa . Olisiko siis luovut
tava jo nyt havupuiden istuttamisesta Etelä- Suomessa ja siirryttävä sel
laisten ilman saasteita paremmin kestävien lehtipuiden , kuten haavan , lepän , 
koivun , poppelien ym . viljelyyn? 

Dendrologian Seuran tulee tarkkaan seurata puitten elinehtojen kehittymis
tä maassarrrne ja tehdä mitä tehtävissä on niitten parantamiseksi. 

Pentti A1anko 
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TI>.MPEREEN SEUDUN PAIKALLISKERHO PERJSTE.TIU 

Tampereen ja lähiympäristön dendrologit perustivat oman kerhon 28.04.1984 
Lempäälässä . Sampsa Aaltion vieraanvaraiseen kotiin oli kokoontunut 24 
alan ystävää . 

Uuden kerhon puheenjohtajaksi valittiin Ahti Koskinen Tarrpereen kauD.m 
ginpuutarhalta ja sihteeriksi Kalle OUni. 

Paikalliskerho retkeilee seuraavasti: 

05 . 06 . 

12.09 . 

puistokävely Tampereen arboretumiin 

tutustuminen Näsinkallion puistoon 
(kokoontuminen Hämeenpuiston pohjoispäässä 
suihkulähteen luona klo 18 . 00 ) 

Haastetaikoot Hörtsänässä järjestetään Jyväskylän dendrologien kanssa 
kesän kuluessa . Tarkempi aika sopirratta. 

Tampereen ympäristön dendrologit! 
Ilmoittakaa osoitteenne Kalle Ounille puh : 931/28521 (32032) t 

931/615089 k 

Tervetuloa rrukaan toilnintaan ! 

UUDET JÄSENET 

Ahonen Olli 
Anttiroiko I.meli 
Heikkilä Pekka 
Heikkilä Raino 
Helynranta Leena 
Herlevi Erik 
Huttunen Kari 
Huttunen Pirkko 
Honkanen Martti 
Honkanen VUokko 
Häkkilä Merja 
Kanninen Heli 
Karjalainen Heikki 
Karsson Eva- Lisa 
Kauppi Tilro 
Kivinen Marjo 
Korpela Riitta 
Kuitunen TuOilO 
Kyllästinen Marja 
Kylmäoja Kirsi 
Lehtinen Leo 
Lukkarinen Taina 

EsJXXl 
Kerava 
Pori 
Helsinki 
Helsinki 
Mintsälä 
Helsinki 
Helsinki 
Kylnälä 
Kylnälä 
EsjXXJ 
SUonenjoki 
EsjXXJ 
Vantaa 
Kolla 
Helsinki 
Riihikallio 
Jyskä 
Helsinki 
Saarentaus 
Tampere 
Esp:x> 

Mattila Saara 
L'läkilä Jdianna 
Nieminen Arvi 
Nieminen Maija 
Niiranen Osrro 
Pere Anja 
Pietilä Antti 
Piirainen Juha 
Pulkkinen Arto 
Puranen Ulla 
Ranki Teuvo 
Räisä Ulla 
Salonen Kaisa 
Sauren Seija 
Syrjänen Matti 
Söderström Gustav 
Tegel Kalevi 
utriainen Eila 
Villanen Harri 
VUorikko Liisa 
Yli- Pietilä Mauno 
Ylitalo Kaija 
Äskölä Heljä 

Tampere 
Turku 
Naantali 
Esp:x> 
Helsinki 
Vantaa 
OJlu 
Raisio 
Lappeenranta 
Esp:x> 
Turku 
Jyväskylä 
Lepaa 
Helsinki 
Uusitalo 
Sip:x> 
Keski- Palokka 
Helsinki 
Parkano 
Lahti 
Turku 
Härreenlinna 
Pihlajakoski 
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HANNU SALO 

01-!ENAIUJlAJIKKEET JA NIIDEN VILJELY SUCMESSA 

SUomen sijainnista johtuen elämme hedelmänviljelyn äärimmäisillä pohjois
rajoilla. Kansainvälisiin hedelrränviljelyn vyöhykekarttoihin omenap..~u on 
rrerkitty viihtyväksi ainoastaan aivan Etelä-SUomen rannikkoalueilla ja 
Ahvenanmaalla . Näin tilanne tietysti onkin , kun on kyseessä antll3tti!rainen 
tuotanto , lll.ltta kotip..~utarhoissa omenap..~ita tapaa vielä VI-vyrnykkeeltä 
saakka. Satotasot ovat kuitenkin meillä ammattiviljelyssä jo huomattavasti 
alhaisentnat kuin esiin . Etelä- Ruotsissa ja lajikevalikoi!ra on jo kokolailla 
erilainen, vaikka sarrojakin lajikkeita löytyy (I.obo , Akerö , Valkea kuulas). 

Viljelyn laajuus 

Maamme sijainnista huolimatta omenap..~ulla on huomattava merkitys viljelykas
vina . Viimeisinpien arvioiden llllkaan ammatti!rainen tuotanto on noin 3 mil
joonaa kiloa vuooessa. Pinta- alaksi lll.lutettuna se on 8 000 kilon hehtaari
sadon llllkaan noin 400 ha . Perusrunkoina meillä käytetään pääasiassa YP ja 
A2 klooniperusrunkoa ja Antonovkan siemenperusrunkoa . 

Almatti!raisesta tuotannosta 01 kysyrTT:fs silloin , kun anenaa riittää säännöl
lisesti myyntiin ja omena on pakattu kauppaamenaa koskevien lajitteluohjei
den llllkaan . Kauppaan tulee lisäksi joka syksy runsaasti lajittelerratonta 
omenaa lukerrattomista pikkup..~utarhoista , jolloin kaupan kautta kulkeutuva 
omenanäärä on huomattavasti suurempi kuin a!T'IIlattitarhojen 3 miljoonaa kiloa . 

Koti!raisen omenan myyntikausi kaupan J.X)rtaassa on melko lyhyt , elokuun p..~o

livälistä rrarraskuun lOJ:PUun . Tärrä aikaväli 01 erilaisten kauppaJ.Xlliittis
ten sop:i.m.Jksien ja lainsäädännön nojalla varattu koti!raisen ooenan rrarkki
noinnille . Käytännössä suoja- aika loppuu viljelijöiden kannalta liian ai
kaisin , sillä val tala j ike L::Jbo kypsyy niin myöhään , että sen rrarkkinointi 
ennen tuontianenaa on tuottanut keskustukkuliikkeille viime vuosina vaikeuk
sia . 

Tal vilajikkeiden lyhyt myyntikausi rajoittaa tällä hetkellä viljelyn laajen
tumista . Viljelyn laajentuminen edellyttäisi tuontil i senssioinnin muuttamis
ta tai kaupan taholta tuntuvaa jakelun tehostamista . 

Koti!rainen lajiteltu laatuomena on Pohjois- SUomen kaup:lissa perin harvinai
nen tuote . Kesä- ja syyslajikkeiden osalta tilanne on helpompi , joskin näi
hin lajikeryhmiin kaivattaisiin nykyistä parenpia lajikkeita . Ml'Il< :n Puutar
haosasto on laskenut kauppaan vuoona 1981 viisi uutta lupaavaa kotirraassa 
kehitettyä jalostetta : Pirja , t-äikki , Make , Jaspi ja Sarro . Todennäköisesti 
nämä lajikkeet tulevat syrjäyttärrään nykyisiä lajikkeita . Kauppaan näitä 
uusien lajikkeiden omenoita odotetaan myyntiin aikaisintaan 5 vuoden kulut
tua . 

Lajikekehitys viime vuosikymreninä 

Hedelrränvil jel ymre la j ikkeisto on lll.luttunut voirrakkaasti 50- luvun jälkeen . 
Tällöin ammattiviljel ijät saivat aikaan ns. omenien kauppavakioluettelon 
(silloin 16 lajiketta). Vakioinnin tarkoituksena oli selkiyttää silloista 
sekavaa omenakauppaa . Pyrittiin erooo suurista lajikerrääristä ja karsittiin 
heikkoja , kau!=P'3an sovelturra ttomia lajikkeita J.XliS . Tätä ennen SUOrressa 
oli 30 - 40 enermän tai väherrrnän viljeltyä lajiketta . Vakioinnin jälkeen 

Hannu Salo , Hedelmän- ja Marjanviljelijät , tönnrotinkatu 22 A, 
00120 Helsinki 12 
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lajikkeisto alkoi armattitarhoissa vähentyä ja selkiintyä. Nykyisin 5 - 6 
lajikkeen osuus on kokonaispinta-alasta lähes 90 %. Lajikerräärää ei kanna
ta tästä paljonkaan supistaa, koska muuten tiettyjen omenalaji)<keiden sa
rranaikainen kypsyminen ruuhkauttaisi anenien markkinoinnin sekä aiheuttai
si viljelijöille työhuippuja. Toisilla omenalajikkeilla on myös taipumusta 
jaksottaissatoisuuten, jolloin usearmalla la j ikkeella tarhakohtainen tuo
tanto saadaan tasattua. Lisäksi riskit lisääntyvät, jos viljellään vain 
l!LlUtamia lajikkeita (kukinnan aikaiset hallat, syysmyrskyt, pölyttyrninen). 

Kotipuutarhoissa lajikkeita on vielä runsaasti (tunnistettavissa toista 
sataa) eikä vanhoja lajikkeita kannata hävittää, vaikka ne ovatkin kaup
paan sovelturnattomia . Nykyinen lajikkeistomne jakautuu mill<o selvästi erik
seen kotipuutarha- ja armattilajikkeisiin. Sanoja lajikkeita esiintyy tosin 
nolemnissa ryhmissä, l!Lltta rräärällisesti vähennän kuin takavuosina . 

Maairrre ilmasto-olosuhteitten takia tärkein lajikeaninaisuus on sekä koti
että armattitarhurille puun talvenkestävyys. Se rajoittaa pitkälle lajik
keistoa , jota meillä voidaan kasvattaa. Armettitarhoissa lajikkeilta vaa
ditaan reyös satoisuutta, hyvää nakua, kauppakestävyyttä ja reyyvyyttä . 
Kotipuutarhurin kanna,lta hyviä ominaisuuksia ovat hedelrräruven kestävyys , 
puun helppd"loi toisuus (hyvä oksarakenne,) sekä omenien säil yvyys ja hyvä 
naku . Harrastelijalie talvenkestävyys on venyvärnpi käsite kuin a.nnatti
tarhurille . Vannoutuneet harrastelijat haluavat saada rraistaakseen erikois
ta lajiketta (Ingrid Marie, Spartan, Signe Tillisch), vaikka talvenkestä
vyyden ja satoisuuden kustannuksella . 

Lajikejakauturra 

Ka.ikki nykyisin viljeltävät a.nnattilajikkeet ovat pääasiassa ns. kauppava
kiolajikkeita , jolloin ne ovat lajiteltavissa extra- luokkaan. Seuraavassa 
on esitetty lajikkeiston kehitys viime vuosikymmeninä a.nnattitarhoissa: 

1963 1973 1983 
% % % 

LclJo 22 42 51 
Pun. Atlas 0 1 15 
PUnakane Ii 16 18 11 
M=lba 3 3 7 
Valkea kuulas 5 6 6 
Akerö 15 12 4 
Quinte 0 0 1 
Bergius 3 2 0 
Huvitus 3 1 0 
Wealthy 9 0 0 
Ranger, Faike , } 
Sariola 1 Antonovka, 
Lavia 24 15 5 

Lajikkeet jakautuivat seuraavasti kesä- 1 syys- ja talvilajikkeisiin 
vuonna 1983: 

kesälajikkeet 9 % 
syyslajikkeet 20 % 
talvilajikkeet 71% 

Edellisissä luvuissa saattaa olla epätarkkuuksia, koska ne edustavat vain 
keskustukkuliikkeiden kautta kulkevia omena.'ll.;;äriä, l!Lltta ne ovat td<i suun
taa antavia. Talvilajikkeiden osuus on hallitseva. Sen on aiheuttanut 

Sorbifolia 15 (2 / 1984) 



63 

Lobon ja Punaisen Atlaksen voi.rrakas lisääntyminen viirre vuosina. Talvilajik
keista viljelijät ovat saaneet keskirräärin korkearrpaa hintaa ja parernpilaa
tuista orrenaa kuin kesä- ja syyslajikkeista . Kesälajikkeet ylikypsyvät her
kästi ja niiden sadonkorjuuaika on tästä syystä verraten lyhyt , mikä ra
joittaa tarhakohtaisesti kesälajikkeiden viljelyä. Lisäksi niiden käsitte
lyarkuus hidastaa sadonkorjuu ta ja pakkaustyötä . 

Kotipuutarhojen orrenalajikkeistosta ei ole tarkkoja tietoja. Valtalajikkei
na rreillä lienevät Punakaneli ja Huvitus. Myös Valkea kuulasta on runsaas
ti . Uusista istutuksista saa hyvän käsityksen taimistojen myyntiluettelois
ta , koska arrrnattiviljelijät lisäävät orrenapuunsa itse. vuonna 1983 oli eri 
lajikkeiden Ieyynti seuraava: 

Valkea kuulas 
Punakaneli 
Huvitus 
Antonovka 
.1-El.ba 
Lcbo 
Muut 

Laj ikekuvaukset 

20 % 
15 " 

7 " 
5 " 
4 " 
4 " 

45 " 

Seuraavassa on selvitetty lähemmin ns . kauppavakiolajikkeiden eli arnmatti
la j ikkeiden viljelyominaisuuksia kypsymisjärjestyksessä . Taulukoihin 1 ja 2 
on koottu lajileeominaisuuksia taulukkotruotoon. Taulukossa 1 on kauppavakio
lajikkeita , j otka saa lajitella extraluokkaan . Taulukossa 2 on lajikkeita , 
jotka saa lajitella I - luokkaan sekä yleisinpiä kotip.mtarhalajikkeita. 

A. Kesälajikkeet : 

1. Ranger 

Lajike on tullut viljelyyn 60-70-lukujen vaihteessa Ottawa$ ta, Kanadasta . 
Lajike oo Crimson Beauty x Mel.ba-risteytys. Lajike hyväksyttiin kauppava
kiolajikkeeksi vuonna 1983 . Viljelyn laajuus oo hienan alle 1 %. Puu on 
voi.rrakaskasvuinen ja nuodostaa leveähkön latvuksen . Puuaines oo haurasta 
ja oksia repeilee runsassatoisina vuosina. Ctrena on litteänpyöreä. Sen 
pohjaväri on vaaleankeltainen ja peiteväri tuiman p..majuovainen . Ctrenalla 
oo taip.mus halkeilla kantakuopasta , l!Ultta se kestää käsittelyä hyvin . 
Omenat säilyvät varastoituina 2- 3 viikkoa. 

2. Valkea kut.:las 

Valkea kuulas on rreillä toistaiseksi eniten viljelty kesälajike . Lajike on 
arvioiden nukaan kotoisin Baltian rreista . Sitä oo viljelty Liettuassa ja 
Virossa, josta se on aloittanut voitokkaan leviämisensä yrrq:äri maailrren 
(Lehtonen 1946) . Ulkorreilla valkea kuulas tunnetaan nirrellä nm. Transparente 

Blanche. Lajike on edelleenkin hyvin kysytty kesäarena naa.ilrrassa , vaikka 
sen viljely on vähenenään päin. SUorressa sitä on istutettu ~ös hyvien pö
lyttäjäominaisuuksiensa takia . 

Valkea kuulas ei saa kaikkina vuosina hyvää rrekua vaan jää happanaksi ja. 
vaatirrettonan rrekuiseksi. Sadonkorjuu ajankohta on hyvin tarkka ja edellyt
tää rrelkeinpä kahta sadonkorjuu ta . Ehsirnnäisten arenien kypsyttyä osa oo 
vielä raakaa ja keskenkasvuista. Oikeaa sadonkorjuuaikaa ei tahdo löytyä . 
Lisäksi kypsänä valkea kuulas rrenettää käsittelykestävyyten$ä . Tärri:in vud<si 
sato joudutaan keräänE.än ennen kypsymistä, ja siltikin cxreniin saattaa 
tulla painauturnia. 
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Puu on nuorena vo:illakaskasvuinen , nutta satoikään tullessaan kasvu tasaan
tuu ja puu jää sopivan kokoiseksi. Lajike on runsassateinen ja suhteellisen 
vanna aJ!Ill3.ttiviljelyssä. Valkeakuulas on suosituin kotip.mtarhalajike. 

3. QJ.inte 

QJ.inte on Rangerin sisarlajike , Crimson Be:iuty x Punainen rrelbaristeytys. 
Viljelyyn QJ.inte on tullut sanaan aikaan kuin Ranger. Myös lajikkeiden 
viljelyn laajuus on sanaa luokkaa . QJ.inte hyväksyttiin kauppavakioksi v .1983. 
Qrenat kypsyvät sanaan aikaan kuin valkea kuulaat tai hiukan llo/öhenmin. 
Ne ovat miedon happoisia , aromikkaita ja miellyttävän nakuisia . Hyvä herk
kulajike. Kooltaan Clllel1at ovat keskikokoisia tai suuria. Ne kestävät hyvin 
kauppakäsittelyä ja säilyvät syyskuun lopulle. Kuoren pohjaväri on vaalean
keltainen ja peiteväri tasaisen p.mainen, joka kattaa lähes koko Clllel1an . 

Lajikkeen heikkous on puun kasvutapa . Oksat lähtevät rungosta jyrkässä kul-
11\3.ssa, vaikka taipuvatkin alasfäin latvoistaan. Puu on niin altis repei
lylle, että sen viljely enää tuskin laajenee orrenien hyvistä cminaisuuksista 
huolill\3.tta. Oksia llU.lodostuu taimivaiheessa verraten vähän, joten valikoivaa 
leikkausta on vaikea tehdä . Lajikkeen rrenestyksekäs viljely edellyttää puun 
tukemista. 

B. Syyslajikkeet : 

4. Punainen Melba 

Errolajike Melba on saanut alkunsa Kanadasta vapaasti pölyttyneen M:::Intosh
lajikkeen sierrenkylvöstä. Lajike alkoi saada nopeasti suosiota leviten 
Pohjois-Amerikkaan ja Atlantin yli Suoneen 1900- luvun alussa (Meurll\3.n & 

Collan 194 3) . La j ikkeesta on olell\3.ssa punainen rruunnos , Punainen Melba , joka 
on aJ!Ill3.ttiviljelyssä syrjäyttänyt tavallisen Melban . Lajikkeen viljely on 
lisääntynyt viime vuosina Ahvenanll\3.alla ja Lounais- Suanessa . Punainen Melba 
on runsassatoinen ja nopeirrrnin satoikään tuleva lajike . Jo 4- vuotiaasta 
PJUSta saadaan hUOI1\3.ttava sato. Puu kasvaa vähäisellä hoidolla 11\3.llikkaaksi 
ja oksakulmat ovat hyvät. Melbojen erikoistuntorrerkkinä ovat hyvin suuri
kokoiset lehdet . Puu näyttää hyvin tiiviiltä ja reheväkasvuiselta kesä
astiisena. 

Qrenat ovat kauniSilU.lotoiset ja tasakokoiset. Pdljaväri on vaaleankeltainen 
ja peiteväri tasaisen p.mainen peittäen lähes koko orrenan. Maultaan Melbat 
ovat parhaimpia herkkuorrenia. Maku on hienon aran:i.kas , 11\3.usteinen, miedon 
happoinen. Qnenat tuoksuvat persikalle . Melbojen heikkoos en niiden käsit
telyarkuus . Ne vaativat poimijoilta ja lajittelijoilta erityistä varovai
suutta . Otrenien pintaan tulee painumia todella herkästi. Lajike on arernpi 
kolhiutUI1\3.an kuin Valkea kuulas . Otrenien säilyvyys kolhiutumisesta huolill\3.t 
ta hyvä . Melba on altis hedelrnäruvelle. 

5 . Punakaneli 

Kaneli-lajikkeet ovat kotoisin Venäjältä , missä vanhilmat tämän tyyppiset 
p..1ut on tavattu Novgorodin seudulta. Errolajike lienee Ananaskaneli (Kel
takaneli) , josta aikojen kuluessa on tullut erilaisia värinuunnoksia 
(Smimoff 1894). Punakaneli on ollut kauan viljelyssä rreillä SUanessa. 
Arvioiden nukaan jo viime vuosisadan puolivälissä sitä en viljelty Viipurin 
ynpä.ristössä. 

Punakaneiin viljely on jatkuvasti vähenenässä aJ!Ill3.ttitarhoissa, vaikka la
jikkeella saattaisi aina olla kysyntää . Tällä hetkellä sitä viljellään alu
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Taulukko l . Suomen ammattiviljelijöiden amenalajikkeita (extra -luokkaan 
lajiteltavia ) 

Lajike 

Keaälaiikkeita : 

Ranger 

Valkea kuulas 

Quinte 

Syyala Hkkeita: 

Punaine n Melba 

Punakaneli 

Raike 

Talvilaiikkeita : 

Åkerö 

Punainen Atla1 

C ox '• Pomona 

Lobo 

Muut lajikkeet: 

Sariola, Anto
novka, Lavia, 
Huvitue 

Menest.- , Vilj e lyn Keskim . 
vyöhyke laajuus poiminta-

% aika 

lll - IV a lle 1 20 . 8 . 

II- JU 5 25 . 8. 

II - lii a lle 1 25. 8. 

II - Ili 7 5 . 9 . 

V 8 10. 9. 

lii 2 15. 9. 

111 
1 

3 20 . 9. 

II 1 
15 20. 9. 

a ll e 1 25. 9 . 

51 30. 9. 

Nautinta- 1 Maku 1 Huoma ttavaa 
kypsä 

20. 8. - 10 . 9. miedon happoinen , makeahko kantakuoppa halkeilee helposti 

25.8 .-15.9. 
miedon happoinen, joinaio hyvä pöl y ttäjä lajike , omenat 
vuosina vaatimaton, pidetty kolhiutuvat h e lpos t i 

25. 8 . -30. 9. aromikas , miedon happoinen oksat repeilevät h erkäs ti 

altis hedelmäruvelle ja kolhiutu-

parhaimpia herkkuomcnoita, miselle, hyvä pölyttä jä, syrjäyt-
5.9.-10. 9 . 

hienomausteincn aromikas tä nyt ta va llisen Melban 

10.9.-15.10. maus t einen, aromikas 
lajikkeesta useita värimuunnok-
sia, puu ka svaa isoksi 

20.9 .- 20 .11. hapahko, aromikas hy"vä pö lyttäjä laj ike 

heikko satotaso, puu kasvaa 
15.10.-15.1. hi cnomaustcinen, aromikaa isoksi, a lti s tuppil ohomcellc 

1.11.-1 5. 12 . hapahko , vaatima t on 
ayrjliy tt.1nyt tava lli sen A tlakaen, 
alli1 hedelmä ruve ll e 

1.11.-30.12. hapahko, vaatima ton vain lä mpimi ll e paikoille 

15. II. -30. 2. 
pa rhaimpia herkkuomenoita, vaatii pölyttäjän, a ltis hede lmä -
a romikaa, lievä sti happoinen ruve ll e 

Table l. Apple varieties for camrrercial growers in Finland (yielding an 
"extra class" product ) 

o
Vl 
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eittain eniten Lohjan seudulla . Punakaneli on yksi yleisinmistä lajikkeis
ta kotipuutarhoissa kautta naan . Puun hyvä talvenkesto , runsas sato ja 
hedelmäruvenkesto takaavat sille edelleenkin paikan kotipuutarhoissa. 
Punakanelit lienevät kaikille niin tuttuja , etteivät omenat kaipaa lähempää 
esittelyä . Puu on nuoresta lähtien voinakaskasvuinen ja kasvaa suureksi 
puuksi. Puulle on eduksi , jos sen oksia taivutellaan alaspäin nuoruusvai
heen aikana . Vanherrrniten latvaoksat taipuvat luontaisesti alaspäin rruodos
taen sateenvarjorraisen latvuksen . 

Satoisuus alkaa myöhään , mutta jatkuu sitterrrnin runsaana . Punakanelilla on 
tapurnusta jaksottaissatoisuuteen . Qnenat säilyvät hyvin lokakuulle asti , 
kunhan ne kerätään hieman raakoina . 

6 . Faike 

Faike on Kanadasta , Ottavasta kotoisin oleva DJChess Harlanovski x I..d:xr 
risteytyksestä syntynyt lajike . Faike tuli viljelyyn sarraan aikaan kuin 
Quinte ja Ranger . Raike hyväksyttiin kauppavaki olajikkeeksi V. 1983 . Q] 

todennäköistä , että Faike tulee olenaan näistä kolrresta lajikkeesta suosi
tuin . Raike on myöhäinen syysorrena . Se on pölyttäjänä syrjäyttänässä 
Valkean kuulaan, etenkin myöhäisillä talvilajikkeilla . 

Puu on suhteellisen voinakaskasvuinen, mutta kasvu hilliintyy satoisuuden 
alkaes sa . Orrenat ovat litteänpyöreitä ja kartiorraisia. Pohjaväri on vaalean
vihreä , punaista peiteväriä on melko runsaasti. Maku on hapahko , sarrantyyp
pinen kuin Atlas-lajikkeella , rrutta täysin kypsänä omena on miellyttävän 
rrakuinen . 

C. Talvil ajikkeet 

7 . Akerö 

Akerö on kotoisin Etelä- Ruotsista . Sen viljely on levinnyt Skandinavian rrai 
hin jo 1800- luvun loppupuolella (Meurrran & Collan 1943). Lajike on saavutta 
nut meilläkin suuren suosion aralaatuisella rraullaan . Se on yksi parha:i.rrr
mista herkkulajikkeista . Armettirraisesta tuotannosta lajike on väistymässä , 
vaikka Ahvenanrraa l la sitä on vanhoissa tarhoissa vielä runsaasti. Tätä ny
kyä Ak.erön vil jel y ei tahdo olla kannattavaa. Se on heikkosateinen lajike, 
joka on luultavasti taantunut vuosi en kuluessa . Jonain VL:onna satoa ei saada 
juuri lainkaan. Kuitenkin Akerö on niin suosittu lajike, että siitä olisi 
paikallaan etsiä hyvät kannat ja pyrkiä elvyttämään lajikkeen viljelyä . 

Alhaisten satotasojen lisäksi Akeröä kiusaa myös tuppilooome . Kyseessä on 
kiusallinen kasvitauti , koska s itä ei voi havaita omenan ulkooäöstä . 

Puu on voirrakaskasvuinen ja kasvaa helposti suurikokoiseksi , tilaavieväksi 
puuksi. Kasvua on paikallaan hillitä oksien taivutuksin , jolloin nuoruus
vaiheen satois uuskin paranee . Lajike tulee norrraalisti kasvatettuna myöhään 
satoikään. 

Akeröstä on o l emass a lukuisia värinuunooksia . Yleisin rruunnos lienee kel tai
sell a pohjall a oleva t i i lenpunainen peiteväritys . 

8 . Punainen Atlas 

Atlas-lajike on myös kotoisin Kanadasta , Ottawan koeasemalta . Se on saatu 
meille kokeisiin Pi ikkiön MTTK : n puutarhaosastolle v . 1942. Ensimmäiset 
Atlas-yksilöt kasvavat vieläkin laitoksen havaintotarhassa . Lajikkeen punai-
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Toulukko 2. Muita tunnettuja omenalajikkeita (kotipuutarhat ) 

Lajike M enes t.-~ Kcskim • 
yöhyke poiminta 

aika 

Kesälajikkeita: 

Huvitue 1 IV zo . 8. 

Gyll cnkroki n AstrJ II zo. 8 . 

Kersti 1 IV - V Z5 . 8, 

Lavia 1 lll 1. 9. 

Bergius Ii -lll 1.-6. 9 . 

Snygg IV 5. 9 . 

Syyala iikkcita: 

Charlottenthal IV- V 15. 9. 

Sa rioln IV zo. 9. 

Luolli IV Z5. 9. 

Talvilaiikkcita: 

Lcpnan lioreä. 111 - IV 30. 9. 

Antonovka IV - V 30. 9. 

Wealthy II 30 . 9 . 

Nautinta 
kypsä 

15 . 8 . -Z5 . 8 . 

zo. 8 . - 5. 9. 

Z5 . 8.-5.9. 

1. 9. -Z5 . 9. 

5. 9. -Z5 . 9 . 

5.9. - 5.10. 

15.9 . -15 .1 0 . 

J. 1 1. - 30.1. 

Maku 

miedon happoinen , rnakeahko 

miellyttävä 

ime lä, joinain vuosina jopa 
karvas 
miellyttävä, miedon happoi 
nen 

lievän happoinen, makeahko 

mehukas, voimakkaan hap
poinen 

raikas, happoinen tai lieväs 
ti happoinen 

hienomauslcinen, a romikas 

30 . 9. -30 . 10. 1 vaatimaton, hapahko 

I S. I I . _30 _ l Z.I maustcinen, muistuttaa hiu
kan Åkeröa 

15. 11. -15. !. 

1.10.-15.1. 

raikkaan happoincn, aromikas 

mehukas, miellyttävä, vaih
telee kesästä riippuen 

Käyttö 

tuore 

tuore 

tuore 

tuore 

tu ore 

tuore / 
t a lous 

talous 

tuore 

Huomattavaa 

pienikokoiset hede lmät , jauhos
tuvat~inä 

alt is muumiotaudeille 

vaatii pölyttäjä n , muistuttaa 
Sokerimiron -la iiketta 

poistettu extra- lajikkeista 

altis omenaruvelle, poistettu 
extra- la iikkeista 
halkeilee helposti ja altis muu
miotaudeille, heikko puuaines 

maultaan parempi kuin emolaji 
Harlamovski 

vaatii pölyttäjän, pienet hedelmät 

talous / ! Syysjuovikaa -lajikkcen punainen 
tuore muunnos, malto jauhoaluu helposti 

tuore 

talous 

tuore / 
ta l ous 

parhaita talousomenia 

ns. ''rypälewealthyt" ovat arvot 
tomia 

Ammattiviljelijöiden lajikkeista soveltuvat kotipuutarhoihin mm . Ranger, Valkea kuulas, Punakaneli, Raike ja Åkerö 

Table 2. Other familiar apple varieties (for home orchards ) 

0\ _, 
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nen van!lllunnos on tullut myöhenmin kokeisiin trukaan. Punaisen Atlaksen vil
jely on lähtenyt hyvin nopeasti laajenemaan etenkin Varsinais-SUaressa. 
Lajike tulee varhain satoikään ja satoisuus on hyvin runsas. Orenat ovat 
suuria ja ne näyttävät korreilta omenalaatikoissa. Orenien kauppakestävyys 
on hyvä. Ne säilyvät pitkään hyvärraltoisina, vaikka nahistuvatkin pinnal
taan. Orenien rruoto on pitkulainen , pohjaväri vihertävä ja peiteväritys 
tumnan p.maviiruinen ulottuen usein rrelkein arenan ympäri. 

Maultaan arenat ovat vaatirrEttoman hapahkoja joskin mehukkaita . Happanuuten
sa takia lajikkeen osuutta ei ole enää syytä lisätä. Lajike on arka hedel
näruvelle. Puun kasvutapa on pysty ja se edellyttää taivutuksia nuoruusvai
heen aikana. Puu saattaa tulla helposti kaljuksi sisäosil taan ja lehdistöä 
on tällöin vain oksistrn kärjissä. Punainen Atlas kasvaa korkeaksi p.~uksi. 

9 . Cox~ s Porrona 

Lajike on peräisin Englannista oluttehtailija Cox~in vuonna 1925 tekemistä 
risteytyksistä (Meuill1Cil & Collan 1943). Lajikkeen vanherrrnista ei ole tar~ 
tietoa. Lajike ei ole rreillä viljelyssä kuin Ahvenaruraalla. Se rrenestyy myös 
nantereella edullisilla paikoilla . Ahvena.nnaalla sen viljely on vähenemässä. 

Puu kasvaa kohtalaisen suureksi . Puuaines on haurasta j a oksia repeilee run
saan sadon painosta. Satoisuus on hyvä ja se alkaa varhain. 

Orenan rruoto on litteän pyöreä , voim3kkaan harjuinen. Kantakuoppa on syvä 
ja avoin . Pohjaväri on vaaleanvihreä ja peiteväri auringon p.~olelta punajuo
vainen. Maku on miedon happoinen, lievästi ll\3Usteinen. Tyydyttävä kaupp3. 
omena . Orenien säilyvyys on hyvä, rrutta ne eivät kaikkina vuosina saa hyvää 
ll\3kua. 

10. Lobo 

Lobo on kotoisin Kanadasta , Ottawan koeasenalta, kuten useat muutkin rreillä 
viljeltävät orrenalajikkeet. Lajike on syntynyt t-t::Intosh-lajikkeen sierrenkyl
vöstä. Sen viljely on lähtenyt käyntiin Kanadassa ja Yhdysvalloissa 1920-
luvulla. Meillä l ajikkeen suurimittainen viljely käynnistyi 1950-luvun alku
puolella. Lajike on rreillä nyt ehdoton valtalajike . Sen viljelyala on yli 
50 %. I.oboa on totuttu pitänään jouluarenana, koska sitä tulee Tanskasta 
juuri joulun alla. Lol::x:>-olrenoista lähtevä tuoksu yhdistetään joulun viet
torn yhtä lailla kuin hyasintin tuoksu. 

Lobo on hillittykasvuinen ja rruodostaa sopusuhtaisen rruotoisen puun , rrutta 
saattaa helposti tulla liian t:iheäksi. Vanherrrnilla p.~illa on taipu!llls kas
vattaa niin p3.ljon kukkaversoja, että versokasvu pysähtyy ja p.1un ränsisty
minen alkaa. Iäkkäänpi p.!U vaatii ehdott0ll\3sti kannuksien harventamista. 
Lajike tuleentuu syksyllä rrelko myöhään ja aikaiset talvipakkaset vioitta
vat versojen kärkiä . Kukinta on myöhäinen ajoittuen yleensä kesäkuun p.!O
leen väliin. Hienonll\3kuiset orrenat ovat tumrranPJDaisia, yleensä isokokoisia 
ja sato on runsas. Lajike on altis hedelnäruvelle . 

Sadonkorjuun aika on yleensä syys-lokakuun vaihteessa, syksystä rupp..~en. 
Orenat kypsyvät länpiminä kesinä p.1issa , kuten vuoden 1983 syksynä , rrutta 
usein ne joudutaan syyspakkasien takia keräämään hieman raakoina . Qnenat 
kestävät noin - 5°C pakkasen , jos ne saavat sulaa p.~issa . 

I.obot kestävät hyvin käsittelyä ja säilyvät erin0!1\3isesti aina helmikuulle 
saakka. Yksi p3.rhai.nmista herkkula j ikkeista . 

Sorbifolia 15 (2/ 1984) 



69 

Surnmary : Apple varieties and their cultivation in Finland 

Fruit growing reaches its extreme northero liroit in Finland . Professional 
growers are found in the southwestern island province of Aland and along 
the southero coast. Commercial apple o rchards cover an area of only about 
400 hectares . Crops average 8 to 10 tons per ha . CUltivars differ 
considerably frorn those used in other countries . A leader is ' Ldbo' (51 %\, 
followed by ' Red Atlas ' (15 ~ ), ' Punakaneli' (=Korytsnoe Polosatoe in USSR; 
11 %) , ' .tled Melba ' (7 %) and ' Ye llow Transparent ' (6 %) • Stocks consist 
1!13inly of the local YP and the Swedish A2 clone , as well as o f ' Antonovka ' 
seedlings . Breeding efforts were started in Finland in the late 1950' s and 
as a result of intensive work 5 new cultivars were released in 1981: 
' Pirja ', ' Maikki ', ' Make', ' Jaspi' and ' Samo ' . These varieties will 
radically change our apple production within the next ten years. Home 
orchards differ considerably from the commercial ones : for domestic use 
the rrost popular cultivars were , according to the 1983 sale records , 
' Yellow Transparent', (20 %) , ' Punakaneli' (15 %) , 'Huvitus' (7 %) , 
' Antonovka ' (5 %), ' Melba ' (4 %) and ' Lobo ' (4 %) . 
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'JULPPAANIPUU KASVAA MYÖS VIHDISSÄ 

Sorbifolian numerossa 4/1983 oli Pentti Alangon tiedonanto tulppaanipuun 
(Liriodendron tulipifera ) kasvamisesta Turussa ja Tammisaaressa . Fil . tri 
Lauri Teivainen ilrroittaa , että 1!13inittu puu kasvaa hänen kotipihassaan 
Vihdin Hairroossa. 'Ibhtori Teivainen pitää jokseenkin varmana , että tulp
paanipuu kasvaa nuutarnilla nuillakin paikkakunnilla Suomessa . 

MERKKIPÄIVIÄ 

Dendrologian seuran varapuheenjohtaja Bo Knape täytti 70 vuotta 8 . 1 . 1984 
ja seuran hallituksen jäsen Reino 5aarnio täytti 60 vuotta 10 . 4 . 1984 . 

Dendrologian seuran sydärnelliset onnittelut kUllill3llekin . 
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KIRJALLISUUITA 

Vihertöiden tekniset ohjee~ Suomen Kunnallisen Yhdistyksen julkaisu no 16. 
1983. Gumrerus , Jyväskylä. Hinta 75 ml$. 

Suorren Kunnallisteknillinen Yhdistys on julkaissut viherrakentamisen suun
nittelua , rakentamista ja kunnossapitoa koskevan ohjeiston . Teoksen asia
sisällöstä vastaa toimikunta , jonka Fcileenjohtajana toimi seurarme jäsen , 
kaupunginpuutarhuri Pekka Jyränkö . 

Jokainen viherasioista kiinnostunut henkilö iloitsee saadessaan käteensä 
täirä.n julkaisun. Oikeastaan voi vain kumrak.sua sitä, että kyseinen julkai
su ilmestyy vasta nyt . Tarpeellinen se olisi ollut jo 60-luvulla. No , hyvä 
näinkin . 

Dendrologeja kiinnostaa teoksessa ennen kaikkea kasvillisuuden osuus . 
Se onkin saanut kiitettävän runsaan ja rronipuolisen käsittelyn . Kaikenkaik
kiaan 32 sivulla käsitellään kasvillisuusasioita siten , että runsaimren 
huomion on saanut olevan kasvillisuuden suojaustoirrenpiteet. Reilut 10 si
vua on keskitetty niin maanpäällisten kuin maanalaistenkin osien suojauk
seen . Näiden sivujen kohdalla toivoo ehkä hartai.Imlin , että suunnitelluissa 
kohderyhmissä seurattaisiin tätä ohjeistoa . 

Kasvien istutus ja hoito ovat myös saaneet tuntuvan osuuden , yht. 16 sivua , 
joilla käydään läpi kattavasti istutusetäisyydet , istutusajat, istutustyö, 
istutusleikkaukset , tukeminen , hoitoleikkaukset , kastelut , l!Uokkaukset ja 
katteet . 

Dendrologeja kiinnostava ja puhuttava taimien alkur;eräasia on tässä d1jeis
tossa huomioitu toteamalla , että taimien on oltava ensisijaisesti kotimai
sia . Edelleen todetaan , että istutuksiin ei suositella suoraan ulkomailta 
tuotuja eikä luonnonvaraisista kasvupaikoista siirrettyjä taimia . Taimien 
laadusta todetaan , että nii den tulee täyttää maa- ja llEtsätaloosministeriön 
voimassaolevan asetuksen vaatinukset ja että taimien tulee olla tasalaatui
sia . Alkur;erä- ja laatuasi a ovat seikkoja , joihin voi toivoa kiinnitettävän 
enemrän huomiota tulevassa uusintapainoksessa . 

Teoksessa on 27 kuvan selkeä piirroskuvitus sekä 9 taulukkoa. Hyvin asial
l isia ilrroituksia on teokseen koottu 9 sivua . Julkaisun koko on A 5 ja tu
kevat muovivahvisteiset kannet vannistavat käyttökelpoisutrlen kenttäolois
sa . 

Julkaisun voi tilata osoitteesta : 

0;{ Dipoli Ab , Otakustantarro/kirjamyynti , otakaari l F , 02150 Esp:x:> 

Loppuyhteenvetona on todettava , että Viheraluetöiden tekniset ohjeet on ter
vetullut ohjeisto , jolla on hyvin paljon ansioita , ja että se on käyttämisen 
arvoinen kirja . Teoksen osoittarnin toirrenpitein voidaan &laressa saavuttaa 
tavattoman paljon . - Pekka Markkula. 
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MAARIT KALEIA-BRUNDIN 

KUUSEN EKOI.CGIASI'A JA ~OIOOLLISISTA ERIKOISPIIRI'EISTÄ 

Kotirrainen kuuserrme on yksi Pic~-suvun 40 lajista , joista rrelkein puolet 
kasvaa Kiinassa ja toinen puoli rrruualla haVUiretsävyöhykkeen alueella. Ell
roopassa näistä kasvaa vain kaksi , ana kuusemne , Picea abies, ja Serbiasta 
kotoisin oleva pienialainen Picea omorika. 

Kuusen leviämishistoriaa 

t-laamre rretsissä kuusi on sangen tuore tulokas. Se tosin ilrrestyi alueellem
rre suunnilleen sarranaikaisesti männyn ja koivun kanssa viirreisen jääkauden 
jälkeen , rrrutta yleistyi vasta kolmisen tuhatta vuotta sitten , kun ilnasto 
rrruuttui sille suotuisammaksi eli nykyisen kaltaiseksi. Joidenkin tutkijoi
den rrukaan kuusi olisi edelleen dynaamisessa leviärnisvaiheessa , ellei jär
jestelmällinen rretsätalous d1jelmoisi puulajien esiintymistä ilunisen etu
jen rrrukaiseksi. Eteläisimpään Ruotsiin, läntisimpään Norjaan ja Tanskaan 
kuusi ei ole ehtinyt omin voimin ; ei myöskään Alpp i en länsipuoliseen 
Ellrooppaan. Viljelerrällä se on kuitenkin yleistynyt näilläkin alueilla . 
Kuusi tuli Suareen idästä . Itään sitä riittää läpi koko Siperian haVUiretsä
vyöhykkeen aina 'l}lyneenrrereen saakka. Siperiassa kasvava rotu erotetaan 
usein anaksi alalaj ikseen. 

Kuusen levinneisyys ja sen esiintymisen yksityiskd1dat viittaavat siihen , 
että se mäntyä selvemmin on sidottu mantereisten seutujen kosteahkoihin ' 
osiin ja että se vaatii riittävän kylmän talvisen lepoajan. Lähes koko le
vinneisyysalueellaan kuusi kasvaa mäntyä pohjoisemmaksi lähelle metsänrajaa 
tai jopa sen rruodostaen. Ainoastaan Suaressa ja Norjassa mänty etenee kuus
ta pohjoiserrrraksi. Vaikka kuusen ja männyn rraantieteellinen levinneisyys
alue suuressa osassa Eurooppaa on jokseenkin sarra , p.rulajien esiintymises
sä on eroa siinä suhteessa, että kuusi kasvaa yleensä vuoristoissa ja män
ty tasangoilla. Tämä ei niinkään johdu korkeuseroista kuin rraan viljavuudes
ta ja ilman kosteudesta. Ne Keski- Ellroopan tasangot, joilla mänty on vallit
sevana puulajina, ovat yleensä kuivia hietikkokankaita, missä kuusi viih
tyy huooosti. 

Kuusi vaatiikin rrenestyäkseen m.m rraaperän kuin ilmankin kosteutta. Sen 
varsinaisia kasvupaikkoja rreillä ovat rrrustikkatyypin kankaat ja sitä parem
rrat kasvupaikat se.~ä parhaat korvet. 

Metsiemme kliirrakslaji 

Kuusi on rretsiemme ainoa tyypillinen kliirrakslaji ja poikkeaa siten ominai
suuksiltaan ja myös metsänhoidolliselta käsittelyltään rruista puulajeista 
varsin huanattavasti . Sille oo luonteenorraista kasvaa nuoruusvaiheensa 
ero- tai verhopuustoo alla ja sieltä sitkeästi taistelerralla hitaasti ncus
ta yhä ylerrrnäksi ja vallata kasvupaikka. Sitkeähenkisenä ja varjonkestävä
nä ja itsekin varjostavana se pitää kasvupaikan hallussaan, kunnes metsäpa
lo tai myrsky aikaansaa niin suuren aukon, että m.mt puulajit pääsevät uu
disttmlaal1. Muussa tapauksessa vanhwttaan kaatuneen kuusen jättänään auk
koon nousee vähitellen taas kuusen taimikkoa. 

Varjonkestävyys onkin kuusen ominaisuuksista tyypillisin . Kwsen vaatirrat
tanasta valontarpeesta jd1tuu sen biologinen vo:irtakkuus ja kyky pysyä hen-

Maarit Kalela- Brundin, Umeå Universitet, Inst. för Skoglig Prod. Lära, 
901 87 Umeå , Sverige 
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gissä alikasvoksena IlU.Iiden puulajien rretsiköissä . Siitä johtuu ll!YÖS luamon
kuusikoiden yleinen eri-ikäisyys . 

TUoreilla mailla , jotka ovat kuusen varsina~sLa kasvupaikkoja,tulen vaikutus 
kuusen esiintymiseen on ollut paljon suurempi ja pitkäaikaisempi kuin kui
vemmilla kasvupaikoilla . Paitsi luonnonkuloja on erityisesti kaskiviljely , 
joka rrelkein yksinomaan kohdistui näihin parhaisiin rretsämaihin, ryöstänyt 
kuuselta sen lucntaisia kasvupaikkoja. Siemenpuiden puute , ll!iÖhään alkava 
siementuotanto, harvoin toistuvat siemenvuodet sekä kaskimailla lisäksi ti
heä kaskikierto estivät tehokkaasti kuusen paluun kuloalueelle tai hylätyl
le kaskialalle. Sen tilalle saapuivat herkästi lisääntyvät ja leviävät puu
lajit , koivu ja harmaaleppä ja usein !l'äntykin. Useilla seuduilla ovat kuu
sen ainoan turvapaikan IlU.Iodostaneet kosteat korvet , jotka yleensä säästyi
vät palolta . A.G . Blorrqvistin IlU.Ikaan maassamre oli 1800-luvun loppupuolella 
pitäjiä , joista ei löytynyt yhtään kuusentainta . M:l.inittakoon että tuohon 
aikaan kaskettiin rretsissänrne vielä 50 000 hehtaaria vuosittain . 

Kaskiviljelyksen väistyessä ja rretsäpalontorjunnan tehostuessa alkoi kuusen 
paluu kasvupaikoilleen,ja sen osuus rretsissänrne on kasvanut tällä vuosisa
dalla koko ajan . Etelä-Suorren ~~etsien kuutiaräärästä kuusta on tällä hetkel
lä rrelkein puolet ja Pohjois-Suaressa runsas neljännes . 

Kaski- ja metsäpalokaudesta on kuitenkin kulunut vasta niin vähän aikaa et
temne oikeastaan tiedä , mitä tulen puute kuusikeille rrerkitsee, kuinka 
toinen ja kolmas kuusipolvi tulevat kasvamaan . Kuivien kankaiden kuusettu
minen on jo kuitenkin tosiasia . Sanoin Etelä- Suorren kauan kuusen hallussa 
olleiden kasvupaikkojen lahoisuus . Pohjois- Suaressa Siren on tutkinut pak
susant!13.lkuusikoiden kehitystä ja todennut että palon jälkeinen toinen kuu
sipolvi ei missään kehitysvaiheessaan yllä tuotokseltaan ensi.rrmäisen kuu
sipolven tasalle. 

Todennäköisesti usean perättäisen kuusipolven kasvattaminen hyväHäkin kas
vupaikalla ilman tulta ja puulajinvaihdosta jchtaa ll!YÖS Etelä- Suaressa maan 
uupumiseen ja kuusikeiden kasvun taantumiseen, joka tosin on sitä hita~ 
paa mitä paremmin hoidettuja metsiköt ovat, mitå parerrq:>i on kasvupaikka ja 
mitä suotuisanpi ilmasto. 

Kuusen pinnallinen juuristo ja ohut kuori ovat hankalia ll!YÖS puun korjuun 
kannalta . Ne vahingoittuvat helposti koneellisen korjuun yhteydessä ja avaa
vat tien lahottajasienille .. ennen kaikkea tyvilahoa aiheuttavalle juurikää
välle (maannousemasienelle) . Laho iskeytyy juurivaurioista rrelkein poikkeuk
setta ja runkovaurioi stakin useimmiten . Nopeimnin etenevät lahot saavat al 
kunsa juurenniskasta ja maanpäällisten juurten vaurioista . I..ahon etenemis
nopeus on sitä suurempi mitä kookkaampia puut ovat ja mitä parenrnalla kasvu 
paikalla ne kasvavat . Koneellinen korjuu kuusen kasvatushakkuiden yhteydes
sä on siten juuristavaurioiden välttämiseksi rrahdollista ainoastaan maan 
ollessa roudassa ja mieluiten !unen peitossa ja ajourien risutettuina . 
Kesäaikaisia hakkuita kuusikoissa en vältettävä ll!YÖS siksi että juurikäävän 
itiöpilvi on tällöin suurimnillaan ja infektioriski tuoreiden kantojen kaa
topintojen kautta ilrreinen. 

Kuusen juuristo tarvitsee hyvää ilmanvaihtoa, ja missä se esirrerkiksi sarrma
len korkeuskasvun vuoksi vaikeutuu,kuusi saattaa rruodostaa nk. ll!töhäisjuuria 
juurenniskan yläpuolelle . Vanhempien juurten kuoltua se elää yksinallaan näi
den varassa . 

'Iämä on aivan erikoinen Picea- la]eille aninainen pu..=e , joka rrahdollistaa 
niiden hengissä pysymisen oloissa , joissa rruut puulajit rrenehtyisivät . 

Myöhäisjuuret ovat selitys kuusen !l'äntyä parempaan elocnjääntiin. istutuk-
sen yhteydessä liian syvälle istu~ttaessa juuri selviää ll!YÖhäisjuurtensa 
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Kuva 1 . Kliimaks- kuusik
ko .-Kuvat C. J . Westman 

Fig . 1 . Norway spruce 
is the most distL>ct 
climax tree species in 
our forest ecosystems . 
- Photographs : C.J . 
Westman 

avulla . SanDin paakkutaimelle tyypillisen kierteisen "juurikerän" haittavai
kutukset kuusi eliminoi paakun yläpuolisilla myöhäisjuurilla . 

Våhäisestä valontarpeesta johtuen kuusen alaoksat kuolevat hitaasti ja run
ko karsiutuu huonosti oksistaan . Kuusen itseharvenemiskyky on tästä syystä 
heikko ts.tiheässä kuusikassa kilpailu elintilasta jatkuu vuosikymmeniä 
hidastaen kaikkien p..1uyksilöiden kasvua ja kehitystä kunnes osa lcpulta 
sortuu lumi- tai hyönteistuhoihin . Mitä huonomnasta kasvupaikasta on kysymys 
sitä hitaamnin kilpailu ratkeaa . Männikössä parhaat {XIUt selviävät voitolle 
verrattain nopeasti ja jatkavat kasvuaan . Tästä syystä luonnontilaisissa 
samalla metsätyypillä kasvavissa metsiköissä kuusikeiden runkoluku on run
saasti kaksinkertainen samanikäiseen männikköön verrattuna . Paitsi huonosta 
itseharvenemisesta tämä on myöskin osoitus kuusen mäntyä hitaamnasta kas
vurybni stä . 

Kuten yleensä varjo- ja puolivarjopuiden, on kuusenkin pituuskasvu nuorena 
hidasta . Alkuhitauden jälkeen pituuskasvu paranee ja saavuttaa saman vuotui
sen tason kuin mänty n . 50 vuoden iässä. Kuusi kasvaa eurooppalaisista {XIis
ta pisiniräksi ja on meilläkin saavuttanut yli 40 metrin pituuden . 

LuonnontHaisten hoit.arrattanien kuusikeiden kuutiomäärä ei SUaressa na.Jse 
yhtä korkeaksi kuin samanikäisten ja yhtä hyvällä kasvupaikalla kasvavien 
männiköiden . 'Iämä johtunee kuusikon hitaasta kehityksestä alikasvosvaihees 
sa . Istutetun kuusikon kuutiomäärä on jo 30- 50 vuoden iältä alkaen suurempi 
kuin vastaavan luonnonsiemennyksestä syntyneen männikön , nutta istutuskuu
s ikon nuoruudenkehitys onkin tapahtunut aivan toisenlaisissa oloissa kuin 
luonnonkuusikoiden . 
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Kuusen juurista on kaikilla kasvupaikoilla hyvin pinnallinen ja pääosiltaan 
levinnyt kangashurnuksen ja kivennäisrrean rajoille taikka turpeen pintaker
roksiin . Mitä ka..n.munasta kasvupaikasta on kysyi!o/s sitä laajerrmalle p..~un 
ympäristCön juurista on levinnyt . 

Kuusi ja tuhot 

Pinnallisesta juuristasta johtuen kuusi on alttiirrpi myrskyn tuhoille kuin 
muut puulajit . Erityisen alttiita ovat kerralla voimakkaasti harvennetut met
siköt , jotka hakkuuseen saakka ovat saaneet kasvaa tiheinä ja joissa l a tvuk
set tästä syystä ovat suhteellisen lyhyitä ja puun painopiste korkealla . 
Myös äkillisesti avohakkuun takia reunametsiköiksi nuuttuneissa kuusikoissa 
myrsky tekee usein suurta tuhoa . 

Paitsi myrskyvahinkoja ovat tällaiset äkilliset vapautetut metsiköt alttii
ta nk . kaarnapalolle, jolloin päivänpaahteeseen tottum3ttanan rungon etelä
p..~olella jäisikerros vioituu ja saattaa jopa aiheuttaa PJUn kuivumisen . 

Kuusen arkuus metsäpaloille on sekin seurausta pinnallisesta juuristosta 
ja ohuesta kuoresta. Juurista tuhoutuu jo lievässäkin naatulessa ja pitkä 
latvus nostaa kulon herkästi latvatuleksi, joka helposti leviää tiheässä ja 
epätasaisessa metsikössä tuhoten sen kokonaan . Ohut kuori ei myöskään pysty 
suojelemaan kuoren alla o l evaa jälsikerrosta , joka kuusella helposti vioit
tuu ja voi aiheuttaa puun kuoleman . 

'I\lli on merkittävä tekijä kuusen ekologiassa . Luonnonkulot ja vieJ;; viime 
vuosisadalla erittäin yleinen kaskiviljely ja huoleton tulenkäyttn metsäs~ 
ovat näytelleet ratkaisevaa osaa kuusen esiintymiselle maassamme . 

Kuivat kankaat, joiden kuloherkkyys on suurin, tuli on kerran pari vuosisa
dassa p.lhdistanut kuusialikasvoksesta ja siten estänyt näiden kasvupaikko
jen kuusettumisen . Osa männyistä on paksun kaarnansa ansiosta jäänyt eloon 
ja verrattain nopeasti siementänyt alueen uudelle mäntypolvelle . 

Myöhäisjuurten avulla kuusi saattaa lisääntyä kasvullisesti muodostamalla 
oksavesoja siellä missä se kasvaa niin harvassa, että sen alinmat oksat 
ulottuvat maahan saakka ja hautaantuvat osittain sarmalpeitteeseen . Kos
tea&sa humuksessa oksiin nuodostuu myöhäisjuuria ja kun yhteys emop..~uhun 
katkeaa oksat jatkavat itsenäistä elämäänsä . TäJrä suvuton lisääntymistapa 
on kuusella yleinen Pohj ois- Suomessa ja ulkosaaristossa ja helpottaa sen 
säilymistä hankalissa ol oissa . 

Varjonkestävyys ja kyky muodostaa myöhäisjuuria ovat osa kuuselle ominaises
ta sitkeähenkisyydestä ja toipumiskyvystä, joka saa sen vuosien alikasvos
kaudesta huolimatta kehittymään kunnon puuksi olojen parannuttua . Lähes 
kaikki kuusikot ovat eläneet nuoruutensa alikasvoskuusikkoina. Kuusen toipu
miskykyä osoittaa myös sen kyky muodostaa yhä uusia kasvaimia tuhootuneiden . 
esim. karjan pureskelemien tai hallan paneminen kasvainten tilalle . Tähän 
perustuu mm . kuusen käyttö pensasaitoina . 

Kuusi on varsin arka keväthallaiHe . Jo muutaman tunnin halla riittää tuhoa
maan vastap.lhjenneet kasvaimet . Ainoastaan pieninnät taimet kuolevat, nutta 
varttuneempienkin taimikeiden kehitys saattaa hidastua huare.ttavasti , ja tä
ten aiheutuu kasvutappioita . Hallanarkuutensa takia kuusi pystyy vain 
hitaasti ja vaillinaisesti metsittämään sille nuuten sopivia , nutta hallan
arkoja kasvupaikkoja , kuten suoniittyjä ja kosteita notkelmia . Useinmiten 
se onnistuu vasta , kun joku kestävämpi puulaji, koivu tai harmaaleppä, oo 
ilmestynyt paikalle hallansuojaksi. 
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Kuva 2. Hyväkasvuinen 
kuusen taimikko . 

Fig.2 . The cultivation 
of NoiVJay spruce 
derrands appropriate 
silvicultural 
measures . 

Koska hallariski kuusen kasvupaikoilla on suurL on se otettava uudistamis
vaiheessa huomioon ja suoritettava uudistus riittävän tiheän suojus- tai 
verhop.mston alle . Tiheähkö päällysp.~usto suojelee taimia hallaa vastaan ja 
estää pintakasvillisuuden rehevöitymisen . Se on kuitenkin poistettava ajois
sa , 5- 10 vuoden kuluessa , ettei se haittaisi taimikon kehitystä . Varsinkin 
suojusp.~uston korjuu on hankalaa tairnia vahingoittanatta tai hakkuutähtei
den hautaamatta niitä alleen. 

Yleensä taimet istutetaan valmistettuun maahan paitsi helposti routivilla 
hienojakoisilla mailla , missä istucus pyritään suorittamaan suoraan humuk
seen . 

Viljelymateriaaliksi suositellaan Sucrnessa paikallista tai jonkinverran vil 
jelyaluetta eteläiserrpää alkuperiili olevaa sierrentä . Etelä- Sucrnessa käytetään 
myös virolaista sierrentä . Ruotsalaiset ovat uskaltautuneet askelta pi tem"rälle 
ja käyttävät maan eteläosissa itä-eurooFF~laista ja pchjoisosissa etelä
ruotsalaista kuusen sienentä. Näiden sienensiirtojen odotetaan parantavan 
kuusen hehtaarituotosta huomattavasti . 
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Kylvili ei kuuselle yleensä suositella,vaikka sitä aikoinaan on kokeiltu laa
jassa mitassa ja hyvin tuloksin . Se on istutusta huanattavasti hitaarrpi 
uudistustapa eivätkä siementaimet rehevillä kasvupaikoilla pysty kilpaile
Il\3an aluskasvillisuuden kanssa. Eräs l!EI1etelrn3. kylvää kuusta on sekakylvöi
nä männyn kanssa kosteusoloiltaan vaihteleville uudistusaloille varsinkin 
siellä, missä Il\3anrnuokkaus tapahtuu yhtenäisenä laikutusviiruna tai äestäen . 
Olosuhteet voivat sitten ratkaista kumpi puulaji on paikalle sopivampi. 
Yhtenäisen kylvfu etuna on se , että vältytään erityiseltä kylvötuppaiden 
harvennukselta ja tairnikoista tulee istutuksia tiheämpiä, mikä on edullista 
puiden laadun kannalta. Tiheyden säätely suoritetaan norlll3alin taimikon per
kauksen ja harvennuksen yhteydessä. Kokerrukset sekä tällaisista rivikylvöis
tä että vanhemmista 1930- ja 1940- luvun sekakylvöistä ovat olleet varsin hy
viä Pohjois-Ruotsissa. Jo A. G. Blomqvist suosittelee rivikylvöä sekasieme
nellä sinne, missä vain Ill3anpinta pystytään kyntärnään-"kuusi- ja mäntYil\3= 
r ajalla ol evalla Ill3alla on siis parasta kasvattaa kuusta männyn sekaisena". 

Taimikkovaihe on avainaselll3ssa kuusikon jatkokehitykselle. Tuoreet inven
toinnit osoittavat että hoidonpuute on syynä niin luontaisten kuin viljel
tyjen kuusen taimikoiden huonoon l!EI1estyrniseen. SUurin syy taimien varhais
kuolleisuuteen on p..1utteellinen heinäntorjunta . VesaJ.-.kosyntyinen le~t:iJret

sä haittaa eniten suure!lT!'ien taimien kehitystä. Li!;äksi rronen taimikon ke
hitystä hidastaa korjaalll3tta unohtunut verho- tai suojuspuusto. 

I stutetuissa tairnikoissa on perkauksella huolehdittava siitä, ettei taimik
ko jää nopeakasvuisen vesametsikön jalkoihin poistall\3lla taimien kehitystä 
estävät lehtipuut. Perkaus joudutaan ehkä suorittall\3an parikin kertaa. Luon
nontaimikoissa harvennetaan liian tiheitä kuusiryhmiä ja perataan pois hait
taavat lehtipuut . Aukoissa kasvavat lehtipuuryhmät harvennetaan nekin ja 
jätetään nuodostall\3an l ehtipuusekoitusta , jota jo vanhastaan on pidetty 
tärkeänä kuusikon terveydelle ja I!13aperän kunnolle. Luonnontaimikot harven
netaan suurinpiirtein istutustihevttä vastaavaan asentoon . 

Taimikon harvennuksen jälkeen p 1ulla on t ilaa tukea juuristaaan ja kehittää 
latvustaan niin , että puut ovat hyvässä kunnossa kun rretsikfu kasvatushakkui
den aika koittaa. 

Hoi dettuna kuusi on tuottavin puulajimme tuoreilla kankailla ja niitä rehe
vänmillä kasvupaikoilla . Kuusen kasvatuksen ongellll3na onkin saada se näille 
kasvupaikoille ja pitää se poissa karumnilta kasvupaikoilta . Hoitotoimenpi
teitten tarkoituksena on jouduttaa kuusikon kehitystä niin että se luonnon
kuusikkoa nopeanmin saavuttaisi käyttö- ja tukkipuun koon ja että se tekni
seltä l aadultaan olisi 11\3hdollis:irrman hyvää . Tehokkaimnin tänä tapahtuu 
huolehtilll3lla luontaisesti hitaan uudisturnisvaiheen nopeuttamisesta ja sään
nöstelernällä rretsikön tiheyttä ja puulajikoostunusta taimikko- ja nuoruus
vaiheessa . Näin voidaan kuusen kiertoaikaa tuntuvasti lyhentää. 

en kuitenkin nuistettava , että vaikka kuusi on ekologisesti voillakas puulaji 
se ei rrekanisoidussa tehanetsätaloodessa olekaan yhtä vahva. Se sietää huo
nosti äkillisiä suuria nuutoksia: voilll3kkaita hakkuita, yhtäkkistä vapautta
mista, hetkessä nuutturnista valolle ja tuulille alttiiksi reunapuuksi. Sen 
pinnallinen juuristo ja ohut kuori vaurioituvat helposti suurten rretsäkonei
den kolhaisuista, joista näin aukeaa tie lahosienille . 

Mikäli haluamne tuloksia rretsänhoidostalm"e, meidän on todella sovellettava 
rrenetelmämme kuusen erikoispiirteisiin . 
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Su!rmary: Co the ec:ology and silvicultural characteristics of Norway spruce 

(Picea abies) . 

Norway spruce is a spec:ies typically found in the ccntinental and hurnid 
parts of the boreal region. It requires a sufficiently lcng dormancy period 
in the winter , as well as soil and air ITOisture. Mineral soils corresponding 
at least to the ~rtillus site type (MT) of the Cajander classification and 
nutrient- rich peatlands are camon sites for Norway spruce. 

Until the end of the 19th century , forest fires , shifting cultivation and 
irregular seed crops were the principal factors restricting the natural 
distribution of this spec:ies in Finland. On the other hand, Norway spruce 
is perhaps the ITOst distinct cliirax tree spec:ies in cur forest ec:osystems . 
Being hade- tolerants , it typically occurs under a canopy of ITOre light
denanding spec:ies v.hen young . 

Norway spruce roots are fa.md near to the soil surface . 'Ihis also contributes 
to frequent root darnages during nechanized logging operaticns . '!he spec:ies 
is also susceptible to attacks of root rot fungi and also to wind darnage . 
Co the other hand Norway spruce also rec:overs easily fran darnage : seedlings 
v.hich are planted too deeply into the soil can produce adventitious roots 
fran the stem base . Vegetative reproducticn thra.~gh layering is also fa.md 
in spruce. New shoots are readily forrred to replace those darnaged by cattle 
browsing or frost . 

Frost during the growing seascn in early spring frequently attacks ya.mg 
spruce trees . 'Ihis often leads to the use of a protec:tive shelterw::xxl s tand 
during regeneraticn . Grass and coppicing hardwoods as well as shelterw::xxl 
trees v.hich are not reiTOved early enough rray impair the develq:ment of 
young spruce . 'Ihus weeding and thinning rrust be carried out properly . Norway 
spruce is the ITOst productive one aiTOng our native tree spec:ies , if 
appropriate silvicultural measures are used . 
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ÅKE FINNE 

a-1ENAPUIDEN GEENIPANKKIKERÄYS AHVENANMAALlA 

Kesällä 1983 Pohjoismainen geenipankki keräsi vanhoja omenapuita , ns . maa 
tiaislajikkeita , Ahvenanmaalla ja TUrun saaristossa. Vaikka aktiivinen ke
räys oli suunnattu tälle alueelle, Geenipankki on kiinnostunut muualtakin 
Suomesta saatavasta aineistosta. 

Mikä sitten on Fbhjoismainen geenipankki ja miksi se kerää mm. arenapuita? 
Pohjoismainen ministerineuvosto perusti tärrän pankin n . 5 vuotta sitten. 
Tarkoituksena on kerätä ta~teen vanhoja maatiaislajikkeita, ennenkuin ne 
häviävät (= uudet kauppalajikkeet tulevat tilalle). Täten jalostajilla on 
hyvä , leveä aineisto käytettävissään myös tulevaisuudessa. Geenipankin tä
mänhetken ohjelmassa olevat kasvit ovat hedelmäpuut, marjapensaat sekä 
perinteiset peltoviljelykasvit . Mikäli on tiedossa vanhoja kantoja näistä 
kasveista, kannattaa ottaa yhteyttä jako Helsingin yliopiston Kasvinjalos
tustieteen laitokseen Viikissä tai Puutarhantutkimuslaitokseen Piikkiössä. 
MJlemmista löytyy Geenipankin ihmisiä . 

Viime kesänä löytyi yli 30 vanhaa omenapuuta Ahvenanmaalta . Puut olivat 
mitä erilaisimmissa paikoissa : metsiköissä, laidunmailla, tienojissa sekä 
kesäni:ikkien , autiotorppien ja kartanoiden puutarhoissa . Näiden puiden laa
tu vaihteli suuresti. Yhteistä kaikille oli se , että ne olivat hyvin van
hoja. Esimerkiksi kirjailija Sally Salmisen kodista löytyi rrahtava pari
sen sataa vuotta vanha puu . 

Kirjaimellisesti ottaen tällaisia puita ei voida kerätä , koska niiden li
säys on hankalaa. Sen sijaan tehdään tarkkoja havaintoja puusta ja paikasta. 
Tiedot kortistoidaan ATK:lle , minkä avulla mm. jalostajat löytävät halua
mansa puun . 

Tänä vuonna työ jatkuu . Tehdään täydentäviä havaintoja löydetyistä puista, 
sekä etsitään uusia. Mikäli teilläkin on tietoja vanhoista maatiaisista -
ottakaa yhteyttä . 

Ake Finne , Parkgr. 5-7 E48 , 02700 Grankulla 
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P.ENITI AI.ANKO 

SUCMESSA VIWELLYT SELJAT (SAMBUOJS) 

Useirmat seljalajit ovat isokasvuisia pensaita , lllltta joukossa oo myös llllU
tamia ruohoja . Niillä oo rotevat , pystyt , paksuytimise t varret . Lehdet ovat 
parilehdykkäisiä , pääteparisia , ristikkäin vastakkaisia ja lehdykät ovat 
sahalaitaisia . Kukat ovat pieniä , 5- lukuisia , valko- tai kellertäväteräisiä . 
Ne ovat ryhmittyneet joko laakeaan , sarjanaiseen kukintooo (sektio Sanbucus) 
tai pitkulaiseksi , röyhymäiseksi kukinnoksi (sektio Botryosarrbucus). Hedel
rrä on 3- 6- siemeninen yleensä syätävä rrerja (poikkeuksena rttn . ruohoselja , 
jolla on myrkylliset rrerjat ) . Muista kuusamakasveista (Gaprifoliaceae) 
poikkeavan rakenteensa , kuten korvakkeellisten , pääteparisten lehtiensä 
vuoksi , suku oo joskus erotettu orrean seljakasvien (Sarrbucaceae) heirroonsa . 

Seljan suku oo levinnyt miltei koko rreailrrean arktisia alueita lukuunotta
rretta (Kuva 1). Seijalajeja tunnetaan n. 40 (Bean 1980). Niillä ei ole kovin 
suurta merkitystä koristepensaina sen enerrpää rreillä kuin llUUallakaan . Bean 
(1980) rreinitsee 9 pensasrreisen lajin olevan kestäviä Brittein saarilla . 
KrUssrrenn (1978) luettelee 10 lajia ja 42 risteymää , muunnosta tai lajiket
ta , joista mustaseljan lajikkeita 20 . Fitschenin (1977) p..ruvartisfloorassa , 
jossa on mainittu Keski-Euroo~ yleisirttnin viljellyt lajit ja lajikkeet , 
rrainitaan vain 5 seljalajia ja niistä 9 lajiketta , joten valikoirra ei ole 
suuri Keski - Euroopassakaan. 

SUaresta on tietoja 20 eri taksooin (lajin, alalajin , lajikkeen) viljelystä , 
mutta niistäkin osa on kasvanut tai kasvaa vain kasvitieteellisten p.mtarho
jen kokoelmissa . Viljelykasvien nimistössä (Palm§n ~ Alanko 1983) luetel
laan 7 lajia tai lajiketta , joista yleisirttnin viljellään rreillä vain 
terttuseljaa (Sanbucus racenosa) . 

Suaressa seljoja voitaisiin viljellä enemmänkin . Terttuseljakin , vaikka oo 
miltei koko maassa kestävä , kaunis pensas , r:uuttuu rronien taimitarhojen 
luetteloista . Etelä-SUaressa voitaisiin käyttää myös llllstaseljaa , joka on 
paitsi koristeellinen ja nopeakasvuinen , myös hyötykasvi . Sen kukat ovat 
teeaineksiksi sopivia , sen rrerjoja voidaan käyttää rehuksi ja hilloksi. 
Terttuselja on kelr:uutettu kestävyytensä ja nopeakasvuisuutensa vuoksi nk. 
peruskasviksi ja mustaselja erikoiskasviksi Puutarhaliiton maiserravaliokun
nan asettaman työryhmän ehdotuksesta (Kaukolinna 1983) . SinDergin (1955) 
luonnehdinta seljapensaista on sattuva : "Seljapensaita yleensä halveksitaan , 
ehkä sen johdosta , että terttuseljaa paljon käytetään roskapaikkojen peittä
miseksi. Ncpeasti kasvaen ne llllodostavat tosin kädenkäänteessä hyvän näkö
suojan. Lisäksi niiden kukinta on suhteellisen kaunista ja rrerjat koristeel
lisia . 'lbiset lajit ovat kasvutavaltaankin kauniita,esim. liuskalehtinen 
terttuselja oo suorastaan jaloo näköinen . Käytetään koriste- ja täytepensai-
na n. 

Seljalajikkeita , niin I!Usta- lllltta varsinkin terttuseljan lajikkeita voisi 
rreillä kokeilla ja käyttää tähänastista enerttnän . Villiytyneistäkin kasvus
toista joskus löytyvät terttuseljan liuskalehtiset llllodot ovat hyvin koris
teellisia . Lajikkeiden lisäksi lajien välisiä risteymiä kannattaisi kasvat
taa enerttnän ja suorittaa uusiakin risteytyksiä eri lajien välillä . Kirjalli
suudessa oo tietoja ainakin kolrresta risteymästä : Sa.!tb.lcus x footenaysii 
(S. caerulea x nigra) , jota ei liene suanessa kasvatettu, S . caerulea x 
canadensis , jota Kallion (1981) llUkaan on kokeiltu rreillä marjakasvina , 

Pentti Alanko , Helsingin yliopistoo Kasvitieteellinen r:uutarha , 
Uniooinkatu 44 , 00170 HELSINKI 17 
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sekä rmn. Tanskasta 1944 luonnosta löytynyt .§_. nigra x racerrosa (Kalela & 

Väänänen 1961) . 

Suomessa viljeltyjen seljojen määrityskaava 

l Perenna 

l Pensas 

s. ebulus 

2 Kukinto pitkulainen , röyhyrnäinen, kukat kellertäviä, varren ydin ruskea 

3 Marjat rrustia s. rrelanocarpa 

3 Marjat punaisia 

4 Kukinto tiheä ; koko kasvi kalju s. racerrosa 

4 Kukinto harsu; kasvi karvainen s. ~ 

2 Kukinto laakea , sarjanainen , kukat valkoisia, rrarjat tlli!ITBT) p.Irppuran
punaisia , mustia tai sinisiä , varren ydin valkoinen 

5 Marjat sinisiä s. caerulea 

5 Marjat mustia tai rrelkein rrustia 

6 Lehdyköitä yleensä 5 ; rrarjat rrustia,ehtivät kypsyä Etelä- Suomessa 
vain edullisilla kesinä ; oksissa runsaasti korkkihuokosia 

~ - nigra 

6 Lehdyköi tä yleensä 7, rrarjat tuman p.Irppuranp.InaJ.sJ.a, eivät ehdi 
kypsyä Suorressa; oksissa niukasti korkkihuokosia S. canadensis 

Suorressa viljellyt seljat 

1. Sarrbuous caerulea Faf. (S. glauca) - " siniselja", blåfläder. Siniseija 
on kotoisin Pohjois- Amerikan länsiosista . Ruotsissa , Uppsalan kasvitieteel
lisessä puutarhassa kasvaa iso, runsaasti rrarjova pensas . Suomessa tätä 
seijalajia on viljelty ainoastaan Karjalohjan Tarnmistossa (Alanko 1973) ja 
Kirkkonurmen Jorvaksessa (Schalin 1953) . Kurmassakaan paikassa sitä ei enää 
ole (Anon. 1975) . 

Nitzelius (1952) pitää sitä hyvin koristeellisena ja arvokkaana koristepen
saana m. vahapei tteisten , sinisten rrarjojensa vuoksi. Käyttämällä rrahdol 
lisimman pohjoista alkuperää olevaa sierrentä siniseljan kasvatus saattaa 
onnistua vielä meilläkin . 

2 . .§_. canadensis L .- kanadanselja, kanadafläder . Kuvat 2 ja 3 . 

Kanadanseija kasvaa luonnonvaraisena Pohjois- Amerikan itäosissa, Kanadasta 
Floridaan ulottuvalla alueella . Se kasvaa luonnossa 3- 4 rretrin korkuiseksi 
pensaaksi . Siitä viljellään Pohjois-Amerikassa useita lajikkeita , etupäässä 
syötävien rrarjojensa takia (Craig 1966) . Kanadanseija rruistuttaa suuresti 
eur=ppalaista rrustaseljaa . Oksissa cn vain niukasti korkkihuokosia. Lehdet 
ovat pääteparisia , yleensä 7- lehdykkäisiä. Kukat ovat pieniä , valkoisia, 
tuoksuvia, laakeana , hierran kuperana, n. 20 cm leveänä sarjanaisena viuhko
kukintcna . Marjat ovat tuman p.1rppuranpunaisia . Kanadanseija kukkii Suanes
sa elo- syyskuulla , n . kuukautta myöhemin kuin l!RlStaselja, joten sen rrarjat 
eivät ehdi kypsyä täällä . 

Simbergin (1955, 1982) rrukaan kanadanselja soveltuu viljeltäväksi vyöhyk
keissä I ja II. He] singin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa se on 
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Kuva 1. Seljan suvun (Sartbucus ) maantieteellinen levinneisyys pääasiassa 
Kriissmannin (1978 ) mukaan . 
Fig. 1 . The range of e lde r ge nus (Sarrbucus) mainly according to 
Krilssmann (1978 ) . 

Kuva 2 . Selja- aiheiset postimerkit. Kollre seljalajia oo kuvattu postilrer
keissä : Sartbucus canadensis (Haiti 1965 , 4 arvoa) , ~- ~ (Sveitsi 1976 , 
DDR 1978 ja Bulgaria 1981) ja ~- racerrosa (Liechtenstein 1959) . 
Fig . 2 . Thre~ elder (Sarrbucus ) species have been portrayed on stamps: 
Arrerican elderberry (Sartbucus canadensis) , Haiti 1965 , cormon elder (S . 
~) , SWitzerland 1976 , GDR 1978 , Bulgaria 1981 and red- berried Eld€r 
(~. racemosa ), Liechtenstein 1959 . 
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Kuva 3 . Kukkiva jättiselja 
(Sambucus canadensis) 
~~1axirra~ Hattulan Lepaasta 
1966 . Sen erottaa sarnan:
näköisestä mustaseljas-
ta rrrn. isompien, 7- lehdyk
käisten lehtien ja suu
rempien kukintojensa 
perusteella - Valok . P . 
Alanko . 

Fig. 3 . Flawering 
Sarnbucus canadensis 
~~irra ~ in the park of 
Lepaa Horticultural 
School - Photo P . Alanko. 
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kasvanut ainakin vuodesta 1895 (näyte pensaasta yliopiston kasvimuseossa) . 
Kanadanseljaa kasvatetaan kasvitieteellisissä puutarhoissa , harvemmin muual
lakin , rrrn . Tanpereella (Saarnijoki 1937) . 

Sambucus canadensis cv . ~irra , jättiselja (kuva 3) kasvaa viljeltynä siel· · 
lä täällä Etelä- SUomessa : Tampereella (Saarnijcki 1937), Pälkäneellä 
(Meurman 1963 ) ja Piikkiössä (Kallio 1966) . Piikkiössä jättiselja on kasva 
nut vuodesta 1933 lähtien (Kallio 1977) , mutta menestynyt heikosti ja palel
tunut vuosittain . J"åttiseljan kukinnot ovat isoja, jopa 35-50 cm leveitä. 
Kukinnot kehittyvät sanan kesän versojen latvoihin , joten jokavuotisesta pa
leltumisesta ei ole kukkimiselle haittaa . Sil!bergin mukaan jättiselja sovel
tuu vyöhykkeisiin I - I II . 

Myöhään , mutta komeasti kuukivia kanadan- ja jättiseljoja kannattaisi vil
jellä perennain tapaan leikkaamaila versot pois vuosittain. 

3 . S. ebulus L . - ruohoselja , SOITI!larfläder. 
Ruohoselja esiintyy luonnonvaraisena Etelä- ja Keski- Euroopassa ja Länsi
Aasiassa , villiytyneenä rrrn . Tanskassa ja Skoonessa. SUonessa sitä on vain 
vähän viljelty , kuitenkin ainakin Helsingissä ja Elilräellä . Rud1oselja 1 . 
kesäselja , joks i sitä aikaiserrmin kutsuttiin (Kalela- Våänänen 1961) on auis
ta seljoista poiketen ruooo , perenna , jonka varret lakastuvat syksyllä. 
Ruohoselja kasvaa 1- 2 metrin korkuiseksi naaperän viljavuudesta riiPPJen . 
Se leviää varsin tehokkaasti pitkän juurakkonsa avulla, joka saattaa kasvaa 
kesässä jopa 2m (Hegi 1976) . 

Ruohoselja kukkii heinä-elokuussa pienin, valkoisin seljankukin, jotka ovat 
laakeana latvakukintona . Sen lehdet ovat isoja, pahanhajuisia, 7- 11-lehdyk
käisiä . Ruohoseljan , niinkuin muidenkin seljalajien kaikki kasvinosat, 
ja tällä varsinkin mustat marjat , ovat myrkylliset. Sitä onkin perinteisesti 
käytetty lääkeyrttinä Keski- lliroopassa (Huovinen & Kanerva 1983). 
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Kuva 4 . - Fig . 4 . Sarrbucus nigra (U . Helsinki 1961 . Isoviita: Hl . 

Kuva 5 . - Fig . 5. Sarrbucus nigra ~I.aciniata - (U, Helsinki , Alanko 30413a ; 
H) . - Del . Marja Koistinen.--

Pitkän juurakkonsa ansiosta ruohoselja sopii hyvin epäedullisten luiskien 
vihreyttämiseen . Matalampi , alle rretrin korkuinen nuunnos , var. humilis , 
saattaa olla käyttökelpoinen , mikäli toivotaan natalarrp3a kasvia-.---

4 . S. rrelanocarpa Gray (S. racellOsa var . rrelanocarpa) on Pohjois-Arrerikan 
länsiosista, Kaliforniasta Brittiläiseen Kolurrbiaan ulottuvalta alueelta 
kotoisin oleva laji. Se on kasvanut T.ammiston arboretumissa Karjalohjalla 
(Alanko 1972) ja lajikkeena ~Fuerstenbergii- se kasvaa Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisessä p.mtarhassa . §_ . rrelanoc::arp: eroaa rreikäläisestä terttu
seljasta lähinnä nustista llBrjoistaan . Lajin viljelyarvo lienee vähäinen -
kotoinen terttuselja korvannee sen . 

5 . S . nigra L . - nustaselja , (vanlig) fläder. Kuvat 2 , 4 - 6 . Terttuseljan 
ohella tunnetuin seljamre , jonka viljelyn soisi lisääntyvän . Mustaselja nuis
tuttaa swresti kanadanseljaa , josta se eroaa rrm. seuraavien tuntarerkkien 
perusteella : Cksissa on runsaasti korkkihuokosia (kanadanseljalla niukasti) . 
Lehdissä on yleensä 5 lehdykkää (kanadanseljalla 7) . Kukinto on laakea 
(kanadanseljalla kupera ). Kukinta- aika on n . kuukautta varhaiserrpi kuin ka
nadanseljalla ja narjat ovat kypsinä täysin nustat . 

Mustaseljan v~ljelystä on nuseonäytteisiin (H) perustuvia tietoja seuraavis
ta pitäjistä : A: Geta ; V: Brorrerv , Lohja , Pohja , 'I\lrku , TE>nhola , Våstanfjärd; 
U: Eli.näki , Hanko , Helsinki, Inkoo , Karjaa , Espoo , Nunnijärvi , Tuusula, 
Vantaa ; St : Eura , Uusikaupunki ; EH: Kangasala , Tanpere (Pirkkala) ;ES: Lap
peenranta ; (LK: Sortavala ); KP : Pietarsaari. SUurin osa tiedoista on ajalta 
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Kuva 6. Kukkiva ,nuori nus
taselja (Sarrtlucus nigra) 
Lappeenrannan Hanhik~ 
pissä 22.VIII . l982 . -
Valok. Niilo Karhu. 

Fig. 6 . Flowering 
carm:n elder (Sarrtlucus 
~) in Lappeen):anta , 
SE Finland . It is seldom 
cultivated but eacity 
grown in the southero 
parts of the =untry . -
Photo Niilo Karhu . 
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ennen toista rraailnansotaa ja epäilemättä I!Ustaselja oo yksi niistä pensais
ta , joka on "rationalisoi tu" pois vil jel tävien pensaiden joukosta . 

Sillberg (1955) suosittelee sitä vain I ja II vyöhykkeille j a myöherrmin 
(Sillberg 1982) vain I vyöhykkeelle . Vallalla oleva käsitys pensaan arkuudes
ta oo liioiteltu, sillä hyvin kehittyneitä ja runsaasti kukkivia pensaita on 
nrn. Pietarsaaressa ja Mustilassa (Tigerstedt & Uosukainen 1983). Jos oensasta 
halutaan viljellä syötävien marjojensa takia, on Si.rrbergin suositus oikea , 
sillä ainoastaan suotuisina kesinä marjat ehtivät kypsyä eteläisellä rannik
koalueella . Mustasel jan oksat saattavat paleltua ankarina talvina , I!Utta 
runsaasti versovana pensas toipuu aina. 

M..!staseljan kukista saa erinOllaista teetä. Mm. Dendrologian seuran retkellä 
kesällä 1973 tarjoiltiin seljateetä SkOCilessa, wasatorpissa. Pensaan rrenek 
ki lisääntynee , kunhan leviää tieto sen arvosta rreilläkin rrenestyvänä tee
kasvina (ks . myös Rautavaara & Knuuttila 1981) . Nykyään seljan kukat tuodaan 
ulkooailta . 

M.lstaseljan tairnia saa vain satunnaisesti tairnitarhoistamre. Niinpä haluk
kaat harrastelijaviljelijät ovat joutuneet tilaamaan niitä ulkomailta. 

SUOIYEssa viljellään myös useita I!Ustaseljan lajikkeita. Kellertävälehtinen 
lajike 'Aurea' (Helsinki , Hattulan Lepaa , ~ ja Pietarsaari), lajike 
' Laciniata', sulkai!Us tasel ja (Espoo , Hattula , Inkoo , Tarrpere sekä I!Uutarnas
sa Helsingin r:uistos sa, Kuva 5). 'Roseo-Plena' - lajikkeella 01 r:uolikerran
naiset, vaalean ruusunpunaiset kukat. Sitä on viljelty Karjaloojan Tanrnis
tossa (Alanko 1972) . Lehdiltään valkolaikkuista lajiketta 'Albovariegata' 
01 kasvanut Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä r:uutarhassa (Vaara-
na 1941) ja Tampereen Koulur:uistossa (Saamijoki 1937) . Lajikkeet 'Hessei ' 
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Kuva 7. - Fig . 7. Sarrbucus racerrosa (U, Helsinki , 1942 Saxen ; H) . - Del . 
Marja Koistinen . 

ja ~ Pyramidalis~ hankittiin v . 1928 Sarvilinnan arboretumiin Kustavissa . 
Niiden myooerrmästä rrenestymisestä ei ole tie toa (Ancn. , ilrran vuosilukua) . 

6 . ~ - ~ Michx . (~ . racenosa subsp . ~ (Michx. ) Hult.) 
Luonnonvaraisena tämä terttuseljaa suuresti muistuttava laji kasvaa laajal
la alueella Pohjois- Amerikassa Kalliovuorilta itään. Siitä on olemas sa sekä 
valko- että keltamarjaisia muotoja. Terttuseljasta sen erottavat nm. kar
vaiset ja harsut kukinnot. Siitä on tavattu p..!Uil'aisia , jopa ll m korkeita 
yksilöitä . Pohjois- Amerikan länsirannikolla sen korvaa Alaskaan asti levin
nyt ~- callicarpa Greene (~ . racenosa var . callicarpa) . Se on kalju kuten 
terttuselja , mutta sen kukinta on miltei tasalatvainen , huiskilomainen . 
~ - ~ kasvaa Sl.lO!lessa vain kasvitieteellisi ssä p..~utarhoissa (Helsinki, 
'furku). 

7 . S . racenosa L . - terttuselja , druvfläder . Kuvat 2 , 7- 8. Terttuseija kas
vaa -luonnonvaraisena Keski- Ellroopasta Siperian yli Kamtschatkalle saakka . 
SUomessa terttuselja ei ole alkuperäinen , vaan on alkuaan viljelty ja vil
liytynyt . Erkarron (1956 ) havainnollisesta kartasta näkyy , että villiytynyt 
terttuselja kasvoi viime vuosisadan lopulla vain eteläisellä rannikkoalueel
Ia . Vuoteen 1950 mennessä se oli levittäytynyt jo QJ.luun ja Kajaaniin saak
ka . Terttuseljan suosio oo aikaisenmin ollut melkoinen . V. 1897 Elfving 
kirjoitti siitä seuraavasti : "En bland de af herremän allnännast planterade 
prydnadsbuskarna trifves förträffligt i Uleåborg och Kajana ; själfsår s ig 
i Helsingfors" . Nykyään terttuseljan suosio oo pchjalukemissa aivan syyttä . 
Onhan kyseessä kestävä pensas , joka rrenestyy vielä Pielisjärvellä ja 
Rovaniemelläkin , siis V- VI - vybnykkeillä (Kallio 1966). 

Terttuseija on nopeakasvuisirrpia pensaitamre . Sen kukinnot p..lhkeavat Etelä
SI.lO!lessa jo trukokuussa . Ne ovat runsaskukkaisia ja väriltään kellertäviä . 
Kirkkaa:np.maiset marjat kypsyvät jo elokuussa . Marjoja oo pidetty myrkyl
lisinä , mutta niistä voi p..~sertaa mehua (Rautavaara & Knuuttila 1981) . 
Siemeni ssä , kuten kasvin muissakin osissa on myrkyllisiä aineita . Marjoja 
ei saa keittää siemenineen , koska silloin myrkylliset aineet liukenevat me-
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Kuva 8. Terttuse1jan liuskalehtistä ITUotoa , sulkaterttuseljaa (Sanbucus 
racercosa ~Laciniata~) näkee luonnossa päärruodon seassa. Koristeellisten leh
tiensä vuoksi se puolustaa paikkaansa puutarhassakin. Hattula , Lepaa 2. IX. 
1982. - Valok . P. Alanko . 
Fig . 8 . 'Ihe form with incised leaves, Sarrbucus racerrosa ~ !..,ciniata ~, can some
tirres be seen arrong the naturalized main form. - Photo P. Alanko. 

huun. Lehtien epämiellyttävän hajun , joka on antanut aihPen eräisiin tert
tuseljan kansanomaisiin nimiin, tuntee vasta kosketeltuaan pensasta. 

Terttuseljan l evinneisyysalueen itäosista o n kuvattu useita lajeja, joita 
nykyään pidetään terttuseljan alalajeina (Vorosilov 1982 , Hulten 1971) . 
Niistä S. racerrosa subsp. sibirica (Nakai) Hara kasvaa SE- venäjältä 
Amurinciäalle ulottuvalla alueella . Sen econa meikäläiseen t erttuseljaan 
ovat rrrn. karvaiset , harsut kukinnot . Tällaisia näytteitä on kerätty myös 
Suomesta : Helsinki , Degerö 1923 Hartrran ; Savon! inna 1927 Paasio; , Hamina 
1895 Westerlind (ja Sortavala 1899 Vartiainen). (Valitettavasti terttusel
jasta kerätään nykyään hyvin harvoin rruseonäytteitä). Museonäytteet vaih
televat karvaisuudeltaan , eikä raja läntisen ja siperjalaisen terttuseljan 
välillä ole selvä. Mahdollisesti siperialaista terttuseljaa on tuotu Suomeen 
viirre vuosisadan loppupuolella . 1970-luvulla sen siemeniä tuotiin Kauko
Itään suuntautuvalta keruumatkalta (Luukkanen yrn . 1977) . 

Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa kasvavat seuraavat 
kaksi kaukoidän seljaa : S . racerrosa subsp . kamtschatica (E . v.I:Jlf) Hul t. 
"'· kc4ntschatica) ja S . racerosa su!:lsp . siebolcliana (fug.) Hara (S . Sidi>ldian.a 
Miq.) Kaukoidässä on kolmaskin alalaji , S . racerrosa subsp. rran&hurica 
(Kitag .) Vorosch . (Vorosilov 19l:l2) . -

Fbhjois- Amerikassakin on useita eri lajeina pidettyjä seljoja. Koska erotta
via tuntomerkkejä on vähän , niitä voitaisiin aivan hyvin pitää terttuseljan 
alalajeina tai l!Uunnoksina. Näitä ovat~ - callicarp3 Greene"/~- melanocarpa 
Gray ja~ - ~ Michx sekä~- microbotrys Rydb . ja ~- leiosperma Leib . 
(ks. Rehder 1977,Hulten 1971) . 
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Terttuseljasta tunnetaan runsaasti erilaisia muotoja ja lajikkeita. suo::esta 
oo tietoja sulkaterttuseljasta, cv. Laciniata, Jolla on lwska1set , syväham
paiset lehdet (ks . esim. Erkam:> 1948 ) ja cv. Tenuifoliasta, jooka lehtien 
liuskat ovat miltei rihrrarraisen kapeat. Kallioo (1977lPiikkiöstä rrainitserra 
S. racerrosa -Bullata· voi tarkoittaa S . fragilis - Bullataa- tai todennäköi
simnin on kyseessä §_. racerrosa · plurro5a- , jolla on liuskaiset , kapeahampaiset 
lehdet. 

Seljojen käyttö viherrakentamisessa 

Hegin (1976 ) mukaan terttuselja kasvaa luonnonvaraisilla kasvupaikoillaan 
Keski - Ellroopassa varjoisissa vuoristaretsissä , rretsäaukoissa , hakkuualoilla , 
tuoreessa, ravinteikkaassa rraaperässä , etenkin typpipi toisilla paikoilla. 
Koska laji ei ole kovin vaatelias rraan happamuuden suhteen , on se löytänyt 
rreiltä otollisen rraaperän levitäkseen . Terttuseljan esiintyminen rreillä näyt
tää rajoittl.Dleen pääasiassa kaup.mkien ja asutuskeskusten välittörrään lähei
syyteen. Kaup.mkien lähimetsien rretsänhoidolliset toimenpiteet edesauttavat 
sen leviämistä. Erkano (1980) suhtautuu epäillen sen säilymiseen, mikäli 
alkuperäiset olot palautuvat . 

Terttuselja sopii tiheä- ja nopeakasvuisuutensa vuoksi hyvin tausta- ja suo
japensaaksi. Sen arvoa lisäävät pensaan talvenkestävyys , koristeellisuus , 
johoo liittyvät niin sen aikainen , runsas kukinta, kuin kaunis , rehevä,eksootti
sen näköinen lehdistö, koristeellinen kasvutapa ja v2rikkäät rrarjat. Joskus 
näkee luonnossa kauuniisti kehittyneitä, riittävän avoimella paikalla kas
vaneita, miltei p.~urraisia yksilöitä , joilla on arvoa yksittäiskasvinakin . 
Terttuseljan lievä myrkyllisyys ei saane olla esteenä sen käytölle , mutta 
kuten ei muitakaan myrkyllisiä tai myrkyllisiksi epäiltyjä kasveja~niin ei 
seljapensaitakaan sovi istuttaa pikkulasten leikkikenttien vieruspensastooo . 
t1l.isenanhoidollisissa istutuksissa , kuten teitten luiskissa , rretsänlaiteil-
la ja myös kaatopaikoilla terttuselja on yksi parhaimnista pensaistamrre. 

Mustaselja ei tule koskaan saanaan viherrakentamisessa sitä rrerkitystä kuin 
terttuselja . Etelä- SUorren rannikkoalueelia sitä voi käyttää terttuseljan 
tapaan nopeakasvuisena kasvina pensasryhmissä. Saasteiden kestokykynsä 
vuoksi se on usein nähty pensas esim. Keski-Ellroopassa teitten varsille 
istutettuna . Sillä on suuri koristearvo runsaan kukintansa , koristeellisten 
lehtiensä ja runsaan rrarjasatoosa ansiosta . Käyttä<elpoista ja rreilläkin 
kokeilunarvoista lajistoa silmälläpitäen rrainittakoon ne lajit ja lajikkeet , 
joita Krilssrrann (1978a) pitää Keski-Euroopan oloissa viljelyyn kaikkein suosi
teltavi.rrpina: §_ . canadensis - 1\Bxirra-, S . caerulea , S. ~ ja sen lajikkeet 
· Al.boJ:;unctata•, - Aurea- ia · r.aciniata- Sekä S . raceiD3sa · Plurrosa Aurea~ 

Seijapensaitten lisäys 

Seijalajeja lisätään sierrenkylvöllä ja sierrenet oo hiekattava vähintään 3 
kuukauden ajan . Paras tulos saadaan 1- 2 kuukauden länpö- ja sitä seuraavan 
2-3 kuukauden kylmäkäsittelyn avulla (Tigerstedt 1971 , Uosukainen 1977). 
Seljoja voi lisätä myös ruohonaisista kesä- ja p.IUtuneista talvipistd<kais
ta . Kanadan- ja ruohoseljaa voi lisätä myös juurivesoista. Seljat sietävät 
voimakasta leikkausta ja kaunislehtisiä lajikkeita voi kasvattaa perenna
ym. ryhmissä vaikkapa perennoitten tapaan , jolloin varret leikataan vuosit
tain alas voirrakkaitten versojen saamiseksi. Esim. lajikkeet S . racerrosa 
· Tenuifolia -, ·Plurrosa Aurea - ja S . canadensis - 1\Bxirra- sopiVat tähän 
tarkoitukseen . -

Taudit ja tuholaiset 

Seljat ovat terveitä kasveja , joitten viljelyssä ei yleensä ole rrainittavia 
oogelmia. Ne sietävät erilaisia kasvuoloja paremnin kuin m::net muut kasvit. 
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Viime aikoina meillä on kuitenkin levinnyt terttuseljalle idästä käsin sel
janhännä (Microsphaera van-brutiana). Se tavattiin ensirnnäistä kertaa 
1982 Helsingistä ja on l evinnyt ainakin 'TUrkuun, Ta.rrpereelle ja Lahteen 
saakka . Tiedot sen esiintymisestä ovat tervetulleita, mieluimmin näytteen 
kera. Hännää näyttää esiintyvän runsaimmin varjoisilla paikoilla ja rehe
västi kasvaneissa tyvivesoissa . Lehdillä havaitaan aluksi vaalean harnaata 
pei tettä , joka on sienen rihrrestoa , ja siihen I!Uodostuvat elo-syyskuussa 
mustat , pienet kotelorakot . Terttuse ljalta on meillä tavattu myös erästä 
laikkusientä (Rarnularia sambucinae) , joka muodostaa lehtiin rajallisia 
laikkuja , joitten alapinnalla on valkoista kuromaitiöstöä. Seljapensaissa 
on varsinkin paahteisilla paikoilla ja kirvojen kannalta edullisina kesinä 
runsaasti myös lehtikirvoja. 

Summary: CUltivated elders (Sarnbucus) in Finland 

'I\..Q species of Sarrbucus, S. racemosa L. and S. niqra L. , are ccrnrronly 
cultivated in Finland. TI1e former one has frequently escaped and become 
naturalized in the neighbourhoods of cities and villages. There are some 
old herbarium specimens from Finland which reserrble S. racerrosa subsp. 
sibirica (Nakai) Hara (S. sihirica) . In botanical gardens some other taxa, 
such as S. racemosa subsp. kamtschatica (E. l'k:llf) Hult. (S. kamtschatica), 
.§_. melanocarpa Gray, .§_. pubens ttichx . (.§_. racemosa subsp. ~) , .§_. 
caerulea Raf. , and S . racemosa subsp . sieboldii (Miq .) Hara (S. sieboldii ) 
are also grown. In all , 20 species or varieties have been recorded in . 
cultivatioo in Finland . 

Kirjallisuutta: 

Alanko, P. 1972: Korjattu TarnrrUston Arboretumin lajiluettelo. 
- Moniste. 23 s. 

Anon . (ilman vuosilukua): Arboretum Sarvilinna , Kustavi, Lypyrtti. 
Alueelle istutetut puut ja pensaat (lähetyslistojen mukaan). 
- Moniste . 10 s. 

Anon . 1975 : Träd =h buskar hos Bengt Schalin. En inventering av 
växtbeståndet på tomten i Jorvas sormaren 1974 . Andra delen . 
- Trädgårdsnytt 20 (3):44-47. 

Bean, W. 1978: Trees and shrubs in the British Isles III. - 808 s. Londoo. 
Craig , D. 1966 : Elderberry cul ture in Eastero Canada . - Canada Dept. of 
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Elfving, F . 1897 : Anteckningar om kulturväxtema i Finland. 

- Acta S=. F.Fl. Fenn. 12(2) :1-116 . 
Erkamo, V. 1948 : Sarrbucus racemosa f. dentata (Carr.) löydetty Suomesta . 

- Arch . S=. Vanamo 1 : 40-41. 
1956: Untersuchungen iiber die Pflanzenbiologische und ein1ge andere 
folgeerscheinungen der neuzeitlichen Klimaschwankung in Finnland. 
-Ann . Bot . S=. Vanamo 28(3):1-290 . 
Sambucus racemosa L . - Teoksessa Jalas, J. (toim.): Suuri kasvikirja 
III, ss. 632- 634. 

Fitschen, J . 1977: Gehölzflora . - 396 s. Heidelberg . 
Hegi, G. 1976 : Illustrierte Flora fon Mitteleuropa VI (2): 1-32 . 
Huovinen , M-L . & Kanerva , K. (to:im..) 1982: Suomen terveyskasvit. 
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Hulten, E. 1971: The circurrp:>lar plants II. - K. Vetenskapsakad . Handlingar 

13(1) :1-463 . 
Kalela, A. & Väänänen , H. 1961: Pohjolan luonnookasvit IV. - ss. 1731-1735. 

Porvoo . 
Kallio, P. ym. (toim.) 1981 : Kasvien maailma. 4 . ss. 1349-. Keuruu. 
Kallio, T. 1966 : Koristepuiden ja -pensaiden levinneisyydestä ja menestymi

sestä Suomessa. - Ann . agric. Fenn. 5, suppl. 1 : 1-107. 
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1977: Puutarhantutkimuslaitoksen puu- ja pensaskokoelma 1927- 1976. - Puu
tarhantutkimuslaitoksen tiedote 10:8- 26 . 

Kaukolinna , H. 1983: Viherrakentamisen puuvartiset kasvit. - Puutarhakalen-
teri ("1 984 ") 43 : 324- 345 . 

KrUssmann, G. 1978: Handbuch der Laubgehölze II!. - 493 s. Berlin- Harnburg. 
" l978a: Die Baurnschule. 4. Aufl. - 656 s. Berlin-Harrburg. 
Luukkanen, 0 ., Mikola . J. & Alanko , P. 1977: Forest seed expedition . - M::>

niste, liitteineen 35 s . 
Meurman , 0 . 1963 : Puutarhantutkimuslaitoksella Piikkiössä kokeilluista 

koristepuista ja - pensaista . - Acta For. Fenn . 76:1-44. 
Nitzelius . T. 1952 : Blommande buskar och träd. - 367 s . + 32 väritaulua . 

Stockholm. 
Pallrl§n , A. & Alanko . P . (toim.) 1983: Viljelykasvien nimistö . Kulturväxternas 

namn . - Puutarhaliiton opaskirjoja 31:1-152. 
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Rautavaara , T. & Knuuttila. P . 1981: Mihin rrarjamre kelpaavat. - 198 s. 

Porvoo . 
Saarnijoki. S. 1937 : Tampereen kaupungin ja sen lähiympäristön koristepuista 

ja - pensaista . - Acta For. Fenn . 46:1-58+9 s. 
Schalin, B. 1953: Koristepensaista kauneimmat. 2. p . - 144 s. Porvoo. 
Simberg , 1955 : Koristepuita ja pensaita. - 232 s. Porvoo . 
" 1982 : Koristepuita ja pensaita . - 109 s . M::>niste . Lepaa . 
Tigerstedt , P. 1971 : Puuvartisten kasvien sierreruronistus . - Dendrologian 

seuran tied.- Dendr . Sällsk. notiser 2(2):12- 17 . 
& Uosukainen , M. 1983 : Mustilan arboretum - parhaiten rrenestyneet pensaat. 
- Puutarha 86:656-658 . 

Uosukainen, M. 1977 : Puuvartisten kasvien sierrenten esikäsittely . - Puutar
hakalenteri (" 1978") 37 : 273 - 287. 

Vaararra , A. 1941 : Helsingin yl iopiston kasvitieteellisessä p..~utarhassa tal
ven 1939- 1940 aikana puille ja pensaille aiheutuneet pakkasvauriot . - Ann . 
Bot . Soc . Vanamo 10(4) :1- 48 . 

Vorosilov , V. 1982 : Opredelitelj rastenij Dalnego Vostoka . - 672 s . Moskva . 

KIRJALLisutJI'I71. 

Lundquist , K. 1984 : Frarntidens trädvård . - 43 sivua. Kustantaja STAFs 
Förlag, Box 4268 , S-203 14 M3lnö , Hinta Skr. 65 ,-

STAF eli Sveriges TrädgårdsanläggningsföJ:bund julkaisee Suareenkin tilattua 
Ul'EMILJÖ- lehteä . Siinä on monip..~olisesti viherasiaa niin suunnittelusta , ra
kentamisesta kuin viheralueitten hoidostakin . STAF en julkaissut myös mmta 
kirjallisuutta , joista vilireisin on yllärrainittu "Tulevaisuuden p..~unhoito". 
Tämä A 4- kokoinen runsaasti kuvitettu julkaisu pohjautuu Alnarpissa 14 .-15 . 
syyskuuta 1983 pidettyyn p..~unhoitokongressiin . Kokooksen pääesitelnöitsijänä 
oli p..~unhoitokysymysten erikoisasiantuntija Alex L . Shigo USAsta ('Ihe 
Northeastern Forest Experilrent Station) ja melkoinen osa julkaisun rrateriaa
lista pohjautuu hänen julkaisuihinsa . Kirjanen jakautuu seuraaviin lukuihin : 
Inledning; vad är träd? Den biologiska grunden för trädvård ; Sår och skador 
på träd. Trädets egenförsvar . Inkaplingssystemet (CODIT); Varför trädvård -
och hur? ; Trädvårdsarbetet förtsättningsvis ; Aktuell inforrration . Publi
kationer och ådresser. - Kaiken kaikkiaan julkaisussa on hyvin havainnolli
sesti esitetty tärkeirmät nykyaikaiseen puuhoitooo liittyvät kysymykset ja 
se on hyvin hyödyllinen kaikille puiden hoitajille . - P . Alanko. 
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I<I.TPPO 
JA VANHA RA!{l{AUS ... 
Luotettava ruohonleikkuri kotipuutar-
haan ja anunattikäyttöön. · 
Klipon maineen takeena: 
1. Isot kuulalaakeroidut pyörät 
2. Luja ruostumaton valuseosrunko 
3. Itsepuhdistuva teräjärjest~lrnä 
4. Nivelöity ohjauskahva 
5. Leikkuukorkeuden pikasäätä 

Klippo-sarjassa on nyt 6 eri mallia, 
pyydä lisätietoja ja tee tilaus 
Kllppo-kauppiaaltasi. 

t!e ***** 10, ll /-82 
Laatu loi Klippo- 1 vuoden takuu 
moottoriruohonleikkurin maineen! 

Maahantuoja~liiXSfu@ ~ 

Nihtisillankuja 6, 02630 Espoo 63 
puh. 90-520 033, telex i24512 
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PENITI ALANKO 

VOODEN 1983 AIKANA ILMESTYNYTI'Ä omnroux;rSTA KIRJALLISW'ITA 

Perinteiseen tapaan on luetteloon koottu edellisen vuoden aikana julkaistu 
dendrologinen kirjallisuus mahdollisilllnan kattavasti. ~a oo myös tairni
tarhanviljelyä, IT\3isemanhoitoa ym. dendrologiaa sivuava kirjallisws , jos
kin epätäydellisemmin. Ensimmäistä kertaa luettelossa ovat myös kaikki 
Sorbifoliassa ilmestyneet dendrologiset kirjoitukset . Varsinaista rretsän
hoitoa käsittelevä kirjallisuus ei ole mukana tälläkään kertaa. Helsingin 
yliopiston M:tsäkirjasto julkaisee vuosittain neljänä nurrerona ilmestyvää 
luetteloa rretsätieteellisestä kirjallisuudestamre. Luetteloon voi tutustua 
kirjastoissa tai sen voi myös tilata osoitteella M:tsäkirjasto , Unioninkatu 
40 B, 00170 Helsinki 17 . Hinta on 150,- mk . 

Aas, K. : Puu kaup.mk:ill\3 isell\3ssa, asuinympäristössä ja maaseudun maisell\3ssa . 
- Puutarhauutiset-Trädgårdsnotiser 35:506-507 , 513 
Puu kaup.mgissa ja IT\3isemassa (SUrrrnary: Town tree , country tree). - SUo
men Luonto 42 (3): 24-29 , 57. 

Alanen, A.: Valtakunnallinen lehtokartoitus. - Sorbifolia 14 :97- 102 . 
Alanko , P .: Viheralan 4 . talviluentopäivät Tarrpereella .- P:irrpinella 2: 42. 
" SUaren arboreturnit (SUrrmary: 'llie arboreta of Finland) . - Sorbifolia 

14 :17- 32 . 
Vuoden 1982 aikana Suorressa ilmestynyttä dendrologista kirjallisuutta 
(Dendrological litterature published in Finland in 1982). - Sorbifolia 
14 : 39- 42 . 
Kaisaniemen puiston puut ja pensaat . - Sorbifolia 14:73-79 . 
Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha. - Sorbifolia 14 :80-83 . 
Lisää "rretsämännyistä " ja "suurp.1ista". - Sorbifolia 14:102- 103 . 
Kuusiaiheisista postirrerkeistä (Stamps showing spruces 
and allied Abietoideae conifers) . - Sorbifolia 14 :149-151; 
Aihefilatelisti 21 : 137-139. 
Dendrologian seuran Pdljanmaan retki 20-21.8 .1983 ('Ihe tour of the 
Dendrological Society to the province of Ostrdx>tnia 20 to 21 August 
1983) . - Sorbifolia 14: 143- 145 . 
Saksan dendrologien mukana Bodenseellä (At Lake Calstance with German 
Dendrological Society) .- Sorbifolia 14:146-147. 
Erään islantilaisen taimi tarhan valikoimista . - Sorbifolia 14:171 . 
Tulppaanipuu ja marmn.lttipetäjä suaressa ulkona (SUrrrrary: Tulip tree 
and giant sequoia growing outdoors in Finland) . - Sorbifolia 14 :181-182. 
SUaressa viljellyt hortensiat (Hydranqea) (SUrrrrary: Olltivated Hydrangea 
Sj:eeies in Finland) . - Sorbifolia 14 : 183- 193 . 
Loistokkaat pihlajamme. - Terve elämä 1983/5 :8. 
Ajankohtaiset karpalot. - Terve elämä 1983/6 :8- 9 

Annila , E., Heliövaara, K. & Puukko , K.: Pests oo lodge pole pine (Pinus 
cootorta) in Finland (Seloste : Kontortamännyn tuhot SUaressa) . 
- Communic. Inst . For. Fenn. 115:1-27 . 

Anon. ("JL"l: SUorren uusi puulaji. -Me Kaikki 28(4) :6- 7. 
" ("Peukalopotti"): Vihreitä ajatuksia; pensasaidoista. 

- Kotipuutarha 43:152-154 . 
Lyhyet neulaset, nutta pitkät kävyt .- Nuorten Luonto 40(9) : 9 . 
Seminaari puistometsä - rretsäpuistosta . - Puutarha 86 :715 . 
Helsingin vihreät väylät . - Puutarhauutiset-Trädgårsnotiser 35:90-91. 
Ennätyksellisen aikainen alku taimitarhakasvien kaupassa . - Puutarha
uutiset- Ttädgårdsnotiser 35 :528-529. 
Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha Kaisaniemessä 150 vuot
ta. - Puutarhauutiset- Trädgårdsnotiser 35:1068-1070. 

Pentti Alanko , Kasvitieteellinen puutarha, Unioninkatu 44, 00170 Helsinki 17 
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Anon; Puu maksaa elävänä paljon enennän kuin kuolleena. - Sorbifolia 14:180 . 
Vihertöiden tekniset ohjeet 1983 VT0-83. - SUomen Kunnallisteknillinen 
yhdistys , julkaisu nro 16 : 1-112. 

Anttiroiko , I. : Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha 150 vuot
ta . - Kotipuutarha 43:366. 
Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha 150 vuotta . - Puutar
ha 86:446- 449 . 
OUlun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan uudet kasvot . - Puutarha 
86 : 560-562 . 

Borg , P. : Luonnon ja maisemanhoidon opas. - 163 s. Fbrvoo 
Brunila , M. & Nunni , R .: Luontoäidin kasviaarteet . - 160 s . Fbrvoo 
Dalman, P .: Mitä kuuluu rnarja-aronialle . - Puutarha 86 : 230- 233. 
" Bäraronia . - Trädgårdsnytt 37 : 241 - 243. 
Elo , K. (toirn .): Tänä vihreän kullan maa. - 128 s . Suomen luonnonsuojelulii

ton teerrakirja. 
Finer, L .: Kajaani Oy seuraa kontortaa , alkuperään kiinnitettävä jatkuvasti 

huomiota. - Metsä ja puu 1983 (2) :16 . 
Haeggström, C- A.: Vegetation and soil of the wooded rreadows in Nåtö, 

Åland . -Acta Bot . Fenn. 120 :1-66 . 
Vårda lövängen rätt . - Finlands Natur 42 :86-90 . 

Hagman, M. : Tutkimus ja Lapin metsät. - OUlun yliopisto, Pdljois-Suanen 
tutkimuslaitos . C 47 : 28-33. 
Lappi pohjoiseen sopeutuvien puiden jalostuskenttänä . -OUlun yliopisto , 
Pohjois- Suol!Eil tutkimuslaitos C 47 : 34-39 . 

Hallikainen, V.: Tunturikatajat kertovat l!Eilneisyydestä ( Sunmary : Ancient 
junipers of the fells ).- Suomen Luonto 42(2):31- 32 , 57. 

Hannelius , S.: Kuusi , metsänvuoden puulaji . - Työn äärestä 1983/2:11-12. 
Haukioja , E. : J"ånikselläkin on ravinto-ongelmia - Mitä uskallan syödä. 

(Surnnary: Plants and herbivores). - Tiede- Forskning - Science 2000 1/1983 : 
42- 45, 52 . 

,Huopalahti , R., Kotiaho , J. & Nygren , K.: ~llaisia wännyntaimia hirvi 
suosii? (Sunrnary : '!he kinds of pine pre>ferred by I!OOse.) - SUorren Luon
to 30:22- 27 . 

Havas, P .: Metsärnarjojemme talvehtimisen ekologiasta . - Metsäntutk. lait. 
tiedonant . 90 : 34- 49 . 
& Kubin , E .: Structure , growth and organic matter cantent in the 
vegetation cover of an old spruce forest in tbrthem Finland. - Ann . 
Bot. Fenn . 20 :115- 149. 

Havas- Matilainen , P .: Kevään merkkejä Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sessä puutarhassa 13.1.1983 : - Pirnpinella 2:45. 
Kasvitieteellisen puutarhan juhlavuoden puuksi siperianlehtikuusi 
(Surnnary : Siberian larch planted to ccmnem::>rate anniversary).- Sorbifolia 
14 : 108- llO . 

Heikinheirro , 0.: Luonnonmarjojen kasvintuhoojat ja niiden merkitys. - Met 
säntutk . lait . tiedonant. 90:87-94 . 

Heino, E .: Paidan ominaisuuksia (Surmary: Characteristics of Sali.x caprea) . 
- Sorbifolia 14:93-96. 

Holmberg , E. : Om dendrologiska sällskapets resa till Skottland ~-16.6.1983 
(Sunrnary : '!he toor of the Finnish Society of Dendrology to Scctland 7 to 
16 June 1983). - Sorbifolia 14 :173- 179. 

Holopainen , J. : Conifer aphids (Haroptera : Adelgidae, Lachnidael fran 
Central Finland . - Savonia 7: 7-12. 

Hublin , P. 1982 : Kuopion luonto-opas. - Koopion kaupungin yrrpäristönhoi te
toimikunta . 

Hulkko , J .: Maa-ainesten ottamissuunnitelrna. - Puutarha 86:608-ii09. 
Huovinen , M- L. & Kanerva , K . (toirn.): Suanen terveyskasvit . Loonnon paran

tavat yrtit ja niiden salaisuudet. - l. parannettu painos . 462 s. 
Helsinki- Barcelona . 

Huttunen, S. : Ilman saasteiden vaikutus puistojen kasvillisuuteen - Puutar
hauutiset- Trädgårdsnotiser 35 : 1089- 1091 . 
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Huttunen , S. & Laine , K. (" 1984" ): Vauriot syntyvät ennen kuin näkyvät 
(Summary : Pollution damage to trees initially undetetablel. - Suomen 

Luonto 43 (1): 30- 31 , 89. 
Effects of air- borne pollutants on the surface waxstructure of Pinus 
sylvestris needles . - Ann . Bot . Fenn. 20 : 79- 86 . 
& TOrmälehto, H. 1982: Air pollution resistance of same Finnish Pinus 
syl vestris provenances. - Aquilo Ser . Bot . 18 : l - 9 . 

- Jokinen , P .: Lahden Karppasten puiston leikkialueen suunnittelukilpailu . 
- Puutarha 86 : 68- 71. 

Hytönen , J . : Vaaka- ja pystyistutuksen vertailu pajun kasvatuksessa . - Met
säntutkimuslaitoksen tiedonant . 98 : 1- 14. 
Nopeakasvuisten puulajien tutkimus. - Metsäntutk. lait . tiedonant. 
120:18- 20 . 

Härnet- Ahti , L.: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan poppelit 
(Surmery : Poplars in the Botanical Garden of the University of Helsin
ki). - Kasvitieteellisen puutarhaneliömaailma I :45- 54 . 
Suomen viljellyistä kuusilajeista (Surmery: Cultivated spruces in 
Finland) . - Sorbifolia 14:133- 141. 

Jalas , J . (toiro .) : Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
1833- 1983 . - Kasvitieteellisen puutarhan eliömaailma I : l - 136 + kartta
liite. 

Jalo , J .: Vastineita : Taimien laatu ja alkuperätiedot . - Puutarha 86 : 
228- 229. 

J"årventausta , K. : 'l\lrun seudun suuria puita (Surmery: I.arge trees in the 
vicinity of 'l\lrku).- Sorbifolia 14 : 89- 92 , 
& Laine , U.: Orapaatsama '1\rrussa ja lajin viljelystä SUaressa (Surrnary: 
Rharmus cathartica and its cultivation in Finland) . - Sorbifolia 14 : 
33- 38. 

Kakkari , E.: Ilomantsin luonnonsuojelualueiden merkitys puuntuotannolle ja 
matkailulle . - Metsäntutk . lait . tiedonant. 93:1 - 23. 

Kalevi, T.: Jouluajan vihreä on havu .- Kotipuutarha 43 : 434-436 . 
Kallio , P.: Metsärajan tutkimus . - Oulun yliopisto , Pohjois- Sl.laren tutki

muslaitos C 47 : 17- 27. 
Norokorpi , Y. & Sepponen , P . : Lapin tutkimusasemien yhteistoiminta ja 
metsärajan seuranta. Luonnon 'l\ltkija 87 :171- 175 . 

Kallio , Tapio K. ("Silvaticus") : Tarinaa puistonrusuista . - Kotipuutarha 
396- 400 . 
Taimikaupassa esitettävistä laatu- ja alkuperätiedoista. - Puutarha 86: 
80- 81 . 

Kallio. Tauno : Metsätuhoista . - Natura 20 (2}: 18-21. 
Karhu,' N. : "Vihreä Kemira", tehdasynpäristöjen hoito määrätietoista työtä . 

- Kemira 7(2) : 14-18 . 
Lapin suurimmat poppelit (SUrrmary: 'llie largest poplars in Lapland) . 
- Sorbifolia 14 : 123- 124 . 

Karisto , M.: Kaupungin kasvu ja julkiset puistot . Helsingin p..~istojen , 

erityisesti Kaisaniemen vaiheita . - 103 s . Pro gradu- työ , Helsingin 
yliopiston puutarhatieteen laitos. 
Kaisaniemen muodonmuutoksia . - Sorbifolia 14 : 71- 72 . 

Kaukolinna , H. : Kokeilemisen arvoinen rikkakasvien torjuntakeino viherra
kentajalle . - Puutarha 86 : 78- 79 . 
Viherala on nykyaikaa. - Puutarha 86 : 94, 96 . 
Tampereen luentopäivien tiimoilta . - Puutarha 86 : 248- 249 . 
Vettä viheralueille . - Puutarha 86 : 563- 564 . 
Asuntamessut - vihreän villityksen viisari . - Puutarha 86 : 566- 569 . 
Tietoja ja ajatuksia viherasioista . Puutarhaliiton 5. Viherpäi vät 
16 .-17 . helmikuuta 1983 . - Puutarha 86 : 697 . 
Vihersuunnittelukurssi antoi ajateltavaa . - Puutarha 86:702 . 
Viherrakentamisen puuvartiset kasvit . - Puutarhakalenteri ("1984 ") 
43: 324- 345 . 
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Kaunista, S .: Koripajun (Salix virninalis ) bianassatuotos sekä ravinteiden 
sekä veden käyttö eri tavoin lannoitetuilla t urpeil la kasvihuooeissa 
(SUrnrary: Bianass productioo of Salix viminalis and its nutrient and 

water consuptioo on diff e rently fertilized peats in greenhouse). - Folia 
Forest . 551 : 1- 34 . 

Kauppa- ja teollisuusministeriö , energiaosasto.: Energiatuotannosta peräi
sin ole vien ilrran eJ=E.p..Jhtauksien vaikutus rretsän tuotokseen . Lyhennel
mä loppuraportista . - Kauppa- ja t eollisuusminis teriön energiaosaston 
julkaisuja . Sarja D 50 : 1-35. 

Kellomäki, S.: Kohti metsien rroninaiskäyttöä . Mets ien käsittelyä säätelevät 
lait. - Suomen Luonto 42(6): 12-14 . 
& Nevalainen , T . : Näkökohtia puustoo tiheyden ja p..~iden koen välises tä 
suhteesta (StnlTr.ary : On r e lation sh ip be~ s tand density and tree 
size). - Silva Fen. 17(4): 389- 402 . 
& Oker- Blcrn, P. : canopy structure and light c lirrate in a young Scots 
pine stand (Seloste: Männikön latvuston rakenne ja latvuston sisäiset 
valaistusolotl . - Silva Fenn . 1 7(1 ): 1- 21 . 

Kinanen, M. (to im.) : Meidän piha . 2 . p . - Maatalouskeskusten liitto , Tieto 
tuottarraan 13: 1- 112 

Kinnunen, A. & Sepänrraa , Y. (toim.): YlnJ=E.ristöes tetiikka . 2.p . - 239 s . 
Helsinki. 

Knape, B.: Dendrologian Seuran ke säretki kotimaa s sa v . 1983 . - Sorbifolia 
14 : 52 . 

Kolari , K. K. (Ed.) : Gr owth distu.rbances of fores t trees. Proceedings 
or international work shop and excursi oo held in Jyväskylä and Kivisuo , 
Finland , 10.-13. October, 1982 . (Sel ost e : Metsäpuiden kasvuhäiriöt . 
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lisen symposiumin esite lroäraportit l. - Corrmun . Inst . For Fenn . 116 : 1- 208 . 

Koponen , A.: Talven dendrologiaa . - Sorbifolia 14 : 155. 
Koski , V.: Kuusen kukista , siemenistä ja kasvullisesta lisäämisestä 

(Surrmary: On the flowering , s eed crop and vegetative propagation of 
Picea abiesl . - Sorb ifolia 14 : 5- 10 . 

Kurkela, T . & Löyttyniemi, K. 1982 : Männyn taudit ja tuhoeläirret . - KOP , 
taloudellinen katsaus , B- painos, nro 35 : 1- 36 . 

Kuusipalo , J. Mustikan varvuston bianassamäärän vaihtelusta erilaisissa 
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different forest stands .). - Silva Fennica 17 : 245- 257 . 

Laaksovirta , K. (" 1984 "): Tarkkaile ilnEn tilaa kasvien avulla (5urrm3.ry : 
An eye on the state of the atrrospher e ) . - Suorren Luento 43 (1 l: 28 - 29 , 89 . 

Lehtinen , A.: Tampereen kaup..10gin vaihtel evat tienvars i - i s tutukset . - Puutar
ha 86 : 4-5. 

Laine, K. & Hiltunen, R.: Talvi t eerrana 4. ekologiJ=E.i villä . - Luonnon 
'futkija 87: 74 . 

Laine , L .: Kuusta uhkaavat tuhot (Surrrnary : Pests and diseases dangeraJs 
to the No.rway Spruce). - Sorbifolia 14 : 167-171. 

Lampinen, P. & Tiainen , H. Luonnonvara i set tarnnet Vanajan kirkon ja vanhan 
pappilan lähistöllä . - Härreenlinnan selrlun hxnto 1 : 15- 25 . 
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86: 584 - 585. 
Kuivissa paikoissa menestyvät viherrakentamisen kasvit . - Puutarhaka
lenteri ("1984") 43 : 316- 318 . 

1' vuoden PJU : Metsäcxrenap..1u . - Puutarhakalenteri (" 1984 ") 43:323. 
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p, merkusii) ja mäntyjen luontaisesta uudistumisesta Pohjois- 'Iha:irraan 
vedenjakaja-alueilla) . - Acta For . Fenn. 178: 1-33. 

Uim:::nen, J. & Vierikko, P.: VR- julkisen vihreyttäiDisen uranuurtaja . 
- Puutarha 86: 160- 162. 

Ulvinen, T. ("1982") : Qllrm poppelit. - OJlrm Luormonystäväin yhdistys 
ry., tiedotuksia 7(2): 1- 13 . 
& Ohenoja , E. 1982 : Koiranheisi (Viburnum opulus) Pohjois- Suomessa . 
- OJlun Luonnonystäväin yhdistys ry., tiedotuksia 7 (1): 114-20. 

Uotila, P. & Lehtonen , P.: Helsingin yliopi ston kasvitieteellisen p.rutar
han bibliografia vuoteen 1982 . Bibliography of the Botanical Garden 
of theUniversity of Helsinki, up the year 1982 . - Norrlinia 1 : 1- 39 . 

Veijalainen , H. :Metsäpuiden ravinnefysiologiasta perust ietoa suooenldeli
senä llD11isteena . -Luonnon 'futkija 87: ll6-ll7. 

Westrran , C. : Taimitarhanaiden f ysikaalisia ja kemiallisia aninaisuuksia 
sekä niiden s uhde orgaanisen aineksen · määrään . (Sunlrary' Physical and 
fhysico-cllemical properties of forest tree nursery soils and their 
relation to the arrount of organic rratter). - Acta Forest. Fenn . 
184 : 1-30. 

Virtanen, R.: Taimitarhattntteiden tuonti- ja vientirajoitukset kasvintuhocr 
jien torjumiseksi. - Puutarhakalenteri ("1984" ) 43 : 319- 322 . 

Vuokko , S .: Tyrni , Pohjanlahden pioneeri.- suooen Lurnto 42(5) : 30- 33 . 
" ("1984") : Ä!mlät ähkyen elävät , kuuset paukkuen palavat (SUrmary: 

'Ihe spruce - the 1983 tree speciesl . - Suooen Luonto 43 (l) : 60-63 , 89 . 
& Korhonen, M, : Uhatut kasviime. - SUaren Luonnonsuoje1ulii trn tee
makirja. 96 s . Forssa. 

WUorenrinne , H.: Kaupunkiviheralueiden asiallista taustaa. - Luonnon 
tutkija 87 : 177 . 

PUUI'ARHA-AIJ\N 5 . VALTAKUNNALLISET VIHEFPÄIVÄT TAMPEREELLA 16. - 17. HEr.l-IT 

KUUI'A 1984 . 
Viidennet valtakunnalliset viherpäivät ovat takanapäin . <lljelrrantäyteisinä 
kahtena päivänä kuultiin peräti 23 esitystä , joista tosin vain 12 oli ly
hennelminä saatavina . Päivien aiheina olivat viheralan tutkilluksen nyky
päivä, vihertuotanto osana rakentamistapahtUI!Ba , viherrakentamiseen sovel
tuvat kasvualustat ja ynpäristön perusparantamisen haasteet valtakunnalli
selle vihervuodelle 198 5. 

Mcnissa puheenvuoroissa henkivät toiveet vastaperustetun ynpäristäniniste
riän suuntaan . 'Ibivotaan lainsäädäntöä tuorraan järjestystä rraan surkeaan 
viherasioiden tilaan , varoja viheralan tutkinukselle, - että se olisi edes 
yhden promillen luokkaa alalla liikkuvasta rahasta, - toivottiin lainsää
däntöteitse velvotteita kunnille viheralueiksi kaavoitettujen alueitten 
kunnostamiseks i , toivottiin yrrpäristölautakuntien perustamista kuntiin jne. 

'Ibisen.. päivän kohokd1tana olivat kolrrannen "miljöOOäärin" arvcninen myöntä
minen Tapiolan luojalle Heikki von Hertzenille sekä Heikki von Hertzenin 
juhlap.lhe, jossa nykyinen grynderirakentaminen ei kukkasia saanut : "Älkää 

uskoko politiikkoja , krm ne sanovat ,ettei rahaa ole" , esim. pa.remran asu
misynpäristän luaniseen. Päivien pitopaikkana olleen hotelli Rosendalin eteen 
istutettiin viherpäivien kunniaksi pirkkalankoivu, jota juhlistava laatta 
tullaan kiinnittärrään hotellin seinään. Iltapäivän alustukset liikkuivat 
vihervuoden 1985 rrerkeissä . Aluksi kuultiin kok.enuksia Viher- Härre -81 
kampanjasta (Erkki Kellomäki) , yrrpäristäl hoicbn käytännäl cngelmista 
(Aarnio Herrralahti), tiedottamisesta (M3.rtti Hal!re), tarvikekaupan valmiuk
s ista (Qmi 'Ibpi) , taimituottajien valmiuksista (Jooko TillD11en) , ynpäris
täninisteriöstä ja vihervuoden organisaatiosta (Martti Markkula) ja lop.lk-
s i yhteenvedrn lurnteisesti tyhjentävä esitys vihervuoden toimintam.!cxX>is-
ta (Kalevi Rauhala) . - P . Alanko . 
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PAAVO KALLIO 

ISLANNIN METSITYKSESTÄ 

Islanti on ollut 40 prosenttisesti koivurretsän peittämää silloin , kun 
Norjasta karkoitettuja siirtolaisia muutti Islantiin 1100 vuotta sitten . 
Vaikka islantilaiset elivätkin voitto=olisesti rreren tuotosta , oli larrp3.an
laidunnus alunperin rraankäytön tärke~ muoto . Tämä sekä IXJUD tarvikekäyttö 
ja hiilen poltto lisäsivät koivun kulutusta siinä määrin , että tänä päivänä 
lienee koivurretsän hallussa vain prosentin verran koko Islannin alasta. 
Erosion vaikutus on muodostunut IXJlrtaksi , ja koivulle on tullut uutta teh
tävää rrodernin Islannin kehittämisen IXJitteissa . 

Islannin koivu l!Uistuttaa suuresti rreidän tunturikoivuamrre (Betula pubescens 
subsp. tortuosa) . Kuten Elkington (1968) on osoittanut sen alkuperäkin en 
sama kuin Fennoscandian :t<oivun eli vaivais- ja hieskoivun risteytykseen ja takai
sinristeytykseen eli introgressioon perustuva (vrt. Vaarana ja Valanne 1973 , 
Kallio et al. 1983) . Islannissakin tunturikoivu en hyvin vaihtelevaa . 
Reykjavik.ir. yrrpäristössä ja paikoin Hallorrnstadurissa on korkeita , väärä
runkoisia ja syysväritykseltään varsin ruskeita koivuja , jotka näyttävät jo
tenkin poikkeavan rreidän koivun kuvastamrre . Toisaalta pchjoisessa MYvatnin 
luona on hennomnan tuntuista koivua , jcnka ~irjavassa syysvärityksespä 
on helppo huorrata vaivaiskoivun osuus ja sama suuri vaihtelu , mikä on tyy
pillistä kantmentaaliselle Lapin tunturikoivualueelle. Islantilaisten tut
kijoiden I!Ukaan koivu en elänyt Islannissa yli jääkauden . Tämä antaa aiheen 
kysyä : onko koivu siirtynyt jääkauden yli B. tortuosana ja minkä asteisena 
tortuosana? . Suanessa voidaan kysyä : minkälaisena tunturikoivu on saap.mut 
jääkauden jälkeen Suorreen? , ja jatkuuko subarktisen tunturikoivun evoluutio? 
Koivututkimuksissa Islannin ja Fennoskandian vertailu voi antaa l!CI1ia rrah
dollisuuksia . 

Etenkin oseaanisimnissa Islannin osissa näyttää koivu eroavan siitä, mihin 
Lapissa olemme tottuneet . Tietenkin Islannin ympäristötekijät , jot~ ovat 
koivun sopeutumisen ja evoluution taustana , ovat erilaisia , l!Utta toisaalta 
myös itse geneettinen tausta , geenipooli , on toinen . Lapissa myös raudus
koivun geenivarasto on käytettävissä tunturikoivun evoluutiossa (Sulkinoja 
1981 , Kallio et al . 1983 ). Islannissa ei ole koskaan ollut rauduskoivua ja 
siten Islannin ja Fennoskandian tunturikoivun vertailu tästä lähtökchdasta 
käsin on mielekästä ja lisää ja täsmentää subarktisen evoluution ymnärtä
mistä . Islannin ja Norjan rannikon (esim. Vardön tienoon) koivujen vertailu 
oo omiaan selvittämään ympäristön osuutta tapahtunassa . 

Vieraiden puiden kokeilu Islannissa 

Koivun lisäksi Islannissa on kataja , pihlaja, pajuja ja viidessä paikas sa 
pikku haapa- kloooi . 

Islantilaiset ovat aloittaneet koivun rrahdollisuuksien lisäämisen , jd<a 
onnistuu vain lampaiden poissulkemisrrenetelroällä . Kuitenkin Islannin rretsä
miehet ovat paljon enenmän kiinnostuneita ulkolaisten p.ll.den kokeilusta rraas
saan . 'llihän on kuitenkin aina liittynyt koivu siten , että aitaus ja siten 
koivikoo toip..lll1inen oo ollut välttämätön Islannissa , joka kokooaisuudessaan 
on perinteinen la!maslaidun . 

Toiseksi havupuut on kasvatettu aina koivun alla ja kokenukset havu~ 
kasvatuksesta koivurretsän ulkoiXJOlella ovat erittäin huonot . Koivurretsän 
rraaperää parantava vaikutus on yleinen puheenaihe (vert . Bjarnasoo 1967) . 

Paavo Kallio , Lapin Tutkil!Uslaitos Kevo , Turun Yliopisto 20500 Turku 50 
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Kuva 1. Islannin koivussa näkyy selvästi nana- hybridisaation lei.Jrel. Tämä 
kuvastuu etenkin J2 . nanan punavärisenä ruskana. Kuva on Myvatnen läheltä , 
Pohjois- Islannista . - Valok . Paavo Kallio 

Fig. 1. In the Icelandic birch the Betula nana hybridization effect is 
distinctly visible, for instance in the reddish autunn colour of B. nana. 
'lhis scene is from near Myvatn, N. Iceland . - All fhotos by P . Kallio-

Kuva 2. Retkikunta kuusi.Iretsäistutuksilla paikallisessa koi vikossa. 
Fig. 2. An excursion group inspecting spruce plantations in a birch forest. 
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Kuva 3 . Lupiinipel toa , joka valmistaa maaperää metsänistutukselle . Taustal
la vuorilräntyä . 

Fig. 3 . Lupinus prepare the soil for afforestaticn . In the background, 
Pinus llllgo is seen . 

Silti metsänhoidan keincna on myös lupiiniviljelys (Lupinus nootkatensis) , 
joka tuottaa Islannin typpiköyhään maahan metsän alkuunpääsyn tarvitseman 
typen . Ensirrrnäiset koivumetsärauhoitukset (aitaukset) ovat jo vuosisadan 
vaihteesta . Nyt aidattujen metsäalueiden määrä on (1965) jo 31400 ha . Yksi 
vanhinpia, laaja- alaisempia metsäkoealoja on Itä-Islannin Hallormstadurissa , 
läJ1l>imän laakson järvenrantakoivikossa . Siperialaiset lehtikuuset (I.arix 
sibirica) näyttävät myös taloodellisesti erittäin lupaavilta . V. 1922 is
tutettujen lehtikuusten keskikorkeus on nyt n. 13 m ja pisirrrnät 16 m ja 
keskimääräinen vuosikasvu 7 . 2 m3 /ha alueen 24 lehtikuusiprovenienssia osoit
tavat taas sen , kuinka vaikeata on lyhyessa ajassa ratkaista viihtyvyysjär
jestys . Lupiinin kanssa "puhtaalla hiekalla" kasvatettuna voi Raivolan leh
tikuusi 15 vuoden aikana kasvaa keskimäärin 30 an vuodessa . vuonna 1956 
istutetut Raivolan (Arkangelin yrrpäristäl) lehtikuuset olivat 21 vuotiaina 
Islannin paksussa mineraalillaassa maksikorkeudeltaan 7. 7 m (Bläldal 1982) . 
Männyistä on ainakin omskilainen senbrarnänty menestynyt paikoin hyvin 
(etenkin kauempana rannikosta) , ja Pinus aristata, joka on peräisin 
COloradosta 3000 metrin korkeudesta, oli nyt jo n . 80 vuoden ikäinen kansa 
puu , joka tuotti runsaasti siementä. Kontortamänty en täälläkin metsämies
ten suuri toivo . Meikäläinen mänty (!:. sylvestris) alkoi varsin lupaavasti , 
lllltta sitten tuli kirva (Pinus pini) , joka suuresti vähensi mäntyyn kdldis
tettuja toiveita. 

Kuusilajeista Norjasta tuod.lt vuonna 1919 istutetut kuuset (Picea abies) 
ovat nyt korkeirnnillaan 13 metrisiä . Kuusen kosteusvaatillllkset näyttävät 
täällä olevan isarrrat kuin rl\illään lllllllla 38 havupuulajilla , jota Islannis
sa on kokeiltu. Sitkankuusesta (P. sitchensisl on I!Onia proveniensseja ja 
varsin vaihteleva menestys. Partlä:iten viihtyvät Kaakkois-Alaskan kannat . 
Engelmanninkuusta (!:. engelmannii) viljeltiin rraJin paikoin lllluallakin 
kuin Hallormsataurissa ja myös se on Islannin metsämiesten potentiaalinen 
metsäpuu. Myös valkokuusi (!:. glauca) ja ekakuusi (!:. p.mgens) ovat varsin 
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Kuva 4 . Eroosio on seurannut larmaslaidunnuksen aiheuttanaa koiVlll!etsien 
häviämistä IlOllin paikoin. Kuva Islannin pohjoisilta tunturialueilta . 

Fig . 4 . Erosian has f o llowed the disappear ance of bi rch forests \J"lich in 
tum has been caused by overgrazing . Northern rrountains. 

Kuva 5. Koivun IlllOto ei kaikkialla poikkea huarattavastikaan esirn. Inarin 
Lapin kontinentaalisten osien monirunkoisi sta. 

Fig. 5. In !l'ailY places in Ice land the birch stem fonn does not nuch differ 
fran that found in the most continental parts of Finnish Lapland. 
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laajan kokeilun kchteita. Coloradosta peräisin oleva Abies lasicx.:arpa kasvaa 
hyvin koivun alla ja on Islannin suosituin joolup.ru . 
Lehtipuista ainoa todellinen Islannin nahdollinen metsätalrusi=UU voisi olla 
Alaskan jättip::>ppeli (Poi=Ulus trichocarpal, ja 30 vuotias p::>H_:>eli on 15 
metrin korkuinen . Islannissa on yritetty myös rauduskoivuviljelyä . Toistai
seksi on kokeiluja tehty varsin harvalla provenienssilla ja pienillä mää
rillä . Q1 ilmeistä , että näillä kannattaa jatkaa ja tullaan jatkarraan . 
Islantilaiset ovat etenkin ihastuneet siihen koriste~ . 

Islannin metsityskokeilut korostavat ihmisen "uutta" osaa . Islannissa se 
on toista kuin maatalouden keskeisillä alueilla . Islanti on erikoistapaus 
siinä , että luonto ei ole sallinut kasvien help::>stikaan levitä tälle eris
tetylle saarelle. Vaikka sen kasveista puolet olisi säilynyt yli jääkauden, 
on sen kasvillisuus ja kasvisto silti köyhä. Erikoisen köyhä Islanti en 
puulajeista. Kun ihminen on p.ruttunut asiaan, näyttää siltä, että m::net p.ru
lajit menestyvät nainiosti. Koko metsänrajanäkemys saa toisen sävyn . Islanti 
on esimerkki siitä , miten kaikkia kaksintaisteluja ei p..tiden välillä ole 
käyty . Jokainen I=UU ei ole saanut vielä yrittää jd<a kchdassa maapallolla . 
Kun kaikki kilpailut on käyty ja luonto on testannut kaikki sopeutumiSirah
dollisuudet niin "loi=Ullinen" metsänrajatilanne on nykyisestä huomattavasti 
p::>ikkeava. Ihmisen osuus elä!rän evoluutiossa ja kasvimaantieteen tekijänä 
tulee havainnolliseksi , nutta Islannissa uudella tavalla . 

Sunrnary : Afforestation in Iceland 

Nearly half of Iceland was covered by birch forest llOO years ago . Sheep 
grazing , charcoal buming and utility v.ood collecticn as well as erosian 
have caused a deerease in the birch forest area to abo.lt cne per cent of 
the total area of the coontry . 'llie origin of the Iceland birch is the 
same as that for the Fennoscandian species, both are classified as Betula 
I=Ubescens ssp . tortuosa. Particularly in the rrost oceanic parts of --
Iceland the birch seems to differ from the familiar habit foond in I.apland . 
In Lapland , also the gene pool of ~· pendula ccntrib.!tes to the evolution 
of the "nountain birch". In ccntrast, indigenoos ~· pendula has never 
existed in Iceland. 'llie Icelanders have inproved the p::>ssibilities for 
birch forests to expand by fencing . Apart fran birch forest , lupin (Lupinus 
nootkatensis) is used for soil inprovement . Exotic tree species have 
experimentally been grown since the tum of the century . Conifers are 
alv.ays grown under birch shelter . A total of 38 ccnifer species have been 
experimented with , arrong them su:::h as Larix sibirica , Pinus cerrbra , 
f · aristata and P . contorta have grown well. Am::ng spruces, Picea abies, 
f . sitchensis, f-: engelnannii , f · glauca and f · p..mgens have been tried. 
'llie rrost IX>I=Ular Christnas tree in Iceland is Abies lasicx.:arpa. 'llie cnly 
species with any prospect in e<rrtrercial forestry \'.O.lld be Popu1us tricho
~. As an amenity tree Betula pendula is very J:Xl!=Ular . 
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PA.IKALLISKERHOI' TOIMIVAT 

Ktm Dendrologian Seura 15 vuotta sitten perustettiin (20.10.1969), haluttiin 
mn. Seuran nirrenvalinnalla korostaa sitä, että kysymyksessä on aatteellinen 
eikä armatillinen yhteenliittymä . Vaikka Seuran Tiedotusten ensimnäisissä 
nlliTeroissa värvättiin "netsärniestä , biologia, puutarhar.ri.estä" liittymään 
Seuraan, toivottiin nirrenaraan harrastajia toimintaan. Alusta lähtien oli 
näet selvää , että dendrologian harrastus on kaikkia jäseniä yhdistävä teki
jä . Seurastarrrre ei tullut helsinkiläisten "leikkikenttää", vaan joka p.Iolel
ta SUarea liittyi jäseniä , jotka olivat innokkaita cppimaan, kokeilemaan , 
opettamaan ja rai vaanaan . 

.Tåsenien aktiivisuutta osoittaa se , että ei ole jääty odottamaan valmista , 
vaan koko ajan on haluttu tehdä itse. Koska ITOnen on käytännoo syistä vai
kea tulla Helsingissä pidettäviin kokooksiin ja retki.in, en päätetty toimia 
lähempänä kotipaikkaa, tutustua anan kaupungin tai naapurikaUp.Ingin p.Iistoi
hin tai lähiseudun istutuksiin , - toimitaan paikalliskerhona. Dendrologian 
seuralla on tällä hetkellä jo 4 paikalliskerhoa : fulrm, Keski-SUanen, Tampe
reen seudun ja Lounais- SUanen kerhot . Innokkaiden harrastajien tukena en 
vankkaa anmattitaitoa anaavia kerholaisia niin tutkim.Jksen kuin kasvatuksen
kin parista . Onhan sekä Turussa että OJlussa yliq:>iston kasvitieteellinen 
puutarha , Jyväskylään rakennetaan viheraluep.Iistoa yliopiston ja kaupungin 
yhteistyönä , myös kauprmkien puutarhoissa, netsä- ja p.listo-osastoissa riit
tää sekä amnattitaitoa että harrastusta. Retkillään paikalliskerhot voivat 
kartoittaa alueensa edustavia dendrologisia kohteita, jopa yksittäisiä p.li
ta tai pensaita , sekä myös kohteita , jotka ovat jo rappeutunassa ajankoh
taisen hoidon puuttuessa. Elvytystä on tehty talkootöinä koko Seuran toi
minnan ajan mn. Tanmistos sa , Niskalassa ja Hörtsänässä . Uusien työkohtei
den valinnassa kannattaa kyllä olla tarkka. Ktmnostettavien alueiden tulisi 
olla avoimia laajemmallekin yleisölle tai niillä pitäisi olla arvoa opetus
kdlteina . Dendrologian Seuraa tai sen kerhoa ei voi velvoittaa minkätahansa 
yksityisen tilan tms . ilmaiseksi työvoimaksi. 

Aune Kq:>cnen 
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DENDROLOGIAN SEURAN KIRJASTO 

ETSINTÄKUULUTETAAN SEURA N KIRJAT KIRJASTOA VARTEN 

VUOSIEN KULUESSA DENDROLOGIAN SEURAN KIRJASTO ON 

HAJAANTUNUT MONEEN PAIKKAAN, NYT KIRJASTO KERÄ
TÄÄN YHTEEN JA LUETTELOIDAAN, 

NE HENKILÖT, JOILLA ON SEURAN KIRJALLIS UUTTA , 

LÄHETTÄKÖÖT NE TOIMITTAJALLE LUETTELOI NTIA JA 
UUDELLEENSIJOITUSTA VARTEN , 

SEURAN KIRJASTO OTTAA MIELELLÄÄN LAHJOITUKSENA 

DENDROLOGISTA KIRJALLISUUTTA, 

Seuran hyväksi havaittU kerhotoiminta laajeni 11 . 9 . 1984, kun lähes kaksikym
m:mtä aktivistia kokoontui 'I'Unm Yliopiston Kasvitieteelliseen p..~utarhaan 
perustarraan Lounais- suaren kerhoa. Tällaiseen nineen päädyttiin, koska 
'I'Unm kerro olisi ehkä vieroksuttanut maakunnan nuiden taloosalueiden jäse
niä. Näin nm. Salon ja Ra\.lllai1 seutujen dendrologit voivat tulla l1'llkaan 
Lounais-SUaren kerhon toimintaan ja tulevaisuudessa, jos jäsenkunta kasvaa , 
perustaa suppeannan alueen kerllonsa. 

Kerhon toimintaa käynnistärrään ja suunnittelerean valittiin toimikunta , mi
hin tulivat M3.tti Ventola, Kari .Tårventausta, lbbert Rainio, Aarno Kasvi 
ja Leena Vanhala sekä varajäseniksi M3.tti Yli- Rekola ja Juhani Piirainen . 
Kokoonkutsujaksi valittiin M3.tti Ventola (p..ih. 921-449 207) koti, 
921-677 407 työ). Toimikunnan tehtäväksi tuli järjestää syksyn aikana vä
hintään yksi jäsentilaisuus, missä hyväksytään kerholle toimintaohjeet ja 
ainakin suuntaviivat tulevan vuoden toimintaa varten. 

Perustavassa kokouksessa päätettiin järjestää vaellus Ruissalocn =untaina 
30 . 9 . klo 14.00, jolloin tutustutaan saaren ulkolaista alkuperää oleviin p..!U

vartisiin kasveihin . Yleensä kerhon toiminnasta pyritään tiedottarraan 
Sorbifolia-lehdessä. Tiedusteluja ja toi'IIC1Tllksia voi esittää kerhotoimikun
nan jäsenille. - Juhani Piirainen. 
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MIKKO RAATIKAINm 

CMENAPUU PIHAPUlNA 

"Siell ' en kauan jo kukk.ineet anenap.mt" aloitti V.A. Koskenniemi kuuluisan 
runonsa . Runo kuvastaa anenapUI.m merkitystä koristepuuna ja sen asemaa eri 
vu:XIenaikoina . 

<::nenapuuhan on etenkin pohjoisrajallaan koristeplD.l ja vähäinen, usein heikko
laatuinen sato on sivuanti. Amrattimainen viljelyhän rajoittuu I.ounais
Suaneen ja eteläiselle rannikkoalueelle , IT1.ltta pihoissa arenapuuta on VI- vyö
hykkeelläkin, Peräpohjolan eteläosassa . 

Kun pihapuuna kasvatettavien rnenapuiden sato valmistuu , on niillä kuitenkin 
paikallisesti huomattava rrerkitys . 'fuotetaanhan kotipuutarhoissa ja harras
telijaviljelmillä kolrre neljäsosaa rraamre arenasadosta . Määrä en kuitenkin 
vähäinen kulutukseen verrattuna , sillä ulkanailta tuodaan n . 80 % arenista 
(Matala 1982) . 

Tä!rä artikkeli en toinen osa 1960-luvulla aloittarnastani pihapuututkirrukses
ta . Ensimnäisessä , kuusta pihapuuna selvittävässä kirjoituksessa kuvasin tut
k:i.nn.J.Sirel1etelmät ja aineiston (Raatikainen 1983) . Koska arenaplUl on usein rra
tala ja vaikeasti havaittava , on sen yleisyys tullut tutkimusrrenetelmän ta
kia aliarvioiduksi. Kun arenapuita on paikassaan tavallisesti useita , on nii
den lukurnääränkin arvioiminen ollut vaikeaa ja lienee toisinaan aliarvioitu . 

Omenapuun historiasta 

<Xrenapuun sukuun kuuluu ainakin noin 25 lajia . Viljely on alkanut jo esihis
toriallisena aikana Itärrailla. Vålirreren rraissa oli jo Roctnan keisarinajan 
lopulla ainakin 29 jalostettua lajiketta . 

Omenanviljely levisi hitaasti pohjoista kohden . Parvelan (1930) ll1.lka.an se 
lienee aloitettu S\D'IleSsa jo keskiajan lopulla . Meille anenaa tuotiin Itärre
ren etelärannikolta ja Tallinnasta sekä ilrreisesti Karjalan kannaksenkin 
kautta . Viljely oli aluksi harvinaista ja keskittyi lounaisirman Suorren luos
tareiden ja aateliskartanoiden puutarhoihin . 1600-luvulla viljely vähän yleis
tyi , mutta taantui 1700- luvun alussa talvipakkasten takia . 1700- luvun puoli
välissä arenapuita oli 'furun kaupungissa, muutamissa aateliskartanoissa ja 
erittäin harvinaisena !Tlluallakin . 1700- luvun lqJpUpUOliskolla arenanviljely 
yleistyi varsinkin rannikkoseutujen kaup.mgeissa sekä säätyläis- ja aatelis
kartanoissa . 'furussa oli jo useita kyrrrreniä hedelmätarhoja . Vaasassa, Pie
tarsaaressa , Kokkolassa ja O..Uussakin yritettiin viljellä arenapuita . Taval
lisesti ne kuitenkin kuolivat ennen kuin edes kukkivat , !Tlltta joskus niissä 
oli hedel.miäkin . 

1800-luvun alkup..10liskolla orrenapuita oli paikoitellen Etelä-Slaressa talol
listen ja torpparienkin pi.OOissa . Vaasan läänissä niitä oli 15 , Kuopion lää
nissä 6 ja Oulun läänissä ll puutarhassa . VUosisadan lqwupuoliskolla vil
jely edelleen yleistyi. lDJnais- SUaressa niitä oli jo useinpien talojen , 
vieläpä toq:pienkin pihoissa. Varsinkin eteläisessä Hämeessä hedelmänvilje
ly yleistyi nopeanmin kuin muualla . V. 1895 kukki Torniossa ensi kerran 
omenapuu (Parvela 1930) . 

1900- luvun ensimnäisellä neljänneksellä hedelmäpuita viljeltiin yleJ.sesti 
Porin - Mikkelin eteläpJolella , Kokkolan - Joensuun eteläpuolella harvoin 

Mikko Raatikainen , Jyväskylän yliopiston Biologian laitos , Seminaari
katu 15 , 40100 Jyväskylä 10 
Sorbifolia 15 (3 / 1984) 



110 

11100 kpl . .. . IT.s 

~74252 
0 10 20 3D 

1000 kl1 · 11 . ,, .., 

•• • "t;~ .. 
• .. 

1 . 

Kuva l. Qrenapuiden !l'äärä maatilap.rutarhoissa kunnittain v . 1969 ja koko 
maassa v . 1971 - 1980 (Matala 1982) . 

Fig . l. Number of app1e- trees in fann orchards by l!lll1icipality and in the 
v.ho1e country in 1971 - 1980 (Matala 1982) . 
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Kuva 2 . Qrenapul.D1 yleisyys (%) pi
hap.~illla. 

Fig . 2 . '!he oc=rence (%) of aFf)le 
tree as harestead speci es . 

111 

3 

Kuva 3. Ctrenap.!I.D1 kar:palernäärä 
arenapuuta kasvavissa pihoissa . 

Fig. 3 . Nurrber of aFf)le trees 01 

aFtJle tree-growing haresteads . 

ja vain paikoitellen sen pchjoispuolella (Collan 1924). V. 1939 arenapui
ta lienee ollut noin viisi miljoonaa (SiiTonen 1944) . 

Talvikautena 1939 - 1940 suurin osa arenapuista tuhoutui. Sen jälkeen vil
jely kuitenkin elpyi. V. 1969 kartoitettiin cmmapuiden määrä rraatilapuutar
hoissa ja silloin niitä oli lähes miljoona puuta Kd<kolan - Nurneksen ete
läpuolella (kuva 1) . Sen jälkeen määrä on jälleen alentunut . Yleisi.npiä 
kotipuutarhojen arenapuulajikkeita ovat Punakaneli , Huvitus ja Valkea kuu
las , ITD.ltta kaikkiaan niissä viljellään yli sataa tunnistettavaa lajiketta 
(Salo 1984) . 

Nykyisin arenapuulajien rräärä on ITOnilla alueilla lisääntymässä . Tämä ai
heutuu etenkin korist:eorrenapuulajien Malus baccata (L . ) Borkh . ja M. prillli
~ (Willd . l Borkh . ja osaksi myös !:!:. niedzwetzkya!la Dieck - lajin suosi
osta , joiden risteytymänä tässä käsitelty tarhaarerJap.lu (Malus dc:lrestica 
Borkh .) eli arenap.~u 01 pääasiassa syntynyt (Jalas 1965) lobnia nuitakin kcr 
ristearenapuulajeja suositaan (Kallio ja Karh~emi 1976) . 

Orenapuun yleisyys pihapuuna 

Tutkituista pihoista ainakin 7 . 8 %: iin oli istutettu ctre1apuita . Pihapuita 
kasvavista pihoista ainakin 9 %:ssa oli arenapuita . Todellisuudessa niitä 
lienee ollut usearrmissakin pihoissa , koska arenapuiden havainnointi oli vai
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keaa ja aineiston keruu painottui liiaksi pohjoiseen ja alueille, joissa 
omenapuita oli niukasti. 

Orenapuu on Suorressa hemiboreaalisen vyöhykkeen laji. Jalostuksen ansiosta 
sen talvenkestävyyttä on saatu lisätyksi, ja 1800-luvulla sitä voitiin vil
jellä jo melkoisella menestyksellä eteläboreaalisellakin vyöhykkeellä . Ny
kyisin sitä viljellään hyvin harvinaisena keski.boreaalisenkin vydlykkeen 
maaperällisesti ja paikallisilmastollisesti suotuisilla paikoilla . 

Tämän tutkimuksen mukaan omenapuu oli jokseenkin yleinen pihapuu Saaristo
Suorressa, Eteläisellä rannikkomaalla, Lounaisella viljelysrraalla ja Lounais
Hämeen viljelysrraalla (kuva 2) . Tältä alueelta pohjoiseen päin se harvinaistui. 
Järvi -Soctressa se oli jo nonin paikoin harvinainen, ja IlUulla alueella 
C\.lluun saakka hyvin harvinainen . Pohjoisin löyt.Cpai.kka oli P.ailuodossa . 
Pohjoisempanakin sitä kasvaa hyvin harvinaisena, mutta tähän aineistoon näi
tä paikkoja ei sattunut l!Llkaan . 

Orenapuu oli koivun jälkeen yleisin pihapuu Saaristo-SUomen, Lounaisen vil
lelysmaan, Lounais-Hämeen ja rronin paikoin Eteläisen rannikkareankin alueil
la. Näillä alueilla sillä oli rraiserrallisesti suuri merkitys varsinkin ku
kinta-aikana ja hedelrröintiaikana, nutta myös mruna kesäaikana. Talvella 
orrenapuun merkitys on vähäinen . Pääviljelyalueen pohjoispuolella omenapuun 
yleismerkitys pihapuuna on vähäinen . Sitä yleiseupiä pihapuita ovat mn . koi
vut, kotipihlaja, kuusi, mänty, tuomi ja haapa, usein myös es-irn. vaahtera, 
harrraaleppä, lehtikuusi, hopeapaju, sembrcuränty ja pihtakuusi. Yksittäisis
sä pihoissa omenapuun rraiserrallinen merkitys oli suuri. Orenapuita kasvavat 
pihat I!Uodostivat ynpäristöstään poikkeavia viehättäviä miljöön osia . 

Orenapuu oli etenkin rraatilojen pihapiirien ja taajamien arakotitalojen piln
puu . Kauppojen, seurantalojen , julkisten rakennusten, koulujen ja pankkien 
pihoissa sitä ei tavannut juuri koskaan. Taajamiin viime vuosikymneninä ra
kennettujen rivi- ja kerrostalojen sekä julkisten rakennusten pihoihin on 
alettu istuttaa yhä usearmtin koristeorrenapuita. Mutta edelleenkin koriste
orrenapuut ovat hyvin harvinaisia. 

Qrv::napuiden näärä ja sijoittelu 

Yksittäinen pihassa kasvava orrenapuu oli maaseudulla harvinaisuus . I-Olet 
omenalajikkeet ovat itserrartoja, joten yksittäinen puu ei tuota hedelnää. 
Sen sijaan taajamissa , joissa oli nonessa vierekkäisessä pihassa omenapuita , 
yksittäisiä omenapuita tapasi useamnin. 

Qrenapuut poikkesivat muista pihapuista nonella tavoin. Ne olivat lähes kaik
ki istutettuja. Vain poikkeuksellisesti ja lähinnä rnenaviljelyalueen poh
joisosissa kasvoi siemenestä kasvaneita istuttarrattomia orrenapuita. Kun ane
napuita istutettiin, niin hankittiin tavallisesti useita yksilöitä ja eri 
lajikkeita samanaikaisesti. Täten sarran pihan orrenapuut olivat tavallisesti 
alunperin sarranikäisiä. Paleltumisten ja muiden tuhoutumisten takia niitä 
toisinaan uusittiin. Istutettaessa rnenapuille varattiin usein yhtenäinen , 
suorakulmainen, toisten puiden ja rakennusten suojaana kasvimaa tai pellon 
osa, jossa aluksi kasvatettiin väli- ja aluskasveina yksivuotisia puutarha
kasveja. I-Olesti rnenapuiden väleissä kasvatettiin myös viinirrarjapensaita . 
Orenapuut olivat usein riveissä. Toisinaan niitä oli hajallaan pihan vähiten 
liikennöitävissä kohdissa. 

Orenapuita kasvavissa pihoissa oli keskilnäärin noin 10 yksilöä , viljelyalu
een pohjoisosissa väherrrrän kuin eteläosassa (kuva 3). Jos otetaan huanioon 
kaikki tutkitut pihat, oli orrenapuiden keskiarvo noin 0, 7 yksilöä/piha . Tämä 
luku oli selvästi alhaiseupi kuin maarrrre orrenapuiden kokonaisluku jaettuna 
pihojen näärällä. Ero aiheutui siitä, että kaupallisten viljelmien onenapui-
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ta ei laskettu pihapuiksi ja lisäksi aineiston keruu painottui orrenanvilje
lyalueen ulkopuolelle ja sen reunaosiin . 

Olenapuun suosio pihapuuna 

Orenapuu on ulkOil'ainen usean lajin risteytymän ja risteytyksen tulos. Luon
nonvaraisesta rretsäOirenapuustamre se ei pol veudu. 

Olenapuun rrerkitys suOil'alaisessa kulttuurimaiserrassa on ollut vähäinen , nut
ta se on suurentunut varsinkin viirreisen sadan vuoden aikana. 

Kun taajamien kasvu vilkastui 1800-luvun lopulta alkaen, heikkeni yhteys maan
viljelykseen ja sen korvikkeet kasvitarhat, p.mtarhat ja p..listot yleistyivät. 
Täten säilytettiin suhdetta luontoon ja luotiin ihmisen säätelemää ja ylläpi
tämää kulttuuriluontoa arenapuineen. 

Kasvitarhat ja puut toivat taajamiin lapsuusrraiseman tuntua ja paloturvalli
suussyistäkin lehtipuita suosittiin. Kun kasvinjalostus tuotti samanaikaises
ti yhä kestävänpiä Oll'anapuulajikkeita, saatiin c:m=napuista oivallinen etelä
ja keskisuorralaisten pihojen viljely- ja koristekasvi. Orenapuu poikkesi sel
västi rretsiä muocbstavista havupuista ja oli tuottoisa, kaunis lehtipuu. 
Se soveltui hyvin rakennettuun , pienimittakaavaiseen kulttuuriyhnpäristä':in . 
Se paransi rakennetun rraiseman tasoa. Vihreänä , hehkeästi ja lyhytaikaisesti 
kukkivana se sopi hyvin miljöön perusvärin antajaksi. 

Orenapuilla oli välitön yhteys rakennuksiin. t-1aaseudulla, varsinkin viljely
alueen pohjoisosissa, arenapuiden aluetta rajattiin myös suojaavilla puu-, 
pensas- ja pensasaitaistutuksilla. Qnenapuista saatiin esteettistä nautin
toa , kun niillä jäsennettiin piha- aluetta ja ne tuottivat runsaasti tuoksu
via kukkia ja punertavia hedelmiä. Kasvumuodoltaan ne poikkesivat tavallisis
ta puistamre , mutta juuri niillä saatiin luotua piha- alueesta selväpiirtei
sesti muusta kulttuurirraiserrasta erottuva osa. Ne antoivat myös näkösuojaa 
ja tuulensuojaa, varjoa ja vihreyttä . Niitä tuli hoitaa, ja ne vaikuttivat 
mielenterveyttä edistävästi. Roskia ne tuottivat vain lq::pu- ja syksykesällä 
raakileiden ja lehtien varistessa. 

Aikoinaan Oirenapuita istutettiin nonia kyilll81iäkin pihapuutarhoihin, mutta 
talvipakkaset ja viirre vuosikyilll81inä myös lustokuoriainen (Xyleborus ~ 
Fabr . l tawoivat ajoittain lukerrattani.a puita. Viirre aikoina kaupallinen 
viljely onkin muocbstunut orraksi haarakseen ja piha- alueiden arenapuut ovat 
vähentyneet . Nyt niitä istutetaan yhä selvemnin koristearvon ja lcppuvuoden 
anan Oirenatarpeen tyydyttämiseksi. Jouluntienoon ja lq::putalven arenat oste
taan kaupoista . Yhä edelleenkin arenapuut nuodostavat usein pihapuuston nä
kyvimnän perusrungon . Ne voivat saavuttaa satojen vuosien iän, mutta taval
lisesti ne tuhoutuvat tai poistetaan nuutarran kymrenen vuoden ikäisinä . 

Qrenapuiden pahi.rrq:>ia tarttuvia kasvitauteja ovat hedelrnärupi (Venturia spp.) 
ja nuurniotauti (M:rlilia SW · ) . Haitallisirrpia tuhoeläimiä ovat pihlajani!I3I
jakoi (Argyresthia conjugella Zell.) , arenakääriäinen (Laspeyresia paronella 
L), hedelmäpuup..mkki (Metatetranychus ulmi Koch) , arenaketWi (Psylla rrali 
Schrnidbg .) , lustokuoriainen, myyrät ja rusakko. Kotipihoissa torjunta-ai
neita käytetään kuitenkin vähän . Täten niistä saatu sato ei ole kauppa
arvoltaan yhtä korkealaatuinen kuin anJI'attiviljelijöiden saarra sato. 

Edelleenkin arenapuut ovat suositeltavia noninaiskäyttölsiä pihapuita, jot
ka tulisi istuttaa suunnitelrran nukaan heti piha- aluetta laitettaessa . Nyky
suuntauksen nukaan puut voidaan istuttaa vapaasti ryhmiin. Kasvupaikan tu
lee kuitenkin olla avoin, aurinkoinen, sopivan kostea, kuohkea ja riittävän 
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ravinteiden. Olipa kyseessä orrenapuu tai koristeorrenapJU, sitä voi ajoittain 
leikata. 

SUnmary: Apple tree, Malus x danestica, as a hanestead tree in 
Finland 

Apple trees v.ere fOliDd to be growing on 8 per cent of the hane canpo=ds . 
The frequency of apple tree in the 16 geographic areas is shown in Fig . 2 . 
'!he average number of apple trees on hanesteads is shown in Fig. 3. 
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HENK!LÖKOHTAISTI\. 

Somifoliaan on SUilllniteltu henkilökohtaisten asioitten palstaa. TOimituk
seen toivotaan tietoja jäsenten m:rkkipäivistä, uusista virkanimityksistä, 
eläkkeelle siirtymisistä, keruu- ja tutkilrusmatkoista, dendrologiaa sivua
vista työryhmistä, kaniteoista, opinnäytetöistä yms . 

Mielenkiintoisista dendrologisista "löydöistä" toivrnme pieniä tietoja, jot
ka voitaisiin julkaista sellaisenaan. 
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LEENA IISIOO<IIA 

Orenapuita en vanhastaan käytetty sUCITI3.laisten arakotitalojen ja maalaista
lojen pihapuina koko niiden rrenestymisalueella. Marjapensaiden, syreenien, 
juhannusnrustm, koivun, kuusen ja pihlajan ohella arenapuita voidaan pitää 
vanhojen suanalaisten pienpihojen vakiokasveina . Qnenapuiden istuttamisen 
syynä on ollut hedelmien saanti. Koristeellisuus on tullut kaupanpäällisenä . 
Vanhojen kerrostalojen pihoissa istutukset ja siten myös crrenapuut ovat ol
l eet harvinaisia rrn.rualla kuin katujen reunoissa. Helsingin Töölössä, Valhal
lankadun varrella on etupihojen puuna käytetty jo todennäköisesti ennen so
tia rrarjacrrenapuita (kuva 1) . Ne ovat rrenestyneet erinaraisesti ja sopivat 
yrrpäristöönsä. Tarhacrrenapuut sensijaan eivät ole kuuluneet kaupunkipiho
jen istutuksiin rruualla kuin pientaloalueilla. 

5edeliräpuut julkisten viheralueiden vihreyttäj inä 

Tarkasteltaessa hedeliräpuiden käyttöä julkisilla viheralueUla voi näk&ul
rran laajentaa kaikkiin Malus- ja Prunus- suvun suurikukkaisiin ?Jihin. Ne 
ovat suunnilleen samankokoisia ja näyttävintä niissä en loistava kukinta , 
t\.nllt'a , haaroittuva runko ja useiden lajien saana syysväri. 

M:trjaatenapuita ja Prunus- suvun puita on Helsingin puistoihin istutettu 
kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin toilresta . Thmiset pitävät näistä puista, 
ja nykyisen kaupunginpuutarhurin kertcmm IlUkaan joka kevät kysellään pui
den nimiä ja saantimahdollisuuksia . 

Marjacrrenapuita on istutettu myös Hollolan hautausmaalle l!tn. kujanteeksi 
vanhan kirkon ja kellotapulin välille (kuva 2) . Tämä kujanne sysäsi minut 
henkil&ohtaisesti käyttämään Malus-suvun puita viherrakentamisessa. 

Japanin ja Kiinan puutarhataiteeseen kuuluvat kukkivat kirsikkapuut olennai
sena osana . Japanilaiset kirsikkapuut kukkivat myös Washingtonin puistoissa 
ja pihoilla niin runsaasti , että joka kevät vietetään kaupung issa kirsikan
kukkaviikkoja . 

t-bskovan Lenin- vuorelle johtavaa katua reunustavat puut ovat tavallisia tar
hacrrenapuita . Niitä on käytetty myös t-bskovan ylic:pistcn sisäisten katujen 
vihreyttäjänä IIDninkertaisina , rrahtavina rivistöinä . Kukinta-aikana kadut 
lienevät nähtävyys . Puut ovat tuuheita ja tasaikäisiä. Silrnämääräisesti ar
vioiden ne voivat hyvin huolimatta tiesuolasta, jota siellä vielä ainakin 
m.rutana talvi sitten käytettiin katujen puhtaanapidossa. 

Suanessa ei ole crrenapuita enempää kuin I!Uitakaan Malus- ja Prunus-sukujen 
puita käytetty kaupunkien m::nurrentaalikeskustoissa . Siihen niitä on toden
näköisesti pidetty ja pidetään liian "nakeina" ja kotoisina. Edelliset esi
rrerkit idästä ja lännestä osoittavat kuitenkin, että pelko en t:urlla. 
t-bskovassa puiden mataluuden korvaa niiden leveys ja rivistöjen m::ninker
taisuus. Pienikokoinen puu saattaa antaa ihmisille kotoisen tunteen ja ke
ventää l eveiden katujen ja suurten talojen luanaa raskasta tunnelmaa . Kun 
huaniota herättävää kasvia on käytetty paljcn, se en nähtävyys, joskin käy
tös sä on oltava varovainen , ettei ylitetä hyvän maun rajaa. 

Leena Iisakkila , Alkutie 76 o, 00660 Helsinki 66 
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0re11apuu sopii suanalaiseen naisenaan 

Qrenapuut sopivat käsitykseni ImJkaan hyvin suanalaiseen rnaisenaan. Käytöllä 
on perinteitä ja ihmiset pitävät orrenap.1iden ulkonäöstä . Kukinta-aika en 
lyhyt, mutta suaren oloissa ainutlaatuisen loistava. Valkoinen ja hyvin vaa
leanpunainen kukkien väri ei sodi muun ynpäristä1 vakaata vihreyttä vastaan, 
vaikka arenapuita olisi käytetty kynrnenittäin tai sadoittain. Ainoastaan 
punalehtisiä ja hyvin punakukkaisia Malus-lajeja on syytä käyttää varovasti, 
vain "mausteena". --

fobnet arenapuut saavat syksyllä näyttävän syysvärin, jcka on koristepuuna 
käytäl peruste yhtä hyvin kuin kukintakin. Marjaarenap..llden hedelmät ovat 
lintujen herkkua. Myös oravat ovat kiinnostuneita marjaarenien sierrenistä. 
Käyttämällä marjaarenapuita piha- ja puistopuina ruokitaan eläimiä lucnte
valla tavalla. 

Qrenapuiden käytäl harm:!ja 

Qrenapuiden käyttöä sekä koristepuuna että tuottavana hedelmäp.runa vierok
sutaan siksi, että lintujen ohella nwrät ja jänikset pitävät näistä puis
ta. Usein toistuvat uusintaistutukset saattavat jcpa viedä yrittämisen ha
lun. Chuiden, miltei näkymättätien verkkojen käyttö pysyvinä runkojen suo
jina on osoittautunut hyväksi keinoksi välttää reyyrien ja jänisten tuhoja. 

Eräät orrenap.mt ovat pakkaselle arkoja, joskin kestävien lajien ja lajikkei
den istutus lienee jo yleistä . Saattaa harmittaa myös arenap.~iden kukinta
ajan lyhyys ja onnistumisen riippumi.nen säistä. M:net hyälteiset pitävät 
arenapuiden lehdistä ja hedelmistä . Lehdet putoilevat ja käpertyvät kirvo
jen takia tai versot kääriytyvät kehrääjäkoiden seitteihin. Ellei halua 
käyttää torjunta-aineita, arenapuu saattaa väliaikaisesti rrenettää koris
teellisuutensa ja käytt&elpoisuutensa . Qrenap..llden käytti:iäl liittyviä har
meja kuitenkin liioitellaan. fobnella tavalla hyvää ja kaunista puuta ei ole 
mitään syytä hylätä, vaikka sen takia olisi nähtävä vähän vaivaa. 

Qrenapllden käyttänahdollisuuksia viherrakentamisessa 

Pihat ovat edelleenkin kaikenlaisten arenapuiden parhaita istutuspaikkoja. 
Pelloille rakennettujen pientalojen pihoihin arenap.~ut luontuvat hyvin, kos
ka ne vihreyttävät ynpäristönsä ncpeasti ja yltävät m.rutanassa vuodessa 
pientalojen mittoihin . Tentit ovat nykyisin pieniä. SUUreksi kasvavan puu
lajin istuttaminen tällaisille tonteille on miellyttävää puiden ollessa 
nuoria. MyChermri.n puu kasvaa tilaansa nähden liian suureksi. Varjostuksel
laan se estää anien ja naapureiden nuiden istutusten rrenestymisen. Varjos
tus voi olla niin voimakas, että puu haluttaisiin kaataa. Kaatoluvan saami
nen ei ole aina yksinkertaista, varsinkaan, jos puulla on kaiJFWlkikuvallis
ta merkitystä. 

Qrenapuiden suhteen ei ole tällaisia harmeja . Niiden koko pysyy lucntaises
ti hyvänä suhteessa kasvutilaansa ja leikkaaminen kuuluu anE!1apull1l hoiteen. 

Kerrostalojen pihoissa ooenapuut ovat yksinään käytettyinä useinmiten liian 
pienikokoisia . Sekä tarhaarenapuiden että marjacnenapuiden käyttö sopii pi
han yhteisille oleskelupaikoille, ensimmäisen kerrd<sen yksityisille pi
hoille ja lasten leikkipaikoille . Pihojen sisäiset viljelypalstat ovat yleis
tyneet hyvin hitaasti. Ihmiset ovat olleet enarmän kiinnostuneet kaukaisista 
virkistysalueista kuin ryytimaasta pihaovensa läheisyydessä. Uskon viljely
palstojen ja niiden myötä myös arenapuiden yleistyvän kerrostalojen pihois
sa, kunhan nähdään kerrostalcpihan mahdollistrudet lähivirldstysalueena ja 
cpitaan yhteiset, myös pihan tuottoa koskevat pelisäännöt. 
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Kuva 1. Valhallankadun varrella Helsingin Töölössä on narjaarenapuita käy
tetty kerrostalojen etupihoilla . Puut ovat vanhoja ja nenestyneet erittäin 
hyvin . Kuvat : Leena Iisakkila 

Fig . 1 . Crab apples in front of apartrrent houses aleng the street Valhallan
katu in Töölö, Helsinki . Photographs by Leena Iisakkila . 

Puistoissa ja erikoisviheralueilla arenapuilla en rronia hienoja käyttärah
dollisuuksia. Niitä voi istuttaa yksittäin tai ryhmiksi, kujanteiksi ja rret
siköiksi, yksinään tai muiden puiden rinnalle. Qrenapuiden arvo on nähty 
esirrerkiksi Hyvinkäällä . Jussintorin liike- ja taidekeskuksen vieressä oleva 
tori on saanut tavallisuudesta poikkeavan kiilarnaisen l!D..IOdon ja kuvioinnin 
vanhan arenapuukujan takia (kuvat 3 ja 4). Aivan kaupungin keskustassa on ollut 
Valtionrautateiden puutarha , johon arenapuukuja en kuulunut . Keskustaa ra
kennettaessa kujanne säästettiin , se on edelleen eräs Hyvinkään keskuksen 
nähtävyyksiä. 
O!enat k=taan syksyisin talteen ja käytetään kaupungin laitoksissa. 

Yleisesti ll'arjaarenapuut ovat puistoissa käyttäkelpo~ia kuin tavalliset 
arenapuut . Syötävät arenat houkuttelevat kiipeärrään puihin , jolloin oksat 
repeytyvät helposti . Liikenteen läheisyydessä arenat voivat olla niin likai
sia, että niiden syäninen kuorineen on epäterveellistä . 

Vaikka M'llus- ja Prunus- sukujen puita on rrenestyksellä käytetty rronUI'!'el1taali
tiloissa, on niiden luonne mielestäni ensisijassa runollinen . Käyttärrällä 
näitä puita voidaan rakentaa viheralueita , joilla on valoisa , iloinen ja 
lchduttava luonne; arenapuuniittyjä , orrenapuulehtoja , jolloin kukkiviin pui
hin voidaan yhdistää joitakin kukkivia yrttejä rraa.npinnan peitoksi. Tärrän 
tapaisesti olen käyttänyt ll'arjaooenapuita Salo-uskelan hautausmaalla, joka 
on jo rakennettu , sekä Vihdin suunnitteilla olevalla hautausmaalla . 

Koulujen pihoilla kasvoi ennen aina arenapuita. Miksi ei nykyisten koulujen 
Pihoilla? Olko ilo ja lärrpö kiellettyä tärrän ajan lasten kouluynpäristössä 
vai onko vahingonteko syy hedelm'ipuiden puuttumiseen? Koulupihat ja lasten 
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Kuva 2. Salo-Uskelan seurakunnan HelisnllllllETl hautausmaan laajennus en Sl.JOi
tettu !lEtsikköjen väliin peltoaukealle . Kaikki aukealle isutetut p.rut ovat 
rrarjaornenapuita, kirsikka- ja luumupuita. Ne on istutettu yksittäispuiksi 
ja neljän puun ryhmiin , joiden katveessa on levähdyspaikka. 

Fig . 2 . The extension to the HelisnUllllli Ceretery of Salo-Uskela Parish is 
C:n an open field surrounded by \\OCXllands . Crab apples , cherries and plurns 
in groups of four or , alternatively, single trees , were planted in the new 
ce~~Etery. Seats for visitors are seen in the shade of tree groups . 

päiväkotien pihat tuntuisivat hyvin sopiviita arenapuiden istutuspaikoilta. 
Kukintaa eivät koululaiset kaikkina vuosina näe , !!Utta hedellrät kypsyvät 
kouluaikaan. M.mtarnissa kouluissa on jo kokeiltu lasten ottamista llllkaan 
anan pihan suunnitte luun ja kunnostamiseen. Innostus on ollu t kiitettävä . 
Iapset pitävät pihaa ananaan , suojelevat ja hoitavat sitä ja estävät myös 
kykyjensä l!llkaan vieraiden vahingonteon . Jos arenia on paljon ja niitä saa 
sovittujen sääntöjen llllkaan käyttää , puita ei yleensä runnella arenavarkais
sa käynnin takia. Sairaalat käyvät myös esillErkkinä julkisista rakennuksis
ta, joiden pihoihin anenapuut erityisen hyvin sopivat , sarroin vanhainkodit . 
Silloin, kun ihmisillä on aikaa katsoa ympäristöään, siinä olisi oltava mah
dollisimnan paljon mielenkiintoista katsottavaa . Tällaisessa ynp3.ristössä 
vaihtuvuus ja liike ovat arvokkaita aninaisuuksia . Orenapuiden hedelmiä syö
vät linnut ovat syksyllä mielenkiintoinen tarkkailun kohde . Vanhainkotien 
asukkailla voi olla myös orrat nirnikkopuunsa, joita he hoitavat ja joista he 
saavat käyttää hedelmiä. 
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Kuvat 3-4 . Hyvinkään keskustassa olevalle torille on antanut nuodon ja suun
nan vanha anenapuukujanne . Sen yhteyteen on suunniteltu sijoitettavaksi vaih
tuva veistosnäyttely . 
Figs . 3- 4 . An old awle tree alley deterrnined the shape and directicn of 
the square in the centre of the city of Hyvinkää . 
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Chenapuut ovat nykyisessä viherrakentamisessa erittäin käyttökelp:>isia p.llta . 
Niiden istuttamisen toivoisi yleistyvän ITLIUtenkin kuin hedel.näpJina . Qrena

puiden käytöllä koristepuina on m:nta perustetta . Ne ovat luonnollisesti 
kauniita, mutta myös iloisia puita . Pienuutensa takia ne ovat lähellä ihmis
tä ja hänen mittasuhteitaan. Malus- sukuisten puiden yleinen käyttö ei tee 
ympäristöä yksitoikkoiseksi. Runsaasti käytettynä kasvin antana elämys vah
vistuu. Ruotsin Smålannissa kerrotaan tarinaa suutarista, jonka sil.irät eivät 
ole sokeat ympäristön kauneudelle . Joka kevät , tuomien alkaessa kukkia, hän 
naulaa suutarinverstaansa oveen lapun, jossa lukee: "SUljettu tucmen ja sy
reenin välillä". Siihen väliin rrahtuu myös arenapuu , jonka kukinnasta suuta
ri haluaa nauttia täysin sierrauksin. 

Qrenapuiden yrrpäristövaatimuksista ja lajikkeista 

Menestyäksään hyvin arenapuut tarvitsevat aurinkoisen ja länpilMn kasvupai
kan sekä ravinteikkaan , kalkkipitoisen naan. Parhaiten anenapuut sopivat avoi
rnille ja lämpirnille rinnerrailie, huonoirnn.in varjoisiin, karuihin netsäynpä
ristöihin, joskin soveltuvuus ja soveltumattaruus ri.ifpuvat viinekädessä 
kokonaisynpäristöstä . 

saatavana olevissa lajikkeissa on valinnan varaa , ITLitta alkuperältään koti
rraisten lajikkeiden käytön toivoisi lisääntyvän. 'lbivoisi kaupan olevan myös 
luonnonvaraista netsäarenapuuta tai sitä lähellä olevia lajikkeita. Niitä 
voisi käyttää puoliluonnollisissa puistoissa niiden riitelemättä ympäristön 
kanssa . Pahannakuisia hedelmiä tuottavan puun käyttö olisi julkisilla pai
koilla turvalliserrpaa kuin houkuttelevia hedelmiä tuottavien p.llden. !>blem
milla olisi kuitenkin onenapuiden käyttövaltit , kaunis kukinta , t:urma, luan
teikas nmko , syysväri ja hedel.rrät . 

8\.umary: Malus in public areas and in urban centres . 

Apple is an age-old Finnish harestead tree . 'll1e rrain purpose of its use has 
been, l"lov.Bver , the fruit crop, and omarrental values have been of secondary 
:irrportance. The present trend of increased use of :iirported apple fruit has 
impaired apple cultivation in Finland. Fruit apple trees still have , l"lov.Bver, 
rrany p:>tential uses , as do various crab apples. Trees in the genus Malus 
have a number of seasonal showy periods . Fla..ering is often abunclant, and 
the v.hitish hues are in harnony of the Finnish spring- tine landscape . Autumn 
=lours of Malus species are often conspicuous, and the fruits attract rrany 
birds. Darrage caused by voles or hares can be avoided by proper rranagenent. 

Hclrregardens are suitable sites for apples . Even in limited space , their 
shade is not too daninant . In public areas and in urban centres with rrassive 
buildings awles have to be planted in large enough nUIIDers and in distinct 
groups to fit into the landscape. A successful exanple can be famd in 
!>bs=w, USSR, where awles dorninate the street plantåtions surrolmding the 
~miversity on Lenin Hills . 

Iarge trees need to be acconpanied by srrall, fla..ering cnes to achieve a 
balanced hurran envirannent . Srrall trees often do not require elaborate 
rraintenance, and they are both useful and decorative . 
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C6M) HEIXINHEIM) 

OMENAPuiDEN HYÖ'ITEISVIOI'IIJKSISTA 

Onenapuiden pienikokoisia , niveljalkaisiin kuuluvia hyönteisiä ja punkkeja 
tunnetaan 5uaresta ainakin 170 lajia . Niistä oo p.mkkeja 3 lajia, muut 
hyönteisiä . Hyönteistuholaisista suurin osa - 105 lajia - on perhosia, ja 
niistä noin puolet pikkuperhosryhrniin kuuluvia . Qrenap..lita vioittavia kova
kuoriaisia tunnetaan 30 lajia . Nivelkärsäisistä luteita vastaavasti ainakin 
4 lajia ja yhtäläissiipisiä (Homcptera) 10 lajia. Pistiäislajeja tunnetaan 
anenapuista 9 , ripsiäisiä 3 lajia sekä sääskiä 1 laji. 

Useilmat orrenapuiden hyönteistuholaisista ovat rroniruokaisia , yleensä leh
tipuista ja - pensaista eläviä lajeja. Enemnistö tästä lajistosta käyttää 
anenapuuta ravintonaan vain satunnaisesti. I>Uutamat lajit ovat kuitenkin 
ajoittain tai paikallisesti rrerkittäviä arenapuiden tuholaisina . Varsinkin 
pakkasvaurioita saaneet tai rruutoin heikkokuntoiset nuoret p.mt voivat olla 
niiden tuhoille erityisen alttiita . 

Rl.mko ja oksat tuhon kohteina 

Lustokuoriainen (Xyleborus ~) , rronissa lehtipuissa elävä laji, on seu
raarnuksiltaan haitallis.i.rrpia hyönteistuholaisia nuorille anenapuille. 
lllstokuoriaisnaaras jyrsii nuoren, etenkin talvipakkasista heikentyneen 
puun runkoon tai oksaan yksinkertaisen poikittaisen rengaskäytävän vuosi
lustojen väliin sekä siitä lyhyet käytävät rungon pituussuunnassa . Purun 
se työntää ulos , ja tämä paljastaa tuhontekijän . Kuoriainen kuljettaa mu
kanaan ambrosiasienen kuromia , jotka itävät käytävässä kasvaen huovastoksi 
puun runkoon tukkien puun johtosolukot . Nestevirtauksen estyttyä puu kuo
lee vioituskohdan yläpuolelta . lllstokuoriaisen toukat käyttävät ravintonaan 
käytävään kasvavia sienen kuromia . 

lllstokuoriaista paljon yleisempi rungonpilaaja oo suurikokoinen puuntuhooja 
(Cossus cossus) jonka seitsemän sentin pituiseksi kasvava lihanpunainen 
ja myskinhajuinen toukka elää myös rronissa lehtipuulaje issa. Onenapuun run
koon nuori toukka kaivaa aluksi jälteen poikittaisia käytäviä, varsinkin 
rungon päähaarojen yhtynäkohtiin. Varttuessaan toukka kaivautuu rungon si
säosiin . Nuoren toukan vioituksen seurauksena kuori irtoaa myöherrmin rungon 
haarautunak.ohdista paljastaen vaikeasti kylestyvät avohaavat . Rungon haarat 
repeytyvät helposti vioituskohdasta ja puiden ränsistyminen on silmiinpis
tävää. 

Kuoren alla elävät myös pötkykärsäkkään (M3.gdalis ruficornis) ja EnaDronia 
foll!Osana-kääriäisperhosen toukat jyrsien jäisikerrokseen vähäisiä käytävi
ään . 

Lounais-Sucrren vanhoissa arenapuissa saattaa eräin paikoin esiintyä rruuta
rcan rnillirretrin mittaisia pilkkukilpikirvoja (Lepidosafhes ulmi) oksat kaut
taaltaan peittävinä !l'assoina . Tärrän lentokyvytt.ärän tuhohyönteislajin le
viäminen on isarpien lentävien hyönteisten ja lintujen varassa. Niiden jal
koihin takertuneina liikuntakykyiset nuoret toukat saattavat kulkeutua rrui
hin arenapuihin . Vain ensi.rrrnäinen, keväällä rrunista kuoriutuva toukka- aste 
on liikuntakykyinen, rruut kehitysasteet ovat jalattania, paikallaan pysy
viä . Silloin kun pilkkukilpikirvoja on paljon, niiden irrentä heikentää 
puiden elintoimintoja ja kasvua . 

Osr!o Heikinheino, M3.atalOllS- ia.. rretsäeläintieteen laitos 
Helsinki, Viikki , 00710 Helsinki 71 
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Versot ja lehdet ravintona 

Suurin osa orrenapuiden tuhohyönteislajeista käyttää ravinnokseen aukeavien 
silnn.ljen sisältöä, ·nuoria versoja ja lehtiä, niitä nakertaen tai niistä 
kasvinnesteitä imien. Useimnat lajit talvehtivat muna-asteella silnujen 
tyvellä ja aloittavat tuhotyönsä kohta silnrujen avauduttua . Ravintorik
kaat kukkanuput ja nuoret lehdenalut ovat niiden suosiossa . Toukat kehit
tyvät ja kasvavat nopeasti. Jo kesäkuun lop..llla tai heinäkuun alussa tu
honteko päättyy, kun toukista tulee aikuisia tai ne koteloituvat . 

Yleisistä ja haitallisista perhoslajeista, joiden toukkakehitys ooudattaa 
ylläkuvattua rytmiä, nainittakoon hyvin yleinen ja haitallinen hallamit
tari (cperophtera brunata), helmiyökkönen (Ellpsilia transversa) , versd<ää
riäinen (Hedya nubiferana.) sekä varhain keväällä lentävät hyvin yleiset 
raitayökköset (Orthosia). Niiden toukat ovat roniruokaisia esiintyen ylei
sinä myös l!Onissa muissa lehtipuissa ja pensaissa. Samaan tapaan mutta lä
hes yksinomaan tai pelkästään arenap.1issa elävät esimerkiksi sil.rn..lkääriäi
sen (Spilonota ocellana), arenan pikkumittarin (Chloroclystis rectangu1ata), 
reunakääriäisen (Elltranula pariana) , lehdenreunakoin (Callisto denticulella) 
sekä kolmen muun pikkuperhoslajin (Recurvaria leucatella,Gelechia rharbella 
ja Ypsolopha horridella) toukat. 

Nuorten versojen tuhoamiseen ovat erikoistuneet Argyresthia arcellan ja 
arenanversokoin (Blatodacna atra) toukat. Viirreksi rrainitun p.mertava 
toukka tunkeutuu keväällä nuoren verson kärjestä sen sisään syöden sen 
ontoksi ja aikaansaaden verson kuihtumisen . 

Orenap.llden lehtiin nakertavat rakon tai käytävän muotoisia koverteitaan 
kolmen pikkuperhoslajin (Leucoptera scitella, Stigmella IXIIcila ja~ · 
rralella) hyvin pienikokoiset toukat. 

Otan ryhrränsä muodostavat lajit, joiden toukat elävät joukoittain kehrää
missään pesissä käyden sieltä käsin lehtiä syänässä . Tällaisia ovat esiin
tymisessään paikallinen orapihlajaperhonen (~ crataegi) ja rronina 
vuosina hyvin runsaslukuinen arenankehrääjäkoi (YJ?C11areuta rralinellus). 
Edellisen lajin toukat valmistavat jo syksyllä itselleen talvipesän kiin
nittärrällä lehtikäärönsä rihl!Oillaan p..ruhun . Keväällä ne jatkavat sitten 
syäntiään hajaantuen lopuksi eri suuntiin puussa . Orenankehrääjäkoin toukat 
pysyttelevät yhdessä vielä kotelokehtoja valmistaessaankin kiinnittäen ne 
lehtien alle tai oksien haarakohtiin. 

Lehtiä vioittavat perhostoukat eivät yleensä aikaansaa rrainittavaa vahin
koa p.lllle, mutta toisinaan toukkia voi olla niin paljoo, että niiden hai
tat puulle ovat tuntuvia. Hedelmäsatooo vaikuttavat varsinkin nupp..1ihin 
ja 'kukkiin kohdistunut toukkien toiminta. 1-h.J.tta esimerkiksi arenankehrääjä
koin toukkia on toisinaan ollut niin paljoo, että ne ovat syöneet atEnapuUt 
aivan lehdettäniksi. 

Orenapuiden kasvinnesteistä keväällä inevistä tuhohyönteisistä yleisin on 
arenakerrppi (Psylla rrali), jonka talvimmista kuoriutuvat trukat aloittavat 
inentänsä vastapuhjenneiden silnn.ljen pinnalla siirtyen sitten silnuSUCJll.ljen 
alle ja avautuneissa silnruissa kukkanupp..1jen k:i.nwuun. Imennän seurauksena 
nuoret raakileet varisevat naahan. I.o:P-J}csi toukkien inentä jatkuu lehtien 
alapinnalla kunnes ne aikuistuvat. Orenake!lpillä on vain yksi sukupJlvi 
vuodessa. 

Orenap.lUsta tunnetaan l!Eillä 4 lehti.kirvalajia. Niistä yleisin ja haitalli-
sin oo atenakirva (Aphis · ). Se elää ja.Jkoittain nuorten voinakkaasti 
kasvavien versojen latval~en alapinnalla käpertäen ne . Kesän aikana ehtii 
kehittyä uusi sukupolvi aina 10-14 vuorokauden välein. 
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Lehdillä elävistä ja niitä vioittavista pliDkkilajeista mainittakoon l!lll1a

asteella oksistossa talvehtiva punainen ja pitkäkarvainen hedelmäpuuptmkki 
(Panenychus ulmi) , cmenanviljelyn ongelrratuholainen. Luonnmtilaisissa are
napuissa hedelmäp.mptmkki ei ole kovin nmsaslukuinen eikä puulle silminnäh
den haitallinen , sillä luontaiset viholliset rajoittavat tehokkaasti sen 
lisääntymistä . Kun arenatarhoissa käytetään nonitehoisia torjunta- aineita 
nuiden arenan t:uh:llaisten torjumiseksi , vähenevät tai katoavat plmk.in luen
taiset viholliset , jolloin hedel.nE.puupliDk.in elocn jäänyt kanta pääsee run
sasturraan liikaa . Tämä en rrahdollista sen vuoksi, että p.mkilla en kesän 
aikana 4- 5 sukupolvea . 

Lehtiä syövistä lukuisista kovakuoriaisista mainittakoon vihreät lehtikuo
riaiset (Phyllobius) sekä pötk:ykärsäkäs (Magdalis ruficomis) jonka aikui
set nakertavat lehtiin lovia ja reikiä . 

Ornenissa ja omenista elävät 

Kehittyvät arenanalut joutuvat t:uh:ln kohteiksi kohta kukinnan päätyttyä . 
Esiirerkiksi raitayökkösten , kääriäisten ja mittariperhosten varttuneet 
tookat syövät niihin koloja ja reikiä. Syönnin päätyttyä ne arpeutuvat ja 
näkyvät kypsissä orrenoissa syvinä , kotaankin asti ulottuvina kuoppina ja 
reikinä tai pinnallisina epätasaisuuksina . 

Useat ludelajit , omenakanppi ja arenakirva :inEvät lehtien ohella myös nuo
r ia raakileita . Jokainen irrentäkohta kovetwu ja jää kuopalle raakileen 
kasvaessa aikaansaaden kypsässä arenassa ryhrnyisen ulkonäön . 

Pitk:äkärsäinen arenaleikkuri (Coenorrhinus aequatus) ja pieni hedel!IE.kää
r iäinen (Panmene rhediella) kuuluvat myös arenanraakileiden varhaisvioit
tajiin . Edellinen kaivaa kärsällään reikiä nuoreen raakileeseen ja pistää 
sitten mmansa r E..:.kiin . 'Ibukat käyttävät ravinnokseen enon valitserran raa
kileen, joka p..~toaa pian rraahan . Hedel.nE.kääriäisen toukat kaivautuvat nuo
riin raakileisiin kohta kukinnan päätyttyä . Niiden käytävät ovat parin rnil
lirretrin läpimittaisia ja vaaleaseinäisiä . Vioitetut raakileet varisevat 
Ill3.ahan jo peukalonpään kokoisina heinäkuun alussa , toukkien vioitusta ei 
sen vuoksi hlX:Illlata enää saclonkorjuun aikana . 

Pihlaja.nnarjakoin (Argyresthia cenjugella) talkkien arenien rraltocn syänät 
kienuraiset ja otru.et käytävät ja arenakääriäisen (Cydia paronella) tookkien 
jälkeensä jättämät turrmuneet , väljät ja pinnalta suoraan kotaan asti ulot
tuvat käytävät pilaavat kypsyviä arenoita. Ktmmankin lajin aikuiset kuo
riutuvat koteloista kukinnan aikana ja sen jälkeen , viirreiset heinäkuussa . 
Nuoret toukat aloittavat tuhotyönsä vasta heinäkuussa . Kun toukka- aika 
kestää yli kuukauden , on osa tookista hedelrnissä vielä sadonkorjuun aikana 
elo - syyskuussa . 

Qrena on oikeastaan pihlajannarjakoin hätäravintoa . Niinä vuosina , jolloin 
pihlajissa ei ole kehittyviä raakileita tai niitä en liian vähän , talkkia 
en orrenoissa runsaasti , mutta niiden kehitys jää useinmiten kesken eivätkä 
omenissa täysimittaisiksi selviytyneet harvat pihlaja.nnarjakoin toukat pys
ty ylläpitämään edes kohtalaisen nmsasta pihlajannarjakoikantaa . 

Pihlajanmarjakoi ta pidetään arenanviljelyn pah.iJtpana t::uOOlaisena . Pihlajan
rrarjakatovuosina koko arenasato voi olla talkkien pil.aanaa ilrran torjunta
käsittelyjä . Usein seuraava vuosi en taas nmsas pihlajannarjavuosi. Silloin 
pihlajannarjakoit pysyvät p::>issa arenapuista ja sato säilyy p.lhtaana . 

Orenakääriäinen , joka en levinnyt kaikille arenanviljelyalueille n-aapallolla , 
en rreillä eteläinen tulokaslaji . SUaren oloissa sillä on vain yksi sukupol-
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vi vuodessa, ja sen vuoksi sen rrerkitys tuholaisena en huomattavasti pienem
pi kuin etelänpänä , missä kahden tai kolrren sukupolven toukat ovat verotta
massa kesän Cli!el1asatoa. Siitä huolimatta arenakääriäisen tookat voivat pila
ta yli puolet arenoista, jos keskikesä on hyvin länmin peräkkäisinä vuosina . 
Näin kävi Vl.X)Sina 1972 - 1974. Qnenakääriäinen vaatii numiakseen korkeita 
iltalämpötiloja lentoaikanaan. Naaraat lopettavat lentcnsa kun iltalärrpö
tila laskee 15 asteen alapuolelle, ja alle 17.5 asteen lämpötila estää rru
ninnan iltalennon aikana. VUoden 1974 jälkeen kääriäispop..ilaatioiden run
saus on laskenut niin, että vioitukset orrenoissa ovat jääneet alle viiden 
prosentin. 

S1JIIIl\aiY: Insects as pests on apple trees 

There are a total af 170 species af insects and mites damaging apple trees 
in Finland. Of these, 105 species are moths, 30 coleopteras, 10 hcm:Jpteras, 
and 9 hyrrenopteras. 

Cossus cossus is the ITOst important and comron ITOth pest ...tllch damages tree 
trunks. M::>st af the pest species on apple trees damage young leaves and 
sprouts early in the S\.1lmeT during their larval develcp!Slt . '!he ITOst 
:inp::lrtant aiTOng these are the winter ITOth (~htera brumata) , Ypanareuta 
malinellus and the fruit tree red spider mite (Panonychus ulmi) . Several 
insect species damage young fruits. Iater in the stmtrer , 1!0\.Intain ash ITOth 
(Argyresthia conjugella) is the ITOst important af these species . '!he 
fOPulation af the codling ITOth (~ paronella) may increase during wann 
stmtrers ta such a high level that ITOre than 50 percent af the apples are 
damaged by i ts larvae by harvest tirre, al though the species as a rule is 
univoltine in Finland. 
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HEIKKI KariRANl'A 

CMENAPUIDEN KÄÄVISTÄ 

Soo!ressa O!!Ena.puita kasvatetaan lähinnä hedelmäpuuna tai koristepuina . Keski
Euroopassa cmenapuiden kova puuaines on huanattu reyös huonekaluteollisuuden 
piirissä . IJ..rreisesti juuri tuo kova puuaines tekee arenap.lista lahonkestäviä 
ja niistä on löydetty vain vähän (10) kääpälajeja (SUaressa kaikkiaan noin 
180 kääpälajia). Omenanviljelijät eivät reyöskään pidä yli-ikäisiä puita tar
hoissaan , vaan huonotuottoiset puut korvataan uusilla. Tällaiset vanhat ja 
heikentyneet puut ovat herk:i.Irpiä kääpäinfektioille . 

Tarhaarenapuu (Malus x domestica) 

Tarhaarenar:uusta tiedetään Suc:mesta löydetyn yhdeksän kääpälajia . Yleisin 
kääpä niissä on arinakääpä (O::hroporus igniarius, syn. Phellinus i.) . 
Arinakääpä on suurehko (jopa pään kokoinen) , nonivuotinen, kova ja päältä 
hannaanmusta. Kaikista Sucxnesta kerätyistä arinakäävistä 1 % on tarhaarena
puista (Niemelä & Kotiranta 1982) . Arinakääpä heikentää puuta vuosikausia, 
lllltta tuskin ehtii tappaa sitä ennen kuin p.mtarhan hoitaja sen tekee . 
Arinakääpä on hyvin yleinen koivujen lahottaja keko rraassa . Kääpäsukuun 
Phellinus vietiin aienmin reyös kuhmukääpä (Fanitiporia punctata) ja raidan
kääpä (Porcx:laedalea oonchata) , joista kU!tll1astakin on yksi keräys anenapuus
ta. Kuhmukääpä on ruskea , kova , nonivuotinen ja se kasvaa alustanmyötäises
ti (ei siis tee ulkonevaa lakKia). Se on yleinen maan eteläosissa nonissa 
lehtipuissa, lll.ltta haitallinen vain tappaessaan puistopuita ja pensaita 
(pihlajia, orapihlajia , syreenejä) . 

Raidankääpä on ruskea, noni vuotinen , rrelko ohut ja pienehkö (noin korvan ko
koinen) ja se kasvaa usein osaksi alustanreyötäisenä. Nirrensä llllkaisesti se 
kasvaa yleensä vanhoissa raidoissa (Salix caprea) . Se on koko SUaressa rrelko 
yleinen . · 

Kantokääpä (Fanitopsis pinioola) on hyvin yleinen etenkin kuusten lamttaja 
vanhoissa rretsissä (Kotiranta & Nierrelä 1981) . Orenapuissa sen sijaan tämä 
kaunis , rronivuotinen , happarren hajuinen kääpä on harvinainen . Tiedossani on 
yksi keräys Etelä- Härreestä. Siellä kantokääpä kasvoi vanhan arenapuun pak
kashalkeanassa . 

Savukääpä (Bjerkandera furrosa) on harvinainen eteläinen laji, jonka voi löy
tää puistopuiden kannoista . Museonhoitaja Pekka T . Lehtinen '1\lrusta on löy
tänyt savukäävän kookkaita itiöeniä tarhaarenapuun tyveltä . Käävästä löytä
miensä kirppujen perusteella hän otaksuu , että lepakko on käyttänyt tätä hyl-
1 ynäistä , vaaleankeilanruskeata kääpää yöpymispaikkanaan . Vyökäävät 
(Trarretes-suku) ovat varsin yleisiä kuolleen puuaineksen lahottajia koko 
rraassa . Kaksi vyökääpälajia on löydetty reyös arenapuusta . Nukkavyacääpä 
(T. fUbescens ) on hyllynäinen , noin korvan kdcoinen , vaalea , yksivuotinen ja 
päältä nukkavöinen . Sen isännäiskasveina ovat yleensä koivu , leppä, tuani ja 
haapa . Pinovyökääpä (T. zonatella) on reyös yksivuotinen ja hyllymäinen , llllt
ta sen lakissa on ruskeita vöitä ja se on vain harvoin nukkainen . Vanhat koi
vuhalkopinot ovat nonasti pinovyökäävän asuttamia . 

Jalkakääpiä (Polyporus) on löydetty tarhaanenapuusta niin ikään kaksi lajia. 
Ripsikääpä (P. ciliatus) on pieni , jalallinen kääpä , jonka lakin reunassa on 
ripsiä ja pillit hyvin pienet (samannäköisen talvikäävän, P . brumalis , pil
lit ovat väljerpiä). Ripsikääpä kasvaa yleensä rraahan pud::ruleissa lehtipui-

Heikki Kotiranta, Helsingin yliq:>iston kasvitieteen laitos, Unioninkatu 44, 
00170 Helsinki 17 
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Kuva l. Fig . l. Polyporus varius Fr. on living Malus darestica . (V, Pc:hja, 
Fiskari lO .VIII. 1980, Kotiranta 2039 & Koski). Piirro~ del .: Marja Koistinen. 

den oksissa koko SUo!!essa. M..tstasukkakäävän (P. varius) jalan tyvessä oo 
llUSta "sukka" ja sen lakki on vaaleanokrankeltainen ja kalju . Se oo harvi
naisempi kuin edelliset, mutta kasvaa harvakseltaan koko naassa . Itse olen 
löytänyt nustasukkakäävän l'bhjan kunnasta Fiskarista, missä se kasvoi hylä
tyn puutarllan huonokrmtoisessa orrenapuussa. 

Siperiancnenapuu (M. pnnifolia) 

Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa kasvaa kookkaassa si
peri.anc:m=napuussa iäkäs arinakääpä (kuva Nierrelä & Erkkilä 1983) . 

MarjaClllel'lapuu (M. baccata) 

Kasvitieteellisestä puutarhasta on tieto ~eyös t:uhkakäävästä (Bjerkande.ra 
adusta) (Niemelä & Erkkilä 1983) . Tänä yksivuotinen, cnut, hyllymäinen leh
tip.liden kääpä on help]X) tunnistaa hannaasta pilli.kerroksesta. 'fuhkakääpä oo 
ItElko yleinen etenkin kulttuurivaikutteisilla paikoilla kautta I!Bal1. 

MetsäClllel'lapuu (M. sylvestris)· 

Tästä eteläisestä harvinaisuudesta (M.lrto 1983) ei tiedossani ole ainutta
kaan kääpälöytöä . 
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I.Dp.lksi 

Edellä esitetty luettelo ei vannasti ole täydellinen, sillä kaikkia Su<:r"oosta 
kerättyjä kääpänäytteitä en ole tarkistanut. Voisi hyvin olettaa, että sel
laiset lajit kuin karvavyäkääpä (T . hirsuta) , pö~ (Cerrena unicolor) , 
koivunhelttakääpä (I.enzites betulina) , talvikääpä (P. brurnalis) ja I!Onet 
alustarunyötäiset kääpälajit kasvavat arenapuilla . Puissa kasvavia orakkaita 
ei ole arenapuista löytynyt (Koski 1983). Orena?J.iden kantasienilajiston sel
vittämiseksi olisi tarkkailtava villiintyneiden puutarhojen vanhoja p..~ita ja 
rraahan p..~donneita oksia . Kaikki arenap..~iden kääpänäytteet otetaan ilonielin 
vastaan . Näyte pitäisi kuivata ja lähettää sitten löytöpaikkatiedoin varus
tettuna osoitteella: Heikki Kotiranta, Helsingin yliopisto, kasvitieteen 
laitos , Unioninkatu 44 , 00170 Helsinki. 

Sumrary: Ck1 the polyp:>re species of the apple trees in Finland 

Altogether, 10 species of polypores are kn:lwn to grow en Malus in Finland. 
'Ihe I!OSt camon host is M. x drnestica. In Finland, the very ccmrc:n 
Q:hrq:x?rus igniarius (Piiellinus igniarius) is also the I!Ost frequent 
polypore species on cultivated awle trees . cne or n.o collections are known 
of Fanitiporia pun:::tata (Phellinus punctatus) , Porodaedalea conchata 
(Phellinus conchatus) , Fanitq?sis pinicola , Bjerkarrlera furrosa , Trairetes 
p.lbescens, T . zonatella, Polyp:>rus ciliatus and ~· varius . 'Ihere is also 
one record of 0 . igniarius on Malus prunifolia , and one speci!ren of 
Bjerkandera adusta was found en M. baccata, but no polypore records are known 
en the rare , native ~- sylvestris. 
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L:indholro, Leo 1984: Kaunispihapiiri, oikea kasvi oikealle paikalle. -64 s. 
Kuvat Tapio Kallio ja Leo tindOOlro . Julkaisija: Taimistoviljelijät -
Plantskole:xllarna r.y. ja Taimikauppiaat r.y . 

Eniten käytettyjen puutarhakäsikirjojen jookkocn ovat kuuluneet tässä esi
teltävän owaan edeltäjät , "Taimisto-opas" (1953) ja "Kaunis kotipiha" (1969) . 
Niin puutarhansuunnittelijat kuin taimien tarvitsijat kotipuutarhureita myö
ten ovat saaneet näistä oppaista selville saatavilla olevat lajit ja lajik
keet, niiden kasvupaikkavaatinukset ja rrenestymisvythykkeet sekä tietoja 
ulkonäöstä. Samaa linjaa jatkaa juuri ilrrestynyt ''Faunis [ihapiiri" . ~s 
on tarkoitettu taimihinnastre täydentäväksi cppaaksi. Siinä esitellään vä
rikuvin ja piirroksin lehtip.mt ja - pensaat , havukasvit, köynnökset , hedel
mäpuut, marjakasvit, alwiruusut , ruusut, perennat, sipuli- ja llllkulakasvit. 
Lopussa on rn..mtarnia kasvivalintaa helpottavia luetteloita . ~sta on saata
villa jäsenjärjestöihin kuuluvilta viljelijöiltä ja taimimyyjiltä . 
- P. Alanko . 

Häneenlinnan Seudun Luonto I. 1984 . Julkaisi ja: Häneenlinnan seudun lucnnal
suojeluyhdistys ry . Toimitus : Pekka Lar~;Jinen ja Heikki Tiainen. 
ISBN 951- 99519- 2- X. 45 s . !1årreenlinnan seudun luonncnsuojeluytrlistyksen uu
den julkaisusarjan ensinm'i.inen nide sisältää nm. kirjoitukset : Pekka 
Lari;linen & Heikki Tiainen: Luonnonvaraiset tanmet Vanajan kirkon ja vanhan 
paHJilan lähistöllä, Raino Lanpinen : Hämeenlinnan harjujen kasviharvinaisuuk
sista sekä Tino 'II.IO!tDla : M:tsä on ystäväsi . 

Pehneä Tekn:llogia . Julkaisija: Peh!reän teknologian seura ry . ISs-1 0356-9721. 
N: o 1/1984 on kehitysyhteistyölle anistettu nurrero, n:o 2/1984 on kansa
laistuloa tarkasteleva teemanurrero. Koko lehti painetaan uusiopaperille . 
- Aune Koponen . 
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PENTIT ALI\NKO 

l<ELLOVAIVEro (PIERIS FLORIBUNDA) 

Kanervakasveihin kuuluu !lDI1ien varpujen lisäksi useita pensaS!Iaisia 
kasvisukuja , esiin. suvut ~. C?xyderrlrum, Leucothoe, Menziesia , Pieris , 
Kalrnia , joihin kuuluvia lajeja voidaan kokeilla SUaressakin . Suku~ 
onkin jo esitelty Sorbifoliassa (Alanko 1982) . Sukuun Pieris kuuluvaa kello
vaiveroa (Pieris, floribunda) oo viljelty maassamre jonkin verran, vaikka 
Schalin (1938) pitää sitä yhtenä arvokkainmista täällä viljelyskelpoisista 
ainavihreistä pensaista . Muitten mainitb.ljen &Jkujen Erlustajia on viljelty 
hyvin vähän . 

Sukuun Pieris kuuluu 10 lajia (Kriissmann 1977) - kaikki pensaita tai pieniä 
pll.ta . SUVUn levinneisyysalue käsittää Pohjois- Airerikan , Kuuban , Itä-Aasian 
ja Himalajan . Juuri P. floribunda , jd<a on kotoisin Pohjois-Airerikan kaak
koisosasta , lienee ainoa rreillä rrenestyvä laji. A.ikaisemnin Pieris - sukuun 
luettu , mutta nykyään anaksi suvukseen erotetb.l Arcteria nana (=Pieris nana) 
saattaa myöskin olla talvenkestävä, mutta sitä ei ole rreillä kokeilb.l . Tämä 
ulkonäöltään puolukkaa liUistuttava varpu on kotoisin Etelä-Karnt~tkan, 
Kurilien ja Pohjois-Japanin vuoristojen paljakka- alueilta. Keski- ja Länsi
I'.UrCJqlassa viljellään ainakin lajeja E· japonica ja E· forrestii useine la
jikkeineen , joita J<riissmann (19 77) luettelee 22 . Varsinkin P . forrestii ja 
eräät sen lajikkeet , joilla versot ovat keväällä kirkkaan pUnaiset , ovat 
suosittuja . Viljellyistä lajikkeista on julkaistu luettelo (Wagenknecht 
1961). 

Pieris floriOOnda (Pursh) Benth . & Hook . f. , kellovaivero, ruJts buskrosling , 
önl<äSvultaan tiheä , pyöreä pensas , jd<a saattaa kasvaa 1 , 5- 2 m korkeaksi , 
rreilläkin vielä puolitoista rretriseksi. Lehdet ovat ainavihreitä, 
3-8 cm pituisia suikeita , h~enosL.i. sa.NUaitaisia tai ripsireunaisia , alta 
ruskeapilkkuisia . Valkoiset, kellanaiset, nuckkuvat kukat ovat tiheinä , 
pys'tyinä n. 10 cm pituisina terttuina . Nuput l!llOOOstuvat jo syksyllä , mikä 
selittänee kellovaiveron aikaisen kukinnan . Kotoinen, soilla kasvava vai
vero (Chamaedafhne calycu1ata) on kellovaiveroo lähisukulainen. 

Kellovaivero on kotoisin f~Walakkien eteläosien vuoristaretsistä Virginiasta 
Georgiaan ulottuvalta alueelta. Sen kasvupaikat ovat joko vuoriston jeeski
rinteiden kuivia , harvoja tarrrni- ja mäntyrretsiä tai ylärinteiden vaihtele
van kokoisia rretsän ynpäröimiä aukkq>aikkoja, joiden puuttarutrlen syytä ei 
tiedetä (vrt . Whittaker 1956 , Radford et al. 1978) . VyChykkeellisesti kello
vaivero oo temperaattis-hemil:x:rreauinen laji, jonka luontainen alue on run
sassateinen (Härret -Ahti , suull .). Tästä huolimatta se rrenestyy Etelä-
3uanessa yllättävän hyvin . 'Kirjallisuuden ja Helsingin yliopistcn KasviiiU
seoo näytteiden IIUkaan se on kasvanut paikkakunnilla : Helsinki , Honkanunmen 
hautausrraa , Uutela (ks. myös Uotila ja Alanko 1979) ja Viikin arbareb.lm; 
El.iiräki , fustila; Kirkkonurmti. , Jorvas (ks. myös Aral . 1975) ; Karjaldlja , 
Tanrnisto. Kaikissa näissä paikoissa se oo menestynyt hyvin sq>ivalla pai
kalla kasvaessaan , eikä pensaissa ole merkkiäkään talvivaurioista . Ainakin 
Uutelassa , M.lstilassa , Tanmistossa ja Jorvaksessa se on kasvanut useita 
vuosikyrrtreniä . Kallio (1966) mainitsee kellovaiveroo kestäneen hyvin erit
täin suojaisella paikalla Lanmilla , kun taas Helsingin ynpäristössä se oo 
palelb.lnut . Valitettavasti ei ole tietoja kellovaiveron viljelystä pdljoi
serp:ma . Nitzelius (1952) mainitsee sen kasvaneen ainakin ennen toista maa-

Pentti Alanko , Helsingin ylicpistcn kasvitieteellinen puutarha, 
Unioninkatu 44 , 00170 Helsinki 17 
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Kuva 1. Fig. 1 . Pieris floribunda 
(U, Helsinki 1971 , lbtila 1249l;H) 
- Del. Marja Koistinen 

ilnansotaa Arboreturn Draflessa Hämesandin lähistöllä Vaasan korkeudella . 
Kellovaiveroa suositellaan meillä menestyrnisvyöhykkeille I-II (ks . esirn . 
Hietala 1980) tai vain vyooykkeelle I (Nyblom-Holrrberg 1983) . Lehtonen & 

Jokela (1952) arvioivat sen saattavan menestyä eteläiserrrnällä rannikkoseu
dulla. R:lhjoiserrpana paksu ltnnipeite edesauttaa sen menestymistä . Lajike 
P. floribtmda -Elongata' (= Grandiflora), jolla on pitenpi kukinto, iSCilllE.t 
kukat ja myähäiserrpi kukinta (Kriissrrann 1977) , on Ieyäs kd<eilemisen arvoi
nen. 

Oikea kasvupaikka on tärkeä kellovaiveron menestymiselle . Laji vaatii tuo
rehkon, happamen tai humuspitoisen hiekkarraan . Kriissmannin (1977) mukaan 
kaSvupaikan on oltava hieman varjoinen, hurruspitoinen, hyvin hiekkainen , 
nelkein steriili, kuitenkin tuorehko. Nyblan-Holrrbergin (1983) mukaan pen
sas sietää voi.rrakasta leikkausta ja vaatii lärrpirnän ja suojaisen paikan ja 
nultavan naan (kalkinkarttaja, aurinkoinen paikka) . ~Eikäläisistä kasvu
paikoista M..Istilan paikka on tuoreenp.1oleinen , UUtelassa ja Tarrmistossa 
sitä vastoin kuivanp..IOleisia. Ilmeisesti kasvin kehityksen kannalta tärkeätä 
kevät- ja syysk0steutta on Suomessa riittävästi. 

Kellovaiveroa lisätään siemenistä. Pienuutensa vuoksi sierrenet kylvetään 
kasvihuoneessa alf.PiruUStm tapaan . Lyhyt kylrräkäsittely edistää itämistä . 
Juuri itäneet tairret ovat arkoja liialle kosteudelle, joten niitä on kas
teltava Vårovaisesti ja koulirninen on suoritettava mah:Jollisirrtran pian itä
misen jälkeen . Kellovaiveroa voidaan lisätä Iey'ÖS p..IUtumattanista, rudlooai
sista, nuorista pistokkaista ja taivukkaista . 

Kellovaivero on yksi niistä lupaavista varjoisaan suanalaiseen rret.säfuis
toon sopivista kasveista, joitten käyttöä kannattaa lisätä . Toivottavasti 
tulevaisuudessa perustetaan entistä enemnän p..Iistoistutuksia Iey'Ös metsään, 
jolloin niin kotinaisten kuin eksoottisE!ll>ien kanerva- ym. kasvien avulla 
saadaan aikaan ainavihreitä , koko vuoden katmiita ja helWCJhoitoisia istu
tuksia. 
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Kuva 2 . Kellovai vero kukkii runsaasti aikaisin keväällä valkoisin kel1atai
sin kukin. Kirkkonurrrni , Evitskog, Heino 24 . 5.1984. - Valok :. P. Alanko. 

Fig. 2 . Pieris floribunda fl~s abundantly in May with Y.hite bell-1ike 
fl~s. -Photographs by P. Alanko, 

~ 3. Kellovaivero rmxxbstaa tiheän, pyöreän, n. 1-1,5 m korkuisen pensaan. 
Elimäki, Mustila 25.08.1983. 

Fig . 3 . Pieris floribunda a dense, 1-1,5 m high shrub has proved to he quite 
hardy in southern Finland. 
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Stmne.ry: Pieris floribunda in Finland 

Kuva 4 . Kellovaiveron terveet, 

kirkkaanvihreät lehdet ovat 
kori steell is ia koko vuoden . 
Elilräki , M..!stila 25 . 08.1983 . 

Fig. 4 . Glossy green leaves 
of Pieris floribunda are 
decor ative all the year round . 

In spite of i t s southern distributioo as a na.tive of the SOUthern ~achian 
~tains , Pieris fl=:ibunda has proved to be quite hardy oo suitable sites 
in southero Finland. Beautiful speci.rrens can be seen, for instance, in 
Arlxlretum .bh.lstila . in Elimäki and in sane parks and gardens aroond Helsinki. 
To date , Pieris floribunda has ooly occasionally been planted but it is 
w:>rth a nuch wider occurrence . There are no records on the cultivation of 
other species or varieties of Pieris in Finland; rrost probably they would not 
be hardy enough . ---
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KIRJALLISl.JUTill\. 

Hänet-Ahti, L. ym. (toiln. ) 1984: Retkeilykasvio . - 544 s. 
Helsinki-Forssa. Hinta 189,- sid. 209,-. 

Markkinoilla on useita värikuvakasvioita , rrutta täydellistä, koko kasvi
lajistoamme käsittelevää määrityskirjaa ei ole ollut saatavilla pitkään ai
kaan . Sellainen on nyt rronen vuoden tyä1 jälkeen ilrrestynyt Suanen wonnon
suojelun Tuki Oy :n kustantamana . Retkeilykasviossa esitellään niin alkupe
räiset kasvinrre kuin vakiintuneet tuld<kaat ja yleisillrnät satunnaiskasvim
me - yhteensä kaikkiaan 2000 lajia tai alalajia . Sorbifolian lukijoille 
piirroksistaan tuttu Marja Koistinen on piirtänyt kirjan erinanaiset kuvat , 
joita on n. 1000 . Asialliseen ja vain oleellisirrp:l.an rajoittunutta teks
tiä havainnollistavat lisäksi kartakkeet , joista kasvien meikäläinen levin
neisyys näkyy yhdellä silmäyksellä. Kirjassa on tutkim.lskaava alkaen sivun 
19 yleisnäärityskaavasta päätyen sukuihin tai heinoihin johtaviin määritys
kaavoihin A-L, joista ensillrnäisenä on määrityskaava p.ruvartisiin kasveihin. 

Ote retkeily
kasvian sivul
ta 196. 

5. R. nittum l.- musrahcrukla. sva.na vinb2r, ti.suon 
1-1.~ m; tuoksun . L<hder 6-10 cm , 3-~ - liushisia, 
pä2h2 kaljuja, alta hrvaisia . kehanyscyisiä; liushc pit
kiä , suippoja . Tcnru nuokkuva , monikuU:aincn; kukat 
punenavan - ruskchravan vihreitä; nrhiö karvainen, 
kdtanysryinen. Maria 6-12 mm . musta . 2n • 16. V
VI. LthtokorviSS2, puronY2.rsilchdoiw , jokien ja purojen 

• varsilla , mcrcnrantapcM2ikoissa ja -kivikoi.s.sa; myös mar
jak~vi , melko u~in viljclykarkulaincn rai -jilnnc. • 

6. R. u Y:~-crispa l. , R. grossuluia l.- lu"iaincn , krusbät 
0 . ~-1 m. Oksien nivder tav . 3 piikkisiä . L<hdcr 2-~ 
rm, syvään 3-liuskaisia, bljuja tai kuvai.sia . Tnttu 1-3· 
kukkainrn; kukat 10-1 ~ mm. vaalr-2n tai punenavan 
vihreitä. Ma.rja 1-l cm, kdlrrtävä rai punaruskea , tav. 
soikea, uS<in karvainen . 2n • 16. V-VI. Marjakasvi; 
pientarcilla , kalliomäillä. mrtsänrrunoiHa ja rannoilla 

0 (Eurooppa) . • 

7. R. •ureum Pursh- kclrahcrukh , gullnps 
1-2m . Uhdet rav . kaljuja, munuaismai.sia- leveän vastapuikeita, 
3-liushisia, liuskar usein vain 3-hampaisia . Tenru pysryhkö , ~-1 ~
kukkainen; tukilchdcl kukk.apcrien pituisia ; kukar 10-n mm. kel
taisia , tuoksuvia ; vrrhiö suppilomainen . Marja 6-S.mm, muna -
ruskea. 2n • . V-VI. Korisrcpcnsas; harvoin hrkulainen (länti
nen Pohjois-Amerikka) . 

8. R. alpinum L.- railirulmuja , degbär. mibär 

~ 
0.~-1.~ m . Kaksiko1incn . Silmut jopa 10 mm , kapeita, 
suippoja . L<hdcr 2-6 cm. syvfin 3-liushis.ia, liuskat sa
haJaitai.sia , kal juja tai niukkakarYai.sia , piiitä kiiltäviä. 
Tcntu pysry; hedckukimn 20-30-kukkainen. emikuk.in-

: to 2-~(-U)-kukkainen; tukilch1i kukkaperän pitui-
• • nen; kukat vihertäviä . Marja punainen. ln • 16. V-VI. 

• L<hdoissa ja lchtomaisissa metsissä; myös korisrcpcnsa.s. 

Kirjan ilmestyminen on myös dendrologisesti tärkeä tapaus . Sisältyväthän 
siihen kaikki kotinaiset puuvartiset ja yleisimni.n viljellyt ja villiyty
neet mrualta kotoisin olevat lajit. Kaikista lajeista ei ole kuvaa, lliJtta 
PUuvartisista kasveista sellainen yleensä on. Nähtävästi on ollut vaikeata 
päättää, mitä meillä viljellyistä lajeista pitäisi ottaa nukaan . Kcntorta
rränty on 1l1..lkana ja rrainitaan viljellyn metsä- ja joskus koris~ ja 
harvoin vill-Wtyneenä , rrutta tuskinpa meillä missääl) oo tavattu sen sienen
taimia? Sensijaan esiln. douglaskuusta ei na.inita , vaikka sen si.ementairnia 
tapaa usein . Salavasta (Salix fragilis) mainitaan sen esiintyvän usein vil
liytyneenä ja viljelyjäänteenä . Liekö sitä, kuten ei "p..lhdasta" valkopa-
jua (~ . alba) meillä lainkaan, oo vielä selvittämättä. Salavan kdldalla oli-
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si voinut mainita yleisesti viljellyn terijoensalavan (S.f. lBullata~). 
Muuten on pajujen suku saanut luotettavan tuntuisen käsittelyn ja toivotta
vasti kot:ine.isten pajujernre tunteill.ls ja harrastus lisääntyy kirjan tutkis
tehm II!{Ötä. Retkeilykasvien avulla vo:illtne opetella tuntenaan Iey()s meikä
läiset luonnonvaraiset ja viljellyt punaherukat, joita on peräti 6 takso
nia. Kirjan perusteella uskaltaa rräärittää kotimaisia luCililOnvaraisia ruu
sujakin, joitten selvittäminen on ollut miltei mahdotonta tähän asti. 
?-Etsä0l!EI1apuun kohdalla mainitaan tarha- ja metsäarenapuun risteyträ 
(Malus x dorrestica x sylvestris), jonka mainitaan olevan yleinen kantala
jien levinneisyysalueella, paikoin metsäomenapuuta y leisamän. 

Kirjan alussa on sen sisältöä ja rakennetta, tieteellisiä nimiä sekä kas
vien keräämistä esittelevät luvut. Lopussa on tärkeä luettelo käsitteiden 
selityksiä (kuvitettuna) sekä tieteellisten, s1..1Cm2n- ja ruotsinkielisten 
rUmien hakernistot. 

Kirja on täytynyt laatia varsin tiivistettyyn rrn.Jotoon lähinnä kustannusten 
säästämiseksi ja kirjan koon pysyttärniseksi siedettävän kokoisena. Toivotta
vasti jo lähitulevaisuudessa saadaan aikaan varsinainen ja laajanpi Suaren 
kasvio - vaikkapa kaksiosaisena. Mutta jo tässä laajuudessa kasvien ilmes
tyminen on tapaus, jota kaikki kasvien harrastajat dendrologit lll.lkaan luet
tuna tervehtivät ilolla ja he tulevat hankkimaan tärtän tuiki tärkeän kirjan 
elleivät ole jo sitä tehneet. - P . Alanko. 

Kaarna, P. 1984: Puutaulukoita. - 509 s. KokoA 6 . Julkaisija: 
Teknisten liitto ry. Hinta 120,-

Tämä teos :pJikkeaa tavanataisista "puu tauluista" rronipuolisuutensa takia. 
Siinä en tietenkin pääasiana l1'011enlaiset puutavarataulukot, joista on hyö
tyä alan anrnattihenkilöille, rrn.Jtta lisäksi se pyrkii olemaan tee-se-itse 
harrastajien, arakotirakentajien, dendrologien ja puutarhureitten ym. opas. 
Teos jakautuu kymreneen osaan, joista kustakin on ata sisällysluettelcnsa. 
Koko cppaasta ei ole olemassa mitään yhtenäistä sisällysluetteloa, joten 
kaikki kymrenen luetteloa on tutkittava päästäkseen selville sisällöstä. 
Myöskään ei ole mitään viittausta eri lukuihin ja niiden sisällysluetteloi
hin, joten ne on haettava ja vihdoin löydyttyään merkittävä esim. kääntä
nällä lehden kulma merkiksi. 

Kahdeksannessa osassa ( "r-Etsätalous") esitellään mn. pajun energiaviljely, 
visakoivu ja nänty. Kyrrrrenennessä osassa ("Muita taulukoita ja tietoja") 
on dendrologiaa enemränkin, mn. esitellään Suaressa kasvavia puulajeja 
(27 s.), meillä ilmestyviä metsäalan lehtiä (yht. 26;), p.Jiden ja pensaiden 
menestyrnisalueet, myrkyllisiä puita ja pensaita, sekä ohessa mallisivuna 
painettu luettelo "Suaren paksui.rrtrat ja korkeintiet puut", joka vannaan kiin
nostaa lukijoitanue. Kuusesta ei ole artikkeleita sisällysluetteloiden rrn.J
kaan, IIU.ltta ~llainen löytyy kuitenkin sivuilta 360-363. Usei.rrtrat dendro
logiaa sivuavat artikkelit ovat lyhennelmiä lehdessämne julkaistuista kir
joituksista. Myös kaikki vuoden puu-julisteet ovat nukana. 

Toivottavasti Kaarnan "Puutaulukoita" saa laajan levikin ja näin Iey()s 
dendrologinen tietämys saavuttaisi mahdollisimran laajat piirit. - P. Alanko. 
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KYÖSTI KCNTI'rnEN 

SThlBRAMÄNTY, VANHIMPIA ULKOMIUSIA KORISTEPlJITN.ME 

Sembramänty (~ ~ L.) kasvaa furoopan Alpeilla ja Koillis-Venäjällä 
sekä Länsi- ja Keski-Siperiassa. Tavallisesti erotetaan toisistaan alwi
senbra (P. cenbra var . cembra) ja siperiansenbra (P. cembra var . sibirica) 
vaikka erot näiden välillä ovatkin hyvin vähäiset (Sarvas 1964) • 

Alppisembra kasvaa Alpeilla ja erillisellä alueella Tatralla ja Karpaateil
la n . 1000 - 2500 metrin korkeudella sekapuuna Euroopan lehtikuusen , vuori
männyn ja kuusen kanssa. Siperianserrbran levinneisyysalue alkaa Petrorajoel
ta, hajaesiintymiä on jo Vienajoella, ja ulottuu idässä Baikaljärven itä
puolelle Amurin latvoille . Levinneisyysalueensa pchjoisosissa se kasvaa pää
asiassa jokilaaksoissa ja tulvamailla . Etelänpänä siperianserrbraa esiintyy 
myös vuoristoissa Altain, 5ajanin ja Baikalin vuorilla . Siperiansenbra kas
vaa puhtaina metsinä tai sekapuuna kuusen ja soilla männyn kanssa. Neuvos
toliiton metsien pinta-alasta (lähes 700 milj . ha) on serrbrametsiä 37 milj. 
hehtaaria (Sinkarjov 1980) ja Neuvostoliiton metsien puuvarastosta on 
sembraa 8 % (Luukkanen 1981) . 

Kasvualustaansa nähden siperianserrbra on vaatelias, ja tarvitsee kosteutta , 
valoa ja varjoa , mutta Siperiassa se kasvaa myös rahkasoilla, vieläpä män
tyä paremnin. Se ei viihdy kuivilla sorarrailla eikä kalkkipitoisilla mailla . 
Siperiansembra on hyvin pitkäikäinen puu, ja voi saavuttaa 600 vuoden iän . 
Se on hidaskasvuinen , mutta kasvu jatkuu merkittävänä vielä 300 - 400 vuoden 
iällä . Siperiansembra saavuttaa parhaassa tapauksessa 30 - 35 metrin pituu
den ja alppisembra 22 metrin pituuden (sarvas -64). 

Serbra karsiutuu huooosti, oksat ovat lyhyitä, tukevia ja tiheään haarottu
via . Latvus on liereä, vanhemniten pyöreä tai tasapäinen . Neulaset ovat 
viisittäin, 5 - 13 cm pituisia ja pysyvät puussa 5 - 7 vuotta , joten latvus 
on tuuhea . Koristepuuna serrbra on suosittu juuri tuuhean ja elinvoimaisen 
latvuksen takia, vaikka vanhat puut eivät ole kauniita kuivien oksien tör
röttäessä puissa . Kuori on nuorilla puilla tl.llllTI3IUUSkea ja vanhoilla har
I!BanrUskea. 

Puuaines on pehmeää , hienosyistä ja kevyttä, vähän kevyarpää kuin männyllä 
(5almi 1972) . Se on kestävää lahoa vastaan, hieman haurasta, elää vähän ja 
tuoksuu hyvälle. Pintapuu ja sydänpuu erottuvat selvästi toisistaan . Pinta
puu on kellanvaaleaa. Sydänpuu on tuoreena vaalean punertavaa, tumnenee 
rnyöhemnin männyn väriseksi. Siperiansembrapuuta on käytetty hualekaluihin , 
vaatekaaweihin, kirstuihin, näwäinsoittimiin ja lyijykyniin. Puuta on 
käytetty myös laivanrakennukseE!n ja siitä oo tehty "ikina<kejä". Keski- Em"OO
passa on serrbraa käytetty Illll . huoneiden sisäpaneeleina . Senbra soveltuu 
yleensä siihen mihin kuusi ja mäntykin . 

Sembran kävyt ovat palleromaisia 5 - 13 cm pitkiä ja sie!renet (pähkinät) 
suuria ja syötäviä . Yksittäispuuna sembra alkaa tehdä käpyjä 25 - 30 - vuoti
aana . Metsikkönä sierrenten tuotto on parhailllllillaan 80 - 160 vooden iällä 
(5arvas 1964). Sierrenvuosia on 3 - 6 vucxien välein . Nuorina kävyt ovat s ini
Violetteja, kypsinä ruskeita . Kävyt putoavat kokonaisina kukkimista seuraa
vana toisena ~ ja sierrenet vapautuvat vasta käpy:ien hajottua maassa. 
Sierrenet ovat 8 - 12 I1lll pituisia ja 1000 sierrenen paino on n. 250 g . 

Kyösti Konttinen, Metsolantie 10 A, 77600 &lonenjcki 
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Kuva l . Sembra
mänty jä Helsingin 
.Meilahdessa . Kuva: 
P. Alanko . 
Fig . l. Pinus 
cerrbra in ~lei
lahti, Helsinki. 
Photo by P. 
Alanko. 

Siemenessä on rasvoja 60 %, valkuaista 17 % ja tärkkelystä 12 % ja runsaasti 
B-vitamiinia (5al:vas 1964). Niitä syövät rronet linnut, etenkin pähkinähakki, 
oravat, maaoravat, socpelit ja karhut . Näin ne myös edistävät siementen le
vilirnistä . Siemenet ovat tärkeä ravinnonlähde taigan eläimistölle . 

Siperiassa sembraa sanotaan setriksi · Sitä on jo vanhastaan pidetty hyvin 
arvokkaana puuna (Dormidontov & Rjumin 1981) . Venäjän talonpojat aikoinaan 
raivatessaan taigaa säästivät aina SE!Ilbran, he kutsuivat sitä "leipäfuuksi" . 
.Merkittävä osa talonpoikaisperheen tuloista saattoi tulla sarbran pähki
nöistä. Talonpojat istuttivat sarbraa talojensa lähelle ja vielä tänä päi
vänä saattaa taigan kylissä tavata SE!Ilbratarhoja. Kun sierenet kypsyvät, 
kerääjät kiiruhtavat taigalle kilpaa pähkinähakkien kanssa . Kypsä käpy ir
toaa p..rusta kevyellä täristyksellä . Metsänvartijat pyrkivät valVOI!Ban , ettei 
p.llta kaadeta tai vahingoiteta käpyjä kerättäessä. Kävyt kuivataan ja nurs
kataan erikoisissa rtm111Uissa tai pyykkilaudalla . Pähkinän sisuksesta puris
tetaan "setriöljyä", jota voidaan verrata ravintosisällöltään manteli- tai 
oliiviöljyyn. 

Siemenen itävyysprosentti on yleensä alhainen . Keväällä rruovihuoneeseen 
kylvetty esikäsitt'elemätän siemen itää pääasiassa vasta toisena kesänä . 
Jos sie!!El kylvetään myöhäissyksyllä , en itävyys seuraavana kesänä parempi. 
Yksinkertainen stratifiointirrenetel.rrä. on haudata kokooaiset kävyt kangas
säkeissä talveksi routarajan alap..~olelle. Kävyt hajoavat keväällä helposti 
ja ellei siemmiä viitsitä puhdistaa, kylvetään koko "rroska" käpysuatJ..Iin:en 
kylvöpenkkiin, peitetään turpeella tai kivennäismaalla ja kaikki itämiskel
poinen siemen itää jo ensimnäisenä kesänä . 

Serrbra on Suaren yleisinpiä ja vanhinpia ulkotn3.isia koristep.1ita. sen vilje
ly aloitettiin Evon rretsäcpistolla viirre vuosisadan lopulla (cajander 1917) . 
Mvös Valti=autatiet edisti sembran leviämistä istuttaJralla sitä asemilleen 
(Tigerstedt 1981) . Toolloin ajateltiin låhinnä serrbran siementen ravintota
loudellista rrerkitystä nälkävuosien varalle . .Metsäp..runa SE!Ilbra ei kykene 
kilpailemaan kasvussa kot:inaisten puitten kanssa , IlUtta se on illrastossamre 
hyvin kestävä ja rrenestyy aina Lappia myöten . Tairret kärsivät kyllä ankaris
ta keväthalloista, näin kävi kesäkuussa 1984 mn. Stxmenjoella . 
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Jotakin siitä kunnioituksesta , jota sanbraa kohtaan on turmettu kuvastavat 
V. Dimitrijevin ylistävät sanat Sibiriski Vestnik- lehdessä v. 1818 
(Sinkarjov 1980) : "Millainen suurenrroisuus onkaan tämän puun ryhdissä, mil
lainen pyhä hämy onkaan sen rretsien siirreksessä , rretsien jotka pukevat rrah
tavan Cb-joen kukkulaiset rantanaat aina joen latvoille asti" ..• "Astukaa var
joisiin setrimetsiin , siellä teidät kohtaa rretsän asukkaiden uinunta . 
Hedelmiään täynnä olevat setrin oksat heiluvat ja havisevat riehakkaan ja 
rrainion SCXlpelin , hyppelevän oravan tai juovikkaan rraaoravan loikkiessa 
säikähtyneinä rretsämiesten jousesta lähtenyttä nuolta". 

§urrtrary : Pinus cembra , one of the oldest ornarrental introduced trees 
in Finland . 

The range of Pinus cembra L. is divided into tv.o areas : (1) The Alps and the 
Carpathian fuuntains , v.hich is the area of Swiss stone pine (var. cenbra) , 
and (2) the central parts of the USSR and northem fungolia , with snall 
OUtliers on the Kela Peninsula, i.e. the area of Siberian stone pine (var . 
sibirica) . 

The first plantations of P . cembra in Finland ~ established at the end 
of the nineteenth century -because of the edible seeds . Its ornamental use 
was spread by the National Railway Carpany . The trees ~ planted at alnost 
every railway station , and they thrived v.ell even in Lapland . As a forest 
tree P . cerrbra is not as succesfully grown as the native Scx:lts pine a or 
Norway sp=ce . 
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Vihdoinkin suomalainen kasvien määrityskirja 

• Uuein kleitys Suomen kuvietoeta 

• Retkeilykaavio esittelee kaikki Suomen 
alkuperli .. t kasvit ja vakiintuneet 

tulokkaat eekä yleisimmät satunnaiset 

jl viljelykerkulaiset 

• Yhteenel llh .. 2000 lajia yli 500 sivulla 

Tltä teosta varten tehty kotimainen 

piirroskuvitus , yli tuhat piirrosta , kartakkeet 
• Toimituskunta Leena Hämet-Ahti , Juha 

Suominen, Tauno Ulvinen, Pertti Uotila , 

Seppo Vuokko j1 Marja Koistinen / piirrokset 

• Tiedot kuvien hyötykäyttömahdollisuudesta 
tai myrkyllieyydestä merkitty 

• 15 x 25,5 cm , 544 s . 
Pehmeä kanti .. n• 189 mk 

Kovak•ntisena 209 mk 

luonnoneuojeluk .. ku kaista ja 

hyvin veruetetuist• kirja kaupoista 

Nervanderinkatu 11 
00100 HELS INKI 
puh 90/ 406 262 

Läntinen Rantakatu 21 
20100 TURKU 
puh 921 / 19 909 

Kajaaninkatu 13 
90100 OULU 
puh 981 / 220 279 

Kotkankatu 
48100 KOTKA 
puh 9 52/ 11759 

Itsenäisyydenkatu 1 
33100 TAMPERE 
puh 931 / 115 715 

Linnoitus, rak 18 
53900 LAPPEENRA TA 
puh 953/ 17 358 
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SAMPSA AALTIO 

HAVUPUUKOKEILUJA LEMPÄÄLÄSSÄ 

Lerrpäälän Sotavallan arboretum sijaitsee maatilan yhteydessä soraharjrm poh
joiseen ja koilliseen kallistuvalla rinteellä järven rannalla, noin 100 net
rin korkeudella neren pinnasta . Järven ja arooretumin välillä on tiheä , etu
päässä kookasta tervaleppää kasvava kaista ja rinteen ylälaidassa alue koo
kasta ja järeää !l'äntyä . Näin ollen suuri osa vieraitten p.rulajien istutuk
sista sijaitsee 40- 60 netrin levyisellä alueella täysimittaisten puit ten 
välissä . Lukuunottanatta rrruutamia aikais€!1pia yksittäisiä istutuksia ens:i.rn
m3.inen istutus tälle lähes yksinanaan havupuita kasvavalle alueelle oli 55 
tammen istutus toukokuussa 1961 . 

Kasvillisuudeltaan alue vaihtelee rinteen yläosan nustikkatyypistä alaosan 
lehtoon . SUurillpana vaikeutena puitten kasvatuksessa on ollut valtaisa m3.ä
rä pihlajan , lepän , tuaren , vaahteran , pajun , koivun ja paatsairan vesoja , 
jotka nopeasti kasvavina ovat tukehduttaneet oonen puun taimien kasvua 
ja hidastaneet käytännöllisesti katsoen kaikkien puitten kasvua , koska ve
sanista ei maatilan kiireiden takia ole pystytty tekem3.än riittävän usein . 

Seuraavassa esitetään luettelanaisesti tietoja alueella kasvavien noin 40 
havupuulajin nenestymisestä sekä huanattavintnat lehtipuut . Puulaj in n inen 
jälkeen ovat seuraavat tiedot (mikäli ne ovat tiedossa) : tainen ikä i stu
tettaessa , alkuperä (provenienssi), istutusvuosi , purm korkeus ja l äpimit
ta rinnan korkeudelta tällä hetkellä ja p.~itten lukumäärä . Lisäksi eräis
tä puista oo nainittu viineisen latvakasvainen pituus. Mitat ovat parhaiten 
nenestyneitten puitten mit toja . Puut mitattiin heinäkuun lopulla 1984 . Puut 
istutettiin yleensä 270 - 300 an välein . Nirnistö oo pääosin DendrolCXJian 
Seuran jäsenten Annikki Pa.lm§nin ja Pentti Alangon toimittanan "Viljelykas
vien nimistö" (1983 ) rrukainen . 

Abies anabilis , pllrfPurapihta . - Kolne yksivuotista tainta M.lstilasta . Istu
tettu v . 1976 . Jäljellä kaksi 150 an pituista tainta . 

~ - balsanea , palsarnipihta. - 2/3 v ., Punkaharju , 1971 , 450- 600 an, 6- 8 an , 
latvakasvainet 60-65 an . 170 puun netsikkö , joka useaan otteeseen· oo ollut 
pahoin vesaken varjostan\3. , ja sen vuoksi m:J!1ia puita oo kuollut . Täydennet
ty Vanajalta Metsänjalostussäätiön taimistr:n lopettaessa toimintansa sieltä 
saaduilla pikkutairnilla . Osa p.~ista saattaa olla lännenpihtaa (Abies 
lasiocarpa.l . --

A. concolor , harmaapihta . -Mustila , 1976 , 130- 260 an. Kolne valonpuutteen 
takia hitaasti kehittyvää yksittäispuuta. 

A. fraseri , virginianpihta . - 7 v ., Hörtsänä , 1973 , 700 an, 7 an, 5 puuta. 

A. koreana , koreanpihta . -Mustila , 1976 , 450 an. Yksittäispuu , joka ei 
vielä ole tehnyt käpyjä . 

A. lasiocarp3. , lännenpihta . - Mustila , 1976 , 550 an , 2 kpl. 

A. nephrolepis , dlotanpihta . --M.Istila , 1976, 475 an, 4 an . Yksittäispuu . 

A. sachalinensis , sahalininpihta . - M.lstila , 1976 , 490 an, 5 an . Yksittäis
p.~u . 

Sanpsa Aaltio , Sotavalta , 37500 Lenpäälä 
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A. sibirica, siperianpihta. -7 v., Punkaharju, 1967, 850-970 cm, 14 cm, 
S2 kpl ja lisäksi Serbiankuusten kanssa erillisessä netsikössä 5 kpl . 

~· veitchii, japminpihta. -Hörtsänä, 1973, 560-600 cm, 10 cm, 5 kpl. 

Chanaecyparis lawsoniana, lawsoninsypressi. - Ruotsista J"å1k~ingistä 
1970-luvun puolivälissä ostettu yksilö kuoli noin 6 kasvukauden jälkeen . 

~· nootkatensis, nutkansypressi. -Mustila, 1984, yksittäispuu . 

Seuraavat lehtikuusi (Larix) -risteyrrät: 

~.sibirica x decidua, Lohja, 1974, 750-850 cm, 7-8 cm, 9 kpl . 

L . decidua x leptolepis, 'l\rusula, 1974, 900-1000 cm, 10- 12 cm, 9 kpl. 

L. decidua x gmelini~ Tuusula, 1974, 800-850 cm, 7-8 cm, 9 kpl . 

L. gmelinii x leptolepis, Japmi tai '1\rusula, 1974 , 700- 750 cm, 6-8 cm, 9 kpl. 

L. laricina x decidua, mahdollisesti 

Lisäksi neljän lehtikuusen hybriidiryhmän nimet ovat valitettavasti unohtu
neet ja sekoittuneet . Yksi ryhmistä voi olla myös viirreksi neinittu 
L. laricina x L. decidua . 

Siperianlehtikuusen (L. sibirica) lisäksi alueella kasvaa huonosti nenes
tyvä Siperianlehtikuusen runkoon yrrpätty lännenlehtikuusi (~. occidentalis) . 

Metasa;uoia glyptostrcboides, kiinanpunapuu. Yksi syksyllä 1983 Aalborgista 
Tanskasta tuotu 90 cm korkea taimi rn selvinnyt hengissä ens:irrrnäisen tal
vensa Suomessa. 

Micrd:>iota decussata, tuivio. -Syksyllä 1983 Aalborgista tuotu yksilö . 

Seuraavat kuusen (Picea abies) erikoismuodot: 

P . abies -cruenta', nensikkakuusi. -Lohja , 1975 . 

P . a. -Glcbosa', "keilakuusi" (?). -1975 . 

P. a . -Tabuliforrnis', tapionpöytä. - 1981. 

P. a. 'Variegata', "kirjavaneulaskuusi". -1975 . 

P . a. -virgata', käärmekuusi . -Loppi, 1975. 

P. a . subsp. cbovata, siperiankuusi. -1984 . 

.!'.· engelnennii, engelnenninkuusi. -1976. 230 cm korkea yksitt.äisp.Iu. 

P. glauca, valkokuusi. - Suonenjoki. 1984. Yksittäisp.ru . 

P. jezoensis, ajaninkuusi. -1981, 30-50 cm, 5 kpl . 

P . neriana, I!U.lStakuusi. -1976, 200 cm, ilrreisesti valanplD.ltteesta kärsivä 
huonosti nenestyvä yksittäisp.ru . 
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Kuva 1. Sotavallan arboretum kevättalvella 1975. Havupuita tuskin näkyy 
takana olevan lehtipuuvyChykkeen ja edessä sijaitsevien mäntyjen välisel
lä istutusalueella . Kuva : Tapio Aaltio . 

Fig . 1. Sotavalta Arboretum in early spring , 1975 . The ccnifers are hardly 
visible be~ the deciduous trees in the backgroond and the pines in the 
foreground . Photo by Tapio Aaltio . 

f . omorika, serbiankuusi . - 2/ 2/2 ja 8 v, Punkaharju, 1965 ja 1967, 900- 1000 
cm , 90 ptrun yhtenäinen rretsikkö ja 10 J=Uun rretsikkö yhdessä siperianpihdan 
kanssa . 

f . ~~ okakuusi. -Noin 1923 istutetut 19 m ja 10 m korkeat yl(sittäis
p..lut . 

P . schrenkiana , turkestaninkuusi. - 1973 istutetuista kolrresta tairresta kak
s i kuoli seuraavana talvena osittain rusakoitten syäninä, nutta kolmas 
jatkoi urhoollisesti kasvua 150 cm:n pituiseksi asti , kunnes pahana ~ä
talvena 1981 ~ät kuorivat J=UUn lähes latvaan asti . 

f . sitchensis , sitka.nkwsi. - Punkaharju , 1973, 550 cm, 6- 8 cm. Yksi erilli
nen huonosti viihtyvä yksilö ja neljän p..1un hyvin kasvava ryhmä , jossa l at
vakasvainten pituudet ovat parhaillaan viirre vuosina olleet 80- 110 cm. 

~ banksiana , banks.innänty. , -Punkaharju , 1973, 470 cm , 6 cm. Neljä 
banks:in.'l'ännyn tapaan huonohkosti menestyvää yksilöä , joilla en pystyssäpy
symisvaikeuksia erityisesti lurren takia . 

~· cenbra , satbra (mänty). - Punkaharju , 1967 , 470- 530 cm, 8 kpl. 

f . CO'ltorta , kontortamänty . - 1973, 480 cm, 5 kpl 

f . koraiensis , koreansatbra . - Prirrorje Terrei , ll>SR, 1973 , 240 cm. 
Viidestä p..!USta yksi henkiin jäänyt kasvaa kohtalaisesti . 
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Kuva 2 . Rehevästi kasva
vaa serbiankuusirretsik
köä . Edellä on v . 1981 
istutettu mustilanalppi
ruusu . Kuvat 2-4 : Jama 
Sotavalta. 

Fig . 2 . A rapidly growing 
stand of Picea ooorika, 
with Rhod~ brachy
~ subsp . tigerstedtii 
in the foreground. Photos 
2-4 by Jama Sotavalta. 

Kuva 3 . A group consisting 
of foor trees of Picea 
sitchensis has thriven 
excelLently so far. 

Kuva 3 . Neljän sitkan
kuusen ryhmä on toistai
seksi rrenestynyt er inarai
sesti. 
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Kuva 4 . Tervalepän (E 4240 
pluspuu ) rinnankorkeuslä
pimitta on v . 1984 51 cm , 
vuodesta 1973 se on kasva
nut p:lksuutta 4 cm. 

Fig . 4 . This Alnus glutinosa 
(plus tree N:o E 4240) has a 
cl.ia!reter of 51 cm at breast 
height . Since 1973, the 
cl.ia!reter has increased by 
4 cm. 
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E· ~, vuorimänty . -Niinisalo, 1973, 3 kpl. 

E· peuce , nakedcnianmänty . - Elimäki 1967 ja 1971, 60Q-720 cm, noin 115 J=Uun 
rretsikkö. Parin vuooen kuluttua ensimnäisen erän istutuksesta myyrät kuori
vat puut ltnren pinnan yläpuolelta niin, että vain yksi puu säilyi kokooaan 
tuho! ta . Osa tuhoutuneista puista lähti kasvamaan tehden latvan ltnren alla 
säilyneistä alinmista oksista. Alue istutettiin uudelleen 1971. Myyrävuote
na 1981 kalvoivat myyrät kuoren ltnren yläpoolelta 10 cm vahvuisistakin puis
ta , jolloin seuraavina kesinä kymrenkunta puuta rrenehtyi. Nyt rretsikkö kas
vaa hyvin ja jopa 80 cm:n latvakasvaimia tavataan. 

E· ~, pensasserrbra . - Yksi Tanskasta syksyllä 1983 tuotu yksilö. 

Pseudotsuga rrenziesii , douglaskuusi. -Kanada B.C. ja PUnkaharju, 1967 ja 
1971, 9ÖQ-1000 cm, 11-14 cm, 94 kpl. ' 

Taxus baccata , euroopanmarjakuusi. -1976 istutettu 50 cm korkea yksilö 
pysyy vaivoin hen:fissä. 

~ cuspidata , japaninnarjakuusi. -Istutettu 1950-luvun lq:p.JpUoliskolla 
ja reenestyy hyvin japaninnarjakuusen tapaan, 270 cm:n korkuinen. 

Thuja koraiensis, koreantuija. -1976, 75 cm. Yksi kaf.Pale . 

Sorbifolia 15 (3/ 1984 ) 



144 

T. cx::cidentalis, kanadantuija . -Muutamia 1976 istutettuja yksilöitä ja 1920-
luvulla istutettujen tuijien dc:sataivukkeista kasvamaan lähteneitä yksilöitä . 

!· plicata, jättituija . -P.L. Landasäätiö, 1975, 180- 200 cm, 9 kpl. 
Kärsineet ai.kaisentn:in päällispuuston liiallisesta varjost1lksesta . 

'lhujopsis dolabrata, hi.batuija. -Mustilasta peräisin olevat 1976 ja 1984 
istutetut yksittäispuut . 

~ heterq:>hylla, lännenhemlokki. - Yksi pieni taimi. 

Etlellä mainittujen noin 660 havupuuyksiläl lisäksi alueella kasvaa eräitä 
istutettuja lehtipuulajeja, joista ll\3.inittakoon erikseen t.aJrm:i. ja rruut luet
telonaraisesti . 

Orercus robur, (rretsä) tamni. -'l'urku 6 kpl, Brararv 24 kpl, Lapinjärvi 25 
kpl; 1961, 10-12 m, 10-13 cm. PUita on jäljellä 50 kpl , joista kaksi on jää
nyt rruitten p.lltten alle ja jooduttaneen lähivuosina poistamaan . Vartuttu
aan lumikerrdc:sen yläpuolelle osa lurren yläpuolella olevista tarrmien lat
voista paleltui rruutamina vuosina, mutta sen jälkeen puitten kasvu on ollut 
hyvää. PUitten runkoja <n vähitellen karsittu. Tanmien ei ole tähän rrennes
sä havaittu tehneen terhoja. 

Viirre vuosien aikana alueelle on istutettu seuraavia lehtipuita: 

Acer ginnala, rrongolianvaahtera (3), ~- negund:?, saarnivaahtera (3), 
A. tataricum, tataarivaahtera (3), Aesculus hippocastam.un, hevoskastanja 
12l, ~ercus rubra, punatamni (1), Salix fragilis 13ullata-, terijoensalava 
(12), ja rruutamia tJlmus laevis, kynäjalava - Haukila , Tyrväntö. 

Mainittakoon, että alueella kasvaa tervalepän (Alnus glutinosa) E 4240 
pluspuu, joka v . 1973 oli 110 vuotias 23,9 m korkea puu . Puun läpimitta rin
nan korkeudelta oli 46 ,9 cm ja 6 rretrin korkeu:lelta 41 cm. Oksattamn suo
ran rungcn pituus oli ll,3 m. 

Pääosa arboretumin havupuista <n jo siinä määrin varttunutta, ettei vesakko 
eikä ruohokasvillisuus tule enää olenaan esteenä puitten kasvulle . Jos eivät 
poikkeuksellisen ankarat talvet, kasvitaudit tai tuhohyfuteiset aiheuta tu
hoja arboretumissa, pitäisi puilla jo näinkin pitkälle varttuneina olla 
kaikki menestymisen ll\3.hdollisuu:let. 

Sullmary: Cmifer plantatims in I.arpäälä, South Härre 

The Arboretum at Sotavalta Manor in Lempäälä, 5a.lthem Finland, \o,aS 

established in 196l, w:ith the planting of SS ~ rob.lr saplings. Later, 
ll\3.inly in the 1970-s the plantatim \o,9S expanded using nany canifers , for 
instance 170 seedlings of Abies balsarrea, 115 seedlings of Pinus ~ and 94 
seedl.ings of Pseudotsuga meilZiesii anong others. Notes on the thriving of 
abo..It 40 conifer species is given together w:ith the origin of the materia! 
used, the year of planting, height, diameter and the n\lll"ber of trees . 
Vigorous brushw:xxi of Sorb.ls aucuparia, Alnus incana, Prunus padus, Acer 
platanoides, Salix spp., Betula pendula, !!· ~ and Frangu1a alnus 
has retarded the growth of allrost all cmifers. Hares, voles and severe 
winters also caused damages. 
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AUNE KOPCNEN 

KESÄN 1984 KOI'IMAAN RETKEILYLTÄ 

Kauniina lauantaiaamuna , 16. päivänä kesäkuuta noustiin bussiin M:tsätalon 

pihassa. Puheenjohtaja M3x . Hagnanin selostuksen myötä matka alkoi kohti 

Nurmijärven Kiljavaa . Siellä pysähdy:inne rehevään lähteikkönotkoon, ja heti 

alkajaisiksi rroni jalka kastui aamunkosteissa ruohoissa tai lähteen silmäk

keissä . Lähdekasvien joukosta tunnist:inne ainakin seuraavat lajit: 9alitun 

odorattun , Stellaria nerrortun, Chrysosplenitun alternifolitun ja Scirpug

sylvaticus . Notkon rinteillä kasvoi Equisettun hyernale sinivuoken ja ketunlei

vän ohella . 

Nurmijärveltä matka jatkui Hattulaan, kohti Ellilän kartanon mailla sijait

sevaa kynäjalavalehtoa . Ellilän pihapiiristä kulj:inne jalan varsinaiseen 

lehtoon. Peltojen vieritse kulkevalla polulla si.J.Jrä kiintyi kauetpana järven 

rannassa kasvavaan pylväshaapariviin ja haapojen välistä siintävään kirkon

torniin . Perillä jalavalehdossa totes:inne kynäjalavan lehtien nuodon ja kar

heuden vaihtelevan melkoisesti etenkin verrattaessa vesalehtiä latvuksen 

lehtiin . Vaikka lähes kaikki hedelrnykset olivat varisseet, löytyi sieltä 

täältä pitkäperäisiä pähkylöitä karvaisine siipipalteineen . 

Ellilästä ajo:inne Lamnin biologiselle asemalle . Siellä nautitun loonaan jäl

keen tutustu:inne aseman istutuksiin . M:itä opasti paikkakunnan dendrologian 

spesialisti Kari Severi . Larrmin vanhan pappilan aikuisten lehtikuusten , saar

nien , lehnusten, tanrnien ja pihtojen alla oli hyvä sateensooja , ja saato:inne 

rauhassa perehtyä asernan uudercpiin istutuksiin Tapio Lindholmin kirjoituksen 

Kuva l. Sippolan metsäkoulun pihapuita . 

Fig . l. Conifer plantations lining the yard of Sippola Forest School. 

Aune Kop:nen, M=tsänhoitotieteen laitos, Unionink. 40 B, 00170 Helsinki 17 . 
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Kuva 2 . Max. Hagnan jälke-
1äisineen Halla- Sir:polan 
Hevoshaassa. 

Fig . 2 . President of the 
Dendro1ogical Society Max. 
Hagnan arrong the Populus 
tremula x P. tremuloides 
trees hybridized by hirnself 
in 1950- 1951. 

Kuva 3. I.epchetki Mustilassa. Kuvat 1-3: Juhani Virkkunen . 

Fig . 3 . !b= of rest in M..lstila arl:loreturn. PhJtos 1 - 3 by Juhani Virkkunen . 
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Kuva 4 . Pinus aristatan ist:ut:us,is
tuttajana Peter Tigerstedt . 

Fig . 4 • Pinus aristata is planted by 
Peter Tigerstedt in MJstila arbore
tum. 'lhe seed Yas received by William 
B. Critchfield, U. S.A . 
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Kuva 5 . Taimen kaste, kastajana 
Ja.mi Mikola . Kuvat 4- 5 : Anne 
M3kynen. 

Fig. 5 . The seedling is Yatered by 
JOlmi Mikola. Photos 4- 5 by Anne 
Mäkynen . 

(Sorbifolia 13 ( 1~ 1983) avulla. Näitä ovat !llll . uskCI!Bttatan liuskp.lehtin61 
harrraaleppä (Alnus incana 'Angustissina ~) sekä Aesculus octandra ja AJ:;er 
~· ----- --

Seuraava kohteemre oli Asikkalassa . Asikkalassa laskeuduimre bussista ja nän
tykankaalta puronvarren saniaislehto::>n . Hieskoivujen seassa kasvoi siellä 
täällä vaahteraa ja lehnuksia sekä nuoria saamia (n. 3- 7 rn) , varsinaiset 
isot saarnet jäivät löytyrnättä . Pienillä niittyaukeilla kukki kullero . 
Ankarat ukkosenjyrähdykset vauhdittivat meidät taas matkaan kohti SiJ;POlaa. 
Ef>äselväksi jäi , näimrekö bussin ikkunasta Jaalan l<atEan katajan vai ernre-
kö sittenkään nähneet; sensijaan Valkealassa Oravalan ta!llllikasvusto nähtiin 
aivan varmasti. 

Illansuussa saavuirrrre SiJ;POlaan, TehdasplU Oy:n Si];p:>lan rretsäkallulle . 
'futustuen pihapiiriin , sauooen ja istue1 takkatulen ääressä päätirrrre ret
ken ensi!mäisen päivän . 

Sunnuntaiaamuna , 17 .6 . isäntänrre tarjoaman herkullisen aamiaisen jälkeen 
tutustuirrrre tmsin metsäkoulun "nuseoon". M.lsean erikoisuus en valtava nootto
risaha, jota käyttärrään (1920 luvulla) tarvittiin kaksi miestä . Sitten kul
jirrrre Halla- SiJ;POlan ns . Hevoshaan retkeilypolkua . Paitsi ulkolaisistutuk
set näirrrre !llll . samanikäisen hoidetun ja hoitarnattaran rretsikcn ercn sekä 
Max. Hagmanin vv . 1950-51 risteyttänä..t hybridihaavat. 
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Retki jatkui Elirl'äelle, M..istilaan. Siellä saimne parhaan mahdollisen qJpaan, 

Peter Tigerstedtin , joka esitteli kierroksen alussa talonsa seinustan köyn
nökset, rrrn. ~ alban (CU=bitaceae) ja Actinidia kolan.ik~ sekä kivi
nuurin suojassa kasvavat viiniköynnCkset. Retken ajankohta oli valittu niin, 
että näkisi.mre M..Jstilan Rhododendranit kukassa. Paras kukinta-aika oli kui
tenkin ohi, olihan kevät tavattanan aikainen tänä vuonna. M..itta näi.mre kai
ken rrn.run , esirn. kuinka mäntyverhop,mston suojassa saattavat menestyä niinkin 
eksoottiset p.1ut kuin Magnolia sieboldii (kukassa), Juglans mands::hurica, 
Cladrastis lutea sekä erilaiset vaahterat, pyökit ja hemlokit . Tämän retkei
lyn nuistoksi istutettiin M..Jstilaan uusi taimi: Pinus aristata. Sen sienen 
on saatu U. S . A. : sta , Willian B. Critchfieldilta, joka en naailman parhaita 
mäntytutkijoita . Kalifornian , Nevadan, Utahin, Arizonan, Coloradon ja New 
Mexican osavaltioissa Pinus aristata voi elää 5000-vuotiaaksi. Qralle tai
ITEllemre toivoti.mre vaatirnattorrasti 1000 vuoden ikää. Kierrd<sen jälkeen nau
ti.mre Irna. Tigerstedtin valmistamat särrpylät kahvin ja teen kera . Matkan 
dendrologinen osa oli päättynyt . Jäljellä oli kotirnatka, jonka katkaisi vain 
päivällinen I.oviisassa. 

Dendrologian Seuran kotimaan retki onnistui täydellisesti, kiitokset siitä 
järjestäjille, isännille ja anännille sekä Max. Hagrranille, joka selosti 
kohteita bussissa ja paikan päällä. 

R.efort of the Dendrological Society-s Su!T1rer Ex=sion in Finland 

VUODEN 1985 MATKAT 

EN SI KESÄN ULKOMAANMATKA JÄRJESTETAAN ESPANJAAN 
ALKUK ES ÄSTÄ , MATKA KESTÄISI 7-10 PÄIVÄÄ, 

KOTIMAAN MATKA ON LOPPUKESÄLLÄ, KOHTEEKSI 
VAL ITTIIN suuNTA KuoPio- IISALMI - KAJAANI, 
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!APPI - VAIN M)>}nyÄ JA KOIVl.lA - VAIKO DENDROI.J:GINEN PARATIISI? 

Yllänainitulla rotolla järjesti pohjoismainen arboretumto.imikunta (Ks. 
DSr 3/76) retkeilyn ja Lapin dendrologiaa käsittelevän kcnferenssin ~otsin 
Lappiin 25 .-29. kesäkuuta . Retkeily alkoi T..Junajasta ja päättyi Gällivaaraan 
600 km pohjoiserrpana 1 jd<a sija.itsee jo 96 km napapiirin pohjoispuolella . 

Ensinrnäisenä päivänä tutustuttiin Rfuäcksdalenin koeasem:Ula Pohjois
~otsista kerättyihin pensasruusuihin ym. p.ru- ja pensaskantoihin1 laa
joihin Taxus- ja Potentilla fruticosa-lajisto kokeisiin sekä parhaimnil-
laan polvenkorkuiseen tarharresirrarjaan (Rubus x stellarcticus). Pitkin Il'at
kaa saatoinlne ihailla parhairrm3.ssa kukinnassa olevia pensasruusuja1 kuusa
mia ja syreeneitä. t-Eilläkin yleisen puistosyreenin (Syringa x ~~ ruots. 
Norrlandssyren) lisäksi nähtiin m . isal:.ellan- (.§_ . x prestoniae) 1 kaari-
(.§_. x josiflexa) 1 unkarin- (.§_. josikaea) ja villasyreeneitä (.§_. villosa) . 

Nämä niin rreillä kuin Ruotsissakin unkarinsyreeneinä kaupatut syreenit ovat 
härrtnästyttävän kestäviä. 

Powelllajeja m Pd1jois- Ruotsissa yllättävän vähän . Palsarni.pcppelia 
(P . balsarnifera 'Elmgata~ 1 ruots . Jämtlandspcppel) nähtiin reyös vanhoina 
pUina aina M3.lnbergetille saakka Gällivaaran pohjoispJolella . UUmajan yli
opiston uusilla ja laajoilla istutuksilla nähtiin m . mtari~ia ja 
"M:l.aherran PJistossa" oli kanea kartanc::npo[:peli (P. x balsamifera 
'Hortensis~) ja erään kadun varrella oli mahtavat-rivistöt laakerip::ppelia . 

Kuva l. Pd1jois-Ruotsissa käytetään yleisesti näin ek=ttista pensasaita
kasvia leikattuna pensasaitana. Kyseessä m kotipihlaja (Sorl:us aucupa.rial. 
- Vindel 26 .06 . 1984 . Valok . G..mny Larssm. 

Fig. 1. In Norland1 Northern Sveden Sorb..ts aucuparia is quite often used as 
cutted hedge .-Vi.OOel 26 . 06 .1984. Photo G..mny Larsscn . 
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Puistojen lisäksi saatiin tutustua alkuperäiseen luontoon. Pitkään matkat
tiin valjastanattaran Vindelälvenin vartta pitkin ja ITEtsässä poikettiin 
rrrn . Reivoreservatin luonnonsuojelualueella, jonka palanut ITEtsä teki mei
hin voimakkaan vaikutuksen. 

Tutustu.i.nrne Ieyös 1977 alullepantuun Arboretum Norr~ iin derrlrologi C. G. 
'Ihögersenin johdolla. Arboretum sijaitsee 10 Jan Uumajasta pohjoiseen Uuma
janjoen varrella jyrkällä ja suojaisella S- rinteellä. Arboretumista on 
juuri ollut kirjoitus "Hemträdgården" - lehdessä (2/84). Tutustuinn'e jo pe
rustettuihin Pohjois-Arrerikan itä- ja länsiosien istutuksiin , I!Utta alulla 
olivat Il!{Ös Itä-Aasian ja Eurocpan osastot . Arboretumille on varattu aluet
ta 30 ha. Suunnitteilla ovat rrrn. Norrlannista kerättyjen p..ru- ja pensaskan
tojen kokoelma . 

Paluumatkalla teirrrre yhdessä Max . Hagmannin kanssa luetteloa 1-brjärv-nimi
sen paikkakunnan p.~u- ja pensaskasveista junaa odotellessa. Vaikka emre 
kaikkea varmaankaan huc:m3!ll1eet, löytyi tältä Karungin korkeudelta sijait
sevalta pikkupaikkakunnalta yli 50 p.~uvartistaksmia, rrrn. kareita 
"jämtlanninpcppeleita" -Samaa poppelia Ieyös leikattuna pensasaitana (!), 
8 erilaista pensasruusua, 5 syreenilajia jne . 

Kuva 2. Retkeilyn osanottajia Jokkrrokin p.ri.stoihin tutust:urrassa. 
Kuvassa rrrn. vasermalla Sören ödum, Hörsrol.min arboretumista Tanskasta, 
keskellä Max. Hagrcan ja oikealla Elin Tilren (Bodö, Norja). 
- Kuva: P . Alanko . 

Fig. 2. Scme excursion participants at Joklanokk . Ch the left Sören ödum, 
Max. Hagrcan in the middle , and Elin Tilren en the right . - Fhoto by 
P. Alanko . 

An excursion in SWedish Lapland.- Pentti Alanko . 
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OMENAN VUOSI 

Metsäomenapuun vuosi on päättymässä ja on aika antaa tilaa kata 
jalle , mutta sitä ennen vielä katsaus omenan vuoden tapahtumiin . 
Dendrologian Seuran vuoden puuidea on tänä vuonna saanut poik
keuksellisen laajaa huomiota. Metsäomenapuusta on kirjoitettu ja 
kuultu varsin monilta eri tahoilta , viimeksi Suomen Biologian 
Seuran Vanamon kokouksessa . Useat tiedottajat näyttävät omaksu
neen vuodenpuu-teeman käyttöönsä. Seuramme voi olla ylpeä ideas 
taan ja ottaa kiitollisuudella vastaan saamamme julkisuuden . Vuo
den puu-ideamme tunnetuksi tekemistä kannattaa jatkaa ja laajen
taa . 

Metsäomenapuusta on lehdessämme kirjoitettu useampaankin eri ot
teeseen eikä tämäkään numero tee poikkeusta ja lisää on tulossa 
vielä ensi numerossakin . Lisäksi metsäomenapuusta on kirjoitettu 
Suomen Luonnossa ja vastaavassa ruotsinkielisessä Finlands Natur 
lehdessä . Edellämainittuja kirjoituksia on siteerattu ainakin 
kahdessa sanomalehdessä , Satakunnan Kansassa sekä hieman yllät
täen , ottaen huomioon metsäomenapuun levinneisyyden , Etelä
Saimaassa. Onpa vuoden puu saanut julkisuutta myös eetterissä , 
ainakin eräässä radion ajankohtaislähetyksessä kerrottiin tästä 
maass amme harvinaisesta ja ainoasta luonnonvaraisesta omenapuus 
ta . Lisäksi vuoden puu-julistetta on sellaisenaan käytetty eräis
sä erityisryhmi lle tarkoitetuissa lehtisissä ja kirjasissa . 

Vuoden aikana on ilmestynyt varsin monipuolisia , yleensä omenapui 
hin liittyviä artikkeleita , mm. koristeomenapuista , omenapuula
jeista ja -lajikkeista sekä niiden viljelyksestä Suomessa . Näiden 
mukaan omenapuut osoittautuivat kuuluvan perinteisesti kotipuu
tarhaan , mutta ne näyttävät soveltuvan yhtä hyvin myös viherra
kentamiseen , puistoihin , hautausmaille , koulujen pihoihin ym . 
Lisäksi olemme saaneet tietoa omenapuiden tuholaisista. Tulossa 
on vielä yhteenveto metsäomenapuu-tutkimuksen tämänhetkisestä ti 
lanteesta. 

Tämänvuotiseen vuoden puuhun on liittynyt myös yleisökysely , jos
sa tiedusteltiin havaintoja metsäomenapuusta ja sen kasvupaikois
ta . Kyselyyn vastasi 24 henkilöä , joista muutamilla oli useampi 
puuhavainto . Vain kaksi havaintoa osoittautui aidoksi metsäome
napuuksi ja viidessä tapauksessa kaivataan lisänäytteitä määr i t 
tämisen varmistamiseksi . Kaikenkaikkiaan 17 tapausta osoittautui
vat villiytyneiksi tarhaomenapuiksi . Lisäksi oli kaksi vastausta , 
joissa lähettäjät kertoivat yleisesti metsäomenapuun esiintymises 
tä retkialueillaan . Kysely osoitti sen , että metsäomenapuu ei ai
na ole mitenkään helppo tuntea eikä sitä enää liene Manner - Suomen 
alueella , koska sieltä ei ole tiedossa yhtään luotettavaa havain
toa . Kaikki kyselyn varmat metsäomenapuuhavainnot sekä lisätieto
ja kaipaavat havainnot ovat metsäomenapuun levinneisyyden reuna
alueelta ja siten varsin arvokkaita tietoja . Suurkiitos kaikille 
kyselyyn vastanneille . Lisähavaintoja metsäomenapuista otetaan 
edelleen kiitollisuudella vastaan . 

Risto Murto 
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SYYSKOKOUKSEN ANTIA 

On torstai 22. marraskuuta 1984 ja istun Karjalatalon kabinetissa 
ympärilläni 43 henkilöä . Samoja tuttuja kasvoja kuin vuosi sitten. 
On Dendrologian Seuran syyskokous ja pikkujoulut. - Puheenjohtaja 
Max.Hagman toivotti läsnäolijat tervetulleiksi . Tarjolla oli kah
via ja vuoden puun mukaisesti omenapiirakkaa, jonka hillo ei kui
tenkaan ollut metsäomenista tehtyä. Minun oli tarkoitus yllättää 
pikkujoulunviettäjät tuomalla mukanani metsäomenahyytelöä , mutta 
tämän vuoden erittäin niukan ja huonolaatuisen omenasadon takia 
jätin sen tekemättä (Hyytelö olisi muistuttanut enemmän omenaso
setta kuin omenahyytelöä). Toinenkin yllätys jäi kokematta : Viran
omaisten määräysten takia omenaviinimaistiaiset jäivät pitämättä. 
Kaiken tämän lisäksi kyseiset omenapiirakatkin loppuivat kesken: 
Osa sai sen tilalle tavallisen viinerin ja viimeiset saivat tyy
tyä joulutorttuun . 

Uutena ohjelmanumerona olivat arpajaiset, jonka pääpalkintona 
oli vuoden puun, metsäomenapuun taimi . Taimen oli lahjoittanut 
Bo Knape, Kiitos! Onnettaren , Leena Hämet-Ahdin nostaman voittoar
van omisti Sampsa Aaltio. Onnittelut; ja kyllähän se korikin sit
ten aikanaan metsäomenista täyttynee niinkuin arpajaisten pääpal
kinnoksi ensin luvattiin . Muu ohjelma oli totutunlainen. Anne 
Mäkynen esitti kuvia seuran kotimaan retkeltä, jonka kohokohtana 
oli Pinus ar i statan istutus (ks. tarkemmin Sorbifolia 3/1984: 
145 -~ Viimekesän ulkomaanmatkalta kuvia näytti Aulikki 
Kauppila . Ruotsi on dendrologisena retkikohteena kuulemma huomat
tavasti mainettaan parempi ja maisema on meille oletettua vieraam
paa . Retkikohteina näytti olleen arboretum, arboretum, suuri tammi , 
arboretum , suuri pyökki, arboretum . .. Oli toki muutakin . Kannetta
va penkki herätti ihastusta ja keskustelua. Tuollainen pitäisi 
hankkia . Helppo siirtää ja pysyy kuivana sateeltakin. 

Illan kolmantena esitelmänä oli 'puiseva' juttu metsäomenapuusta 
ja vähän muistakin omenapuista Pentti Alangon tuttuun huumorityy
liin . Pakinaan mahtui toki vakavampaakin asiaa . Mitenkähän koris 
teomenapuiden yleistyminen tulee vaikuttamaan metsäomenapuukan
taamme? Risteytyvätkö nekin keskenään? Jos näin on , niin metsä
omenapuun tunnistaminen vaikeutuu entisestään, sillä koristeome
napuissa on myös kaljuja lajeja ja onhan kaljuus juuri metsäomena
puun tunnusomainen piirre. 

Tietysti tilaisuudessa julkistettiin vuoden 1985 puu : Kataja. 
Mitähän kaikkea saamme kuulla tai maistella meille kaikille niin 
tutusta katajasta? Sen saamme nähdä ensi vuonna . Päätteeksi so
pi hyvin puheenjohtajan Max.Hagmanin valitsema runo katajalle . 
- Risto Murto. 
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MAIRE PYYKKÖ 

METSÄOMENAPUUN PUUAINEKSESTA 

Metsäomenapuu on matala pensas tai pienehkö puu , joka vain par
haissa tapauksissa saattaa meillä kasvaa 8 - 10 m: n pituiseksi . Puu
maisenakin sen runko on lyhyt ja mutkainen , vanhemmiten usein ont
to. Latvus on laaja vahvoine harittavine oksineen. Kun metsäomena
puu lisäksi alkaa olla harvinainen on sillä puutavaran tuottajana 
korkeintaan vain paikallista merkitystä . Ehkä tästä johtuu , että 
monissa keskeisissäkin puuanatomian määrityskirjoissa samoin kuin 
puuteknologiaa ja puun käyttöä koskevassa kirjallisuudessa siitä 
on korkeintaan lyhyt maininta. 

Tätä kirjoitusta varten on tutkittu metsäomenapuun (Malus 
sylvestris Miller) runko- ja oksapuuta , tarhaomenapuun (M . x 
domestica Borkh . ) runkopuuta ja paratiisiomenapuun (M . pumila 
Miller) oksapuuta . Metsäomenapuun puunäytteet ovat peräisin 
Dragsfjärdistä , Brändöstä (Marja Koistinen & Risto Murto 3153 , 
21 . 7.1984) , tarhaomenapuun Tvärminnen eläintieteellisen aseman 
alueelta (Risto Murto 3443 , 26 . 8 . 1984) ja paratiisiomenapuun Hel
singin yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta . 

Puun anatomia 

Metsäomenapuun - kuten yleensä omenapuiden - pinta- ja sydänpuu 
ovat eri väriset . Pintapuu on vaaleanpunertavaa , sydänpuun väri 
vaihtelee kauniin punaruskeasta tummanruskeaan . Vuosilustot näky
vät paljain silmin heikosti ja ydinsäteet vain säteensuuuntaisilla 
pinnoilla kapeina , kiiltävinä peileinä . 

Puu on hajaputkiloinen , mikroporinen. Putkilot sijaitsevat vuosi
lustossa melko tasaisesti jakautuneina ja ovat myös kooltaan suu 
rin piirtein samankokoisia . Tällöin vuosilustonrajat havaitsee 
vain siitä , että kesäpuu on kevätpuuta tiheämpää . Kesäpuun kuidut 
ovat paksumpiseinäiset ja luston viimeiset 2-3 kuitusoluriviä ovat 
hiukan litistyneet (kuva 1). Kuivemmilla kasvupaikoilla kaikki 
kesäpuun putkilot voivat kuitenkin olla kevätpuun putkiloita pie 
nempiä (Schweingruber 1983 : 118) , jolloin vuosilustonrajat erottu
vat selvästi . Tällöin kevätpuun vaihettuminen kesäpuuksi on vuosi 
lustoissa jyrkkä ja puu on vain puolittain hajaputkiloinen . Kui 
villa kasvupaikoilla myös vuosilustot ovat yleensä kapeat. Vuosi 
lustonraja on tasainen , ilman erityisiä pullistumia tai aaltomai 
suutta. 

Putkilot . Putkilot ovat yksittäisiä, mutta sijaitsevat toisinaan 
niin lähekkäin , että näyttävät muodostavan parin putkilon jonoja . 
Vain aniharvoin ne todella rajoittuvat toisiinsa. Putkilot ovat 
~erraten pieniä , tangentinsuuntaisen läpimitan ollessa alle 50 rm . 
Aäriviivaltaan ne ovat kulmikkaita , säteensuuntaisesti hiukan soi
keita . Joskus niissä näkyy punaruskeata sisältöä , joka Schweingru
berin (1982 : 124) mukaan on kumimaista. Säteensuuuntaisissa leik 
kauksissa putkilot ovat lähes pystysuorat , tangentinsuuntaisissa 
loivasti kaareilevia (kuva 3). 

Maire Pyykkö , Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos , 
Unionink. 44 , 00170 HELSINKI 
Sorbifo1ia 15 (4 / 1984) 
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Kuva 1 . Metsäomenapuun rungon 
poikkileikkausta. (a) vuosi
lustonraja, (b) kevätpuuta , 
(c) kesäpuuta . Ydinsäteet ja 
puutyppysolut tummasisältöi
siä . Valokuvat : Marjatta 
Salmenkallio. 

Fig 1 . Transversal section 
of the stem of crab apple. 
(a) boundary of annual 
ri ngs , (b) earlywood , (c) 
latewood. Cells of the rays 
and axial parenchyma are 
dark-stained. Photographs 
by Marjatta Salmenkallio . 

Kuva 2. Metsäomenapuun rungon säteensuuntaista leikkausta hetero
geenisen ydinsäteen kohdalta. (2) yksiaukkoisia perforaatiolevy
jä, (b) porrasmainen perforaatiolevy, (c) putkilon kumimaista 
sisältöä. 
Fig. 2. Radial section of the stem of crab apple showing a 
heterogeneous ray. (a) simple perforation plates , (b) a 
scalariform perforation plate, (c) gummy infiltration of vessels . 
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Putkilosolut ovat 300-600 pm pitkiä. Niiden väliset perforaatiot 
eivät ole aivan solujen päissä , joten kumpaankin kärkeen jää pie
ni terävä nipukka . Perforaatiot ovat putkiloiden säteensuuntaisil
la seinillä ja sijaitsevat suunnilleen samalla korkeudella (kuvat 
2 , 4) . Perforaatiolevyt ovat vinoja , soikeita ja vallitsevasti yk 
siaukkoisia. Pienemmissä putkilaissa saattaa satunnaisesti olla 
myös porrasperforaatioita , joissa on vain 1-5 pienaa (kuva 2) . 
Vielä harvinais e mpia ovat verkkomaiset perforaatiolevyt (kuva 5) . 
Molempia tyyppejä löytyi myös ~ pumilan oksapuu5ta,~ x domesti
~ runkopuusta vain porrasmaisia perforaatiolevyjä. Kirjallisuu
dessa en tavannut kummastakaan tapauksesta aikaisempia mainintoja 
omenapuulla. Sen sijaan eräillä muilla Rosaceae-heimon puuvartisil 
la kasveilla esiintyy harvinaisesti porrasperforaatioita (Greguss 
1959), pihlajalla (Sorbus aucuparia) satunnaisesti molempia 
(Grosser 1977 : 170) . ------

Putkiloiden seinämät ovat keskipaksuja. Joissakin putkilaissa nä
kyy heikosti kierremäisiä, suunnaltaan hieman vaihtelevia seinä
paksunnoksia (kuva 4). Putkiloiden kaikilla seinillä on huokosia , 
jotka vaihtelevat kooltaan ja tyypiltään sen mukaan, millaisiin 
soluihin putkilot rajoittuvat . Kuitutrakeidien viereisissä seinis 
sä esiintyy yksittäin laajapihaisia rengashuokosia , joiden huokos 
aukko on linssimäinen . Tylppysoluihin rajoittuvissa kohdissa on 
tiheässä pieniä rengashuokosia, joiden huokosaukko on yleensä vaa 
kasuora . Ydinsäteisiin johtavat huokoset ovat puolestaan yksinker 
taisia ja kooltaan verraten suuria (kuva 4). 

Puussa on myös kapeita, trakeidimaisia putkiloita . Niiden solukär
jet ovat pitkäsuippuiset , joten soikeat perforaatioaukot jäävät 
kauas kärjistä . Seinäpaksuudeltaan trakeidimaiset putkilot ovat 
avarampionteloisten putkiloiden kaltaisia. 

Perussolukko. Omenapuun kaikki kuidut ovat kuitutrakeideja . Ne 
ovat teräväsuippuiset ja - varsinkin kesäpuussa - melko paksusei
näiset . Kuitujen pituus vaihtelee 0 , 8-1 , 5 mm, läpimitta 15-25 p m. 
Sekä säteen- että tangentinsuuntais~lla seinillä on melko runsaas
ti rengashuokosia. Huokospihat ovat säännöllisenmuotoisia pyöreitä 
tai soikeita ke hiä, huokosaukot vinoja, rakomaisia tai linssimäi
siä, huokospihan pituisia tai pitempiäkin. 

Puussa on runsaasti pitkittäistylppyä, joka solujensa tumman si
sällön vuoksi on helposti havaittavaa. Tylppysolut ovat verraten 
paksuseinäiset ja sijaitsevat pitkinä pystyjonoina. Puun poikki
leikkauksessa ne näkyvät yksittäisinä soluina tai pieninä solury
kelminä tai lyhyinä, tangentinsuuntaisina nauhoina kuitusolujen 
välissä (kuva 1) . Parenkyymi on tyypiltään siis apotrakeaalista 
hajatylppyä. Joissakin soluissa on kuutiomaisia tai prismamaisia 
kiteitä, monissa soluissa voimakkaasti värjäytyneitä varastoainei
ta, jotka pyyhkäisyelektronimikroskoopilla näyttävät pyöreiltä 
jyväsiltä . 

Ydinsätee t. Ydinsäteet ovat 1- tai 2-rivisiä (kuva 3), vain anihar
voin yksi tai kaksi solukerrosta ydinsäteen keskellä saattaa olla 
3- tai 4-rivisiä (Greguss 1959). Ydinsäteiden korkeus vaihtelee 
1-30 solukerroksee n, mutta ne voivat olla korkeampiakin, jos kaksi 
päällekkäistä ydinsädettä yhtyy. Ydinsäteen keskellä tylppysolut 
ovat pitkiä vaakasoluja, reunasolut ovat usein lyhyempiä , neliö
mäisiä tai jopa pituuttaan korkeampia (kuva 2) . Ydinsäteet ovat 
Siis enemmän tai vähemmän heterogeenisiä . Poikkileikkauksessa so-
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Kuv a 3. Metsäome napuun rungon t a nge ntinsuunta i s ta leikkausta . 
Tiheässä olevia yksi - ja kaksirivisiä ydinsäteitä, putkilot hiu
kan kaareilevia . (a) kesäpuuta, (b) kevätpuuta . 

Fig. 3 . Tangential section of the stem of crab apple showing uni
and biseriate rays and slightly curved vessels . (a) latewood, 
(b) earlywood . 

lut ovat useimmiten pyöreitä , harvemmin nelikulmaisen soikeita . 
Vain reunasolut saattavat olla soikeita, ulomman reunan suipetes
sa kiilamaisesti (kuva 3). 
Ydinsäteet kulkevat vuosilustonrajan yli lähes muuttumattomina . 
Joskus ne ovat niin tiheässä, että niiden väliin mahtuu vain yksi 
kuitutrakeidirivi. Putkiloiden kohdalla ne saattavat hiukan kaar
tua . 

Ydinsäteiden kaikki solut ovat tylppysoluja . Ne ovat jokeenkin 
paksuseinäisiä ja tiheään huokoselliset. Putkiloihin rajoittuvil
la seinillä huokoset ovat suurempia kuin solun muilla seinillä. 

Puun anatominen rakenne on kaikilla tutkituilla omenapuilla n11n 
s amanlainen , että niitä on mahdotonta erottaa sen perusteella toi
s i s taan . Hyvin samantapainen on anatomialtaan kirjallisuustieto
jen perusteella myös läheinen sukulainen, pää r ynäpuu (Pyrus 
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Kuva 4 . Metsäome napuun ru ngo n säteensuuntaista leik kausta . Kolme 
putkiloa (A) , joissa yksiaukkoinen perforaatiolevy (a) , (b) tylp
pysoluihin johtavia rengashuokosia , (c) kuitutrakeideihin johta
via rengashuokosia , (d) ristikentän huokosia, (e) kierrepaksunnok
sia . (B) kuitutrakeideja , joissa vinot huokosaukot . 

Fig . 4. Radial section of the stem ofcrab apple showing three 
vessels (A) with simple perforation plates . (a) perforation rim , 
(b) border pits to a xial parenchyma cells , (c) border pits to 
fiber tracheid& , (d) ray crossing , (e) fine spiral thickenings . 
(B) fiber tracheids with oblique pit apertures . 

communis) (Greguss 1959 , Grosser 1977, Schweingruber 1982) . Puu
anatomiset erot näiden kahden lajin välillä ovat pikemminkin mää
rällisiä kuin laadullisia . Niinpä päärynäpuun ydinsäteet ovat ti
heämmässä . Ne ovat homogeenisiä ja niiden joukossa on enemmän 
3- rivisiä ydinsäteitä kuin omenapuulla. Putkilot ovat hiukan pie
nempiä ja niitä on runsaammin. Varsinkin tangentinsuuntaisissa 
leikkauksissa putkilot näyttävät kiemuraisemmilta . Päärynäpuun 
putkilaissa ei ole tavattu porras- ja verkkomaisia perforaatiole
vyjä . Nämä erot ovat kuitenkin useissa tapauksissa riittämättömiä 
vakuuttaviksi lajipiirteiksi (Grosser 1977 : 166) . Parhaiten omena
ja päärynäpuun erottaa siitä , että päärynäpuulla pinta - ja sydän
puu ovat lähes samanväriset , mutta omenapuulla sydänpuu on pin t a
puuta selvästi tummempi . 
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Käyttö 

Kuva 5 . Metsäome
napuun rungon sä
teensuuntaista 
leikkausta. Put
kilo , jossa verk
komainen perforaa
tiolevy. 

Fig. 5 . Radial 
section of the 
stem of crab apple 
showing a reti
culate perforation 
plate between two 
vessel segments . 

Omenapuu on kovaa ja raskasta puuta . Tiedot puun keskimääräisestä 
painosta kuivana vaihtelevat 0 , 67-0,76 g / cm3 (Gayer 1939, 
Trendelenburg & Mayer-Wegelin 1955, Guggenblihl 1963, Salmi 1978). 
Puuaines on sitkeää , taipuisaa , heikosti kimmoisaa, lujaa ja tii 
vistä . Se on lähes kiillotonta , mutta kauniin värinsä vuoksi eri 
laisissa puutöissä varsin arvostettua. Puu kutistuu kuitenkin huo 
mattavasti ja pyrkii helposti kieroutumaan ja halkeilemaan (Salmi 
1978) . Sen vuoksi omenapuuta tulisikin käyttää vasta kun se on 
läpikotoisin kuivunut (Guggenblihl 1963). 

Ihminen on tuntenut metsäomenapuun ainakin jo kivikaudella . Metsä
omenaa lienee hautalöydöistä päätellen syöty Pohjolassa mesoliit
tisellä kaudella ja neoliittisistä kaivauksista on löydetty puna
ruskeata puuta , jota on käytetty työkalujen ja lusikoiden valmis
tukseen . Ei tiedetä varmasti onko se omenapuuta, mutta joka tapauk
sessa kyseessä on Pomoidae -ryhmän puu (Schweingruber 1982 : 124) . 

Nykyisin omenapuun pääkäyttäjä on taideteollisuus (Guggenblihl 
1963) . Puuta on helppo työstää kaikilla työkaluilla ja sekä puun
leikkaajat että sorvaajat tekevät siitä kauniita ja hyödyllisiä 
esineitä. Sitä käytetään paljon myös puupiirroslaattoina. Se sopii 
oivallisesti puuvartisten työkalujen valmistukseen ja monet kal 
lisarvoiset , puuleikkauksin somistetut arkut ja rasiat on tehty 
omenapuusta. Petsit ja lakat imeytyvät puuhun nopeasti ja tasaises
ti ja sitä on helppo kiillottaa (Salmi 1978). 

Summary: Wood anatomy of crab apple (Malus sylvestris Miller) 

The sapwood of crab apple is reddish white, the heartwood reddish 
brown to dark brown. The wood is diffusely porous, rarely semi
diffusely porous . Pores are very numerous, small and polygonal; 
usually quite uniform in size, fairly evenly distributed and 
arranged solitarily within theannual ring.The vessel segments 
taper to ligulate ends; thus the oblique, elliptical perforation 
plates are at some distance from the ends . Perforation plates 
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are generally sirnple or occasionally scalariforrn with few bars , 
very rarely even reticulate . Sorne vessels have fine spiral 
thickenings , and rnost heartwood vessels have gurnrny infiltration . 

The fibre tissue of the wood is cornposed of thick-walled fiber 
tracheids ; libriforrn fibers are lacking . The axial parenchyrna 
is rather abundant . Its arrangernent is apotracheal-diffuse. Sorne 
parenchyrna cells include calciurn crystals. 

Rays are close to each other . They are hornogeneous to sornewhat 
heterogeneus , uniseriate to biseriate , very rarely triseriate . 
The height of the rays varies frorn l to 30 cel]s. 

The wood of crab apple is rather heavy and hard , strong in 
bending ; it also works well in tools . The most important uses 
of the wood are wood carving, xylography and turning. In Finland 
the utilization is insignificant , because of the shortage of raw 
material. 
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Helsinqin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan eliömaailma I 
(- Kasvitieteellisen puutarhan 150 vuotisjuhlakirja) on saatava
na hintaan 20 ,- (postikuluineen) . Tilaukset osoitteella Kasvitie
teellinen puutarha , Unioninkatu 44, 00170 Helsinki 17 , puh . 
90 - 650188 . Julkaisussa on yhteensä 136 sivua ja 12 kirjoitusta, 
mm . Leena Hämet - Ahdin kirjoitus "Kasvitieteellisen puutarhan pop
pelit". 
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KIRJALLISUUTTA 

Nilsson , G. 1 983 ; Lövträd och buskar . - Svensk Byggtjänst . 
Stockholm. SKR . 260 ,-

Ruotsissa on ilmestynyt puita ja pensaita käsittelevä kirja , jon 
ka kannessa luvataan: "En växtatlas över alla de lövträd och buskar 
som finns att få i Sverige med deras egenskaper och krav på 
växtbetingelser" . Kirjan on kustantanut Svensk Byggtjänst ja se 
on aikaansaatu Ruotsin taimitarhojen yhdistyksen myötävaikutuksel
l a . Kirjassa on esitelty 600 kasvia ja niistä on 300 kuvattu piir 
roksin, joka on yleensä l ehdestä , j oskus myös talvioksasta. Teksti 
on hyvin tiivistettyä ja siinä mainitaan seuraavia asioita : Kasvu 
tapa, silmut , l ehdet , kukat , kasvupaikka, kestävyys sekä mihin 
tarkoitukseen ja minkäkokoisena ko. kasvilajia on myynnissä. Lo 
pussa on taulukkomaisesti esitettyinä samoja asioita eri kasveis
ta . Kirjan nimistä on melko hyvin ajan tasalla ja siinä on nouda
tet tu Hy l anderin ym . (1977) nimistöä. Meikäläistä aitaorapihlajaam
me e i kirjan mukaan olisi lainkaan myynnissä vaan viitataan ameri
kanorap ihlajaan (Crataegus intricata), joka on toinen laji, joskin 
me illä hyvin harv inaine n . Poppelilajisto eroaa myös siitä mitä 
meillä on tarjolla . 

Kirjan suuri koko ja tuhlaileva taitto hämmästyttää . Se selittyy 
sillä, että on haluttu tehdä pi irrokset luonnollisessa koossa. 
Ilman sitä olisi kirjan saanut huomattavasti pienempään kokoon 
ja halvemmaksi. Nyt se ei oikein sovellu maastokäyttöön , mutta 
kas v intuntemuks en oppikirjaksi pulpetin ääressä kylläkin . Kirjasta 
on hyötyä kaikille dendrologiaa harrastaville , jotka haluavat pa 
rantaa lajituntemustaan, e li kuten kirjan takakannessa mainitaan : 
"Lövträd och buskar förväntas fylla et länge uttalat behov av ett 
bra hjälpmedel såväl vid inventering och artbestämming som vid 
planering av t.ex . trädgårdar och parker ". 

Kirjaa voi tilata osoitteella Svenska Plantskolornas Riksförbund , 
Box 38 , S-2 30 53 Alnarp , Sverige . Sitä on myös myynnissä Akatee 
misessa kirjakaupassa. Ko. yhdistys on julkaissut muutakin alaan 
liittyvää kirjallisuutta ja videofilmejä . Hinnaston saa pyydet 
täessä yllämainitusta osoitteesta. - P . Alanko. 

TALKOOT TAMMISTON ARBORETUMISSA 25 . 8 . 1984 

Tämänvuotine n Tammisten arboretumin savotta oli kerännyt ilahdut 
tavan määrän työhaluisia dendrologeja paikalle työkaluineen . Tänä 
vuonna ehdimmekin raivata pahimpia ryteikköjä alkaen takareunasta 
ja jatkaen itäreunaa aina päärakennukseen saakka. Tammistoon oli 
saapunut myös l ehdistön edustajia , ja seuraavana päivänä olikin 
Helsingin Sanomissa artikkeli oikein viiden kuvan voimal la aihees
ta "Karjalohjan arboretum rapistunut, Tammisten puulajipuistolle 
etsitään uutta omistajaa ". Kiitos tästä lankeaa Karjalohjan kulttuu 
rilautakunnan puheenjohtajalle Tauno Tukkiselle, joka oli kutsunut 
lehdistön paikalle . Näyttää siltä, että vihdoinkin rupeaa jotakin 
tapahtumaan Tammisten arboretumin suhteen . Vaikka olemmekin siellä 
vuosittain raivanneet , on surkeata nähdä maamme runsaslajisin 
arboretumi alennustilassa . Arboretumia perustajansa Gustav Kompan 
aikana hoitanut puutarhuri Eino Eramo oli itkuun puhkeamaisil laan 
kuljeskellessaan siellä nyt . Tulevaisuus näyttää ne todelliset 
tulokset, joihin tämänkertaisen savotan kylvämä siemen tulee itäes
sään kasvamaan . - P. Alanko . 
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För alla växtintresserade 
En Iange efterfr.1gad at las over lövvåxter 
bil!serad pä svenska fOrhållanden år nu 
har . Bo ken ar avsedd for m,nga olika 
kategorier som arbetar med vax ter - i 
ptanukolor och tradgårdsskotor, som 
projekterande tradgards· och landskap5 · 
arlt~tekter, i 1mponkomroll mm. Aven 
tradgårdsamatören kan har finna mycket 
av intresse . 

Vaxtatlasen ska vara tili hjalp sAväl för 

•denufikation av vaxter t ex vid invente
ring som vid vai av va• ter i samband med 
planenng. 

Varje vaxt presenteras systemauskt 
med avseende på vaxtwtt, blad. blom
moiS och lruk ters utseende. blomnmgs· 
tid , hardighet m m och 1llustreras bl a 
med lov i full skala. 

För planenng och vax tva l finns tabell· 
uppstallningar med vaxternas krav pä be -

ungetser - JOtd , ljus, hard•ghet - och 
deras egenskaper som storlek, form, 
blomfarg och blomningsttd . 

Den alfabetiska uppsta ll ntngen, som 
utgår frt~n vaxternas vetenskapliga namn, 
kompl ~lleras av ett regtster over de sven· 
ska benamntngarna. Ordfårklaringar och 
fork tarande bilder reder ut begreppen för 
den t botaniken mindre vai bevandrade. 

rorfattaren 
Gunnar Nilsson ar sedan mln· 
ga lr en valkånd hortonom i 
Sverige och har gett ut en 
mangd böcker inom sitt om· 
rade. Under tAng tid har han 
verkat som lärare i Alnarp 
och dessfårinnan varit inspek· 
tor och föresdndare för Sta
tens plantskolenamnd. Han är 
darför en synnerligen välmeri· 
terad förfanare ti li en bok 
som behandlar tOvträd och 
buskar for svenska forhlllan· 
den . 

-~~af ------------------ :z:~ ----------------
Ku nd- Pris Pris 

An ta 1 Art.nr. ka tegor i ex k 1 . moms i nk 1 . moms 

464 090 SPR - med1. 2 34 :- 28 9: -
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HOLLANTILAISIA DENDROLOGEJA VIERAILULLA SUOMESSA 8.-16.9.1984 

Hollantilaisia dendrologeja vieraili maassamme peräti 60 hengen 
voimalla Vllme syyskuussa. Matkaohjelma näytti sisältävän suurin 
piirtein koko Suomen - niin täydelliseltä se vaikutti. Helsingin 
seudulla he tutustuivat Kaivopuistoon, Tähtitorninmäkeen, Kasvitie
teelliseen puutarhaan ja Tapiolaan. Matkalla kohti Turkua kahden 
päivän aikana olivat tutustumiskohteina Tammisaaren kuuluisat puis
tot ( "the famous parks of Tamntisaari", kuten oli ohjelmassa), Met
säntutkimuslaitoksen puulajipuisto Solbölessä, Viikarin puutarha 
Pohjankurussa , Puutarha~tutkimuslaitos Piikkiössä, Turun yliopis
ton kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa ja Kultaranta Naantalis
sa . Vieraamme kävivät myös Haapastensyrjässä, Mustilassa, Aulangol 
la ja Lepaalla sekä Punkaharjulla. Ehtivätpä he tehdä päivän lento
retken Rovaniemellekin ja tutustua "arktiseen" kasvillisuuteen 
Pohtimolammella . 
Matkalaisia oli opastamassa useita Dendrologian seuran jäseniä, 
mm . seuramme puheenjohtaja usean päivän aikana. Matkan johtajana 
toimi taimistoviljelijä P . L . M. Van der Born (Royal Nurseries Alphons 
van der Born, Oudenbosh). Matkan jälkeen Seuralle lähettämässään 
kirjeessä hän kiittää kaikkia jäseniämme onnistuneen matkan hyväk 
si tehdystä työstä ja toivoo meidän tulevan joskus Hollantiin, 
jossa ei tunnu olevan puutetta arboretumeista eikä muistakaan 
dendrologisista kohteista. Mitä kaikkea Suomessa voi viljellä, 
oli hollantilaisille suuri yllätys, samoinkuin metsävaahteran lois
tavat syysvärit , jollaisia he eivät olleet ennen nähneet.-P. Alanko 

Kuva 1. Hollantilaisia dendrologeja tutustumassa Tapiolan istutuk
siin . Vasemmalla Hollannin dendrologisen seuran puheenjohtaja tri 
H. J . Oterdoom, joka on vaahtera- asiantuntija. Kuva: Pentti Alanko 

Fig . 1 . Dendrologists from Netherlands made a tour to Finland 
during 8 to 16 August, 1984 . Here the visitors are in the garden 
city of Tapiola . On the left , Dr . H.J . Oterdoom, who is a 
specialist on the genus Acer. Photograph by Pentti Alanko . 
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PENTTI ALANKO 

OMENAPUUT (MALUS) POSTIMERKEISSÄ 

Perinteiseen tapaan on vuoden puuta käsitelty Sorbifoliassa mo
nipuolisesti . Aikaisemmin parista vuoden puusta on ollut myös 
filateelinen katsaus, jolloin kuusi- ja vaahtera-aiheiset posti
merkit ovat tulleet esitellyiksi (Alanko 1982, 1983) . Vuoden puu
na on tänä vuonna ollut niin harvinainen puu - metsäomenapuu 
(Malus sylvestris (L . ) Mill . ) - ettei siitä ole koskaan julkais
tu postimerkkiä . Kolmea muuta lajia (M. baccata(L . ) Borkh . , M. 
niedzwetskyana Dieck. ja M. coronaria-(L . ) Mill. ja varsinkin 
tarhaomenapuuta (~. x domestica Borkh.) on sensijaan kuvattu pos 
timerkeissä. Oheisissa kuvissa on mukana 52 merkkiä. Pääasiassa 
vain arvon tai värin perusteella poikkeavat merkit mukaanlukien 
omena-aiheisia postimerkkejä on löytynyt 73. 

Marjaomenapuu (~. baccata) on kahdessa postimerkissä (kuvat 1-2) . 
Pohjois-korealainen merkki vuodelta 1966 (kuva 1) esittää Michelin 
postimerkkiluettelon mukaan muunnosta vaL mandschurica (Maxi~) 
Schneid., jolla kirjallisuuden mukaan oi täisi olla soikeahkot mar
jat (ks . esim . Krlissmann 1977) . Schneider & Win~er'in (1974) mu
kaan merkki esittäisi muunnosta var . sibirica (Maxim.) Schneid . 
Mongolian merkki (kuva 2) esittää postimerkissä olevan tekstin 
mukaan~ - pallasianaa Juz,, joka nykyään katsotaan kuuluvan mar
jaomenapuuhun (Voroshilov 1966). Eri postimerkkiluetteloiden mu 
kaan pohjois-korealainen merkki vuodelta 1961 (kuva 5) esittäisi 
joko M. baccata var . mandschuricaa tai var . sibiricaa. Kuvasta 
päätellen ei voi olla kysymyksessä tämän lajin minkään muunnoksen 
hedelmät , vaan jonkun tunnistamattoman omenapuun, ehkä tarhaome
napuun . 

Puolalainen postimerkki vuodelta 1971 (kuva 3) esittää komeaa 
punakukkaista "puolalaista koristeomenapuuta" (~. niedzwetskyana 
eli M. pumila (Dieck.) Schneid . var. n . ) , joka on kotoisin 
Transkaukaasiasta. Tätä lajia on käytetty paljon monien meilläkin 
viljeltyjen punakukkaisten koristeomenapuulajikkeitten jalostuk
sessa. 

Pohjois-amerikkalainen meillä viljelyssä tuntematon omenapuu 
{~ . coronaria) on kuvattu Michiganin osavaltion merkissä (kuva 4) 
vuodelta 1982 . Shanklen (1941) mukaan ko. omenapuu on aikoinaan 
valittu Michiganin valtion kukaksi mm. kauneutensa vuoksi sekä 
Michiganin maisemille leimaa antavana kasvina. Postimerkk~luet~e
loitten (mm . Schneider & Winter 1974) mukaan eräs yhdysvaltalal
nen merkki vuodelta 1969 sarjasta "Amerikka kauniiksi " (Michel 
nr 978) kuvaisi kukkivaa omenapuurivistöä tien varrella. Mikä 
omenapuulaji tai -lajike on kysymyksessä siitä voi vain esittää 
arvailuja - pikemminkin· ne näyttävät värinsä puolesta kirsikka
puilta . 

Kaikki muut kuvatut omenapuuaiheiset merkit (kuvat 6-52) esittä
vät tarhaomeriapuun (M . x domestica) kukkia tai hedelmiä . Eräistä 
merkeistä voi päätellä , mistä kaupallisesti arvokkaasta lajikkees 
ta on kysymys, mutta läheskään kaikista sitä ei saa kuvan perus
teella selville . Kuvat 6-9 esittävät erityisen hienoa sarjaa 

Pentti Alanko, Kasvitieteellinen puutarha, Unioninkatu 44 , 
00170 HELSINKI 17 
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Monacon merkkejä vuodelta 1983 (Omenapuu eri vuoden aikoina). 
Postimerkit kuvissa 10 - 17 esittävät omenapuun kukkia, kuvissa 
10-12 ovat mukana myös hedelmät. Julkaistuista merkeistä voi pää
tellä, mikä merkitys omenanviljelylle annetaan eri maissa (mm . 
Suomessa ei ole julkaistu omena-aiheista postimerkkiä). 

Japanissa on vuonna 1975 julkaistu merkki maan 100-vuotisen ome
naviljelyn johdosta (kuva 36). Puolan merkissä vuodelta 1974 on 
aiheena kauniit omenat. Merkki kuuluu kansainvälisen puutarhakong
ressin johdosta julkais tuun sarjaan. Omena-aihe löytyy myös useis 
ta taloudellisia saavutuksia, näyttelyitä ym . juhlistavista mer
keistä (kuvat 30 , 31, 34, 37 , 40, 41, 43, 49) . 

Omenan hedelmiä tai kukkia tavataan varsin monessa postimerkissä 
nk . sivuaiheena. Sellaisia merkkejä on otettu mukaan vain muuta
mia esimerkiksi (kuvat 41-52). Paitsi monet hedelmäkorit, joissa 
saattaa olla monia muitakin hedelmiä omenien lisäksi, omena-aiheen 
voi löytää esim . luonnonsuojeluaiheisesta merkistä (kuva 48), 
hyväntekeväisyysmerkeistä (kuvat 14, 39, 42 ja 51) ja maalausta 
esittävästä merkistä (kuva 50) . 

Oheisessa kuvaluettelossa on kustakin omena-aiheisesta postimer
kistä mainittu seuraavat asiat: Julkaisijamaa ja julkaisuajankoh
ta, Michelin postimerkkiluettelon numero, arvo, sarjan nimi ja 
suluissa siinä julkaistujen merkkien määrä. Luettelossa on mai
nittu myös ne 21 merkkiä joista ei ole kuvaa. 

1- 2 : Malus baccata 
1: Pohjois-Korea 30.12.1966, 758, 10 y , luonnonmarjoja ja - hedel 
miä (6). 
2 : Mongolia 15 . 2 . 1968, 493 , 20M, marjoja (8) , (piirretty Flora 
CCCP : n kuvan mukaan). 
3: ~- niedzwetskyana , Puola 29 . 12.1971, 2133 , 20 Gr, puitten kuk
kia (10) . 
4: M. coronaria, USA, Michigan 14 . 4 . 1982, 1553, 20 c , 50 osaval
tion linnut ja kukat (50). 
5: ~- sp. Pohjois - Korea 11 . 7.1961, 311 , 5 y , hedelmiä (5). 
6-52: M. x domestica . 
6 - 9: Monaco 17.1 . 1983 , 1566-1770, 1,05, 1 , 35 , 2,19 & 3 ,6 3 , omena
puu eri vuodenaikoina (4) . 
10: Albania 10 . 8 . 1968, 1367, 1,20 L . hedelmäpuita (6) . 
11: Puola 10 . 9.1974, 2331 . 1 Zl, 15. Kansainvälinen puutarhakong
ressi Varsovassa (8) . 
12: Espanja 21.4.1975, 2050, 5 P hedelmäpuiden kukkia ja hedel
miä ( 5). 
13: Bulgaria - . 1.1975, 2375 , 2 cm , hedelmäpuiden kukkia (5). 
14: Sveitsi 1.12 . 1962, 758, 5+5 R, Pro Juventute 1912-196R (5) . 
15: Algeria 9.2 . 1979, 721, 1,40 D, kukkivia hedelmäpuita (4). 
16: Puola 20.12 . 1971, 2138, 2,50 Gr. puitten kukkia (10) . 
17 : USA, Arkansas 14.4 . 1982, 1535, 20 c . , 50 osavaltion linnut 
ja kukat (50) . 
18: Libanon - 1 . 1963, 810, 20 P, hedelmiä (8). 
19 : Libanon -.12 . 1962, 811, 40P, hedelmiä (8) . 
20: Irak 15.8.1980, 1056, 25 f., hedelmiä (5) . 
21 : Italia 20 . 11.1967, 1247, 25 L, (2) . 
22 - 23: Afganistan 16 . 10 . 1961, 568 & 573, 10 & 150 P, hedelmiä 
( 10) . 
24: San Marina 11.7 . 1973, 1033, L . Hedelmiä (10) . 
25: Itävalta 25.11.1966 , 1225, 1,50 Sh, hedelmiä (6) . 
26: Uusi-Seelanti 7.12.1983, 887, 40 c, hedelmiä (5) . 
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Kuvat 1 - 52 . Omena- aiheisia postimerkkejä . 

Figs. 1-52 . App1es on stamps. 
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27: Ecuador 26 . 2.1976 , 1716, 2 , 00 S , 25 vuotta Ambaton kukka
ja kevätfestivaaleja (3). 
28 : Jemen 10 . 2 . 1967 , 552 , 1/4 b , hedelmiä (10), myös 556 , 2b. 
29 : Jemen 1.8.1984, 1747 , 100 F , 100 . vuos ipäivä tuberkuloosin 
aiheuttajan löytämisestä (6). 
30: Unkari 11.9.1954 , 1391, IF, maatalousnäyttely (8) . 
31: Intia 25 . 3 . 1981 , 864 , 2 , 80 R, maatalous (3) . 
32 : Bulgaria 14.4.1956 , 984, 16 et. hedelmiä (4). 
33: Bulgaria -.9.1 956 , 1565 , 1 et , hedelmiä (6) . 
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34 : Bulgarial5 . 9 .1975 , 1 266 , 20y , 100 vuotta omenanviljelyä 
,Japanissa (1) . 
36 : Latvia 8 . 10.1939 , 280 , s , sadonkorjuujuhlat (2). 
37 : Uusi-Seelanti 8 .7. 1969 , 493, 8c , talouselämä (6) . 
38 : Romania 15.9.1963, 2181 , 1 , 55 L , terveeliisiä hedelmiä (8). 
39 : Jugoslavia 14 . 9 .1 983 , 81 , I D, punaisen ristin merkkejä : 
Tuberkuloosin vastustamisviikko (2) , myös 2 D, 82 . 
40 : Neuvostoliitto 3 . 2.1961 , 2454 , 10 K, maatalous (2) . 
41: Bulgaria 30 . 3 . 1951, 792, 40 L , kansantalous (7) . 
42: Uusi-Seelanti 24 . 9 .1 956 , 363 , 1 , 5+1 , lasten hyväksi (3) , myös 
364 & 365 , 2+1 , 3+ 1 D. 
43 : Bulgaria 5 .12 .1 941 , 418 , 50 et , bulgarialaisten tuotteiden 
puolesta (12) , myös 419 . 
44 : Itävalta 18 . 4 . 1974 , 1445 , 2 , 5 sh , Wienin kansainvälinen puu
tarhanäyttely (WIG 74) (3). 
45 : Argentiina 1.1 . 1936 , 428 , 2 p , Argentiinan tuotteita (13) . 
46 : Bulgaria 22 . 11 . 1940 , 407 , 10 et , maan tuotteita (5) . 
47: Sveitsi 6 . 5 . 1939 , 349 , 10 R, Sveitsin näyttely Zurichissä 
1939 (12) , myös 344 - 348 , 350-355 . 
48 : Puola 30 . 8 . 1973 , 2265 , Gr , ympäristönsuojelu (5) . 
49: Kuuba 9 . 8.1982 , 2681 , 5 c , 20 vuotta vesitaloutta (2) , myös 
2682 , 20 c . 
50 : Luxemburg 25 . 2 . 1982 , 1046, 4F , maisemamaalauksia eri vuoden
ajoilta (4) , Frantz Seimetz (1958-1914) , kukkuva omenapuu. 
51 : Al ankomaat 4 .12.1 935 , 28 7, 1,5 c , lasten puolesta (4) , myös 
288ä290 , 5 . 6. & 12,5 c . 
52 : USA - . 9 . 1966 , 908 , 5 c , amerikkalainen kansantietous , John 
Champman = Johny Appleseed (1 77 4-1845) (l) . (Kuvista puuttuu : 
Etelä-Korea 30 . 8 .1 974, 929, 30W , hedelmiä , 2) 

Summary : Apples on stamps 

73 stamps with apple desingn have been enumerated and 52 of these 
are portrayed in this article . Only a tofal of four apple species 
have been illusrated on stamps ; they include Malus baccata , ~
coronaria , ~ , niedzwetskyana and ~- x domestica . Of these species , 
~ x domestica i s printed on stamps most frequently , because 
of its world - wide economic importance . 
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JÄSENMAKSUJEN MAKSAMISESTA 

* Arvoisa Jäsen! 

Kun nyt saat lehtesi välissä vuoden 1985 jäsenmaksulomakkeen, 

* KIRJOITA SIIHEN NIMESI JA OSOITTEESI - SELVÄSTI! 

Saan vuosittain useita nimettömiä maksuja - ilmeisesti liike
pankkien maksupalvelun kautta maksettuina. Koontilomake on 
kuitenkin vain pankkia varten, eikä siihen kirjoitettu nimi 
välity enää Postipankkiin ja maksun saajalle. imen tulee ol 
la jäsenmaksulomakkeessa. 
Saan myös aina silloin tällöin käsialanäytteitä, joista ei 
parhaalla tahdollakaan saa selvää. 

* MAKSA JÄSENMAKSU ENNEN KUIN SE UNOHTUU! 

Jäsenmaksulomakkeessa ei ole eräpäivää, mutta mikäli maksua 
ei ole tullut Sorbifolian kahden ensimmäisen numeron ilmesty
misen jälkeen, lähetän maksamatta jättäneille karhumakirjeen. 
Tänä vuonna kirjoitin niitä 350 kpl! 

*JOS SAAT KARHUMAKIRJEEN, MAKSA SE HETI! 

Mikäli maks ua ei kuulu, poistan maksamatta jättäneet jäsen
kortistosta ennen Sorbifolian kolmasnumeron ilmestymistä ts. 
poistan henkilöt omasta korti stostani ja ilmoitan postitus
firmalle, joka poistaa heidät tietokoneensa tiedostosta. Mi 
käli maksu tulee vasta tämän jälkeen, joudun erikseen postit 
tamaan käsin poisjääneen numeron ja palauttamaan henkilön 
omaan kortistooni sekä ilmoittamaan hänet takaisin postitus
firman rekisteriin. 

* JOS SAAT TURHAN KARHUMAKIRJEE , OTA YHTEYS VARAINHOITAJAA ! 

En kirjoita "turhia" karhumakirjeitä ts. se on aina merkki 
siitä, että luulen jäsenmaksusi olevan maksamatta. Jotta et 
tulisi syyttä poi s tetuksi jäsenrekisteristä, tarkista missä 
on vika - monet soittavat vasta seuraavana vuonna ja sitten 
ilmenee, että kyseessä on esim. yksi niistä nimettöminä tul 
leista maksui s ta . 

* SÄÄSTÄ SIIS SEURAA 

tarpeettomilta kuluilta, sillä karhumakirjelomakkeet, posti
merkit ja erilliset postituskuoret sekä postitusfirman pal
velut maksavat Seuralle rahaa! (Säästä myös varsinhoitajapar
kaa turhalta työltä, vaikkei se mitään maksakaan ... ) 

Parhain terveisin* varainhoi ta ja 

Sorbifolia 15 {4/1984) 



173 

KAIHO MÄKELÄ 

OMENAPUIDEN SIENITAUDEISTA 

Omenapuiden lukuisista taudinaiheuttajasienistä on valtaosa kosmo 
poliitteja . Osa niistä on Malus-suvulle yhteisiä, osa va in jos
sain lajissa esiintyviä . Tarhaomenapuun (Malus x domestica) sieni
lajistoa on en iten selvitetty , muitten lajistosta ovat tiedot 
meillä puutteellisia. Tautien yleisyys on suuresti riippuvainen 
sääoloista , omenalajikkeesta ja viljelmän luonteesta . Ammattivil 
jelmillä , joilla tehokas kasvinsuojelu on välttämätöntä , tauteja 
on vähemmän kuin kotipuutarhoissa . 

Omenarupi (Venturia inaequalis, syn. Spilocea pomi , kuroma - aste 
Fusicladium dendritichum) on yleisin omenan tauti . Sitä esiintyy 
lukuisilla Malus-lajeilla , ~ - sylvestris mukaanlukien . Tauti ilme
nee kukissa , lehdissä , versoissa ja hedelmissä . Parhaiten sen 
tunnistaa omenan pinnan mustista !aikuista (kuva 1). Lehtien ylä 
pinnalla sienen tumma ruskehtavan- tai vihertävänharmaa rihmasto 
muodostaa laikkujen verkoston . Sieni säilyy talven yli koteloas 
teena kuolleissa , maahan tippuneissa lehdissä . Keväällä näihin 
kehittyvät itiöt saastuttavat uusia lehtiä . Lehdissä ja hedelmis
sä kehittyvä kuroma - aste levittää tautia kesän ajan . Sade on vä lt
tämätön sienen leviämiselle sen kaikissa vaiheissa . Tautia esiin
tyykin eniten sateisina vuosina . Aikaiset , makeat kesälajikkeet 
ovat alttiimpia kuin myöhäiset syys- ja talvilajit . 

Muumiotauti (Sclerotinia fructigena , kuroma - aste Monilia 
fructigena) esi intyy Malus x domestica ja M. sylvestris lajeilla . 
Tauti on yleinen ja haitallinen varsinkin kosteina ja lämpiminä 
kesinä. Loppukesällä omenan pinnassa näkyy ruskea mätälaikku , 
joka leviää koko omenaan jo muutamassa päivässä. Omenan pinnalle 
kasvaa kehällisiä , harmahtavan- keilanvaaleita nystymäisiä kuroma 
ryhmiä (kuva 2) . 

Näistä hyönteiset ja tuuli levittävät itiöitä uuslln hedelmiin . 
Saastunta tapahtuu kuoren haavojen kautta, joita syntyy mm . hyön
teisten , tautien ja hankaumien aiheuttamina . Myöhemmin syksyllä 
osa hedelmistä muuttuu tummansinisiksi , kovapintaisiksi muumioik 
si. Osa muumioista j ää roikkumaan oksiin talveksi , osa säilyy 
mätänemättöminä myös maassa . Näihin sienipahkoihin kehittyy vuoden, 
kahden päästä kote l omaljoja . 

Versotauti (Monilia laxa) esiintyy samoilla omenapuilla kuin muu
miotauti , joskin harvinaisempana . Sieni saastuttaa omenapuita 
niiden kukinta - aikaan . Kukat ja versot kuihtuvat ikäänkuin pakka
sen palelluttamina ja jäävät kiinni versoihin vielä talvenkin 
ajaksi . Näihin kehittyy sienen kuroma-aste seuraavana keväänä . 

Omenahärmä (Podosphaera leucotricha , kuroma - aste Oidium farinosum) 
saastuttaa tarhaomenapuuta (Malus x domestica) , marjaomenapuuta 
(~ . baccata) ja metsäomenapuuta (~ . sylvestris) . Tautia esiintyy 
parhailla omenanviljelyalueilla , varsinkin taimistoissa . Nuoret 
versot peittyvät valkeaan , jauhomaiseen härmään (kuva 3) . Lehd:t 
kiertyvät rullalle ja ruskettuvat reunoistaan . Tauti tuhoaa myos 

Kaiho Mäkelä , Helsingin yliopiston Kasvipatologian laitos , 
Viikki , 00710 HELSINKI 17 
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Kuva 1. Hedelmärupea omenan 
ja lehden p innassa , a iheutta
jana Venturia inaequalis , ku
roma-aste Fus i cladium 
dendritichum. 

Fig . 1 . Apple scab on fruit 
and leaf caused by Ventur ina 
inaequal is, conidial stage 
Fusicladium dendritichum. 
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Kuva 2 . Muumiotauti , aiheut
tajana Sclerotinia fructigena , 
kuroma - aste Monilia 
fructigena syyskesällä mätäne 
vässä omenassa ja muumiohedel 
mä , sienen pahka , talvivaras 
toidussa omenassa . 

Fig. 2 . Mummy disease caused 
by Sclerotinia fructigena , 
conidial stage Monilia 
fructigena, on decaying apple 
fruit in late summer and 
mummified fruit from winter 
storage . 

silmuja ja estää kukkien ja hedelmien muodostumista . Sieni talveh
tii pääosin kuroma-asteena silmui ssa . Kotelorakkoja kehittyy niu
kasti j a niitten merkitys jää vähäiseksi . 

Omenankatajaruoste (Gymnosporangium tremelloides) esiintyy lukui
sissa Malus -la j e is sa Etelä- ja Keski - Suomessa . Yleisin se on tai 
mistoissa ja siellä missä katajaa on runsaasti . Sieni muodostaa 
pyöreähköjä , hiukan paksuntuneita , keilanpunaisia laikkuja omenan 
l ehti in (kuva 4) . Laikuissa ovat sienen pistemäiset pikkukuroma
pullot lehden yläpinnalla . Lehden alapinnalla ovat helmi- itiöryh
mät, joista nousee lyhyttorvisia, tappimaisia , mustahkoa itiöpö
l yä kehittäviä itiöemiä. Ta l vi-itiöaste elää katajan (Juniperus 
communis) oksissa nappimaisina, ruskeina ryhminä , jotka paisuvat 
sadesää llä . Sienen rihmasto on katajassa monivuotinen . 

Lehtipuunsyöpä (Nectria galligena) kuroma - aste Cylindrocarpon 
mali) aiheuttaa omenapuiden ja monien muiden lehtipuiden oksissa 
ja rungossa avohaavoja , joissa on samankeskisiä kylestymäkehiä 
(kuva 5) . Sieni kehittää näissä sekä vaalean kuroma - asteensa että 
verenpunaiset kotelopullonsa . Näistä sieni leviää , varsinkin kos
teilla säillä . Puuhun sieni tunkeutuu haavoista , joita aiheutta
vat mm . pakkanen, lumivauriot, tuuli , jyrsijät , hyönteiset ja 
kas v i taudit. 

Punapahka (Nectria cinnabarina , kuroma - aste Tubercularia vulgaris) 
esiintyy monissa Malus - lajeissa . Tauti on yleinen lukuisten lehti
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Kuva 3. Omenanhärmän , 
Podosphaera leucotricha,tappa
ma verso , jossa runsaasti sie
nen kuroma-astetta Oidium 
farinosum, sekä sienen harvi
nainen kotelorakko. 

Fig. 3 . Shoot of Malus killed 
by the powdery mildew , 
Podosphaera leucotricha with 
plenty of Oidium farinosum , 
the conidial stage of the 
fungus, on the left and a 
rare cleistocarp of the 
fungus on the right . 

5 
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Kuva 4 . Omenankatajaruosteen 
{Gymnosporangium tremelloides) 
helmi-itiöryhmiä omenan l ehden 
alapinnalla ja paisuneita , 
ruskeita talvi - itiöryhmiä ka
tajan oksassa alkukesällä . 
Fig. 4. Gymnosporangium 
tremelloides is a rust of 
Malus and Juniperus communis . 
On the left , the lower surface 
of apple leaf with groups of 
aecidia ; on the right , stem 
of common juniper with 
swollen, brown teleutosori 
in early summer . 

Kuva 5. Lehtipuunsyövän 
{Nectria galligena) vioittamaa 
omenapuun oksaa ja siinä kas
vavia koteloemiä . 

Fig . 5 . Part of branch of 
apple with Nectria galligena 
which causes canker of apples, 
pears and many other 
broadleaved trees. Concentric 
target cankers with groups of 
perithecia on the edges . 
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puiden ja pensaiden kuolleissa oksissa . Silti sen merkitys on 
vähäinen. Sienen oranssinpunaisissa pahkoissa kehittyy runsaasti 
kuromia . Samojen pahkojen pinnalle kasvavat myös ruskeat kotelopul
lot. Tauti leviää kosteilla säillä, varsinkin syksyisin ja keväi 
sin . 

Hopeakiilto (Chondrostereum purpureum) esiintyy tarhaomenapuussa. 
Tauti ilmenee lehtien värin muuttumisena harmaaksi- hopeanhohtoi
seksi. Myöhemmin lehtiin ilmaantuu ruskeita viiruja ja laikkuja 
erityisesti suonien kohdalle . Lehtiä ja oksia kuolee . Aiheuttaja
na on punanahkasieni , jota tavataan erityisesti Rosaceae-heimossa , 
kuten ruusussa , orapihlajassa, pihlajassa ja luumussa. Sienen 
yläpinnaltaan harmaat, alapinnaltaan punertavat itiöemät kasvavat 
tiheinä ryhminä kuolleissa oksissa ja rungossa. 

Kuorimätä (Phytophthora cactorum) on vaarallinen omenapuita tap
pava tauti . Sitä on todettu meillä maan Lounais-osissa hedelmätar 
hoissa vasta viimeaikoina. Taudin aiheuttaja on maasieni , joka 
iskeytyy puuhun kuoren läpi maan rajasta. Saastuneessa rungossa 
kehittyy punaruskeita mätälaikkuja , joissa on tyypillinen imelä 
tuoksu . Kun tuhoutunut kuori ympäröi koko rungon , alkavat lehdet 
ruskettua , puu kitua ja kuolla . Sieni suosii sateisia ja viileitä 
säitä. 

Summary : On fungus diseases of apple trees in Finland 

Venturia inaequalis is the most common and important pathogenic 
fungus on cultivated apple trees. Monilia fructigena is moderately 
common every year, but ~ - laxa is rarer. Podosphaera leucotricha 
occurs particularly in stands of young saplings in southwestern 
Finland. Chondrostereum purpureum and Nectria galligena are 
moderately common , but of little importance as also is Gymnosporan 
gium tremelloides. Nectria cinnabarina is very commonly seen, 
but insignificant. Phytophthora cactorum is a new and dangerous 
disease , which has occurred during rainy and cool years in the 
southwestern part of the country . 
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OMENAPUUN HISTORIASTA SUOMESSA 

Lapsuuteni kesähuvilan tontilla Rymättylässä olivat eraan torpan 
rauniot, ja niiden vieressä kasvoi kolme ikivanhaa omenapuuta. 
1930 - luvulla meillä oli kerran tilapäistöissä eräs paikkakuntalai 
nen , Silkka - niminen mies. Äitini ihmetteli hänelle näitä omenapui
ta . "Eiks rouva o historiaa lukenu?" kysyi Silkka . Hänelle oli 
kansakoulussa opetettu , että Kaarle XI oli aikoinaan (1600-luvun 
lopulla, ellette ole historiaa lukeneet) antanut määräykset, että 
jokaisen talon pihalle oli istutettava kolme omenapuuta . Nämä ome
napuut olivat sitä perua. Yksi niistä puista on muuten vielä elos
sa ja tuotti tänäkin kesänä satoa . -Vuokko Palva, Maisterintie 2 c, 
Kauniainen 
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OLAVI SUOMINEN 

ROBINIA PSEUDACACIA KASVAA KUMLINGESSA 

Vi ime heinäkuussa olin lomamatkalla Kumlingessa , Ahvenanmaa lla. 
Kirkonkylästä Snäcköhön johtavan tien varrella kiinnittyi huomio 
ni erään talon pihalla kasvavaan outoon puuhun , joka oli täynnä 
valkoisia kukkaterttuja. Lähemmäksi mentyäni puu oli helppo tunnis 
taa valeakaasiaksi (~ pseudacacia) , josta Ruotsissa yleisesti 
käytetään myös nimiä ' akacia' tai 'falsk akacia '. Nimi Robinia 
tulee ranskalaisesta Jean Robinista , joka ensi kerran toi puun 
Eurooppaan 1600-luvun alussa Pohjois - Amerikasta , jossa se kasvaa 
laajalla alueella Etelä - Kanadasta Kaliforniaan. 

Tilan omistajan suosiollisella luvalla sain valokuvata tämän Suo
men oloissa ilmeisen harvinaisen puulajin . Solbackan tilan piha
puuna robinia on ollut vasta 12 vuoden ajan, mutta on tänä aikana 
kasvanut jo melkoisiin mittoihin. Kasvupaikka talon. ete läseinustal
la etelään loivasti viettävässä rinteessä lähellä merenrantaa on 
puun menestymisen kannalta paras mahdollinen . Viihtymisestä kerto i 
ainakin puun tavattoman runsas kukinta . Puun taimen oli isännän 
sisar tuonut Ruots ista. 

Robinian kasvattamisesta Suomessa on vähän kirjallisuustietoja. 
Kallion tutkimuksessa koristepuiden ja - pensaiden levinneisyydes
tä ja viihtymisestä Suomessa (1966) on maininta vain Espoossa kas 
vavasta robiniasta , joka on menestynyt huonosti ja kärsinyt pa l el
tumisvaurioita . 

Kuva l.Kukkiva Robi nia 
pseudacacia Solbackan 
tilalla Kumlingessa 
3 .7.1984 . Kuva : 
Olavi Suomi nen . 

Fig. 1 . Robinia 
pseudacacia flowering 
at Solbacka Manor , 
Kumlinge, Aland . 
Photograph by Olavi 
Suominen 

Olavi Suominen , Hämeenkatu 7 C 54 , 20500 TURKU 
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Etelä-Ruotsissa robinia on melko yleinen koristepuu. Puumaisia 
yksilöitä on mainittu olevan vielä Uppsalassa ja Västeråsissa. 
Tukholman seudulla on useita suuria puita, joista Drottninggatanin 
varrella ja Berzeliiparkenissa olevat ovat tunnetuimmat . Kaksi 
komeaa robiniaa reunustaa A.E . Nordenskiöldin kunniaksi Tukholman 
Skeppsholmenille 1870-luvulla pystytettyä Vega-obel iskia. Näiden 
puiden sanotaan olevan peräisin Kamsatkasta . 

Ruotsalaisten lähdeteosten mukaan robinia menestyy Ruotsin kasvil
lisuusvyöhykkeillä 1-3. Koska kasvillisuusvyöhyke 3 vastaa Suomen 
kasvillisuusvyöhy kkeen 1 suotuisimpia alueita, kannattaisi robinian 
kasvattamista kokeilla lounaisimmassa Suomessa . Kenties sitä on 
kasvatettukin, vaikkei siitä ole kirjallisuusmainintoja. 

Summary: Robinia pseudacacia growing in Aland . 

A flowering Robinia pseudacacia was found in July 1984 in 
Kumlinge , Aland . The plant had been brought from Sweden in 1972, 
and now, after growing 12 years in Kumlinqe, the tree is about 
6 m tall. In southern Sweden black locustis quite common in 
vegetation zones 1- 3 wich are comparable co the most southwestern 
parts of Finland . Perhaps black locust is cultivated in other 
leealities too, although there are no Finnish records in lite 
rature on it. 

UUTISIA 

Sorbifolian toimituskunnan jäsen Olavi Luukkanen on nimitetty 
Helsingin yliopiston kehitysma iden metsänhoidon henkilökohtaisek
si ylimääräiseksi professoriksi 1 . 9 . 1984. Onnittelemme . 

Dendrologian Seuran hallituksen varaJasen ja Sorbifolian to imi
tuskunnan jäsen Tapio Lindholm on valittu Suomen Luonnon päätoi 
mittajaksi vuoden 1985 alusta. Onnittelumme . 

Helsingin y liopiston kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri 
Pentti Alanko siirtyy vuoden 1985 alusta KESKAS - tutkimukseen 
(Kestävien ja aitojen emokasvien hankkiminen ja kasvatuksen jär
jestäminen puisto- ja maisemakasveista Suomessa). KESKAS - tutki
muksesta on luvattu kirjoitus Sorbifoliaan ensivuonna. Kasvitie
teellisen puutarhan ylipuutarhurin virkaa hoitaa ensi vuoden alus 
ta hortonomi Leo Junikka. 

Publications of Finnish Dendrological Society - Dendrologian Seu
ran Julkaisuja on Dendrologian Seuran toinen julkaisusarja . Siinä 
julkaistaan kirjoituksia, jotka ovat liian laajoja Sorbifoliaan . 
Sarjan ensimmäinen numero on v. 1973 ilmestynyt Leena Hämet-Ahdin 
kirjoitus "Die bioklimatischen Zonen und die Baumarten in Kuusamo
gebiet , Nordfinnland ". Ensi vuoden aikana tässä sarjassa ilmestyy 
englanninkielinen Mustilan arboretumin opas. Sarjaa toimittaa 
Peter Tigerstedt. 

Vuoden puu 1985 on kataja . Dendrologian Seuran julkaisema Vuoden 
puu - juliste ilmestyy jo alkuvuodesta. Sen piirtää kuten aikaisem
minkin Marja Koistinen, tekstin on kirjoittanut apul . prof . Leena 
Hämet-Ahti . Teksti on kaksikielinen . 
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SATU SOININVAARA 

SUOMESSA VILJELLYT PENSASMAISET KUUSAMAT (LONICERA) 

Kuusaman (Lonicera) sukua on jo koko pohjoisen pallonpuoliskon 
temperaattisessa ja osin myös boreaalisessa vyöhykkeessä . Lajeja 
tunnetaan n . 170, joista suurin osa on kotoisin Keski - ja Itä
Aasiasta . Viljelyyn on otettu n . 90 lajia , minkä l i säksi kasvate 
taan suurta määrää lajikkeita ja risteymiä . Euroopassa on 1 7 alk u 
peräistä kuusamalajia (Browicz 1976). Suomessa luonnonvaraisia 
kuusamalajeja on kaksi , lehtokuusama (L . xylosteum) ja sinikuusa -
ma (_!._ . caerulea) . -

Kuusamat ovat kesä - tai ikivihreitä pensaita tai köynnöksiä . Kaik 
ki Suomessa vilje l tävät kuusamalajit ovat kesävihre i tä . Niillä 
on ~aprifoliaceae-heimolle ominainen vastakkainen l ehtiasento . 
Lehdet ovat ehytlaitaiset ja lyhytruotiset. Kukat ovat pa r eittai n 
lehtihangoissa , ja kukkaparin tyvellä on tukilehtipari (br acts ) 
ja kunkin kukan tyvellä lisäksi esilehtipari (bracteo l es) . Verhiö 
on viisihuulinen. Teriö on torvimainen ja usein tyveltään pullis 
tunut. Ter i ö on joko tasaisesti viisiliuskainen tai kaks i huu line n 
siten , että ylähuulen puolella on neljä ja alahuulen puolella yk
si liuska . Heteitä on viisi . Hedelmänä on mehukas , n i ukkas i emeni 
nen marja . 

Kuusamat kuuluvat maamme kaikkein yleisimpiin koristepensa i si in. 
Ne ovat kestäviä , vaat i mattomia , runsaasti kukkivia ja kaunismar 
jaisia pensaita . Maan laadun suhteen ne ovat vaatimattomi a . Kuusa
mat puhkeavat lehteen ensimmäisten joukossa varhain kevää llä j a 
säilyttävät mehukkaat marjansa pitkälle syksyyn . Erityistä syysvä
ritystä ei kuusamilla ole . Valitettavasti monia kuusama l a j e j a vai
vaavat sienet ja tuhohyönteiset . 

Kallion (1966) tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa v i ljel l ään kaik
kiaan 18 pensasmaista kuusamalajia . Kuusamiin kuuluu kuitenkin 
suuri joukko niin vaikeasti tunnistettavia lajeja ja risteymi ä , 
että todellinen luku saattaa tuosta luvusta poiketa pqljonkin . 
Esim . yleisimpänä lajina pidetty rusokuusama(_!._ . tatar i ca) on suu
ressa määrin risteytynyt lähi l ajiensa kanssa ja nämä r isteymät 
edel l een keskenään tai toisen vanhempansa kanssa . Tu l oksena on 
sekava ryhmä risteymiä j a takaisinristeymiä , jotka ovat ka uniita 
ja muistuttavat kovast i rusokuusamaa mutta ovat vaikea st i määritet
täviä . Näyttää siltä , että useat rusokuusaman n i mellä kulkeneet 
pensaat ovat tällaista risteymäalkuperää. 

Rusokuusaman läheisten l ajien ja risteymien mää ritys on va ike aa, 
sillä erottavat tuntomerkit ovat hyvin vähäisiä. Erot l öy t yvä t 
kukinnan tuki - ja esilehdistä (kuva 1) , lähinnä niiden koos t a , 
muodosta ja karvaisuudesta , jotka ovat suhteellisia käsi t t e itä. 
Lisäksi kirjallisuuden antamat tiedot ovat usein rist i riitaisia . 

Suomessa viljellyi stä kuusamalajeista on rusokuusama e hd o t tomasti 
yle i sin . Rusokuusama ei ainakaan Suomessa näytä kuiten kaan olevan 
sukunsa kaunein l aji , sillä se on hyvin altis t a ude ille ja tuho
laisille eikä sen kasvutapakaan ole paras mahdollinen . Muita var-

Satu Soininvaara , Pastori Jussilaisen tie 4 A 1 2 
00400 HELSINKI 
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Kuva l. Kuusamien kukinnon tuki- ja esilehdet 

Fig. l. Bracts and bractlets of Lonicera 
species 

l . tukilehti, bract 
2 . esilehti, bractlet 
3 . sikiäin, ovary 
4. teriön torvi, corolla tube 

teenotettavia lajeja ovat mm. rusokuusaman läheiset sirokuusama 
(~. x bella) ja perhokuusama (~. x notha), rehevä lännenkuusama 
(L. ledebourii) Ja s1ro Ja kaunislehtinen kaukaasiankuusama 
(~. caucasica). 

l. ~- spinosa Jacquem . ex Walp . var . albertii (Regel) Rehd . nuok 
kukuusama/hängtry 

Nuokkukuusama on hyvin erinäköinen kuin muut Suomessa viljellyt 
kuusamat . Se on matala, korkeintaan metrin korkuinen , nuokkuvaok
sainen , runsashaarainen pensas. Lehdet ovat n . 3 cm pitkät, kapeat 
ja tasasoukat ja niiden lavan tyvellä saattaa olla muutama hammas . 
Lehdistö on sinivihreä tai himmeän harmaanvihreä . Nuokkukuusama 
kukkii vasta heinäkuussa ruusunpunaisin, tuoksuvin kukin . Kukkape
rät ovat pystyt ja hyvin lyhyet. Marjat ovat härmäpeitteiset ja 
kalpean sinipunaiset tai valkeahkot . Nuokkukuusama on kotoisin 
Turkestanista ja Tiibetistä, mutta nimilajia ~ - spinosaaei Rehde 
rin (1962) mukaan viljellä. 

Nuokkukuusama on kivikkopensas, joka kukkii parhaiten kuivahkossa 
ja aurinkoisessa paikassa. Nuokkukuusama on Suomessa harvinainen 
koristepensas . Esim . Helsingin ja Turun puistoissa sitä ei tiettä
västi tavata lainkaan . Kallion (1966) mukaan nuokkukuusamaa on 
viljelty harvinaisena 16 paikkakunnalla, mm . Imatralla , Jyväskyläs
sä, Ylistarossa ja Vaasassa ; se on menestynyt hyvin . 

2. L. caerulea L . subsp. caerulea - (lännen) sinikuusama/blåtry 
(Kuva 2) 

Sinikuusamaa tavataan Suomessa sekä luonnonvaraisena että viljel 
tynä. Luonnonvaraiset sinikuusamamme kuuluvat itäiseen rotuun 
(~ . caerulea subsp. pallasii (Ledeb . ) Browicz) , jota Suomessa ta 
vataan harvinaisena Kuusamossa kalkkialueilla. Kaikki Suomessa 
v iljeltynä kasvavat sinikuusamat kuuluvat eurooppalaiseen nimiro
tuun (L. c. subsp. caerulea). Idänsinikuusama eroaa nimirodusta 
lähinnä siinä , että sen versot ja lehdet ovat karvaisemmat kuin 
lännensinikuusamalla. 
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Kuva 2 . Sinikuusama (L. caerulea) kasvaa usein leveäksi ja run 
sashaaraiseksi pensaaksi . Tähtitorninmäki , Helsinki 2 . 5-83 . Kaik 
ki valokuvat kirjoittajan . 

Fig. 2 . L. cae rulea is often a spreading , profusely branching 
shrub . All photographs by the author . 

Sinikuusamalla on sukunsa laajin luontainen levinneisyysalue . Se 
on erittäin muunteleva , kasvutapa sekä lehden muoto , koko ja väri 
vaihtelevat suure sti eri roduilla . Muuntelua esiintyy myös eri 
yksilöiden välillä . Sinikuusama on 1-2 m korkea , runsashaa r a i nen , 
jäy kkä , pyöreä pensas . Pensas on helppo tuntea kellertävästä ta i 
punaruskeasta hilseilevästä kuorestaan . Lehdet ovat vaihte l evan 
muotoiset , yleensä - pitkänpyöreät , 2- 8 cm pitkät , yleensä pyö reä 
tyv iset , molemmin puolin kaljut tai nuorena heikosti karvaiset , 
vanhoina sinertävän vihreät ja nahkamaiset . Sinikuusama kukk ii 
varhain kevää l lä samanaikaisesti lehtien puhkeamisen kanssa . 
Kukinta on varsin vaatimaton , sillä kellertävän valkoiset torvi 
maiset kukat jäävät osittain piiloon lehtien alapuolelle. Myöskin 
marjojen koristearvo o-n vähäinen , sillä marjat karisevat va r hain. 
Ne ovat härmäpeitteiset ja siniset ja niitä muodostuu va i n yksi 
kutakin kukkaparia kohti , sikiäimet ovat yhteenkasvettuneet . 

Sinikuusama on ilmastollisesti hyvin kestävä . Sitä tavataan 
Kallion (1966) mukaan viljeltynä Kittilässä , Oulussa ja Ka jaa nis
sa asti . Sini kuusamaa on viime vuosina istutettu massakasviksi 
mm . moottoriteiden keskikaistoille ja muihin tienvarsi- is tutuk
siin . Se on myös er i nomainen vapaasti kasvavana aitaka s v ina, mutta 
yksittäispensaaksi se ei ole riittävän näyttävä. Sin ikuusama ei 
näytä olevan kovinkaan altis kasvitaudeille tai tuholaisille. 
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4. L . ledebourii Eschsch. - lännenkuusama 

Lännenkuusama eroaa kehtokuusamasta selvimmin lehtiensä puolesta: 
Lehdet ovat selvästi paksut , karkeat ja karvaiset, kun kehtokuusa
malla lehdet ovat ohuet ja sileähköt. Lisäksi lännenkuusaman kas 
vutapa on rotevampi . Myös teriö on pitempi eivätkä kukkaperät ole 
aina kaljut kuiten kehtokuusamalla. 

Lännenkuusama on rönsyileväoksainen, jopa 3-5 m korkea pensas. 
Lehdet ovat suuret, 6-12 cm pitkät, paksuhkot, pitkäsuippuiset, 
pyöreätyviset ja pitkulaiset. Väriltään ne ovat tummanvihreät ja, 
toisin kuin kehtokuusamalla , alapuolelta karvaiset. Kukinnon tuki
ja esilehdet ovat samanlaiset kuin kehtokuusamalla. Sen sijaan 
kukkaperät ovat hieman pitemmät , 2- 4 cm pitkät ja kaljut tai kar
vaiset (Rehder 1962) , Beanin (1973) mukaan aina karvaiset . Teriö 
on suurempi kuin kehtokuusamalla, 1,5 - 2 cm pitkä , oranssi tai pu 
nainen , Krussmannin (1977) mukaan myös syvän keltainen . Suomessa 
tavattavissa lännenkuusamissa teriön väri on keltainen ja punais
ta väriä niissä on vain vivahteena . Marjat ovat samanlaiset kuin 
kehtokuusamalla . 

3. L. involucrata (Richards.) Banks ex Spreng. - kehtokuusama/ 
skärmtry 

Kehtokuusama (L . involucrata) ja lännenkuusama (L . ledebourii) 
muodostavat la}iparin, joita Hillier (1971) pitää samana lajina 
ja Bean (19 73) saman lajin eri rotuina. Ne ovatkin hyvin samannä
köisiä ja koska kirjallisuudessakin tiedot lajeista ovat hieman 
ristiriitaisia , on Suomessakin sekaannusta lajien esiintymisestä . 
Lännenkuusamaa ei suom-=nkielisessä kirjallisuudessa ole aiemmin 
mainittu juuri lainkaan , vain Jalas (1978) mainitsee lännenkuusa
maa viljellyn Helsingissä 1800-luvulla. Helsingin Yliopiston Kas
vimuseonnäytteiden mukaan lännenkuusama on kuitenkin Suomessa lä
hes yhtä yleinen kuin kehtokuusamaki n . 

Kehtokuusama on erikoisen näköinen, reheväkasvuinen, lehtevä pen 
sas . Kirjallisuudessa mainittu koko vaihtelee metristä (Bailey 

· 1947 , Krussmann 1 977) kolmeen metriin (Rehder 1962). Pensas on 
pysty, tiheä ja runsashaarainen. Verset ovat kulmikkaat . Lehdet 
ovat suuret , 5-10 cm pitkät , raikkaan vihreät , ohuet, suikean pui 
keat , kapeatyviset ja kaljut tai nuorena alapuolelta hieman karvai
set . Kukinto on erikoinen : tukilehdet ovat suuret, untuva- ja nys
tykarvaiset , teriön puoliväliin ulottuvat. Esilehdet peittävät 
sikiäimen kokonaan. Tuki - ja esilehdet ovat aluksi vihertävät mut
ta punertuvat ja kääntyvät lopulta taaksepäin . Punaiset tukilehdet 
säilyvät pensaassa pitkään kukinnan jälkeenkin, jolloin näyttää 
siltä kuin pensas kukkisi koko kesän . Itse teriö on 1 - 1,5 cm pitkä, 
keltainen tai punertava. Kukkaperät ovat 1,5-3 cm pitkät ja aina 
kaljut . Marjat ovat punaisen mustat ja kiiltävät . 

Kehtokuusama on kotoisin Pohjois-Amerikasta . Kallion (1966) mukaan 
kehtokuusamaa on tavattu Elimäellä, Nokialla , Närpiössä ja Isoky
rössä . Näistä havainnoista saattaa ainakin osa kuitenkin olla län
nenkuusamaa. Kokkonen (1981) mainitsee kehtokuusaman menestyneen 
Kuopiossakin ja Ylikangas (1970) Kajaanissa. Kasvinäytteiden mu
kaan lajia on tavattu myös Iisalmessa. Kehtokuusama muistuttaa 
suuresti lännenkuusamaa ja käyttöarvoltaan lajit ovat samanarvoi
set, joskin lännenkuusamaa pidetään yleisesti kehtokuusamaa arvok -
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kaampana. Niin kehto- kuin lännenkuusamakin ovat täysin terveitä 
pensaita . 

Lännenkuusama on kotoisin Kalifornian rannikkoalueilta ja siksi 
on ymmärrettävää , ettei laji ole täysin kestävä Suomessa. Lajille 
on vasta hiljattain annettu suomenkielinen nimi , mikä johtunee 
siitä , että lännenkuusamat on lähes poikkeuksetta määritetty kehto 
kuusamaksi . Esim. Mustilan arboretumin komea pensas on lännenkuu
sama. Lisäksi lajia tavataan ainakin Turussa , ja molemmissa pai 
koissa ne ovat kasvaneet erittäin rehevästi ja talvehtineet melko 
hyvin . Lännenkuusama menestyy parhaiten varjoisilla kasvupaikoil 
la, joten se on hyvä lisä varjokasvivalikoimaamme . 

5 . ~ - alpigena L. - alppikuusama/alptry 

Alppikuusama muistuttaa kasvutapansa, lehdistönsä ja kukkaperiensä 
pituuden puolesta melkoisesti lajiparia kehto- ja lännenkuusama . 
Alppikuusaman kukinta on kuitenkin täysin erilainen kuin näillä 
kahdella lajilla , ja suuret kirsikan kokoiset marjat erottavat 
sen kaikista muista kuusamalajeista . Alppikuusama on matala , n . 
metrin korkuinen pensas . Lehdet ovat suuret , 5 - 10 cm pitkät , soi 
keat tai pitkulaisen vastapuikeat , pitkäsuippuset , tummanvihreät 
ja kiiltävät . Kukkaperät ovat hoikat ja hyvin pitkät , 2- 4,5 cm . 
Kukat ovat vaatimattomat , 1-1,5 cm pitkät, kellertävät tai viher 
tävän keltaiset , punavivahteiset . Marjat sen sijaan ovat komeat : 
ne ovat riippuvat , kirsikan kokoiset , kiiltävän tummanpunaiset 
ja ainakin ositta in yhteenkasvaneet . 

Alppikuusama on keski- ja etelä - eurooppalainen vuoristolaji. Sitä 
on viljelty Suomessa vähäisessä määrin matalana aluskasvina , ja 
sitä on tavattu Oulussa, Torniossa ja Kajaanissa saakka. Laji 
vaikuttaa täysin terveeltä ja kestävältä. 

6. L. caucasica Pallas. - kaukaasiankuusama (Kuva 3) 

Kaukaasiankuusama on kaunismuotoinen , 2-3 m korkea pensas . Sen 
lehdet ovat puikeat, soikeat tai munanmuotoiset , suurehkot , 3-10 
cm pitkät . Vär iltään ne ovat heleän vihreät ja usein n ii ssä on 
punertavaa tai violettia vivahdetta . Kukkaperät ovat lyhyet, 
10-18 mm : n pituiset , ja vahamaiset , kiiltävät nuput istuvat kau 
niisti pystyssä lehtihangoissa. Kukat ovat pienehköt , n. 12 mm:n 
pituiset , yleensä vaaleanpunaiset . Teriön torvi on hyvin lyhyt 
ja toiselta puolelta pullistunut . Sikiäimet ovat yhteenkasvettu
neet, joten marjoja muodostuu vain yksi kukkaparia kohti . Marjat 
ovat mustat tai sinisen mustat. 

Kaukaasiankuusama on kotoisin Lähi-idästä ja Kaukasukselta . Sitä 
on Suomessa valitettavan vähän käytetty ja sitä tavataan ti~ttäväs 
ti vain Turussa ja Helsingissä, jossa se on menestynyt hyvin. 
Vaikka se ei kukintansa puolesta vedäkään vertoja esim . rusokuusa
malle , sen koristearvo muodostuu tasapainoisessa suhteessa kasvu
tavasta , heleästä lehdistöstä , kukinnasta ja marjoista. Sen käyt
tökelpoisuutta lisää se , että se on vapaa kaikista taudinaiheutta
jista ja perhostoukkia lukuunottamatta myös tuholaisista . 
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Kuva 3 . Kaukaasiankuusama (L. caucasica) on Suomessa hyvin harvi 
nainen pensas , jota soisi viljeltävän yleisemminkin. Turku, Samp
palinna 17 . 6 .-83. 

Fig . 3. L . caucasica is seldom seen in Finland but worth growing . 

Kuva 4. Rusok uusama (L . tatarica) parhaimmillaan : terve , kaunis 
lehtinen ja runsaskukkainen . Helsinki , Eira 17 . 6 . -83 . 

Fig. 4 . L . tatarica at its best: full of flowers and healthy with 
beautiful leaves . 
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L . nigra L . - rnustakuusarna/svarttry 

Mustakuusama muistuttaa lehdistöitään ja kasvutavaltaan kaukaa 
siankuusarnaa , mutta kukkaperien pituus on selvä lajeja erottava 
ominaisuus . Mustakuusama on 1

1
5 rn korkea jäykkä ja pyöreähkö pen

sas . 

Lehdet ovat keskikokoiset , 4-6 cm pitkät , soikeat tai suikean pu i
keat . Väriltään ne ovat raikkaanvihreät , loppukesällä hyvin tum
man vihreät , ja alapuolelta lehdet ovat sinivihreät . Kukkaperien 
pituus on mustakuusamalle luonteenomaista. Ne ovat 3 - 4 cm pitkät , 
hoikat ja sirosti nuokkuvat. Esilehdet ovat yhteenkasvettuneet. 
Kukat ovat pienet : teriö on vain n . 8 mm pitkä , himmeän vaa lean
punainen. Marjat ovat sinisen mustat , tyveltään yhteenkasvettuneet. 
Mustakuusama kasvaa luonnonvaraisena Keski - Euroopassa ja Koreassa . 

Mustakuusama on hyvä lehtipensas . Se on erinomainen varjokasvi , 
joka lehtipuiden alla kasvaessaankin on lehtevä ja reheväkasvuinen 
ja kukkii runsaasti. Mustakuusama on hyvin terve pensas. Sitä on 
viljelty harvinaisena Oulussa saakka . 

7. ~ - tatarica L. - rusokuusarna/rosentry (Kuva 4) 

Rusokuusarna on tavallisirnpia koristepensaitamme , josta on vil j e 
lyksessä lukemattornia erilaisia kukinta- ja kasvutapatyyppejä . 
Rusokuusarna on voimakkaasti rnuunteleva . Kukan koko, väri ja muoto 
ja vähäisemmässä määrin myös lehden koko sekä kasvutapa vaihte l e 
vat. Tämän lisäksi Suomessa on runsaasti rusokuusarnan näköisiä 
kauniita pensaita , jotka eivät ole aitoja ja joiden tarkka määrit 
täminen on vaikeaa . Green (1966) on laatinut melko tarkan selvi
tyksen rusokuusarnan lähilajeista. Hänen mukaansa rusokuusarna eroaa 
risteyrnistä selvästi siinä , että se on täysin kalju (vain nysty
karvoja) . Lisäksi rusokuusarnan kukat eivät koskaan kellastu lakas
tuessaan kuten risteyrnillä . 

Rusokuusarna kasvaa 3-4 rn korkeaksi . Lehdet ovat keskikokoiset , 
3 - 6 crn : n pituiset , vaihtelevan muotoiset , ohuet ja sileät . Lehdet 
ovat kaljut , mutta Baileyn (1947) mukaan nuorien lehtien alapinnat 
saattavat olla karva i set. Kukinta on yleensä erittäin runsas. Kukan 
väri vaihtelee suuresti yksivärisestä rnonivär iseen , valkoisesta 
tummanpunaiseen . Tuki - ja e silehdet ovat risteyrnistä poiketen kal
jut , mutta Greenin (1966) mukaan esilehdissä samoin kuin verhiön 
hampaissa saattaa olla nystykarvoja . Marjat ovat yleens ä kiiltävän 
punaiset , joskus keltaiset tai oranssit , kuten usein Suomessa vi l
jeltävillä lajikkeilla . Rusokuusarnan lajikkeita on paljon , Krliss 
rnann (1977) luettelee niitä 19 erilaista . 

Rusokuusarna on kotoisin Etelä- Venäjältä , Altailta ja Turkestanista 
ja se on Suomessa erittäin kestävä aina Kittilään ja Sodankylään 
saakka (Kallio 1966) . Se on Suomessa yleisempi kuin sen käyttöarvo 
oikeastaan oikeuttaisikaan , sillä se on usein tautien ja tuholais 
ten vaivaarna , sen kasvutapa on usein epäsäännöllinen ja pensas 
ränsistyy helpost i. 

Rusokuusarnan risteyrnistä Green(l966) pitää kolmea arvokkaana: kau
norusokuusarnaa (L . x arnoena) , sirokuusarnaa (~. x bella) ja perho
kuusamaa (t . x ' notha). Näistä kaunorusokuusarna on Suomessa hyvin 
harvinainen , sen sijaan sirokuusarna ja perhokuusama ovat istutuk
sissa yleisiä , mutta taimistoluetteloissa niitä ei mainita . 
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8. L. x amoena Zabel - kaunorusokuusama 

Kaunorusokuusama on lajien L. korolkowii ja L . tatarica välinen 
risteymä. Green (1966) kuvaa kaunorusokuusaman hyvin kauniiksi 
pensaaksi, jolla on kapea kasvutapa, hyvin runsas kukinta ja sini-
vihreä tai himmeän harmaanvihreä lehdistö . Pensas on voimakaskas 
vu inen . Lehdet ovat pienemmät kuin muilla risteymillä , 3 - 4 cm pit
kät ja soikeat tai puikeat ja niille on tyypillistä harmaan vih
r eä väritys . Määrityksen kannalta tärkeät kukinnon tukilehdet ovat 
y l eensä sikiäintä l yhyemmä t , harvoin pitemmät , ja selvästi karvai
s et . Esilehdet ovat pienet ja eri lliset tai yhteenkasvettuneet . 
Greenin (1966) mukaan es ilehtien selkäpuoli ja verhiön hampa i den 
reunat ovat kaljut mutta ripsireunaiset . Kukinta on runsas ja ku 
kan väri vaihtelee e ri l ajikkei lla . Kaunorusokuusaman katsotaan 
kuuluvan niinhin risteymiin, joilla kukat kellastuvat vanhetes 
saan, mutta Krussmannin (1977) mukaan vain muutamien lajikkeiden 
kukat kellastuvat . Marjat ovat punaiset . 

Kaunorusokuusama on syntynyt luontaisesti H. Zabelin yksityispuu 
tarhassa jo enn e n vuotta 1895 . Suomessa kaunorusokuusaman maini 
taan kasvavan esim . Elimäellä (Jalas 1978) , mutta ainakaan Hel
gin yliopiston Kasvimuseon näytteistä ei tyypillistä kirjallisuu 
den kuvaamaa kaunorusokuusamaa näytä löytyvän. 

9 . ~ · x bella Zabel - sirokuusama (Kuva 5) 

Sirokuusaman vanhemmat ovat japaninkuusama ja rusokuusama . Siro
kuusama muistuttaakin o l emukseltaan niin suuresti toista vanhem
paansa rusokuusamaa , että lajeja on vaikea erottaa toisistaan . 
Useat rusokuusaman näköiset pensaat , j otka karvaisuutensa takia 
eivät ole aitoja rusokuusamia , onkin nyt- määritetty sirokuusami k 
si . Aivan t yypillisiä sirokuusamia kaikki nämä yksilöt e i vät kui 
tenkaan ole, sillä kaikilla pensailla ei tavata sirokuusamalle 
t yypillistä kukkien kellastumista. 

Sirokuusama on hieman rento-oksainen pensas. Lehdet ovat terävä 
kärkisemmät kuin molemmilla vanhemmilla , 2 , 5- 5 cm pitkät ja mel 
kein kaljut tai alta hieman karvaiset. Kukinnan tukilehdet ovat 
yleensä sikiäintä pitemmät tai sikiäimen pituiset , joskus lyhyem
mätk i n . Esilehtien pituus on tavallisesti puolet sikiäimen p i tuu
desta . Tuki - ja esilehdet ovat harvakseltaan karvaiset . Eri lajik
keilla kukan väri vaihtelee valkoisesta karmi i ninpunaiseen , ja 
kukat kellastuvat vanhetessaan. Marjat ovat punaiset . 

Ensimmäinen sirokuusama on kasvanut Pietarin kasvitieteellisestä 
puutarhasta keräty stä siemenestä ennen vuotta 1878 . Suomessa siro 
kuusama näyttää olevan yhtä kestävä kuin rusokuusamakin : näyttei
tä on Oulusta ja Kajaanista saakka . Sirokuusama on eri omina is uuk 
siltaan rusokuusaman kaltainen, yhtä näyttävä ja runsaskukkainen. 
Lajien välillä näyttää kuitenkin olevan sellainen ero , että siro
kuusamat ovat kestävämp iä sienitauteja vastaan kuin rusokuusamat . 
Sen sijaan sirokuusama on rusokuusaman tavoin altis tuholaisille . 

Sirokuusaman lajikkeista on 'Dropmore ' yksi parhaimmista . Se on 
pienilehtinen pensas , joka on täynnä valkoisia kukkia ja sen jäl
keen puna i sia marjoja ja joka kasvaa erittäin leveäksi, korkeaksi 
ja runsashaaraiseksi pensaaksi . Lajiketta tavataan hyväkuntoisena 
a i naki n Katri Valan puistossa ja Sofianlehdonkadulla Helsingissä 
sekä Puutarhantutkimuslaitoksella Piikkiössä. 
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Kuva 5 . ~· x bella 'Dropmore' on erikoisen näköinen, hyvin korkea , 
tuuhea ja runsaskukkainen pensas . Katri Valan puisto , Helsinki 
2 . 6 .-83. 
Fig . 5 . L . x bella ' Dropmore ' is a very tall, dense and profusely 
flowering shr~ 

Kuva 6. Perhokuusaman (L . x notha) lehdet ovat suuret ja pitkä
suippuiset ja kukat nopeasti kellastuvat , usein kaksiväriset. 
Brahen kenttä , . Helsinki 7.6 .-83 . 
Fig . 6 . ~ - x notha has large, acuminate leaves and flowers which 
often are pink-marginated and yellow when fading . 
Sorbi folia 15 {4 / 1984) 



188 

10. L. x notha Zabe l - perhokuusama (Kuva 6) 

Greenin (1966) mukaan perhokuusama on erityisen elinvoimainen ja 
runsaskukkainen. Kukat tosin kellastuvat vanhetessaan mutta var
sinkin suurikukkaiset muodot ovat kauniita . Perhokuu~ma on voi
makas - ja pystykasvuinen pensas. Lehdet ovat keskikokoiset , 3-6 
cm pitkät, puikeat tai puikean suikeat, alta hieman karvaiset ja 
edellisistä risteymistä poiketen pitkäsuippuiset . Kukinnon tuki
lehdet ovat sikiäintä pitemmät tai sikiäimen pituiset , harvoin 
lyhye~nät. Esilehtien pituus on yleensä korkeintaan puolet siki
äimen pituudesta. Tuki- ja esilehdille on tunnusomaista se , että 
niissä on y leensä pelkkiä nystykarvoja, vain harvoin muutamia un
tuvakarvo ja. Perhokuusama on runsaskukkainen ja kukan koko on 
12-18 mm. Väri vaihtelee valkoisesta kellertävään ja vaaleanpu
naiseen, ja Suomessa etenkin kaksiväriset muodot ovat tyypilli 
siä. Marjat ovat punaiset. 

Perhokuusama on ru·sokuusaman ja ~· ruprechtiana-lajin välinen ris
teymä, joka on ens i kerran syntynyt Pietarin kasvitieteellisessä 
puutarhassa v. 1878. Perhokuusamaa tavataan esim. Helsingin van
hoissa puistoistutuksissa melko yleisestikin. Niissä perhokuusa
mapensaat ovat hyvinvoivia, korkeita ja kaunislehtisiä . Kuitenkin 
perhokuusamakin näkyy kärsivän melkoisesti taudeista ja tuholai 
sista. Pohjoisimmat herbaarionäytteet ovat Oulusta . 

Seuraavat kaksi hybridilajia L. x muscaviensis ja L. x minutiflora 
ovat valkokukkaisia , tuntomerkeiltään hieman epämääräisiä ja vä 
hämerkityksisiä lajeja, joiden esiintyminen Suomessa on epävarmaa . 
Koivisto (1974) mainitsee molempia lajeja tavattavan Helsingin 
Meilahdessa ja Kokkosen (1981) mukaan L. x muscaviensis kasvaa 
KuoP,iossa ~- x minutiflora-yksilö löytyy myös Kaisaniemen puistos 
ta Helsingistä. 

11. L . x muscaviensis Rehd . 

· Green (1966) pitää risteymää molempia vanhempiaan (~ . morrow11 
ja~· ruprechtiana) vähämerkityksisempänä. Se on rennohko-oksai
nen pensas, jonka 3- 5 cm pitkät tummanvihreät lehdet ovat molemmin 
puolin karvaiset. Tukilehdet ovat tiheään untuva- ja nystykarvai
set ja niiden reunoissa on usein pal j on pitkiä karvoja . Esilehdet 
ovat lähes sikiäimen pituiset. Teriö on valkoinen, 12 - 14 mm pitkä , 
marjat ovat punaiset . 

12. L. x minutiflora Zab. 

Tämä kolmoisristeymä (L. morrowii x ~- x xylosteoides) on rennoh
ko-oksaine n pensas. Sen lehdet ovat pienet , 2 3 cm : n pituiset , 
kapeat, puikeat , pyöreä - terävä- tai suippokärkiset ja alta hie
man karvaiset . Tukilehdet ov a t selvästi sikiäintä pitemmät ja vain 
niukasti untuva- ja n ystykarvaiset . Esilehdet ovat lähes sikiäimen 
pituiset ja niiden reunoissa on harvakseltaan untuva - ja nystykar 
voja . Kukat ovat pienet , 1 2 mm :n pituiset , valkeahkot ja marjat 
ovat punaiset. 
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13. L. korolkowii Stapf. var . zabelii (Rehd.) Rehd . - kaunokuusa 
ma/fagertry 

Kaunokuusamasta kirjallisuudessa annetut tiedot ovat varsin puut 
teellisia . Kuvausten perusteella se eroaa tuskin lainkaan tavalli 
sesta rusokuusamasta. Kauno- ja rusokuusama onkin ilmeisesti usein 
sekoitettu keskenää~ sillä kirjallisuudessa mainitaan myös lajike 
~ · tatarica ' Zabelii ' (Bean 1973, Wyman 1971) . Suomessa tämä seka
vuus ilmenee siten , että yllättäen täällä tavattavilla kaunokuu
samilla lehdet ovat selvästi karvaiset , vaikka kaikki tutkijat 
kuvaavat kaunokuusaman kaljulehtiseksi (kuten rusokuusama) . Nimi
lajilla ~ · korolkowii (ja muilla lajikkeilla) sen sijaan lehdet 
ovat hyvin karvaiset, joten saattaa olla että tässä kohden kirjal
lisuudessa on sekaannus . Suomessa nykyään niin suosittu kaunokuu 
sama lienee siis kuitenkin eräänlainen L. korolkowii ·· zabelii '. 

Kirjallisuuden mukaan kaunokuusama on 2 m korkea pensas, jolla 
on pienet , 3-3.5 cm :n pituiset puikeat lehdet , jotka ovat kaljut. 
Lehden tyvi on pyöreä tai melkein herttamainen. Tukilehdet ovat 
sikiäintä lyhyemmät , esilehdet pienet , korkeintaan neljänneksen 
sikiäimen pituudesta ja kaljut. Kukat ovat pienet , 10-15 mm : n pi 
tuiset, tummanpunaiset, Krussmannin (1977) mukaan joskus myös val 
koiset tai vaaleanpunaiset . Marjat ovat punaiset. 

Kaunokuusama on nykyään rusokuusaman ohella suosituin kuusamala 
ji. Se on yleistynyt vasta viime vuosina, joten sen käyttöarvos -
ta ei ole v ielä tarkkaa kuvaa. Sen kasvutapa on ilmeisesti si
rompi kuin rusokuusaman, mutta mielestäni sen tympeän tummanpunais
ten , nopeasti lakastuvien kukkien ja sinertävän lehdistön muodos 
tama kokonaisuus ei vedä vertoja kauneimmille rusokuusamatyypeille. 

14 . ~· morrowii A. Gray - japaninkuusama/spärrtry (Kuva 7) 

Japaninkuusamalle on luonteenomaista tiheä, leveä, matala (2 m) 
kasvutapa . Lehdet ovat pienehköt, 3-5 cm:n pituiset, pyöreämuotoi 
set, joskus otapäiset. Tyypillistä on lehtien selvä karvaisuus , 
joka varsinkin alapinnoilla on tiheää. Kukinnon tuki- ja esileh
det ovat karvaiset, mutta japaninkuusamaa muistuttavill~ ristey
mille tyypilliset nystykarvat puuttuvat . Kukinta on hyvin runsas . 
Teriö on 1 , 5 cm pitkä, valkoinen ja kukat kellastuvat voimakkaas 
ti. Marjat ovat tummanpunaiset ja n~itä on yleensä paljon . 

Japaninkuusama risteytyy ni in herkästi rusokuusaman kanssa vilje
lyksessä, että aitoa japaninkuusamaa on vaikea löytää . Suomessa 
kin japaninkuusama on hyvin harvinainen, eikä Schalin (1953) pidä 
sitä myöskään riittävän kestävänä . Japaninkuusama on kuitenkin 
menestynyt ainakin Turun Mannerheimin puistossa . 

15 . L. maackii (Rupr.) Maxim. - koreankuusama/koreanskt try 

Koreankuusamaa pidetään yhtenä kauneimmista kuusamalajeista . Se 
on voimakaskasvuinen pensas , jolla tuoksuvat valkoiset kukat koho 
avat kauniipti lehdistön yläpuolelle . Vanhojen pensaiden oksat 
ovat siirottavat. Lehdet ovat isohkot , 5-8 cm pitkät ja muodol 
taan hieman pihasyreenin lehtien kaltaiset. Lehden kärki on hyvin 
pitkä ja kapea. Tunnusomaista koreankuusamalle ovat hyvin lyhyet 
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kukkaperät. Kukat sijaitsevat pareittain oksien yläpinnalla , jos
sa ne muodostavat tiheän paririvin. Kukat ovat suuret (2 cm), 
tuoksuvat , aluksi puhtaan valkoiset, lopulta kellastuvat . Korean
kuusama kukkii muiden kuusamalajien jälkeen , vasta heinäkuussa . 
Marjat ovat koristeelliset , pitkään säilyvät , tummanpunaiset . 

Koreankuusama on kotoisin Mantsuriasta , Kiinasta ja Japanista. 
Se on Suomessa valitettavan harvinainen vaikka sitä pidetään yhte 
nä kestävimmistä kuusamalajeista (Wyman 1971 , Everett 1981) . 
Schalinin (1953) mukaan koreankuusama on kestävä Keski-Suomea myö 
ten. Hava intoja lajin esiintymisestä on vain Mustilan arboretumis 
ta , jossa on yksi vanha pensas . 

16 . ~· xylosteum L. - l ehtokuusama/skogstry 

Lehtokuusama on luonnonvarainen Euroopasta Altaille ja se kuuluu 
Suomen alkuperä iseen kasvilajistoon . Sitä tavataan jokseenkin ylei 
sesti Etelä- Suomessa ja harvinaisena Pohjois-Suomessakin . Viljelty 
nä se kasvaa n. 3 m korkeaksi leveäksi ja tiheäksi pensaaksi . Oksat 
ovat kauniin kaarevat mutta jäykät. Lehtien muoto , väri ja koko 
vaihtelevat suurest i. Yleensä lehdet ovat pyöreämuotoiset , suip
pokärkiset , tummanvihreät ja vaihtelevasti karvaiset. Kukat ovat 
vaatimattomat , 1 cm:n p i tuiset , valkoise t tai keilanvalkoiset ja 
niissä on usein , varsinkin nupuissa , myös punaista vivahdetta . 
Kukkaperät , esilehdet j a teriö ovat hyvin karvaiset , sikiäin on 
nystykarvainen . Marjat ovat koristeelliset , tummanpunaiset , eri l
liset tai tyvestään kiinnikas vaneet . 

Lehtokuusama on siro , vaatimaton pensas , jonka koristearvo muodos 
tuu lähinnä kaarevaoksaisesta kasvutavasta ja tuuheasta pehmeäs
tä lehdistöstä. Pensas on kestävä ja roteva , sietää tuulta ja var 
joa mutta on melko arka tuho l aisille . Laji muuntelee niin paljon , 
e ttä va linnan mahdollisuudet ovat suuret . Lehtokuusamaa on sen 
käyttökelpoisuudesta huolimatta käytetty melko vähän koristepen
saana , se menestyisi vaatimattomillakin kasvupaikoilla Pohjois
Suomessa asti. 

~ · xylosteum ' Clavey ' s Dwarf '- lajike on ollut kaupan 1950-luvulta 
alkaen, mutta on saapunut Suomeen vasta viime vuos ina . Se on n . 
metrin korkuiseksi jäävä kääpiölaj ike , joka muodostuu pallonpyö
reäksi ja tuuheaksi. Sitä käytetään ulkomailla etenkin matalana 
aitakasvina. 

17. ~ · chrysantha Turcz . - keltakuusama/gu lltry 

Keltakuusama muis tuttaa olemukseltaan melkoisesti lehtokuusamaa , 
ja lajit saattavat risteytyä keskenään . Keltakuusama on rotevampi 
kuin lehtokuusama ja sen kukat ovat suuremmat ja kasvinosat vähem
män karvaiset. Keltakuusama kasvaa 2- 4 m korkeaksi , pystyksi pen 
saaksi. Lehdet ovat suuret, 6-1 2 cm pitkät , vinoneliömäisen pui
keat tai suikean puikeat, pitkäsuippuiset. Väriltään ne ovat raik
kaan vihreät ja päältä ne ovat lähes kaljut tai alta keskisuonen 
kohdalta tai kokonaan pehmeäkarvaiset. Keltakuusaman kukkaperät 
ja esilehdet ovat selvästi heikommin karvaiset kuin lehtokuusamal
la . Kukat eivät ole erityisen silmiinpistävät mutta ovat suurem
mat kuin lehtokuusamalla, 1,5 cm :n pituiset , kellertävän valkoi -
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set ja voimakkaasti kellastuvat, punainen vivahde puuttuu . Marjat 
ovat korallinpunaiset . 

Keltakuusama on kotoisin Koillis-Aasiasta ja Japanista . Sitä pi
detään hyvin arvokkaana ja kestävänä koristepensaana (Bean 1973 
ja Everett 1981) , mutta Suomessa tavattavien kantojen koristearvo 
on melko vähäinen . Pensaat ovat melko pahoin tautien ja tuholais
ten saastuttamia . Keltakuusamaa tapaa melko yleisesti esim. Hel
singin puistojen vanhoissa istutuksissa. Sitä on viljelty myös 
ainakin Tampereella ja Oulussa. 

Summary: Ornamental Lonicera shrub species cultivated in Finland 

There are about 18 Lonicerashrub species species grown in Finland, 
of which L . tatarica and L. korolkowii ' Zabelii ' are the most 
popular ones. These species are , however, far from the most 
suitable ones to be grown in Finland. E. g . ~ - x bella resembles 
~ - tatarica but is much healthier and equa lly decorative. ~ 
ledebourii and L . caucasica are seldom seen in parks but highly 
advisable . The species hardy in the whole country are ~ - caerulea , 
~- xylosteum and ~- tatarica. In addition, ~- nigra, ~ - x ~ella, 
~ - x notha , ~- chrysanthaand L. alpigena seem to be hardy ~n most 
parts of Finland. 

Kuva 7 . Japaninkuusama ~- morrowii) Turun Mannerheim- puistossa 
13 . 6 . -83 . 

Fig. 7 . ~ - morrowii grown in Turku. 
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Taulukko 1. Yhteenveto kuusamalajien keskeisistä tuntomerkeistä . Laadittu seuraavien teosten 
mukaan: Rehder (1893), Bailey (1 947), Simberg (1955), Wyman (1 960 ), Kalela & Väänä ne n (1961), 
Rehder (1 962) , Nitzelius (1964), Green (1966), Bean (1 973) , Krussmann (1977), Brander (1978) ja 
Everett (1981) ---------
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b. caucasica 
kaukaasiankuusama 

.!!.,_ nigra 
mustakuusama 

L . tatarica 
rusokuusama 

~X~ 
kaunorusokuusama 

L. koro l kowii 
' Zabe l i i' 
ka unokuus-ama 
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2 m voimakas-
kasvui nen 

2 m sirokas -
vui ne n 

lehdet 
1 kukinnan 

tukilehdet 

3-10 cm , l 
puikeat tai 
soikeat , 
raikkaan-
vihreät , 
myös puner-
tavaa sävyä 

4 - 6 cm , raik puolet siki-
kaanvihreät äimen pituu-
alta sini- desta 
vihreät 

3-6 cm , pui kaljut , ver-
keat tai hiön pituise 
puikean sui tai pitemmät 
keat , kaljut 

3-4 cm , soi yl. sikiäin-
IJ<ea t tai tä lyhyemmät , 
lf>uikea t , !karvaiset 
jharmaanvih-

eät 

3 - 3 , 5 cm , yl. sikiäin-
p u ikeat , tä l yhyemmät 
ka l jut 

~~H~g~~t teriö 

12 mm , vaa-
leanpunainen 

yhtee nkasvet- 8 mm , him-
tuneet , nys- meän vaa-
tykarvaiset leanpunainen 

kaljut , jos- jopa 2 , 5 cm , 
kus nysty- valkoisesta 
karvoja , l / 3- karmiininpu-
1/ 2 sikiäi- naiseen , lius 
men pituu- kat leveät 
desta 

pienet , eril valkoisesta 
liset tai yh vaaleanpunai 
teenkasvet- seen , joskus 
tuneet kellastuva 

p i enet , kor- 1, 2 cm , val -
keintaan 1/ll koin e n, vaa-
siki äimen leanpunai ne n 
pituudesta , tai ( y l.) 
kalj u t tumrna npunai-

ne n, li uskat 
kapeat 

mariat 

mustat , pa-
r e ittain yh-
teenkasvet-
tun eet 

sinisen 
mustat 

punaiset , 
oranssit tai 
keltaiset 

punaiset 

punaiset 

h\lomautuk-
s1a 

kukkaperä 
10-18 mm 

kukkaperä 
3- 4 cm 

koko kasvi 
kalju (kor 
keintaan 
nystykar-
voja) 

kukinta 
runsasta 

\{) 

w 
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Laji 

b_ x bella 
sirokuusama 

b_ x notha 
perhokuusama 

b.. x muscaviensis 

L . x minutiflora 

L . x morrowii 
japaninkuusama 

korkeus kasvutapa 

hieman l a-
moavakas-
vuinen 

pysty- , 
vo imakas -
kasvuinen 

rento-oksai-
nen 

rento-oksai-
nen 

2 m leveä , 
tiheä 

-

kukinnan 
lehdet tukilehdet 

2 . 5-5 c m, yl. s i ki äin-
melkein tä pitemmät , 

kaljut , te- karvaiset 

räväkärki -
set 

3-6 cm , pui- yl. sikiäin -
keat tai tä pitemmät , 
puikean nystykarvai -
suikeat , set 
pitkäsuip-
puiset , alta 
hieman kar-
vaiset 

3-5 cm , mo- tiheään un-
lemmin puo- tuva- ja 
lin karvai- nystykarvai-
set set 

2-3 cm , sikiäin tä 
alta hieman pitemmät , 
karvaiset niukasti un-

tuva- ja 
nystykarvai-
set 

3-5 cm , karvaiset , 
karvaiset , ei nystykar-
joskus ota- voja , yl. 
päiset sikiäintä 

pitemmät 

kukinnon 
esilehdet 

puolet siki-
äimen pituu-
desta , kar-
vaiset 

puol et siki-
äimestä , 
nystykarvai -
set 

tiheään un-
va- ja nys -
tykarvaiset , 
lähes siki-
äimen pitui-
set 

harvaksel-
taa n untuva-
ja nystykar-
vaiset , lä-
hes sikiäi-
men pituiset 

karvaiset , ei 
nystykarvo-
ja, sikiäi-
men pituiset 

teriö 

14-18 mm , 
valkoisesta 
karmiininpu-
naiseen , 
kellastuva 

12 - 18 mm , 
valkoisesta 
punaiseen , 
kellastuva 

12-14 mm, 
valkoinen 

12 mm , val-
keahko 

1 1 5 cm , val-
koinen , kel-
!astuva 

mariat 

punaiset 

punaiset 

punaiset 

punaiset 

tummanpu-
naiset 

huomautuk 
tuksia 

runsas-
kukkainen 

runsas-
kukkainen 

! 

'D 
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Laji 

~ maackii 
koreankuusama 

~ xylosteum 
lentokuusama 

L . chrysantha 
keltakuusama 

korkeus kasvutapa 

2-5 m siirottava-
oksainen 

3 m tiheä , kaar 
tuvaoksainer 

2-4 cm pysty , ti-
heä 

kukinnan 
lehdet tukilehdet 

5-8 cm , hy sikiäintä 
vin pitkä- pitemmät 
suippuiset 

3-6 cm , sikiäintä 
vaihtelevar lyhyemmät , 
muotoiset , karvaiset 
karvaiset 

6-12 cm , vi- pitkänomai-
noneliömäi- set , siki-
sen puikeat äintä pi-
tai suikean temmät tai 
puikeat , saman pitui 
pitkäsuip- set 
puiset 

kukinnon 
esilehdet 

pareittain 
yhteenkas-
vaneet 

leveät , nys 
ty- ja un-
tuvakarvai-
set 

l /3 -l/2 
sikiäimen 
pituudesta , 
nystykar-
vaiset 

teriö 

2 cm , val-
koinen , 
tuokuva , 
keliastuva 

1 cm , val-
koinen tai 
kellertävän 
valkoinen , 
kellastuva 

1 , 5-2 cm , 
kellertävän 
valkoinen 
kellastuva 

mariat 

tumman-
punaiset 

kiiltävän 
punaiset 

korallin-
punaiset 

huomautuk-
sia 

kukkaperä 
hyvin ly-
hyt 

koko kasvi 
hyvin kar-
vaineo 

"' V> 



196 

Kirjallisuus 

Bailey, L.H. 1974: The standard cyclopedia of horticulture 2 . 
- 1221 s . New York. 

Bean, W.J. 1973: Trees and shrubs hardy in the British Isles 2 . 
-784 s. London. 

Brander , P.E. 1978: Havens planteleksikon. Tr aeer og buske . 
- 411 s . Tj2Snder . 

Brovicz, K. 1976: Lonicera . - Teoksessa : Tutin , T. & al. (Toim . ) , 
Flora Europaea 4:46-4 8 . 

Everett, T.H. 1981: The New York Botanical Garden illustrated 
encyclopedia of horticulture 6. - 335 s . New York. 

Green, P .S. 1966: Identification of the species and hybrids in 
the Lonicera tatarica complex. - J . Arnold Arb . 47 :7 5- 88 . 

Hillier & Sons 1971: Hillier's manual of trees and shrubs. 
- 576 s. Newport. 

Jalas, J . 1978. Suomessa luonnonvaraisista tai koristekasveina 
viljellyistä kuusamalaj eista (Lonicera L . ) - Moniste . 
Helsingin yliopisto, Kasvitieteen laitos . 6 s. 

Kalela, A. & Väänänen , H. (toim . ) 1961 . Pohjolan l uonnonkasvit 
4. - 2060 s. Porvoo . 

Kallio, T.K. 1966: Koristepu i den ja - pensaiden levinneisyydestä 
ja menestymisestä Suomessa . - Ann. Agr . Fenn . 5 :1: 1-107. 

Koivisto, H. 1974: Helsingin Meilahden pensasmaisista Lonicera
lajeista . - Luk-työ . Helsingin yliopisto , Kasvitieteen 
laitos. 15 s. 

Kokkonen, A. 1981: Kuopion kau pungin puuvartisista koristekasveis 
ta. - Pro gradu-työ . Oulun yliopisto , Kasv i tieteen laitos. 
109 s . 

Krussmann, G. 1977: Handbuch der Laubgehölze 2. - 466 s. Ber lin 
und Hamburg. 

Nitzelius, T. 1964: Blommande buskar och träd . - 367 s . Stockholm . 
Rehder, A. 189 3. Die kreuzunge n der Gattung Lonicera. -

Gartenflora 42:100-106. 
, A. 1962: Manual of cultivated trees and shrubs . - 996 s . 

New York. 
Scha~in, B. 1953 : Koristepensaista kauneimmat. - 141 s . Porvoo . 
Simberg, L. 1955: Koristepu ita ja pensaita . - 231 s. Porvoo . 
Wyman, D. 1960: Shrub honeysuckles with pink to red flowers . 

- Arno ldia 20:29- 32 . 
D. 1971: Wyman's gardening encyclopedia . - 1222 s. New 
York. London. 

Ylikangas, M. 1970: Kajaanin ka upungin koristepuista ja - pensais
ta. - Pro gradu-työ . Oulun y l iopisto , Kasvitieteen laitos. 
95 s. 

UUDET JÄSENET 4/ 84 

Ahonen Helena 
Heikkinen Eija 
Järventausta Lahja 
Lehtinen Jukka 
Matikainen Hannu 
Paatelma Merja 
Rahikainen Anne 
Rasimus Heino 
Siirola Jari 

Jyväskylä 
Kemijärvi 
Tampere 
Hämeen linna 
J yväsky lä 
Espoo 
He lsinki 
Salo 
Launonen 

Sorbifolia 15 (4 / 1984) 



197 

SORBIFOLIA 

(Vuoteen 1981 Dendrologian Seuran Tiedotuksia Dendrologi ska 
Sällskapets Notiser , Bulletin of the Finnish Dendrologica l 
Society) 

Vol. 15 ( 1984) 

Ilmestymispäivät - Publiceringsdatum - Date of publication 

1 ( 1-56) 
2 (57 - 104) 

12 . IV 
l5 . VI 

3 ( 105 -1 52) 
4 (153 - 200) 

Sisällysluettelo - Innehåll - List of contents 

15 . XI 
29 . XII 

Aaltio , Sampsa : Havupuukokeiluja Lempäälässä (Conifer 
plantations in Lempäälä , South Häme) ....... .... 139 -1 44 

Alanko , Pentti : Dendrologit ja ilman saastuminen 59 

-" - Hollantilaisia dendrologeja vierailulla 
Suomessa 8 .-16.9.1984 ....... . ................. . 166 

-"- Kellovaivero (Pieris floribunda) , (Pieris 
flor i bunda in Finland) ... . ... .................. 129-132 

_ .. _ 
Lappi - vain mäntyä ja koivua - vaiko dendro-
loginen paratiisi (An excursion in Swedish 
Lapland) ................. . ... . ................. 14 9-1 50 

-" - Omenapuut (Malus) posti~erkeissä (Apples on 
stamps) ........... . . ........................ . .. 167-171 

-"- Puutarha-alan 5 . valtakunnalliset viherpäivät 
Tampereella 16 . -17. helmikuuta 1984 .... . ..... . 98 

_ .. _ 
Talkoot Tammisten arboretumissa 164 

_II _ Vuoden 1983 aikana ilmestynyttä dendrologista 
kirjallisuutta ..... . ............ ....... ........ . 91- 98 

Finne , Ake : Omenapuiden geeni~ankkikeräys Ahvenanmaal -
la ..... . .. .. .... . ................ ........... .... 78 

Hagman , Max .: 0endrologian Seuran toimintasuunnitelma 
1 984 ............................................ 5 

Heikinheimo , Osmo : Omenapuiden hyönteisvioituksista 
(Insects as pests on apple trees) ......... . ... . 121-124 

Iisakkila , Leena: Omenapuut viherrakentamisessa (Malus 
in public areas and in urban centres) ........... 115-120 

Kalela-Brundin , Maarit : Kuusen ekologiasta ja metsän
hoidollisista erikoispiirteistä (On the ecology 
and silvicultural characteristics of Norway 
spruce (Picea abies) ... ................ . ........ 71- 77 

Kallio , Paavo : Islannin metsityksestä (Afforestation 
in Iceland) ................................. . ... 99-103 

Kallio, Tapio K.: Suomessa koristekasveina viljellyistä 
omenapuulajeista ja -lajikkeista (Ornamental 
apples in Finland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9- 17 

Karhu, Niilo: Poppe~ilajien kestävyys ja käyttö (A short 
survey of poplars (Populus) cultivated in 
Finland) ........................................ 45- 56 

So rbifolia 15 (4 / 1984) 



198 

Knape, Bo: Sådd- och odlingsförsök med Rhododendron 
i Brödtorp 1953-1983 (Sowing and cultivation 
experiments on rhododendrons at Brödtorp, 
SW-Finland, in 1953-1983) ............. ... ... . 

Konttinen, Kyösti : Sembramänty, vanhimpia ul-
komaisia koristepuitamme (Pinus cembra, one of 
the oldest ornamental introduced trees in 

27- 33 

Finland)..... ..... ... . .. ........... ... . ...... 135-137 

Koponen , Aune : Kesänl984 kotimaan retkeilyitä ( Report 
of the Dendrological Society ' s summer 
excursion in Finland) ..... ... .. . .. . ... .. ..... 145-148 

_II_ paikalliskerhot toimivat ...... . ............ . . 107 

Sorbifolia (Dendrologian Seuran Tiedotuksia) 
15 . vuos ikerran alkaessa .......... .... .... . .. 3 

Kotiranta , Heikki : Omenapuiden käävistä (On the 
polypore species of the apple trees in 
Finland) ... .... . ... . ......... . . ....... .. . . ... 125-127 

Murto , Risto : Metsäomenapuun kasvupaikkatietojen 
keruu jatkuu ....... . .... ... ........... ..... . . 

_n_ Omenan vuosi .. ...... .. . .. . . . . .............. . . 
_ .. _ 

Syyskokouksen antia .. . ...... . .. .. ........ . .. . 

Mäkelä , Kaiho : Omenapuiden sienitaudeista(On fungus 

7- 8 

155 

156 

diseases of apple tre es in Finland) ..... .. .. . . .. . 173 -17 6 

Palva , Vuokko : Omenapuun historiasta Suomessa. ....... 176 

Piirainen, Juhani: Dendrologian Seuran Lounais -
Suomen kerho perustettiin .................... 108 

Pyykkö , Maire : Metsäomenapuun puuaineksesta (Wood 
anatomy of crab apple (Malus sylvestris 
Miller). .......... .. ....... . . ................. 157 - 163 

Raa tikaine n, Mikko : Omenapuu pihapuuna (Apple tree , 
Malus x domestica , as a homestead tree in 
Finland) ................. . . .......... .. .. . .. . 109-114 

Ryöppy-Ekbom, Päivi: Toimintakertomus 1983 ..... .. . .. . 19 - 20 

Salo , Hannu: Omenapuulajikkeet ja niiden viljely Suo-
messa (Apple varieties and their cultivation 
in Finland) ........... . ........ .. . ....... .... 61- 69 

Serola , Jarmo : Keski-Suomen dendrologien toiminta 
vuonna 1983 (Report on the activities of the 
Society of Dendrology in the Central 
Finland . .................... . ...... .. ... .... . 

Soininvaara,Satu: Suomessa viljellyt pensasmaiset kuu 
samat ( Lonicera ). ( Ornamental Lonicera shrub 

21- 24 

species cultivated in Finland) ....... . . . ..... 179-196 

Suominen, Olavi : Robinia pseudacacia kasvaa Kumlinges -
sa (Robinia pseudacacia growing in Aland) . . . . 177 - 178 

Uosukainen , Marjatta : Puutarhaliiton taimityöryhmän 
ehdotus ..... .... . ............................ 42 -43 

Uotila, Pertti : Abies nebrodensis (Abies nebroden-
sis)........................ ...... .. .. ...... . 35- 39 

Sorbifolia 15 (4 / 1984) 



!99 

Dendrologian Seuran kirjasto.... ............... ...... . . 108 

Jyväskylään on perusteilla viheraluepuutarha . .... ... . . . 26 

Jäsenmaksujen maksamisesta.. . .... ....... . .... .. . .. ..... 172 

Jäsenpalsta ..... . ... . .... ..... .................... 18, 60 ,151 , 196 

Keski-Suomen Dendrologian kerhon toiminta 1984 ... ... . . . 25 

Kesän ja alkusyksyn tapahtumia ........................ . 104 

Kirjallisuutta 

Barker , C. M. 1982: Puiden keijukaiset (T . 
Lindholm) ....... ........... .... ............... . 

Halme , M. ym. (toim . ) 1983 : Puutarhakalenteri 
"1 984" (P. Alanko) . ........... .. . .......... ... . 

Hämeenlinnan Seudun Luonto I 1984 (A . Koponen) .. 

Hämet-Ahti , L. ym . (toim.) 1984: Retkeilykasvia 
( P . Alanko) ................................... . 

Kaarna, P. 1984 : Puutaulukoita (P. Alanko) . ... . 

Lindholm , L. 1 984 : Kaunis pihapiiri , oikea kasvi 
oikealle pa ikalle (P . Al anko) ................. . 

Lundqvist , K. 1984: Framtidens trädvård 
( P. Alanko) . . ....... ... ..... ........... .... .. . . 

Lyte, C. 1983 : The plant hunters (P. Uotila) .. . 

Nilsson , G. 1983: Lövträd och buskar 
( P. Alanko) ... . . .............................. . 

Nitzel ius , T.G. 1983 : Träd i när och Fjärran 
(P . Uotila) ................. .... . . ............ . 

Pehmeä Teknologia 1-2/1984 (A . Koponen) ....... . 

Vihertöiden tekniset ohjeet 1983 (P . Markkula) . 

Kokousasioita . ..... .... . . ........... . . . ............... . 

Merkkipäiviä ... .. .. .. ... .. .......... . ................. : 

Puistokäve l yt Helsingissä 1984 ........................ . 

Puistokävelyt Tampereella ............... ..... . .... .... . 

Seuran kesäretkeily Ruotsiin ja Tanskaan 1984 . ....... . 

Tampereen Seudun Dendrologian kerhon perustava kokous .. 

Tampereen Seudun paika lli skerho perustettu .... ........ . 

Tapahtuu kotimaassa ........ .. ...... ..... . ....... ....... . 

Tulppaanipuu kasvaa myös Vihdissä . ...... ~ ............. . 

Uutisia ....... . .... ... ..... .. ......................... . 

Vuoden puu 1984 metsäomenapuu - Arets träd 1984 vildapel 
(Tree of the year 1984) ................................ . 

Vuoden 1985 matkat .................... ... .. .. ..... . .... . 

Sorbifo1ia 15 (4/ 1984) 

34 

43 

128 

133-134 

134 

128 

89 

39 

164 

40- 41 

12 8 

70 

152 , 200 

69 

44 

25 

6 

25 

60 

18, 33 

69 

178 

4- 5 

1 48 



Joukkojulkaisu 

KIRJOITUKSET SORBIFOLIAAN 

Ensi vuoden numeroihin tarkoitettujen artikkeleiden käsikirjoi 
tukset on jätettävä toimittajalle viimeistään : 

Vol. 16 l / 1985 
2/1985 
3/1985 
4/ 1985 

21. 1. 
l. 4. 
l. 9 . 

15.10. 

Käsikirjoitukseen tulisi liittää ehdotus kirjoituksen englannin
kieliseksi nimeksi. Toimitustyötä nopeuttaa, jos yhteen veto 
(Summary) ja kuvatekstit ovat va lmiiki kään netyt englanniksi . 
Englanninkielen korjaus tehdään t oimitukses s a. Ruots inkieliset 
käsikirjoitukset ovat t ervetulleita . 

V U 0 S I K 0 K 0 U S 

DENDROLOGIAN SEURA - DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGISSÄ, 

TIETEELLISTEN SEURAIN TALOSSA (SNELLMA NINKATU 9-11), 
SALISSA 15, TIISTAINA 26,2,1985 ALKAE N KLO 18,30. 

OHJELMA: 

VUOSIKOKOUSASIA~ 

VUOSIKOKOUSESITELMÄ, JONKA PITAA EROAVA PUHEEN
JOHTAJA MAX, HAGMAN AIHEESTA 'GRÖNLANTI , VIHREÄ MAA 
ILMAN METSIÄ'• 

VUODEN PUU -JULISTE, 

TERVETULOA 


	301347_15-16_1-4_1984-1985
	301347_15_01_0001_cover
	301347_15_01_0002_blank
	301347_15_01_0003
	301347_15_01_0004_blank
	301347_15_01_0005_title
	301347_15_01_0006_page_2
	301347_15_01_0007_page_3
	301347_15_01_0008_page_4
	301347_15_01_0009_page_5
	301347_15_01_0010_page_6
	301347_15_01_0011_page_7
	301347_15_01_0012_page_8
	301347_15_01_0013_page_9
	301347_15_01_0014_page_10
	301347_15_01_0015_page_11
	301347_15_01_0016_page_12
	301347_15_01_0017_page_13
	301347_15_01_0018_page_14
	301347_15_01_0019_page_15
	301347_15_01_0020_page_16
	301347_15_01_0021_page_17
	301347_15_01_0022_page_18
	301347_15_01_0023_page_19
	301347_15_01_0024_page_20
	301347_15_01_0025_page_21
	301347_15_01_0026_page_22
	301347_15_01_0027_page_23
	301347_15_01_0028_page_24
	301347_15_01_0029_page_25
	301347_15_01_0030_page_26
	301347_15_01_0031_page_27
	301347_15_01_0032_page_28
	301347_15_01_0033_page_29
	301347_15_01_0034_page_30
	301347_15_01_0035_page_31
	301347_15_01_0036_page_32
	301347_15_01_0037_page_33
	301347_15_01_0038_page_34
	301347_15_01_0039_page_35
	301347_15_01_0040_page_36
	301347_15_01_0041_page_37
	301347_15_01_0042_page_38
	301347_15_01_0043_page_39
	301347_15_01_0044_page_40
	301347_15_01_0045_page_41
	301347_15_01_0046_page_42
	301347_15_01_0047_page_43
	301347_15_01_0048_page_44
	301347_15_01_0049_page_45
	301347_15_01_0050_page_46
	301347_15_01_0051_page_47
	301347_15_01_0052_page_48
	301347_15_01_0053_page_49
	301347_15_01_0054_page_50
	301347_15_01_0055_page_51
	301347_15_01_0056_page_52
	301347_15_01_0057_page_53
	301347_15_01_0058_page_54
	301347_15_01_0059_page_55
	301347_15_01_0060
	301347_15_02_0061_title
	301347_15_02_0062
	301347_15_02_0063_page_59
	301347_15_02_0064_page_60
	301347_15_02_0065_page_61
	301347_15_02_0066_page_62
	301347_15_02_0067_page_63
	301347_15_02_0068_page_64
	301347_15_02_0069_page_65
	301347_15_02_0070_page_66
	301347_15_02_0071_page_67
	301347_15_02_0072_page_68
	301347_15_02_0073_page_69
	301347_15_02_0074_page_70
	301347_15_02_0075_page_71
	301347_15_02_0076_page_72
	301347_15_02_0077_page_73
	301347_15_02_0078_page_74
	301347_15_02_0079_page_75
	301347_15_02_0080_page_76
	301347_15_02_0081_page_77
	301347_15_02_0082_page_78
	301347_15_02_0083_page_79
	301347_15_02_0084_page_80
	301347_15_02_0085_page_81
	301347_15_02_0086_page_82
	301347_15_02_0087_page_83
	301347_15_02_0088_page_84
	301347_15_02_0089_page_85
	301347_15_02_0090_page_86
	301347_15_02_0091_page_87
	301347_15_02_0092_page_88
	301347_15_02_0093_page_89
	301347_15_02_0094_page_90
	301347_15_02_0095_page_91
	301347_15_02_0096_page_92
	301347_15_02_0097_page_93
	301347_15_02_0098_page_94
	301347_15_02_0099_page_95
	301347_15_02_0100_page_96
	301347_15_02_0101_page_97
	301347_15_02_0102_page_98
	301347_15_02_0103_page_99
	301347_15_02_0104_page_100
	301347_15_02_0105_page_101
	301347_15_02_0106_page_102
	301347_15_02_0107_page_103
	301347_15_02_0108
	301347_15_03_0109_title
	301347_15_03_0110_page_106
	301347_15_03_0111_page_107
	301347_15_03_0112_page_108
	301347_15_03_0113_page_109
	301347_15_03_0114_page_110
	301347_15_03_0115_page_111
	301347_15_03_0116_page_112
	301347_15_03_0117_page_113
	301347_15_03_0118_page_114
	301347_15_03_0119_page_115
	301347_15_03_0120_page_116
	301347_15_03_0121_page_117
	301347_15_03_0122_page_118
	301347_15_03_0123_page_119
	301347_15_03_0124_page_120
	301347_15_03_0125_page_121
	301347_15_03_0126_page_122
	301347_15_03_0127_page_123
	301347_15_03_0128_page_124
	301347_15_03_0129_page_125
	301347_15_03_0130_page_126
	301347_15_03_0131_page_127
	301347_15_03_0132_page_128
	301347_15_03_0133_page_129
	301347_15_03_0134_page_130
	301347_15_03_0135_page_131
	301347_15_03_0136_page_132
	301347_15_03_0137_page_133
	301347_15_03_0138_page_134
	301347_15_03_0139_page_135
	301347_15_03_0140_page_136
	301347_15_03_0141_page_137
	301347_15_03_0142_page_138
	301347_15_03_0143_page_139
	301347_15_03_0144_page_140
	301347_15_03_0145_page_141
	301347_15_03_0146_page_142
	301347_15_03_0147_page_143
	301347_15_03_0148_page_144
	301347_15_03_0149_page_145
	301347_15_03_0150_page_146
	301347_15_03_0151_page_147
	301347_15_03_0152_page_148
	301347_15_03_0153_page_149
	301347_15_03_0154_page_150
	301347_15_03_0155_page_151
	301347_15_03_0156
	301347_15_04_0157_title
	301347_15_04_0158_page_154
	301347_15_04_0159_page_155
	301347_15_04_0160_page_156
	301347_15_04_0161_page_157
	301347_15_04_0162_page_158
	301347_15_04_0163_page_159
	301347_15_04_0164_page_160
	301347_15_04_0165_page_161
	301347_15_04_0166_page_162
	301347_15_04_0167_page_163
	301347_15_04_0168_page_164
	301347_15_04_0169_page_165
	301347_15_04_0170_page_166
	301347_15_04_0171_page_167
	301347_15_04_0172_page_168
	301347_15_04_0173_page_169
	301347_15_04_0174_page_170
	301347_15_04_0175_page_171
	301347_15_04_0176_page_172
	301347_15_04_0177_page_173
	301347_15_04_0178_page_174
	301347_15_04_0179_page_175
	301347_15_04_0180_page_176
	301347_15_04_0181_page_177
	301347_15_04_0182_page_178
	301347_15_04_0183_page_179
	301347_15_04_0184_page_180
	301347_15_04_0185_page_181
	301347_15_04_0186_page_182
	301347_15_04_0187_page_183
	301347_15_04_0188_page_184
	301347_15_04_0189_page_185
	301347_15_04_0190_page_186
	301347_15_04_0191_page_187
	301347_15_04_0192_page_188
	301347_15_04_0193_page_189
	301347_15_04_0194_page_190
	301347_15_04_0195_page_191
	301347_15_04_0196_page_192
	301347_15_04_0197_page_193
	301347_15_04_0198_page_194
	301347_15_04_0199_page_195
	301347_15_04_0200_page_196
	301347_15_04_0201_page_197
	301347_15_04_0202_page_198
	301347_15_04_0203_page_199
	301347_15_04_0204


