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VUODEN PUU 1995

HALAVA
JOLSTER
(Salix pentandra}

Halava on monihaaraincn, parhaimmillaan yli kymmenmetrinen pensas tai pieni puu. Sic3 rapu yleisenä Lapin kes-

kiosiin sukka; Lapin pohjoisosista se puurru u. Hab.w kasvaa
kosteilb paikoilla: korvissa, rannoilla, soitten laireilla, metsien reunoissa ja hylättyjen peltojen ojissa. Se kukkii muista
pajuisra poikeren vamlehtien puhjemn. Kdaiset hedenorlull
ovat näyttäviä. Emikukinnor ovat vihertäviä, vähemmän

silmiinpistäviä. Lehdet ovat kiiltiivän rummanvihreitä, soikci<a, suippokärkisiä. SyksyUä lehtien jo v>risiU2 halav>n siemen·
hahruvis<a valkoiset heddmynöt näkyviit selvllsci maiscmas-

sa.. HalaY211 simtenet lcviivit muisa p2juise2 poiketen V2.Sl2
talvella. Siemenhahruvia on ennen luytetty pumpulin asemest1. Halav:u bnrutt:12 säästää mctsänhoidossa, sillä sen
avulla saadun vaihtdua maisemaan. Avoimdle paikalle isruremma W pulstomeai.s:sä säästettynä siitä saattaa kasvu

kaunis koriStc:puu; Keski-Euroopassa sitä onkin istutettu puutuheihin ja puistoihin. Onhan se p<~juisra kauneimpia ja
viljdynarvoisimpi2. Aleksis Kivikin arvosri sitä hal uressun
"lepokammioin halav>n himmeän aUa". Halav>a on hdppo
lisitä pisrokkaista, mutta siemenlisäys.kin on mahdoUisc:a..
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Vuoden puu 1995
Vuoden 1995 puusta, halavasta (Salix pen- _
tandra) on julkaistu Marja Koistisen suunnittelema ja piirtämä juliste (koko 59 x 42
cm, pohjaväri vihreä). Julisteen teksti n on
kirjoittanut Pentti Alanko. Julistevastaavana on toiminut Heikki Kiuru . Kaikille heille kiitokset.
Vuoden puu -julistesarjassa on nyt esitelty kuusitoista puulajia: 1979 kynäjalava
(Ulmus laevis), 1980 visakoivu (Betula
pendula var. carelica), 1981 mänty (Pinus
sylvestris), 1982 vaahtera (Acer platanoides), 1983 ku usi (Picea abies), 1984
metsäomenapuu (Malus sylvestris), 1985
kataja (Juniperus communis), 1986 tammi
(Quercus robur), 1987 rauduskoivu (Eetula pendula), 1988 saarni (Fraxinus excelsior), 1989 suomenpihlaja (Sorbus hybrida), 1990raita (Salixcaprea), 1991 tuomi

(Prunus padus), 1992 harmaaleppä (A lnus
incana), 1993 marjakuusi (Taxus baccata), 1994 kotipihlaja (Sorbus aucuparia) ja
1995 halava. Kahde ta ensimmäise tä
Vuoden puusta, met älehmukse ta (1977)
ja tervalepästä (1978), ei ole tehty julistetta. Julistesarja on näyttävä ja yhtenäinen ja
sopii hyvin mm. julkisten rakennusten,
koulujen ja eri !aito ten seinille.
Julisteen hinta on 20 mk(+ toimituskulut 17 mk). Viiden julisteen sarja maksaa
90 mk (+ toimituskulut 22 mk) j a kymmenen sarja 180 mk (+ toimituskulut 30 mk).
Hintoihin isä1tyy arvonlisävero 22 %.
Mänty- ja vaahteraj ulisteet on myyty loppuun seuran julkaisuvarasto ta, muita julisteita voi tilata Kir i Kopo elta, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki. -Risto Murto

Sorbifolialla uusi päätoimittaja
Sorbifolian uusi päätoimittaja on dos. Soili
Stenroos, joka on ryhtynyt tehtäväänsä kuluvan vuoden alusta. Käsikirjoituksia voi
tästä lähtien postittaa osoitteella Ekologian
ja systematiikan laitos, PL 47 , 00014 Helsingin yliopisto. Uusi päätoimittaja lupaa
tehdä parhaansa säilyttääkseen lehden korkean tason ja toivoo samalla saavansa run-

aasti kä ikirjoituk ia ekä vanhoilta että
uusilta kirjoittajilta. Myös erilai et pikkuuutiset ovat tervetulleita.
Dendrologian Seura ja Sorbifolian toimitus esittävät parhaat kiitok ensa Mikko
Piiraiselle hyvä tä työstä Sorbifolian päätoimittajana vuo ina 199 1- 1994.

Outo omenapuu
Kauko Sipinen Puumalasta tiedustelee nimeä omenapuulleen. Kyselyistä huolimatta kukaan ei ole toistaiseksi onni tunut
määrittämään lajiketta. Kuvien perusteella
puun kukat ovat terälehdettömät. Hedelmät ovat kapeat ja kulmikkaat, väri ltään
vihertävän keltaiset. Maku muistuttaa ba-

naania tai luumua. Lisätietoja (nähtävänä
valokuvia ja er onäyte) sekä Sipi en yhteystiedot voi ky yä intendentti Aune Koposelta Hei ingin yliopi ton kasvitieteellie tä puutarhasta, Jyrängöntie 2, PL 44,
00014 Hei ingin yliopi to, puh. 9Q-191
40034.
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Pajuangervot - hankala mutta
mielenkiintoinen pensasangervoryhmä
Leena Hämet-Ahti

Hämet-Ahti, L. 1995: Pajuangervot-hankala mutta mielenkii ntoinen pensasangervoryhmä. (The Spiraea salicifolia group in Finland). - Sorbifolia 26(1):5- 11 . ISSN
0359-3568
S. x rosalba Dippel and S. Billiardii hybrids are commonly cultivated as ornamentals
and are also frequently naturalized in Finland. S. x rosalba nothovar. rosalba and
nothovar. rubella (Dippel) Silverside are hardly di stingui shable in the Finnish herbarium and li ving materia!: most specimens are more or less intermediate. Most of the
Billiardi i hybrids resemble S. x pseudosalicifolia Si lverside but it is difficult to decide
whether they are fu lly identical with it. S. alba Du Roi var. alba, S. alba var. Latifolia
(Aiton) Dippel and S. salicifolia L. have frequently been reported to occur in Finland
as ornamentals and also naturalized. However, the race of S. alba are not di stinguishable in Finland, most specimens being more or less intermediate though usuall y closer
to var. Latifolia. Ali three taxa are fai rly uncommon, often recently introduced and
apparently not truly naturalized at all. Also S. douglasii Hooker subsp. douglasii, S.
tomenrosa L., S. humilis Pojark., S. x sanssouciana C. Koch, S. x billiardii Herinq
s. str. and S. x fontenaysii Lebas are rarely cultivated. o accurate documentation of
the occurrence of S. x watsoniana Zabel was found.
The northeastero Eu rasian S. humilis seems to be a di tinct species rather than a race
of S. salicifolia.
Leena Hämet-Ahti, Kotitorpantie 2 E, 00690 Helsinki.

Paj uangervot kuuluvat Spiraea-suvun nirnialasukuun ja muodostavat sen nirnisektionkin. Palj on leveyttään pitempi, sylinterimäinen tai kartiomainen, saman vuoden
haaran kärkeen keski- tai loppukesällä
puhkeava kertokukinto erottaa ne mui sta
pensasangervolajeista.
Pajuangervoista
vai n kaksi laj ia, vi itapaj uangervo (Spiraea
salicifolia L.) ja amurinangervo (S. humilis
Pojark.), kasvaa Aasiassa, muut ovat amerikkalaisia. Pajuangervot voivat risteytyä
paitsi keskenään myös muutamien muihin
sektioihin kuuluvien lajien kans a. Ri steymät ovat pääsääntöi esti martoja, mikä näkyy ekä hedelmien epämuotoisuutena että iitepölyn huonoutena. Tällaiset paj uangervot lisääntyvät vain ka vulli e ti.

Pajuangervoja sekä niiden välisiä ri steyrniä on viljelty Euroopassa pitkään koristeka veina ja monet niistä ovat kotiutuneet
tänne, muutamatjopa Suomeenkin .
Paj uangervoteivät laj itasolla ole tunnj starni sen kannalta kovin vaikea ryhmä,
mutta muutamien muuntelevuu ja lukuiat ri teymät teke ät tästä kasviryhmästä
todella hankalan. Suomen puu- ja pensaska vio sa (Hämet-Ahti ym. 1992) asia ratkai stiin helpoi mmalla mahdollisella tavalla; euraavas a pyrin antamaan huomattavasti vaikeamman ratkaisumallin, jota tämän ryhmän monimuotoisuudesta kiinno tunut voi yrittää käyttää tunni tae saan
pajuangervoja. Suomesta kerättyjen näytteiden ja myös u eiden eläv ien pajuanger-
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vokasvustojen kriittinen tarkastelu osoitti,
että muutamien taksonien lev-inneisyystiedot meiltä ovat sekä Retkeilykasviossa
(Hämet-Ahti ym. 1986) että Suomen puu1
1
2( 1)

2
3( 1)

3
4( 3)
4
5( 4)
5

6( 3)
6
7( 6)

7

8( 7)
8
9( 8)

9
10( 6)
lO

11(10)

II
12(10)
12
13(12)
13

ja pensaskasviossa virheell isiä, ja niitä
korjataan täs ä yhteydessä. Vain ne taksonit, jotka puuttuvat Suomen puu- ja pensaskasvio ta, kuvataan.

Kukinta leveytensä pituinen, leveän kartiomainen .... .............. ............. ..... ........ ........... ... ... ... .. .. 2
Kukinta leveyttään se lväs ti pitempi, kartiomainen tai pitkulainen .. .......................................... 3
Kukinta kuluvan kesän haaran kärjessä .......... ....... .... ..... ............. ... ....... ... ..... . 8. x sanssouciana
Kukinta edellisen kesän haaran sivuhaaran kärjessä .. ....................... ........ ....... 10. x f ontenaysii
Lehtil apa alta tiheään valko- tai harmaakarvai nen ................................. ... .................. .. ........ ..... 4
Lehtilapa alta kalju tai vain harvaan karvainen .. ... ...... .. ................ .. .............. ........ ........ .... .... .. ... 6
Hedelmä tiheäkarvai nen ................ ......... ..... ........ .... ...... .. ...... ...... ........ ..... ............... 5. romenrosa
Hedelmä kalju tai vai n vatsasaumasta karvainen .. ....... ...... .. ......... ........ ............ ....... ..... ...... ..... .. 5
Hede lmä 3-4 mm .. ............ .. ...... .... ... ..... ..... ... ...... ....... ..... .......... .... 2. douglasii ubsp. douglasii
Hedelmä pieni, epämuodostunut ... ...... ........ ............ .. ...... ........ ................. .......... 9. x watsoniana
Verhiön liuskat teri ön l.a kastuessaja hedelmävaiheessa taakääntei iä ............... ...................... . 7
Verhiön liuskat teriön lakastuessaja hedelmävaiheessa pystyjä- siirotta via ........................ . 10
Teriö vaalean punainen; hetiön ja emiön välinen kohourna hyvin selvä .... .. .............. .. 4. humilis
Teriö punai nen - tummanpunai nen; hetiön ja emiön välinen kohouma puuttuu tai on heikko 8
Lehtilapa vai n kärkipuoliskosta hammaslai tainen; hetiön ja emiön välinen kohouma puuttuu ...
....... .... ......... .. ...... .. ............ .... .......... .. ...... .... .... .... ......... .......... ...... .. .. 2. douglasii subsp. men::.iesii
Lehtilapa kokonaan hammas lai tai nen tai enintään tyvikolmannekse ta ehytlaitainen ; hetiön j a
emiön välinen kohouma heikko tai puuttuu .. ........ ............ .. .. ................ 7. Billiardii-risteymä 9
Lehti lapa pitkulainen - soikea, laita pienehköhampainen .. ... ........... ........ 7. x pseudosalicifolia
Lehtilapa leveänsoikea - vastapuikea, laita isohampainen .. .............. .................... 7. x billiardii
Kukinna n alimmat haarat tukilehteään pitempiä; teriö valkoinen tai heiko ti punertava,
4-7 mm leveä; kuk.kapohjus kalju tai karvainen .. .. .... .......... .... .. ...... ..... .. ...... .... .. 1. alba 11
Kukinna n alimmat haarat tukilehteään lyhyempiä; teriö vaaleanpunainen, 8- 12 mm leveä;
kuk.kapohjus karvainen .............. ............. .... ......... ...... .............. .... .. ........... ... ...................... ... . 12
Kukinta tiheäkarvaine n; lehtilapa 4-8 kertaa leveyten ä pituinen, laita pienihampainen; kukkapohjus karvainen .. .. ......... ................. ............ .... .... ... ... .. .. ...... .... .............. .................... 1. ar. a/ba
Ku kin ta melkein tai aivan kalju ; lehti lapa vähemmän kuin kolme kertaa leveytensä pituinen,
lai ta isohampainen; kuk.kapohjus kalj u ............ ... .... ......... ..... ...... .. .... ... .............. 1. var. latifolia
Terälehti 3 mm; lehtil apa tav. suippokärkinen ........................ ................................. 3. salicifolia
Terälehti 2 mm; lehtilapa tav. käijestä lyhyensuippo ................ ...................... ... 6. x rosa/ba 13
Lehtilavan lai ta melko säännöllisesti pienihampainen ........ .. .... .. 6. x rosa/ba nothovar. rosalba
Lehtilavan laita säännöttömästi isohampainen- toishampainen 6. x rosa/ba nothovar. rubel/a

1. Spiraea alba Du Roi valkopajuangervo
Itäise tä Pohjois-Amerika ta kotoisin olevaa valkopajuangervoa on Euroopa sa viljelty ainalån vuodesta 1759 (Krtissmann
1978), ja se on kotiutunut täällä monin
paikoin. Valkopajuangervo on monimuotoinen laji, jossa on kaksi useilta orninaisuuksiltaan eroavaa rotua, valkopajuangervo, var. alba, ja kaljupajuangervo, var.
latifolia (Aiton) Dippel. Euroopassa niitä
on pitkään melko yleisesti pidetty itsenäisinä lajeina, S. alba ja S. latifolia (Aiton)
Borkh. (mm. Dostai 1968). äiden kahden

taksonin Juontai et Ie innei yy alueet
peittävät o in toi en aja amalla alueella
ka vaes aan ne ri teyty ät hy in helpo ti.
Ko ka kaikenlai et älimuodot o at hy in
ylei iä, näitä kahta tak onia pidetään pohjoi amerikkalai i a ka ioi a nykyään
muunnoksenarvoi inarotuina (e im. Vo s
1985). Tämä näkemy on allinnut aikanaan Euroopas alån: e im. jo Dippel
(1893) teki nimiybdi telmän S. alba ar.
latifolia (Aiton) Dippe1 mutta tämä unohtui ja yhdi telmä tehtiin uudelleen 1960luvulla ainakin kolme kertaa (Vo 1985).
Myö Suomen puu- ja pen askas io a

SORBIFOLIA 26(1) 1995

7

Ku va 1. Fi g. 1. Spiraea Billiardii-risteymä, ru sopaj uangervo. Suonenjoki, vanha talon paikka, 23.VII.
1986.- Valokuvat Pentti Alanko.

Ku va 2. Fig. 2. Spiraea xfontenaysii, natoangervo. Arboretum Belmonte, Hollanti , 2.VII. l991.
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kaljupajuangervon nimessä on ~uktorina
eli nimenantajana eräs myöhempi, tarpeettomasti yhdistelmän tehnyt.
.
Suomen valkopajuangervonäytteiden
nimeäminen muunnostasolle on tuiki har-.
voin mahdollista: useimmissa niistä on sekä valko- että kaljupajuangervon piirteitä:
tavallisin yhdistelmä on edellisen karv~
suus ja jälkimmäisen lehtilavan muoto Ja
hampaisuus. Suomesta on tosin ilmoitettu
sekä kotiutuneina että viljeltyinä molemmat rodut (esim. Jalas 1965, Hämet-Ahti
ym. 1986, Hämet-Ahti ym. 1992). Vii_m~
vuonna tehty kriittinen tarkastelu osoitti,
että Luonnontieteellisen keskusmuseon
(H) lähes 1 000 näytettä käsittävässä pajuangervokokoelmassa oli vain yksi ~alk~
pajuangervonäyte, joka oli kerätty I_lm~Ien kotiutuneesta pensaasta (V arsrnrusSuomi) ja tämän ainoan näytteen mä~ty
olisi vielä syytä varmistaa siitepölyhiukkasten mikroskopoinnilla. Muuten näyttää
siltä, ettei maassamme ole kotiutuneena
kumpaakaan valkopajuangervorotua, va~
kaikki näiksi nimetyt näytteet ovatkin
purppura-angervoa (S. X rosalba). Myös
viljeltynä valkopajuangervo on melko h~
vinainen: täysin varmoja tietoja on kasv~
tieteellisistä puutarhoista sekä niiden ~
säksi muutamia muita (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Häme ja Keski-Pohjanmaa), joista niistäkin osa sietäisi varmistaa
mikroskooppisesti. Useimmat näytteet
muistuttavat enemmän kaljupajuangervoa
kuin valkopajuangervoa; ainoa poikkeus
on Valkeakoskelta.
Valkopajuangervo on kukkivana helppo
erottaa purppura-angervosta: sen terälehdet ovat vain (1.5-)2(-2 .5) mm pitkiä,
nupussa toisinaan punertavia mutta täysikasvuisinaja kuivattuinakin puhtaan valkoisia, kun taas purppura-angervon terälehdet ovat (2.5-)3-4 mm pik:iä, vaaleanpunaisia tai melkein valkoisia, joski~ kui~
vattaessa valkoinen väri muuttuu heiko ti
ruskehtavaksi. Valkopajuangervon slitepöly on kelvollista (voidaan nähdä mikroskoopilla väijäyksen avulla). Myö hedelmät ovat täysin kehittyneitä.
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2. Spiraea douglasii Hooker-

punapajuangervo
Punapajuangervo on länsiamerikkalainen.
Sekin käsittää kaksi rotua: subsp. douglasii
ja subsp. menziesii (Hooker) Calder & R.
Taylor. Tärkein ero niiden välillä on karvaisuudessa; subsp. douglasiin lehtilapa
on alta hyvin tiheään valko- tai harmaakarvainen, samoin kukinto, kun taas subsp.
menziesii on hyvin harvakarvainen tai kalju. äiden kahden rodun alueet eivät ilmeisesti järin paljon peitä toisiaan : nimialalaji
on mereisempi, Kaskadivuorten länsipuolella kasvava, kun taas subsp. menziesii on
mantereisempi ja mainitun vuoriston itäpuolella tavattava. Välimuotoja on, mutta
niiden määrä näyttäisi olevan paljon vähäisempi kuin valkopajuangervoroduilla.
Punapajuangervoa on hyvin vähän Suomessa; kaikki näytteet ovat nimirotua.

3. Spiraea salicifolia L. viitapajuangervo
Viitapajuangervo on toinen kahdesta lu?.ntaise ta euraa ialaise ta pajuangervolaJISta. Euroopa a itä on ilmei e ti vain viljeltynä ja viljelykarkulai ena. Sitä on pidetty täällä ylei enä, mutta viime aikoina
on mm. Sak asta, Belgia ta ja Brittein saariita (Duvigneaud 1975a 1975b Adolphi
& owack 1983, Sil erside 1990) tullut
tietoja, että viitapajuangervoksi määritetyistä pensai ta u eimmat, elleivät kaikki ,
ovatkin purppura-angervoa (S. x rosalba).
äinhän asia on Suome sakin: viitapajuangervoa ei tunneta ollenkaan iljelykarkulai ena meiltä ja iljeltynäkin e on
uu i, uomalai ten iemenkeruuretkikuntien Aasiasta tuoma.

4. Spiraea humilis Pojark. (S. salicifolia
ar. humilis (Pojark.) Hara) amurinangervo (kansiku a)
Tämä Venäjän Kaukoidä äja SahaiinilJa
u eimrniten oi tunei a harvapuu toi i a lehtikuu imet i ä ka a a pajuanger-
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vo muistuttaa viitapaj uangervoa,jonka rotuna itä on pidetty (es im. Voroshil ov
1982). Kuitenkin se eroaa mone sa suhteessa vi itapajuangervosta: se on vain 5060 cm korkea, sen lehtil apa on leveänsoikea, tylpähkökärkinen, tyviosasta ehytlaitainen, keski- ja kärkiosasta isohko-, tylppä-ja harvahampainen . Kukinnon alimmat
osakukinnot ovat selvästi eri ll ään j a niiden
tukilehdet isoja, leveitä; kukinta ranka j a
-haarat ovat hyvin tiheään ruskeakarvaisia;
verhiön liuskat jo kukintavaiheessa taakääntei siä. Näin monet vi itapaj uangervosta selvästi poikkeavat tuntomerkit viittaavat itsenäi seen laj iin .
Myö ekologista eroa on: amurinangervo suosii soistuneita, turvepohj aisia paikkoj a eikä koskaan kasva jokilaakso issa kuten viitapajuangervo (esim. Sokolov ym.
1980).
S. humilis on viljeltynä hyvin harvinainen ; Suomessa sitä on sekä Amurilta tuotuna (Helsinki) että kasvitieteellisten puutarhojen siemenvaihdon välityksell ä saatuna (Kiiminki) . Se on osoittautunut täällä
kestäväksi, ja mui sta pajuangervoi sta ulkonäöltään selvästi poikkeavana sillä on
varmasti kori stekäyttöä .

5. Spiraea tomentosa L. nukkapajuangervo
ukkapajuangervo on hyvi n harvinainen
Suome sa: sen viljelystä on tietoja vain
Helsingistä, Raahesta ja Kiimingistä; kahde sa viimemainitussa kasvava on valkoteriöinen muunnos f. albijlora Macbr.
Vaikka kaikki pajuangervolajit ovat luontai se ti en immäkseen kosteikkokasveja,
ne viihtyvät viljeltyinä myö verraten kuiilla paikoilla. ukkapajuangervo on tässä
uhtee a poikkeu : e tuli si sijoittaa ko teaan tai märkään paikkaan.
6. Spiraea x rosalba Dippel (S. alba x
S. salicifolia ) - purppura-angervo
Molemmat valkopajuangervorodut, var.
alba ja var. Latifolia, ri steytyvät ja ovat

risteytyneet vi itapaj uangervon kanssa Euroopassa jo pitkään. Esim. jo Koch (1869)
es itti , että puutarhoi ssa on valkopajuangervon ja viitapaj uangervon erilaisia ri steymiä paljon enenm1än kuin molempia
kantalajeja, joiden tunnistaminen on tämän vuoksi tullut vaikeaks i. Purppura-angervo onkin hyvin muuntel eva. Monet tutkijat ovat pyrkineet erottamaan nämä ri steymät (esim. Jalas 1965 , Hylander 1969,
Jörgensen 1973, Adolphi & owack 1983 ,
Sil erside 1990), ja tunni tan1isessa on
käytetty kukinnon muotoa ja karvai suutta
sekä lehtil a an muotoa. Useimmat tätä
ry hmää käsitelleet ovat pitäneet valkopajuangervorotujen ja viitapajuangervon väli siä risteymiä laj in arvoi ina. Vasta Silver ide ( 1990) katsoi ne muunnoksiksi.
1

nothovar. rosalba (S. alba var. alba X S.
salicifolia): Lehtil apa soikea - tasasoukanoikea, laita ta aisesti pienihampainen; kukinto lieriömäinen.
nothovar. rubella (Dippel ) Sil verside (S.
alba var. Latifolia x S. salicifolia): Lehtilapa leveänsoikea, laita epätasaisesti isoham painen, jopa toishampainen ; kukinto
leveän kartiomainen.
Suome ta kerättyjä näytteitä on hyvin
vai kea ijoittaa näihin ri steymämuunnokiin : uurimma sa osassa nii tä on molempien tuntomerkkejä. Ja näidenkin kohdalla
on syytä mui staa viljelytavan vaikutus:
leikatut - tai muuten tuhotut- pensaat
kehittävät uuremmat ja tyve tä leveämmät kukinnot kuin leikkaamattomat (vrt.
ru opajuangervo). Suomessa ka vaa useita
ulkonäöltään eroavia purppura-angervoklooneja, jotka voivat osoittautua alueiltaan ja ehkä myös hi storialtaan erilaisiksi.
äyttää ai an ilmei eltä, että merkittävä
o a ellai i ta S. x rosalba -näytteistä,joilla on kapea kukinto, karvai et kukintahaarat j a tasasoukansoikeattai soikeat, laidoi l1
nolhovar. = nolhovarietas = ri teymämuunnos :
muunnoksien välinen risteymä. Alalajien väli et
ri teymät ovat risteymäalalajeja, notho ubspecies.
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taan pienihampaiset lehdet on yleisesti Euroopassa ja myös Pohjois-Amerikassa
määritetty S. salicifoliaksi. Kuitenkin näiden kasvien martous, joka koskee sekä
siitepölyhiukkasia (vrt. Silverside 1990).
että epämuodostuneitten kotien epämuodostuneita siemeniä, erottaa ne. Hyvä esimerkki on Saxin (1936) tutkimus eräiden
Spiraea-lajien siitepölyjen fertiilisyydestä, joka S. salicifolialla oli vain 1 %. Ainoa
selitys on, että hän tutki S. x rosalbaa eikä
S. salicifoliaa. Näiden kasvien virhemääritykset ovat tuiki yleisiä huippuluokankin
kokoelmissa.
1

7. Spiraea Billiardii -risteymäryhmärusopajuangervo (kuva 1)
Tähän risteymäryhmään kuuluvat hyvin
vaikeasti toisistaan erotettavat, monimuotoiset risteymät S. x billiardii Herinq (S.
alba x douglasit) ja S. x pseudosalicifolia
Silverside (S. douglasii X salicifolia). Silverside (1990) on yrittänyt näiden välistä
rajankäyntiä Brittein saarilla. Hän erottaa
nämä kak i risteymää toisistaan lähinnä
lehti- ja kukintotuntomerkeillä.

Suurikllkintoi et lajikkeet, kuten 'Macrothyr a' eli i opajuangervo ja 'Triumphan ' ovat edelli tä ri teymää. Molemmista lajikkeista on vain hyvin harvoja Suomesta kerättyjä näytteitä.
Valtaosaa meillä kasvavi ta ru opajuangervoista on vaikea ijoittaa kumpaankaan risteymään. Useimmat sopivat kukintonsa puolesta paremmin S. x pseudosalicifoliaan, mutta lehtituntomerkeissä on
molempien piirteitä. Rusopaj uangervosta,
kuten mui takin pajuangervoista kannattaa mui taa, että haarojen leikkaaminen
amoin kuin ka vupaikan ravinne- ja kosteussuhteet vaikuttavat kukinnan kokoon
ja myö muotoon: voimaka juuri tosta
kukintake änä ka vanut haara tuottaa uuren ja kartiomai en kukinnan. Pitkään
Jeikkaamatta ka vanei a pen ai a kukinnot ovat pienempiä ja myö kapeampia.
Suurikukintoi ia lajikkeita tunni tettaessa
on katsottava myös lehti tuntomerkkejä.
Silversiden (1990) antamat tuntomerkit
eivät helpo ti auta meillä näiden kahden
ri teymän tunni tami e a,ja lienee para ta yhdi tää ne S. Billiardii -risteymäryhmäk i kuten tähänkin a ti.

S. x billiardii: Lehtilapa leveän ta a oukka
(alle 2.5 kertaa leveytensä pituinen) tyviosa ta ehyt, muutoin i ohampainen, toisinaan jopa toishampainen; kukinta leveän
kartiomainen, o akukinnot melko selvästi
erillään, palleromaisia.
S. x pseudosalicifolia: Lehtilapa ta a oukka (yli 2.5 kertaa leveytensä pituinen), ta v.
alle 6 cm pitkä, laita kokonaan pienihampainen, usei n kuitenkin kärkio assa hampaat vähän uurempia kuin tyviosa a; kukinta ylinterimäinen, tiheä.

1
Tieteellinen nimi on annettu ranskalaisen ka vinjalo tajan ja taimitarhamiehen Billiardin mukaan
(Bean 1989:4 79). Alkuperäisessä kuvauk e a nimi oli kirjoitettu virheellise ti muodo a Billard.
ykyisin voimas a olevien kansainvälisten nimi tö ääntöjen mukaan lajinimes äoleva kirjoitusvirhe oikai taan.

8. Spiraea x san souciana C. Koch
(S. douglasii x S. japonica)keisarinangervo
Keisarinangervo on yk i moni ta japaninangervon ja pajuangervojen äli i tä helpo ti yntyvistä ri teyrni tä. Siitä on u ei ta
klooneja joi ta muutamat olivat käytö ä
jo viime uo i adan puole a väli ä· Suome a niitä on melko ähän viljely ä.
9. Spiraea x wat oniana Zabel
(S. douglasii x S. densijlora utt. ub p.
splendens (Baumann) C. L. Hitchc.)kunUnkaanangervo
Tämä ri teymä tunnetaan Juontai ena Oregoni ta, mutta e on yntynyt myö Euroopa a iljely ä. Kuninkaanangervo mui tuttaa uure ti punapajuangervoa; lehtilapa on alta harmaakarvainen ja en ty io an
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lai ta ehyt mutta tyvi ei ole leveänsuippo
vaan pyöreä. Kukinto voi olla lyhyt tai
pitkä, kartiomainen. Tämä ri steymä on aina enemmän tai vähemmän marto ja hedelmä pieni ja epämuodo tunut. Kuninkaanangervon nimellä on Suomesta muutamia
näytteitä, mutta yksikään nii stä ei sovi
tämän kasvin tuntomerkkeihin; nii s ä mm.
lehtilapa on alta aivan li ian vähän karvainen, ja ne lienevät S. Billiardii -ri teymiä.
10. Spiraea x fontenaysii Lebas
(S. canescens D. Don x S. salicifolia) natoangervo (kuva 2)
S. canescens kuuluu samaan Calospiraektioon kuin japaninangervo, mutta sektion sellaiseen osaan, jos a kukinto ijaitsee edelli sen kesän haaran ivulla. Tämä
ominaisuus on myös tässä ri steymässä, ja
näin e eroaa kaiki sta muista täs ä esitetyi tä paj uangervoista. Haararanka on särmäinen, nuorena karvainen; lehtilapa on
2-5 cm, tylppätyvinenja -kärkinen, kärkipuoli kosta hammaslaitai nen. Kukinto on
leveän kartiomainen, haarat karvai ia; teri ö on valkoinen tai (' Rosea') ruusunpunainen; heteet terälehtien pitui iaja hedelmä melkein kalju epämuodo tunut.
S. xjontenaysii on Suomessa ilmei e ti
hyvin harvinainen, ainoat varrni tetut tiedot iitä ovat Helsingistä (Kai aniemen
ka vitieteellinen puutarha ja Tähtitorrunmäki).
Pajuangervomme, erityi e ti valko-, viitaja purppura-angervojen muodo tama ryhmä, eivät ole vielä lopulli e ti elvitettyjä.
Herbaarionäytteitä on jo liikaakin, niiden
avulla a ia ei tä tä edi ty vaan oli i mm.
iirryttävä näiden pen a lajien biologian
tutkimuk een: seurattava niitä lehtien puhkeami esta hedelmäimi een ekä kokeiltaa erilai ten hoitotoimenpiteiden vaikutu ta lehtien ja kukinnon kokoon ja muo-

toon. Vasta tällai ten havaintojen avu lla
voimme ehkä saada lopulli en vastauksen
niiden taksonomiaan.
Kiitän Helsingin yliopiston luonnonrieteellistä
kesku museota näytteiden lain auksesta (H, E ja
OULU) sekä Annikki Paimenia, Pentti Alankoaja
Henry Värettä saamastani avusta.
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Eucalyptus obliqua ja E. regnans
Tasmanian puujättiläiset
Jaakko Hyvönen ja Soili Stenroos

Hyvönen, J. & Stenroos, S. 1995 : Eucalyptus obliquaja E. regnans- Tasmanian puujätti läiset. (Eucalyptus obliqua and E. regnans- the giant trees ofTasmani a.) - Sorbifolia 26( 1): 12- 16. ISS 0359-3568

Euca/yprus obliqua L ' Her. and E. regnans F.Muell. are the largest tree of the gen us
Eucalyptus L' Her. (Mynaceae). They belong to the infomml subgen u "Monoca/yptui'
(g reen ash eucalypts) of eastem Australia. E. obliqua and E. regnans are both native to
continental SE Australia and Tasmania. Brief di cussion of the characteri tie fearure ,
eco logy and econom ic importance ofthe two species is pre ented .

Jaakko Hyvönen ja Soi Ii Stenroos, Ekologian ja systematiikan laitos, PL 47, 00014
Helsingin yliopisto.

Eukalyptukset (Eucalyptus) ovat olennainen osa Australian luontoa ja maisemaa.
Eukalyptuksien laj ir unsaudesta rii ttää valtapuita monen taisille kasvu paikoille ranniko lta metsänrajalle ja trooppisista sademetsistä aina lauhkean vyöhykkeen metsiin- pitkää matkaa tainavasta maiseman
loputtomat eukalyptusmetsät voivat tuntua
yksitoikkoisen harmailta. Lähemminkin
tarkastellen jäsentäminen on vaikeaa, koska monet lajeista muistuttavat suuresti toisiaan ja ovat vaikeita tunnistaa.
Ensimmäisiä tiedonsirpaleita näistä
omalaatui sista pui sta kulkeutui kaukaisia
meriä purjehtiv ien brittien mukana Eurooppaanjo 1600- luvun loppupuolell a. Joseph Banks oli kuitenki n ensimmäinen
luonnontieteilijä, joka James Cookin matkalla 1767-177 1 pääsi tekemään niistä
kunnollisia havaintoja. Banksin Kew Gardensii n sijoitettuja kokoelmia käyttivät sittemmin monet merkittävät kasvitieteilijät,
jotka lähtivät selvittämään eukalyptuk ien
luokittelun suunnatonta urakkaa. J. D.
Hooker (18 17- 19 11 ), F. J. H. M ueller
(1825-1896), J. H. Maiden (1859-1925)ja
W.F. Blakely(l875-1941) uorittivat iitä

aikanaan leijonan o an - Muetlerin teos
"Eucalyptographia" on nykyäänkin haluttu keräilyharvinai uu (Millett 1969).
Tuorein 542- ivuinen elvity Australian
eukalyptuksi ta on G. M. Chippendalen
käsialaa (Chippendale 1988).
Eukalyptuk et kuulu at myrttikasveihin (Myrtaceae). Su us a on nykytietämyksen mukaan yli 500 lajia. äi tä yl ivoimai esti uurin o a ka aa luonnonvaraisena pelkästään ustralia a ja vain
muutamia tavataan pohjoi empana Malesia sa ja Filippiineillä (Chippendale
1988). Yli OO:aa eukalyptu lajia viljellään muualla maailma a - laajoilla viljelmillä on jopa merkity tä mai ema a
e im. Kalifornia a Itä-Afrika a Portugali a (Mabberle 1990) ja paikoin EteläAmerika a. Eukal ptuk ia iljellään lähinnä nii tä aatavan puuta aran uok i:
nopeaka ui ina ja laadukkaan ja monikäynöi en puuainek en tuottajina niillä on
ar in huomatta aa taloudelli ta merkity tä ympäri maailman. Myö eukalyptuk i ta saata ia ölj jä ja tanniineja käytetään
raaka-aineina teolli uude a. aikka eukalyptuk ia on jo 1600-lu ulta lähtien kut-
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Ku va 1. "Green ash" -eukalyptuksien kladistinen
luokittel u Ladigesin ym. ( 1989) mukaan.
Fig. l. Classification of "green ash" eucalypts
according to Ladiges et al. ( 1989).

suttu 'kumipuiksi " ("gum-tree"), n.iiden
erittämä aine ei ole kumia, maitiai sne tettä, vaan tanniineja sisältävää hartsia. uoria eukalyptuksen lehviä voidaan käyttää
karjan rehuna, ja kuki sta saatavan hunajan
sanotaan kuu luvan maailman parhaimpiin
(Millett 1969).
Eukalyptuslajien suuri määrä vaikeuttaa
niiden Juokittelua ja tunnistamista. Ominaisuuksien suuri vaihtelu sekä lajien väliset ri steymät lisäävät ongelmia edelleen.
Tärkeimmistä luokittelus a käytettävi tä
makro kooppisista ominai uuksi sta voidaan mainita puun muoto kuori , lehtia enta, lehtien muoto, kukinto nuput ja hedelmät (Chippendale 1988).
Myö eukalyptuksien koko vaihtelee
huomattava ti: muutamien metrien korkui ten pensasmrusten (monirunkoisten,
"malJee ) tai pien.ik i puik i kasvavien lajien ukulai et voivat olla jopa lähes JOO
metriä korkeita met än jättiJäi iä. Seuraavassa e itellään kak i lajia viimek i mainitui sta - niihin kirjoittaj illa oli tilai suu

Kuva 2. Suurina liistakkeina hilseilevä kuori on
Eucalyprus regnansille tyypillinen piirre. - Valokuva Jaakko Hy önen, 1993 Tasmania
Fig. 2. Bark peeling off in Iong flakes is a rypical
feature of Eucalyprus regnans. - Photograph
Jaakko Hyvönen, 1993 Tasmania

tutu tua "Southern temperate ecosystems"
-kongres in yhteydes ä Ta maniassa
vuonna 1993.

Eucalyptus regnans F. MueU. j a
E. obliqua L'Her.
Sekä Eucalyptus regnans että E. obliqua
kuuluvatepäviralli een alasukuun "Monocalyptus" ("green ash ' eucalypts), josta
tunnetaan toi taiseksi 14 tak on.ia Australia a. 'A h" iittaa eurooppalaiseen saarneen , ko ka tämän eukalyptu -ryhmän
puuaine mui tuttaa saarnen puuainesta.
Ladiges m. ( 1989) esittivät ryhmästä uu-
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den luokittelun (kuva 1). Kaikki ryhmän
laji t kasvavat luonnonvaraisinavai n Australian eteläisimmi sä osissa.
Sekä Eucalyptus regnans että E. obliqua
e iintyvät Au tralian mantereen eteläo as-.
sa sekä Ta maniassa, E. regnans mantereen puolella vain Victorian osavaltiossa ja
E. obliqua Queenslandissa, UudessaEteläWalesissa, Etelä-Australiassa ja Victoriassa (Chippendale 1988, Kirkpatrick &
Backhouse 1989).
Eucalyptus regnans (lat. regnans, hallitseva; engl. " mountain ash"', "swamp
gum", stringy gum", "giant gum") on maailman korkein koppisiemeniskasvi. Se voi
ka vaa lähe 100 m:n korkui eksi; suurin
mitattu yksilö (Victoriassa) oli hieman yli
99 m korkea ja uurin nykyi in elävä (Ta maniassa) 98 m - vain noin 14m matalampi kuin maailman korkein puu, kalifornialainen punapuu, Sequoia sempervirens
(Cribb & Cribb 1982, Little 1990, Rowell
1991).
Eucalyptus regnans on helppo tuntea
rungostaan ; muut tuntomerkit ovat usein
liian korkealla helposti tarki tettavak i!
Puun runko on kauniin vaalea ja hyv in
ileä lukuuottamatta tyven pitkinä ripsuina
irtoavaa karheaa, säikeistä kuorta (kuva 2).
Yhdessä lähisukuisen E.fastigatan kans a
en erottavat ryhmän mui ta lajei ta mm.
taimilehtien pitkät ruodit, parittain lehtihangoissa sijaitsevat kukinnot ekä käänteisen kartion muotoiset (turbinate) hedelmät.
Eucalyptus regnans ka vaa ateisi a
vuori tolaak oissaja muodostaa usein yhtenäisiä met iä. Tasmania a e muodo taa läntisten alueiden sademet ien ylimmän latvu kerroksen, mutta ei ole kliimakspuu. Tulella on merki ttävä o aa näiden ademet ien ukkessiossa: kuloa tarvitaan, jotta eukalyptuksen siemenet voi ivat itää. Nopeakasvuisena puu aavuttaa
var in pian huomattavan kokonsa. Hitaammin kasvava metsän kliimak puu
etelänpyökk.ilaji Nothofagus cunninghamii (pyökkikasvit, Fagaceae), muodo taa
pitkään alemman Jatvuskerrok en, mutta
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Kuva 3. Keloutuneet eukalyptuk et kohoava!
alemman larvu kerrok en yläpuolelle Tasmanian
lounai o ien me!Säi illä rinteillä, Hanz Mountain
kansat Ii pui !On lähellä. aiokuva Soili Stenroo , 1993 Tasmania.
Fig. 3. Dead giant eucalyp!S emerge above !he
lower canopy on forested lopes of SW Ta mania
in vicinity of !he Hanz Mountain
ational Park.
- Photograph oili tenroo , 1993 Ta mania.
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Ku va 5. Hedelmissä on eukalyptuksien tärkeimpiä
morfologisia tuntomerkkejä. A = Eucalyprus obliqua (Brown 313, H); B = E. regnans (Curtis, H).
Mittakaava= 0.5 cm . - Piirrokset SoiliStenroos
Fig. 5. Fruits include taxonomically important
morphological characters. Scale = 0.5 cm.- Del .
Soili Stenroo

Kuva 4. Euca/yprusobliquan majesteettisia runkoja Mount Field kansallispui ton läheltä. Alempaa
latvuskerrosta muodostavat mm. paikallinen etelänpyökki Norhofagus cwminghamii, akaasiat ja
muut eukalyptukset.- Valokuva Soili Stenroos,
1993 Tasmania.
Fig. 4. The majestic trunks of Norhofagus obliqua
in vicinity of the Mount Field ationa l Park.
Lower canopy i formed, among others, by the
local southem beech, Norhofagus cunninghamii,
acacias and other species of eucalypts. - Photograph Soili Stenroos, 1993 Tasmania.

kun suhteelli sen lyhytikäinen eukalyptus
(korkeintaan 400 vuotta) kuolee (kuva 3),
Nothofagus- metsä voi saavuttaa kliimaksvaiheensa- ellei uusi kulo aloita kiertoa
alusta.
Eucalyptus obliqua (lat. obliquus, vino;
engl. 'mes mate ', "messmate stringybark", 'brown-top ', "Tasmanian oak") ei
ole aivan yhtä suurikokoinen kuin E. regnans, mutta oi ekin kasvaa 75 m, joskus
jopa 90 m korkeaksi. E. obliqua on ensimmäisenä kuvattu eukalyptuslaji. Sen kuvai melko tuntematon kasvitieteilijä, ranskalainen aristokraatti C.-L. L'Heritier de
Brute!Je vuonna 1788 (MiUett 1969). LaJtnHru iittaa lehden tyypilliseen, voimakkaa ti toi puoleiseen tyveen (Cribb &
Cribb 1982). E. obliquan runkoa peittää
ylö asti säikeinen, karkea kuori (kuva 4).
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Laji kasvaa vuoristojen alaosien avoimissa
metsissä. Se on selvästi yleisin Victoriassa
ja Tasmaniassa (Cronin 1988), mutta kasvaa kuitenkin vielä Queenslandin eteläosissa; E. obliquall a onkin ryhmän lajeista.
laajin levinneisyysalue.
Eukalyptuksien kukat voivat olla kermanvalkeita, keltaisia, oransseja tai punaisia. Sekä E. obliquan että E. regnansin
kukat ovat kermanvalkeita. Niiden hedelmien erot ovat nähtävissä kuvassa 5.
Sekä Eucalyptus regnans että E. obliqua
ovat arvokkaita rakennuspu ita, ja niiden
puuainesta on käytetty paljon sahatavaran,
huonekalujen ym. raaka-aineena. Molemmat, etenkin E. regnans, ovat myös Australian tärkeimpiä raaka-ai neita paperinvalmistuk essa (Cribb & Cribb 1982).

Kirjallisuutta
Chippendale, G.M. 1988: Eucalyptus, Angophora
(Myrtaceae).- Flora of Australia 19: 1-543 .
Cribb, A.B . & Cribb, J.W. 1982: U eful wild plams
in Australia.- 269 s. Collins, Sydney.
Cronin, L. 1988: Key guide to ustralian trees.- 191
s. Reed Books, Chat wood.
Kirkpatrick, J.B. & Bac khouse, S. 1989: ative trees
ofTasmania.- 135 . Pandani Press, Hobart.
Ladiges, P.Y., ewnham, M.R. & Humphries, C.J .
1989: Systematics and biogeography of the
Australian •·green ash'' e ucalypts (Monocalyprus). - Cladistics 5:345-364.
Linle, E.L. 1990: The Audubon ociety fieldguide to
orth American trees. We tem Region . - 639 s.
Knopf, ew York.
Rowell , R.J . 1991: Omamental flowering trees in
Australia. - 321 pp. ew South Wales Univ.
Pres , Ken ington.
Mabberley, D.J . 1990: The plant-book. - 707 s.
Cambridge niv. Pre , Cambridge.
Millen, M. 1969: u tralian eucalypts. - 11 2 s.
Lansdowne Press, Melboume.

***
Ulkomaanmatka Sveitsiin
Dendrologian Seuran ulkomaanmatka tehdään 8.7.-14.7 .1995 Sveitsiin
Alustava ohjelma
8.7. Ia klo 17.00-18 .50 lehto Zuriehiin,
majoitus Zuriehissa
9.7. su tutustuminen Zuriehin puistoihin ja
kasvitieteelliseen puutarhaan sekä
Hauensteinin toimistoon Rafzissa
10.7. ma ajo Zurieh- Aseono S. Gottardin
solan kautta, matkalla mm . tutustuminen Buonas 'n linnaan (lae de
Zoug)
11 .7. ti käynti Brissagon saarilla. taimitarhailo ja yksityispuutarhassa , retkeilyä
Lgo Maggioren rantamaisemissa

12.7. ke ajo Aseono- Nyon, matkalla
retkeilyä Pfynin metsässä (Va lais),
Rh6nen maisemissa Sierren lähistöllä
sekä Aletsehin vuoristometsissä Brigin
lähe llä
13.7. to retki Shyne Plattelle lnterlakenin
lähellä, nousu vuorille kävellen tai
vuoristojunalla
14.7. pe tutustuminen Geneven puistoihin
ja kasvitieteelliseen puutarhaan. klo
17.50-23.40 lento Geneve- Helsinki

Alustava kustannusarvio on 5 500 mk sisältäen lennot & lentokenttäverot.
tilausbussin koko ajaksi ja majoitukset.
Sitovat ilmoittautumiset 24.4.1995 mennessä Anne Mäkyselle,
Museokatu 31 A 2, 00100 Helsinki, puh. 9Q--839 2988 (työ), 90--490 113 (koti) .
Samalla maksetaan ennakkomaksu 500 mk seuran tilille PSP 800019-419921
(Huom! Maksun aihe: Sveitsi . Varmista myös, että nimesikin välittyy).
Usätietoja Annelta.
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Dendrologinen kirjallisuus 1994
Pentti Alanko

A lanko, P. 1995 : Dendro loginen kirjallisuus 1994. (Dendrologica ll iterature published
in Finland 1994).- Sorbifolia 26( 1): 17-28. !SS 0359-3568
This li st summarizes the dendrological literature published in Finland or by Finni sh
authors abroad during 1994. A Ii t has been published since 1977. This li st also
memio ns articles covering some related subjects as nursery management, landscape
arc hitecture etc.

Penlli Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki.

Luettelo edellisen vuoden aikana jul kaistusta dendrologisesta j a siihen läheisesti
liittyvästä alan kirj all isuudesta julkaistaan
totuttuun tapaan. Luettelosta on pyritty teke mään kattava, mutta varmaa on, että se
ei ole täydelline n. Niinpä luettelosta puuttu vat viime vuoden aikana julkaistut dendrologi et kirj oitukset pyydetään ilmoittamaan toimi tukselle, j otta ne voidaan ottaa
täydenn yksinä mukaan seuraavaan luetteloon. Vars inkin suomalaisten ulkomailla
jul kaisemista dendrologisi ta kirjoituksista j a tutkimuksista kaivataan ti etoj a.
Luettelossa artikkeli a ku vaava avai nsana tai -sanat on kursivoitu. Jos otsikko ei
sellaisenaan palj asta kirj oituksen ai hetta,
on perään li sätty sisäl töä valaiseva sana
sulkei iin j a kursivoituna. Toivottavasti
luettelosta o n hyötyä haettaessa ti etoa erilai iin dendrologisiin ky ymyk iin. Kiitän
kaikki a niitä, j oilta olen saanut apua luettelon tekemi se ä.
Aho, M.-L.: Autumn fore t hardeni ng of one-yearo ld Pinus sylvestris (L.) eed lings: Effect of
origin and parem tree. Scand. J. For. Res. 9( 1):
17-24.
Ahonen, S.: Pihlajainen. Sorbifolia 25(4): 148.
- Balladi pihlajanoidasta. Sorbifolia25(4): 187.
Ahonen, U.: Kuka korjaa hyödyn lnrian ihmepuusta (Azadirachta indica)? Luonnonsuojelija
20(3):8-9.

Alanko, P.: Orapihlajakurssi.4+2 s. Dendro logian
Seura 7 .12.1994. Moniste.
- Kotipuutarhurin opas. 2. p. 11 2 s. W SOY,
Helsinki.
-Kuka on vastuussa huonosta ympäristöstä?
Hortonomi 1994(2):20-2 1.
- Kasvivalikoima on laajentunut. Hortonomi
1994(3):8-9.
-Yhdistykset esittäytyvät 1. Dendrologian Seura. Hortonomi 1994(3): II .
-Kevään uwuuskasveja . Kotipuutarha 54(4):
20-21.
- Puolivmjon puutarha, ihan teell isi n kasvu paikka. Kotipuutarha 54(4): 70-75.
- Kirja-an•o telu: Graham, G.G. & Primave i,
A.L. 1993: Roses of Great Bri tain and lreland .
ISB I Handbook nr. 7. 208 s. Botanical Society
of the Britis lsles. London . Lutukka 10(3):7 1.
-Vuoden 1994 maatiai kasvi: Karviainen. Maatiainen 1994( 1):6-7.
-Vuoden 1994 puu: kotipihlaja. Maatiainen
1994( 1):8.
-Vuoden 1994 vihannes ja pensas: kuntu kaa li ,
pensasangervot. aatiainen 1994(2):37-38.
-Kestävien kasvien tutkimus ja mahdoll isuudet
Suome sa.Maatiainen 1994(4): 14- 15.
- Vuoden 1994 puu on kotipihlaja . Oma maa
40(12):2.
- Pensasangervot - vuoden pensas . O ma Maa
40(23):3.
- Ter eiden ja kestävien kasvien saatavuus paranee. Oma Maa 40(33):2 .
- Vanhojen puiden vaa.liminen. Puutarha 95(67):340-343.
-Vuoden puu 1995 Halava (Salix pentandra).
Puutarhakalenteri "1955" 54:82-83.
- Viherpuita ja -pensaita 188: Marjaomenapuu
(Malusbaccata). Puutarha- uti et47(1):8.
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-Vuoden puu 1994: Kotipihlaja (Sorbus aucuparia). Puutarha-Uuti set 47(3): 19.
- Viherpuitaja -pensaita 189: Punako ivu (BeTula
pubescens f. rubra). Puutarha-Uutiset 47(6) :
13.
- Viherpuita ja -pensai ta 190: Punaharrnaaleppä .
(Aln us incana f. rubra). Puutarha-Uut iset
47( 15): 17.
- Vuoden puun hyödyntäminen ja "Puuseura".
Puutarha-Uutiset47( 17):23 .
- Köynnöslwsveja uudella tava lla. Puutarha-U utiset47(3 0): 16.
- Viherpuita ja -pensai ta 195: " Pohj olantuhkapensas" (CotoneasTer scandina vicus). Puutarha-Uuti set 47(32):8, (34): 19.
- Viherpuita ja -pensaita 196: Kurtturuusu (Rosa
rugosa). Puutarha-Uutiset 47(43): 17.
- Viherpuita ja -pensaita 197: Lännenhemlokki
Puutarha-Uutiset
heTerophylla).
(Tsuga
47(44): 19.
- Viherpuita ja -pen ai ta 198. Metsäruusu (Rosa
majalis). Puutarha-U uti set 45(49): 16.
- Dendrologinen ki1jallisuus 1993 (Dendrological literature published in Finland 1993). Sorbifolia 24( 1):20-29.
-Kevään kunnostustaikoot TammisTan arboretumi ssa. Sorbifolia 25(2):8 1-82.
- Unkarilaisten dendrologien jättiläisryö: 14osainen dendrologinen aTlas tekeillä. Sorbifolia 25(2):94.
- Kotipihlajan (Sorb us aucuparia) taksono mi aa
(Taxonomic remarks on rowan (Sorbus aucuparia). Sorbifolia 25(4): 154- 156.
- RuoTsin dendrologien toiminnasta. Sorbifolia
25(4): 160.
- Kevään tuoj at (pensaat). Viherpiha 1994( 1):
76-79.
-Pohjoisessa menes tyvät. Viherpiha 1994(3):611 .

-Omena- tärkein hedelmäpuumme. Viherpiha
1994(4):50-54.
-Miten luonTo vai kuttaa meihin? Viherympäristö 1994(4):6-7.
Alanko, P. & Kahila, P.: Ukonhattu ja ahkeraliisa.
PerinTeiseTkori te- ja hyötykasv it 352 s. Tammi , Hei inki . (Selostus: Puutarha-Uutiset
47( 16):2 1).
Alanko, P. & Palmen, A.: RuusureTken satoa.
Puutarha 97(3): 134- 137.
Anders on, D. & Sundman, V.: Talvenke täviä
köynnösruusuja (Sammandrag: Vinterhärd iga
kl ängrosor). Suomen Ruusulehti 6(3): 14-41.
Anon.: Oulun yliopiston Linnanmaan alueen
maankäy ttösuunnitelman tarkisru . Yliopistoal ueen inventointija analyysi. 4+A: 1-59, B: 145, C:l -47, D: l- 17. Arkkitehtitoimisto Kari
Virta, Ympäristötoimisto Oy, Vi atek Oy ja
Rakennu hall itus.
- Runkoaronia kori teellinen hyötypuu. Kotipuutarha 54(4 ):98.

Helpot maanpeittokasvit (pensaira). Kotipuutarha54(5): 104-105.
-Etelä-Suomen kuusTen ka vu heikkoa. Maanomistaja 51 ( 1):6-7.
- Ruotsissa alkaa pajupeiTokampanja. Maaseudun Tulevaisuus 8.1.199-1.
- Vuoden puu pihlaja. Puumies 39( 1): 16.
- Ka rviainen on vuoden maatiaiskasvi 1994.
Puutarha-Uuti et 47(7): 19.
- PensasangervoT ovat vuoden 1994 pensaita.
Puutarha-Uuti et47(16):21.
- (gm) Energivide - ett altemativ i fram tiden?
Skog bruket64( 1):14-15.
- (gm) ldenti ka kopior av bra individer (mikroförökning). Skog bruket 64(2):20-21 .
- (gm) yheter för gårdsplanen. Skogsbruket
64(3):28-29.
- Klemariskerhon syntyvai hei ta. Sorbifolia
25(4): 188.
Antikainen, M.: Me1sämaiseman hoidon tutkimus.
Metsäntutk.lait. tiedonant. 488:71-88.
Antola, J.: Männyn iemenviljelyksen harvennuksen ja vanteiden leikkauk en vaikutus kukintaanjasiementuotan toon. Met änja lo tus äätiön työraportteja 10: 1-16.
Anttiroiko, 1.: Kotipi han koristeka vit: KorisTepensaGl, perennat. Kotipuutarha 54( 1):42-47 .
- Kotipihan koris1ekasvi1. Kotipuutarha 54(2):
35-39.
- 20 vinkkiä pihakasvien hoitajalle. Kotipuutarha54(4):12-19.
- Kalliosaaren ruuswarha. Kotipuutarha 54 (67):6-10.
- Viiniköynnös antaa maukkaan adon. Puutarha
54( 1):24-27.
Aphalo, P.: Kasvaru tiheyden vaikutu paakkwaimien ominai uuksiin. Met äntutk. lait. tiedonant. 496:4 1-47.
Appelgren, M.: Ly kvaliteten pl\virker vekst og
urvikling i hagelblåbaerin vitro. ordisk Jordbruksforskning76(4): 164.
Arkko, S.: Marjararhani lajikkeet. Kotipuutarha
54(3):46-49.
Berg, H.: EkologisTa kaupunkia et imä ä. Ympäri tö 8( 19):24-26.
Blamey. M. & Grey-Wil on, C. : Otavan kasviliero.
Englanninkieli e tä alkuteokse ta The illu trated flora of Britain and onhem Europe uomentanut Ar1o Kurtto. 544 . Otava. He1 inki
(Selo tu :Luonnon Tutkija 9 (4): 156-157).
Boman, U.: Erfarenheter av jliiderodling vid
ordi k Jordbruk land försök tation.
forskning 76(4): 160.
Bonde tam, K. : Videkissor, våren fa or börjar
(allergia). Allergia 24(2):20-21.
- B1ommomas tid (al/ergi). A llergia 24(2):9-1 0.
Bäck tröm. P.-J.: Vård av unga träd. Trädgårdsnytt 8( 10):9-11.
Dalman. P.: Pruning method of blackchokeberry.
ordi kJordbruksfo kning76(-1):169.
-
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Drude, U.: Maa ruusupeitteeseen (nk. peittoruusut). Kotipuutarha 54(5) :2-4.
- Engelska rosor (Englantilaiset ruusut). Suomen Ruusulehti 6(2):20-23.
- Rapport från en rosenresa. Trädgårdsnytt
48( 18): 16-17.
- Tyska rosenvännernas kongressi Baden-Baden
sommaren 1994 (Saksan ruusuystävien kongressi Baden-Badenissa kesällä 1994). Suomen
Ruusulehti 6(3):42-47 .
Ehnberg, M.: Mersänreunan luonnonmukaisuus
tärkeätä. Viherympäristö 1994( 1):4 1-43.
Ervi, L. & Raatikainen, M.: Mulrian viljelykasveista, varsinkin luonnosta si irretyistä sekä viljelyjäänteistä ja -karkulaisista (Cultivated
plants, cultivation relics and garden escapes ~n
Multia, Central Finland). Lutukka 10(3):8)89.
Fagerstedt, K. : Siellä kameliar kukkivat (Japam) .
Kotipuutarha 54( 10):44-47.
Finn, M.: Erfaringer med noen utradi sjonelle baeveksrer ved orges Landbrukshögskole. ordisk Jordbruksforskning 76(4): 1_59.
Fontell, J.: C/ematis-weekend på Overby. Träd.
gårdsnyrt 48( 18): 12- 13.
Fri, B.: C/ematis-kerho perustettu. Kotipuutarha
54(10):48.
Guenat, S.: Puulaj ien perusolemuksista kansanperimeessä. Teoksessa: Laaksonen, P. & Menomäki, S.-L. (toim.), Metsää ja metsän viljaa.
Kalevala-seuran vuosikirja 73: 120-1 33.
Hreggström, C.-A.: Pollars in art. Bot. J. of Scotl.
46( 4 ):682-687.
- Marjakuusi (Taxus baccara) (The yew (Taxus
baccata)). Sorbifolia 24( 1):7- 19.
Hreggström , E.: ländsk löväng . En beskrivning
av lövänoen i åtö skärgård. 20 s. Manehamn.
Haffner, K.:"Produksjon av hage/blåbaeri orge.
ordisk Jordbruk forskning 76(4): 162.
Hagman, M. 1993: Porenrial species and provenances for forest development in cold climates.
Teoksessa: Alden, J., Mastrantonio, L. &
Ödum, S. (toim.), Forest development in cold
climate : s. 251-263. Plenum Press, ew York,
London.
Hakkila, P.: Pine plantationsofthe southern hemisphere and tropic a a scou rce of timber.
Metsäntutk. lait. tiedonant. 532:1-63.
Halme, E.: Urbaanin viheralueiden monimuotoisuus. Yiherympäri tö 1994( 1):30-31.
Halttunen, S.: Jyväskylä aloittanu t pui toremontin: Puistopuut ta valli ta paremma a kunno a. Puutarha-Uutiset 47(6): 14.
- Jyväsl.:yliin viherrietoke kus aikoo panna isolleen. Puutarha-Uuti et47( 13): 13.
- Tymi on haaste pioneerihenkiselle. Puutarhauti et 47(50): 13.
Hanneliu , S.: usia vaihtoehtoja mersänkasvarukseen. Met äntutkimuspäivä Järvenpää sä
16.11.1993. Metsäntutk. lait. tiedonant. 491.
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Harlahti , .: Miljöörakemamisenkoulutukseen on
tarverta. Puutarha-Uutiset 4 7(6):4-5.
- RT-konisto on laaja tietolähde. Puutarha-Uutiset 47(6):7.
-Me Donaldsin Pukinmäki ympäristörakennekilpailun voirtaja. Puutarha-Uutiset 47(6):9.
-Maarianhaminan kaupunginpuutarhuri Jiirgen
Pastoor: ''Turi sti kaupungin tulee olla kaunis".
Puutarha-U uti set 47(26): 13.
-Mitä kylvät, itä korjaat. Koulupihoja kohennePuutarha-Uutiset
taan
ympäristötalkoin.
47(41 ): 18-19.
- Taimisuojisra hyötyä kasvulle ja myyräruhojen
torjuntaan. Puutarha-Uutiset 4 7(43): 16.
- Taimikauppoja tutkittu : Myyntipi steet siistejä,
mutta informaatiossa parantami sta. PuutarhaUutiset 47(50):4-5.
Harlahti, . & Heinonen, E.: äin asiantuntijat
/eikkaavatpuira:T. Hytönen ("Puunhoitoei ole
kiinni rahasta vaan halusta"), P. J. Bäckström
("Jalan pääsee kaikkialle"), J. Kuirtinen ("On
hyvä, että meilläkin on kiipeilijöitä"~, T. Suoranta ("Puun biologia pitää tuntea kum aakkoset"). Puutarha-Uutiset 47( 13B):30-32.
Heikkilä, R.: Hirven (Alces alces L.) elinympäristön valinta, ravinnonkäyttö ja taimituhot metsäpuiden taimikoissa (Moose (AJc~s _alces)
feedino in relation to the charactensucs of
winterhabitat and thedamage in young tand).
Metsäntutk.lait. tiedonan t. 486:1-35.
- Hin•et vaurioiden aiheuttajana (raimitarhassa).
Metsäntutk.lait. tiedonant. 496:131- 132.
Heinonen , A.: KESK.AS-kanravalintakokeer. Julkai ussa: Puutarhatuotanto ja -tutkimus Pohjois-Suome a. 3 s. Suomen Maataloustieteellisen Seuran Puutarhaosaston emmaan, Oulu
22.-23.2. 1994. Oulun yliopi ton kasvitieteellinen puutarha, Pohjois-Suomen Vihertietokeskus.
Heinonen, E.: Hortonomien yhdisryksenpuisrotoimi murroksessa -kurssi: Puistotoimen on itse
perusteltava tarpeellisuutensa. Puutarha-Uutiet47(8):6-7.
- Viheralue on osana kaupungin ekologiaa. Puutarha- utiset47 ( 10):6.
-Sven Barkholt (haastattelu) : "Yhteistyötä taimisrojen ke ken pitää Ii ätä". Puutarha-U uti set
47(13B):28-29.
- Viikin arbore/Lim täytti 25 vuorta. PuutarhaUutiset 47(22): 15.
- Päi ä puhetta pihlajasra: Vuoden puusta on
monek i. Puutarha-Uutiset47(40): 18.
- Pwmhoito kiipeilemällä kiinnostaa. PuutarhaUutiset 47(44):8.
-Kymmenen vuotta aloiru anoista. Ensimmäiet KESK.AS-pensaarvalittuja nimetty. Puutarha-Uuti et47(45):4-5.
- Kotimai lenjoulupuiden viljely lisääntyy. Puutarha- uti et 47(50):9.
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Heiskanen, J.: Tutkimustu loksia paakkutaimien
kasvualustojen rakenne- ja vesitalousominaisuuksista. Metsäntutk. lait. tiedonant. 496:6989 .
- Hydrological properties of peat-based grow1h
media. Metsäntutk. lait. tiedonant. 524: 1-41 . .
- Effect of peat-based two-component growth
media on the growth of containerized Sco1s
Pin e seedlings (Tiivistelmä: Kaksiosaisten turvepohjaisten kasvualustojen va ikutus männyn
paak.kutaimien kasvuun). Suo 45( 1): 17-29.
Helander, M.: Mikrosienel suoj aavat puuta. Tiede
2000 1994(5):54-56.
Hietala, H. (toim. ): Kaunis piha ja pwaarha.
34 1 s. Oy VaLitut Palat - Reader's Digest Ab,
Helsinki .
Hiirsalmi , H.: Erikoismarjojen viljelymahdollisuudet Suomessa. Oma Maa 40(22):2, 5.
Hiirsalmi , H. , Hietaranta, T. , Karhu , S., Lehmushovi, A. & Linna, M.-M.: Small fruil cu!Iivars released fromtheInstitute o f Horticulture,
Piikkiö, Finl and . Nordisk Jordbruksforskning
76(4): 174.
Hiltunen, R.: Pohj oisten luonnonkasvien menestyminen viljelyssä. Julkaisussa: Puutarhatuotanto j a -tutkim us Pohjois-Suomessa. 2 s. Suomen
Maataloustieteellisen Seuran Puutarhaosaston
semin aari, Oulu22.-23 .2.1994, Oulun yli opiston kasv itieteellinen puutarha, Pohj ois-Suomen Vihertietokeskus.
- Padovan kasvitieteellinen puutarha. Pimpinella 14:10-13.
Hokka, H., Lahtonen, V. & Toi vakka, R.: Laukaan
tutkimus- j a valiotaimiasemalla tuotannossa
oleva emokasviaineisio vuonna 1995. MTT,
Laukaan tutkimus- j a valiotaimiasema, Vilj elijätiedote 1994(5): 1- 10.
Hokkanen, H.: Tranbärsförädling i Finland. ordi sk Jordbruksforskning 76(4) : 171 .
Hokkanen, H. & Lehmu shovi, A.: Erikoismarjoillakin Eurooppaan. Viljelyyn soveltuvaakG!palolajikeua jalostetaan. Maaseudun Tulevaisuus, liite Koetoiminta ja Käytäntö 20.12.
1994:1.
- Kirpeä karpalo . Kotipuutarha 54( 10): 18- 19.
- Tutkittua Piikkiössä: Pensasmuslikan pölytyskokeet. Puutarha 97( 1 1):622-623 .
Hokkanen, H., Lehmu hovi, A. & Hiir almi , H.:
Mustikan ja puolu kan ri steytymän Porin kasvupaikka laajentunut (The growing area of a
bilbe1ry hybrid (Vacc inium x illlermedium) at
Pori ha expanded). Sorbifolia 25(3): 127- 133.
Hokkanen, H., Lehmushovi , A. & Yl ämäki , A.:
Odling av buskblåbär. Trädgårdsnyrt 48(20):
9-11.
Holm, C.: Kirsikankukka on juhlan arvoinen. Koti puutarha 54(3):4-5 .
- Japani n kevät alkaa jo ennen sal'Uraa - mutta
kuinka moni tuntee umen ? (japaninaprikoos1).
Puutarha 97(3): 138- 139.
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Kaki - Japani n kansa! Ii hedelmä. Puutarha
97( 10):538-540.
Honkanen, A.: Selection of Salix myrsinifo/ia clones for biomass foresrry in Finland. Silva Fenni ca 28(3): 189-20 1.
Hyttinen, P. (toim. ): Me1sän eri käyttömuotojen
yhteensovirtanli nen - saksalai nen näkökulma.
(Converging various forms using forest landa German approach). Joensu un yli opisto, metsätieteellinen tiedekunta, ti edonant. 18: 158+ 12 liites.
Häggman, H. & Aronen, T. : Geenisiirro1 metsäpuihin - uusia tuulia metsänjalostuksessa
(Summary: Gene rransfers- new prospects in
forest rree breeding). Metsänjalostussäätiö
1993: 11-1 6,25-27.
Hämet-Ahti, L.: Köynnöskuusama/ Suomessa
(Climbing honeysuckle in Finland). Sorbifolia
25(2):51-58.
- Pihlajan (Sorbus) suku (The genus Sorbus).
Sorbifolia 25(4): 149- 153.
Hämet-Ahti , L. & Palmen, A.: Ruusun nimi rosens namn. Suomen Ruu ulehti 6(2):33-39.
Häyrynen, M.: Mai emapuistosta reformipuistoon. Helsingin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-lu ulle. Entisaikain
Helsi nki XIV: 1-239. (Selostu : Yliopisto
1994(20):48,50 ja Viherympäri tö 1995( 1):
44).
- Ka vien käytön hi toriaa Helsingin puistoissa.
Puutarhatiet.julk. 27:17-18.
- Hiswriallisien puutarhojen suunnittelu ja toteutus, m. Kon er oinnin suunnineluja toreutu . Viherympäri tö 1994( 1):50-53.
- Maisemansuojelu ja hoito.
iherympäristö
1994(2): 10-12.
Immonen, T., Salonen , T. & Kiuru , H.: Puiswmeisänhoiio. Skötsel a park kogar. 45+45 s. Kauniaisten kaupungin ympärisrönsuojeluto inlisto
1 Grangulla stad, Miljövård byrän.
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39.
-Vuoden marja: marja-aronia. Emäntälehti
92(3):45 .
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(= Tid krift för Lanunän och Andel Folk)
75(4): 146-148.

24
Närhi , S. : Miljöörakentamiskoulurus käynnistynyt. Puutarha 97( 1-2) : 12- 13.
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Paas isalo, S., Kokko, H. & Kären lampi, S.: Pensasmustikka marj atuotannossa. Kasvatus- ja
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Peltomaa, S .: Mantsurian lahj a uupuneille (pa lsamiköynnös). iherpiha 1994(2): 23.
- Amerikanheisi- iloa kesällä ja talvella. Viherpiha 1994(4) :34.
Peltonen, E.: Rusakkotuhojaja niiden ehkäi emisestä Kumpula sa syksystä 1991 kevääseen
1993 . Pimpinella 14: 17- 18.
Pihlström, K.: Rönnen, året träd 1994. Skogsbruket 64(5): 16-1 7.
Piippo, S.: eidonhiuspuuja sen käyttö. Luonnon
Tutkija 98( 1):2 1-25.
- Puuvartisia rohdoskasveja. 6. Koisot. seljat,
heidet, vanamo ja kuu amat 0 oody medicinai
plant . 6. ightshade , elders, guelde r rose.
twinflower and honeysuckle ). Sorbifo li a
25(3): 134-1 42.
Pohjonen, V.: Biomassapajwz iljelyllä on pitkät
perinteet (Bioma wi llow fore try has Iong
tradition in Finland and Sweden). Sorbi fol ia
25(3): 1 13-118.
Prininen, J.: Dendro/ogian Seura 25 vuotta pihlaja eminaari Säätytalolla. Viherympäri tö
1994(4):46-47.
Pyökkö, T. : Bänre kog med förädling. Skog bruket 64( 1):4-6.
Päähkönen , E., Paa i aio, S., Ho lopainen, T. &
Kären lampi, L. 1993: Growth and stomatal
re pon e of birch (Bew/a pendu/a) clones to
ozon in open ai r and chamber fumigation . ew
Phytologist (paino a).
Raatikainen, M.: Tal1•inen puutarha, mik i pakkanen paukkuu? Kotipuutarha 54( 1):52-53.
-Oma ympäri tömme: Kevään airuet (pajut).
Kotipuutarha 54(3):72-73 .
-Vuoden puu kotipihlaja. Kotipuutarha 54(9):
42-43.
- Oma ympäri tömme: Vanamo. Kotipuutarha
54( 10):42-4 .
- Pihlaja pihapuuna (Rowan tree , Sorbu aucuparia, as a home tead tree in Finland). Sorbifolia _5(2):65-70.
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Raitasuo, S. : Vihreän keskell e puhdasta va lkeaa
(koivu). Pelle rvo 1994(9):32-35.
Raj ala, V.: Luja usko /ehtikuuseen. Pell ervo
1994(3):24-27 .
Ranta, J.-P.: Pohj o lan mänry on arvopuu . Vapaviesti 1994(3) :22-24.
Rantala, S.: Tervalepän taimikko yl tää viisimetriseksi kymmenessä vuodessa. Metsälehti
62(22): 17.
Rantanen, M.: Koivustaekohuonekalupuu . Metsälehti 62(89):4.
- Metl an jalopuukoe lupaa huippul aatui ia ta mmitukkeja. Pituuskasvu lisääntyy tai mi vai heessa 200%. Metsälehti 62(20): 19.
Ras imus, H.: Kotim aisen havukasvituotannon
mahdollisuudet paranemassa: Miten li sätä havukasvej a pistokkaista? Puutarha-Uutiset
47(4) :6-7.
Raukko, E.: Vii kon leikkov ihreä 5: Eucalyptus o n
aromaarii sin leikkov ihreä. Puutarha- Uutiset
47(5) :2 1.
- Vii kon leikkovihreä 7: Saialia ympäri vuoden.
Puutarha-U utiset 47(7): 17.
- PensasmustikasTa voi oll a kunn on viljelyskasviksi. Puutarha-Uuti set 47( 13):5 .
Rauninko, T. : UJo puun ja kuoren välistä (Puusta
taide-esin eita). Oma Markka 36(2):22-23.
Rauta mäki, M.: Maisemanhoidon ja milj öörakentami sen kurssi Ypäjäll ä. Viherympäri stö
1994(2):24-26.
Reinik ainen, J .: Viikon leikkov ihreä 2: Tuijilla on
perinteitä. Puutarha-U mi set 47( 1):20.
- Viikon leikkov ihreä 3: Havuissa riiuää va likoimaa. Puutarha-U uti set 47(2):20.
- Pohjoisen Amerikanlehtipuita Suomeen- sieme nkeruu matka Suurte n Järvien länsipuo lell e
( onh American hardwoods for Fi nl and - collec tin g seed west of the Great Lakes). Sorbifolia 24( 1):37-46.
Rihtniemi, A.: Maiseman pihlajat. Sorbifolia
25(4) : 175- 177.
Rii kilä, M. : Pori on kestävän kehityksen kaupunki : Lehtikuu sta leikkipuistoihin . Metsälehti
62(5): 19.
Ri kala, R.: Miksi taimet kuolevat - tarvitaanko
taimitwkimusta? Metsäntutk. lait. ti edonant.
496: 11-26.
Rintamäki, E.: Pilhaj a, pihilaja, eikun pihlaja.
Harjun Kevätsanomat 1994:6.
Rintanen, M.-T .: Tuome ta Pnmus padt.IS L. monikäyttöinen kori steka vi. Julk aisussa: Puutarhatuotanto ja -tutkimus Pohj ois-Suomessa. l s.
Suomen Maata louslieteelli e n Seuran Puutarhaosaston e minaari , Oulu 22.-23.2. 1994, Oulun yliopiston kasvitieteellinen puu tarha, Pohjois-Suomen Viherti etoke ku s.
- Tu omi tutkimu kohteena. Kotipuutarha 54(5):
90-9 1.
- Tuomi tutki mu skohteena. Puutarha 97(8):428429.

Geenipankki tutkii tuomea. Sorbifolia 25(2):
6 1-62.
u blir häggen en nyttoväx t. Trädgårdsa matören 57(3): 120- 12 1.
- Valko latva tuomi. Suomen Luonto 53(5):8.
Ritakari , A.: Oletko käynyt kansallismuseon pihalla. Puutarha 97(6-7):334-336.
Ritavuori, H.: Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoisTa. Sorbi fo li a 25(4): 182- 183.
Rosengren, C.: Kartanopuistot j a -puutarhat osa
kulttuuripe rimöämme. Viherympäri stö 1994
(3):30-33.
- Rii/ahden kartano pu isto- ku stavilainen maisema. Viherympäristö 1994(4):34-36.
Ru ohojärvi, M.: Teuravuoman arboretum. 52 s.
Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema.
Ruotsalainen, S.: Vierasperäiset puulaj it PohjoisSuomen metsissä. Lapin Kansa 26. 1.1994: 2.
Rytkönen, V.-M.: Kate kalvojen vaikutus pajun,
Sali.x vimina/is, alkuke hitykseen. 37+ 16 liites.
Metsän tuotantoti et syventäv ien opintoj en tutkiel ma. Joensuu n yl iopi ston metsäti et. tiedekunta.
Rämö, M.: Maai lman eri ko isin karviain en ? Maatiai nen 1994(3): 16-18.
- Kasvaako KuhmaJahdella maai lman erikoisin
karviainen ? Oma Maa 40(35) :5 .
Räty, E.: Vuoden 1995 pensas kanukka. Puu tarhakalenteri '" 1995" 54: 85-86.
- Koripuutarhan hyörykasvit. Puutarhaliiton julk.
274: 1-32. (Selostus: Pumarha-Uuti set 46( 19):
19.)
Saari o, M.: Marjova laikkuköynnös. Kotipuutarha
54(3):82.
- Päärynäputm paluu. Kotipuutarha 54(4) :4245.
- Mo nen käy1ön omenat. Kotipuutarh a 54(59):
72-75.
Samuelsson, L.-E. & Sche nkman is, U.: Pihapiiri
uudistuu, hel ppohoitoinen ja toimi va puwarha.
Ruotsinkiel. alkuteos: Gam ma! trädgärd blir
som ny. Suom. ja Suomen oloihin toim . Pentti
Alanko. 15 1 s. Kari sto, Hämeenlinna.
Saranpää. P.: Basic densiry, longirudi al hin gage
and trachei d length of j uvenile wood of Picea
abies (L.) Karst. Scand. J. For. Res. 62( 1):6874.
Savo, E.: Tien varsimetsien ho ito Kaakkois-Suomen tiepiirissä. 29+6 liites. Ti elaitos, Kaakkoi -Suomen tiepiiri .
Selander, J.: Voidaanko taimikasvatuksella vaikuttaa hyömeistuhokestävyyteen? Metsäntutk.
lait. tiedonant. 496:59-62.
chepel, 1.: enäläiset omenalajikkeet kestävät
vertailua ja talvea. Omavarainen Maatalous
13(3):8.
Siitonen, J.: Pula järeistä haavoista. Metsälehti
1994(4): 14.
Silfverberg, S .: Meilahden kartanopu i ton ympäri töhi toriallinen selviry ja kunnostussuunni-
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telma. 53+23 liites.+3 karttaa. Helsingin kaupunki , metsä- ja maatalousosasto.
Simola, K.: Polun poikki metsän siimekseen (A rborerum Musrila). Pellervo 1994(7):36-37.
Sipilä, J .: Pikniki llä maisemapuLilarhassa (Englannissa). Puutarha 97(4):232-233.
Siuruainen, M.: Tutkimusta pohjoisen käyuökasvivalikoiman parantamiseksi. Julkaisussa: Puutarhatuotanto ja -tutki mus Pohjo is-Suomessa.
4 s. Suomen Maataloustietee lli sen Seuran Puutarhaosaston seminaari, Oulu 22.-23.2. 1994,
Oulun yliopiston kasvitietee ll inen puutarha,
Pohjois-Suomen Vihertietokeskus.
Smolander, H. & Rantala, J. (toim.): Taimirarhapäivär Suonenjoen tutkimusasemalla 17.18.8. 1993. Metsäntutk. lait. tiedonant. 496: 1158.
Snellman, V. (toim .): Tutkimus mersien kesrävyyden ja käytön peru tana. Metsänrutk. lait. tiedon ant. 523: 1- 192.
Stenroo , S. 1993: Hehkeitä muistoj a matkoilta
(kukkivia rrooppisia puira). Pu utarha 96(8):
426-428.
- Herkku uiden annona. Kotipuutarha 54(4) :96.
- Tasmanian kas vitieteellinen puutarha (The
Royal Tasmanian Botanical Gardens). Sorbifolia 25(3):99-103.
- Karhunvarukar ja niiden viljely (Blackbenies
and their culti vati on). Sorbifolia 25(3): 104108.
Strehmel, E.: Karpalo puna tuu kotipuutarhassa.
Kotipuutarha 54( 10):20.
Suhonen, H.: Lähes vuosisata tutkimu sta Musrilassa. Harjun Kevätsanomat 1994: 10.
Sulonen, S. & Kangas, J . (toim.): äkökohtia
mersien monikäyuöön. Metsien mo nikäytön
tutkimusohjelman tutkimuspäivä Espoo a
1993. Metsäntutk. lait. tiedonant. 488: 1- 122.
Sundman, V. : Papulan palape liä (Papula-pu zzle)
(papulanruusu). Suomen Ruusulehti 6(2):2428.
-Mistä saa omajuuri sia vanhoja ruusuja ? Var fä
gamla rosor på egen rot? Suomen Ruusulehti
6(2) :39-40.
Sundman, V. & Tegel, S.: Helsing in Meilahden
ruusukokoelma tututuk i! (Rosoma i Mejlans
arboretum - en ny bekantskap). Suomen Ruusule hti 6(2):29-32.
Suojala, T.: Kartanon alppiruusupui to (Brödrorp). Koti puutarha 54( 10): 14- 17.
- Mikä uhkaa kasveja ralvella? Puutarha 97(3):
90-9 1.
-Miten tutkia ralvenkestävyyrrä? Puutarha 97(67):370-372.
- Ka vit valmistautuvat ralveen. Puutarha 97(8):
404-405 .
- KESKAS-rwkimus yhden askelen edempänä.
Puutarha 97( 12):684,689.
- Pihlajan monet muodot (Dendrologian Seuran
pihlajaseminaan). Puutarha 97( 11 ): 632-634.
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Suoranta, T.: Flush cuts- miksi ammattilainen ei
nii stä tiedä? (puiden hoiro). Puutarha-Uutiset
47(46): 19.
Susi-Wolff, K. & Muukka, L.: Suomalai -venäläinen yhteistyö Monrepos 'n pui ton kunnostamisek i alkoi. Puutarha 97(1-2):78-79.
Suuronen, R. 1993: Museoympärisröisrä. Koti eutu 1993(4): 116-11 7.
S ~ren en, P.: Puu kaaruu oikeaan suuntaan. Puutarha 97( 12):693.
Talonen, E.: Kotimais ia kirsikoira ja luumuja ?
Pellervo 1994(5):35 .
Tapaninen, A. & Vertio, H. (toim.): Yhteisökuvasta diagnoosiin. (mm. kaupunkiympärisrösrä).
STAKES, So iaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskesku , raportteja 106: 1-146.
Tegel, S. Pui tomet än lehtipuiden ja -pensaiden
ralvinmnisws. 42 . Helsingin kaupunki, rakennu vi rasto, puisto-o a to. Moniste.
- Pe n aiden leikkaus ja ralvirunnisrus. 52 s. Moniste. Helsingin kaupunki, rakennu virasto,
puisto-o asto.
- HurmaavaRosa 'Mineu.e' . Kotipuutarha54(3):
67 .
- Su viruu u (Rosa ' Poppius'). Kotipuutarha
54(4):58.
- Rosa 'Agne '. Kotipuutarha 54(5):26.
- Mersäruusur. Kotipuutarha 54(6-7):3-4.
- Karjalan ruusu. Kotipuutarha 54(8): 15.
- Persianke/raruusu. Kotipuutarha 54(9): 13.
- Valamonruusu. Kotipuutarha 54(11-12): 15.
- 1993: Viherpuita ja -pensaita 178: ukkakirikka (Prwws romenrosa). Puutarha-Uuti et
46(6): 19.
- Viherpuita ja -pen aita 192: Rosa ' He peria'.
Puutarha-Uuti et 47(24): 17.
- Viherpuita ja -pen aita 193: Rosa (Rugo ahybr.) ' Katri ala'. Puutarha-Uuti et47(27):8.
- Viherpuita ja -pen aita 194: Kanadanruusu (R.
b/anda) ja ··toukoniirynruu u·· (R. blanda
'Toukoniitty' ). Puutarha- uti et 47(28): 13.
-Uusia ruusuja ma sai tutuksiin? (Sammandrag: ya ro or för mas planteringar). Suomen
Ruusulehti 6( 1):51-52.
Tegel, S. & Apajalahti, P.: Hei ingin vanhat korisreomenapuw. Puutarha 97( 1-2): 10-12.
Teirisalo, L.: Luonnosra kotipihalle. A u Hyvin
35(7):32-34.
Tigerstedt, P.: Puu arti ten kasvien opeutuminen
ja/osruksen kohteena. Julkai u a: Puutarhamotanto ja -mtkimu Pohjoi -Suomessa. 2 .
Suomen Maatalou tieteelli en Seuran Puutarhao aston eminaari, Oulu 22.-23.2.1994, Oulun yliopi ton ka itieteellinen puutarha, Pohjois-Suomen Vihertietoke ku .
- 1993: Generic diversiry of tree population at
their arctic limits. Teok e a: Alden, J., Mastrantonio, L. & Ödum. . (toim.), Fore t de elopment in cold climate: . 241--50. Plenum
Pre , ew York. London.
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-Pihlaja- monikäyttöpuuksi metsätalouteemme
(lntroducingSorbus aucuparia as a multipurpose tree in forestry). Sorbifolia 25(4): 178- 180.
Timonen, J.: Taimiruoramoaja -kauppaa englantilaisittain. Puutarha 97( 1-2):70-73, (4):20821 0, (6-7):382-384.
-Opiskelua j a taimituotantoa englantilaisittain.
Puutarha 97(5):304-307 .
- EU tulee - muuttuuko raimikauppa. Puutarha
97( II ):624-625.
Tolonen, J.: Namibia puiden kokeilukenttänä. Talvikki 18(1 ):48-50.
Tuhkanen, S. 1993: Tree Line in relation to climate.
Special reference to oceanic areas. Teoksessa:
Alden, J ., Mastrantonio, L. & Odum, S. (toim.),
Forest development in cold c limates: s. 115134. Plenum Press, ew York, London.
Turunen, K. : Vanhat ruusut kukkivat taas (Uno
Druden haastattelu). Avotakka 1994(4):2729.
Tyystjärvi, P.: Kansallispuumme, 20 puu/ajiamme. 50s. Etelä-Hämeen Met änhoitajatja Kansalli -Osake- Pankki.
-Tammen kasvatus (Od lin g av ek). Met änjalostu säätiö, tiedote 1994(1): 1-8.
- Metsänjalostussäätiö käyttää ja/ostettua siemeniä (S ummary: Foundation of Forest Tree
Breeding uses genetically improved seed).
Metsänjalostussäätiö 1993:8- 10,24-25.
Uimonen, J.: Paikallisuus antaa raimisrol/e edun
(Sisä-Savon taimisto). Puutarha 97(1-2):2627 .
-Taimisto mukautuu uuteen markkinaan (Huurokoskl). Puutarha 97( 10):550-552.
atur
Ulfvens, J.: Rönn och hägg. Finlands
53(4):22-23.
Uosukainen, M. 1991: Mustilanhonensia (Hydrangea paniculara 'Mustila'). Maatalouden
tutkimuskeskus , Laukaan tutkimus- ja valimaimiasema. Viljelijätiedote 1991 (8): 1-2.
- 1992: Marja-aronia (Aronia mitschurinii 'Viking'. Maatalouden tutkimu keskus, Laukaan
tutkimus- ja valiotaimiasema. Viljelijätiedote
1992(8): 1.
- 1992: Kirsikar. Maatalouden tutkimuskeskus,
Laukaan tutkimus- ja val imaimiasema. Viljelijätiedote 1992( 12): 1-2.
- 1993:' ew Dawn' -köynnösruusu. Maatalouden tutkimu kesku , Laukaan tutkimus- ja valiotaimiasema. Viljelijätiedote 1993(3): 1-2.
- 1993: Juhannusruusut (Rosa pimpinel/ifo/ia).
Maatalouden tutkimuskeskus, Laukaan tutkimu - ja valiotaimiasema. Viljelijätiedote
1993(4): 1.
-Rosa ' Maidens Blush'. Maatalouden tutkimuskesku , Laukaan tutkimus- ja valiotaimia ema.
Viljelijätiedote 1994(2): 1.
- Suokasvit viherrakentami es a. Maatalouden
tutkimu ke ku , Laukaan tutkimu - ja valiotaimia ema. Viljelijätiedote 1994(3): 1- 2.

Viherpuita ja -pensaita 191: Rhododendron
' Helsinki
University'.
Puutarha-Uutiset
47(22):20.
Uotila, P.: Rajoituksiako kasvivalikoimaan? Turvallinen piha ja puisto . Puutarha-Uutiset
47( 138): 19-2 1.
Uusvaara, 0.: Jalorlehtipuut peltojen metsityksen
vaihtoehdoksi. Metsäntutk. lait. tiedonant.
491:42-49.
- Jalopuista laatua metsiin. Puutarha 97(12):
692-693.
Walden-Kuume, R.: Puu tekisi hyvää suomalaiselle sielulle (Wood does wonders for the finni sh soul). Vapo Viesti 1994 (2):24-27,33 .
Vallinharju-Stenman, M.: Maariti n ruusurarha.
Maatiainen 1994(3):38-47.
- Ruusu- maan ja taivaan pyhä kukka. Maatiainen 1994(4):20-33.
Vanhatalo, V.: Rauduskoivun ieme nten itäminen
ja kylmäkäsittely. 48 s. Pro gradu -käsikirjoitu . Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen
laitos.
Vapaavuori, E. & Ryyppö, A.: Ha vupuuntaimien
juuristen kasvu ja toiminta alhaisissa lämpötilois a. Metsäntutk. lait. tiedonant. 496:97-106.
Verkasalo, E. 1993: Lehrikuusitukkien laatu Suomessa (Sumrnary: Technical quality of larch
saw-logs in Finland). Folia Forestalia 823: 127.
Westoby, J. 1993: Maailmanmersä. 231 s. Metsätähti , Helsinki. (Selostus: Suomen Luonto
2/94).
Viherä-Aamio, A.: Growth and nutrition ofwillow
clones. Silva Fennica 28(3) : 177-188.
Viitanen, K.: Paras piha on yhteinen rakkau .
Suomen Kiintei tölehti 70(1):65-66.
Vinamaa, A .: Retkikohteena arboretum (Musrila).
Asu Hyvin 35(5):4-7.
- Koripihlaja tuttu ja tuntematon. Asu Hyvin
35(6):28.
Vuokko, S. (toim.): Suomen luonto. Kasvit. 256 s.
Weilin & Göös, Espoo.
- Lehdellisenä talvehtivasta vaiverosta olisi hyvinkin uudeksi joulukukaksi. Helsingin Sanomat 24. 12.1994:09.
-Vuoden puu 1994: Pihlaja, raunille pyhiterty.
Suomen Luonto 53(1 ): 16-18.
Wuorenrinne, H.: äkökulma viheralueiden pirstoutumi een . Viherympäristö 1994( 19):44.
Väinölä, A.: Breeding of wi nter hardy deciduous
azaleas in Finland.- J. American Rhododendron Soc. 48(2):94-96.
- Pohjoi - uomen Viherrierokeskus. Julkai us a:
Puutarhatuotanto ja -tutkimus Pohjois-Suome a. 3 s. Suomen Maataloustieteellisen Seuran Puutarhao aston erninaari , Oulu 22.23.2.1994, Oulun yliopiston kasvitieteellinen
puutarha, Pohjoi -Suomen Vihertietokeskus.
-Pohjoisen puutarhaväki kokoontui Ouluun.
Puutarha 97(4 ): 168-170.
-
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-

Taimitarhatuotantoa suuren maailman malliin.
Puutarha 97(8):434-436.
Väinölä, A. & McNamara, S. & Pellert, H. 1993:
Influence of different temperawre regimes on
rate of cold deaclimation. Landscape Plant
ews 4( 1): 13- 14.
Väinölä, A. & Siuruainen, M.: Northern Finland.
Landscape Plant News 5(4):4-7.
Väinölä, A. & Tigerstedt, P. 1993: Hardy Rhododendrons from Finland. Landscape Plant ews
3(4):10-12.
Väisänen, A.: Kuusiaita - ikivihreä suoja. Koti
55(9): 18-19.
Väisänen, R. & HeLiövaara, K.: Pihlajan hyönteiset
(lnsects on Sorbus aucuparia). Sorbifolia
25(4):161-166.
Vänninen, I.: Pihlajan kasvintuhoojat (Pests ofthe
rowan tree (Sorbus aucuparia) . Sorbifolia
25(4):167-172.
Väre, H.: Oulun. kaupunkialueen kori stepuut ja
-pensaat X. Oljypuukasvit (Cultivated trees
and shrubs of the Oulu City Area X. Oli ve
family (O ieaceae)). Sorbifolia 25(2):71-80.
Yao, Y. 1993: Effects of temperature sum on
vitamin C concentration and yield of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) fruit: optimal
time of fruit harvest. Agric. Sci. Finland
2(6):497-505.
- Genetic cliversity, evolution and domestication
in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.).
30 s. Helsinki University, Dept. of Plant Biology. Summary: Nordisk Jordbruksforskning
76(4): 165.

Yao, Y., Tigerstedt, P. 1993: 1 ozyme studies of
genetic diversity and evolution in Hippophae
rhamnoides. Genetic Resources Crop Evol. 40:
153- 164.
Yao, Y., Tigerstedt, P. & Joy, P. 1992: Variation
of vi tamin C concentration and character correlation between and within natural sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) populations.
Acta Agric. Scand. 42:12- 17.
Ylioja, T.: Rauduskoivukloonien kestävyys jänistä, myyrääja ru kotäpläkärpästä vas taan. 45+ 1
liites. Metsäntuotantotiet syvemävien opintojen tutkielma. Joensu un yliopiston metsätiet
tiedekunta
Yli-Rekola, M.: Rosen aus dem Siiden- ruusuretkellä Saksa sa (På ro enexkursion i Tyskland).
Suomen Ruu ulehti 6(3) : 14-29.
Äijälä, M.: Björk- vån national träd. Trädgårdsnyn 18( 1):22-23.
-Tali. Trädgårdsnyn 18(2): 10-11.
- Artificiellt grundvanen i parkanläggningen.
Trädgårdsnytt 18(6): 12-13.
- Rönn, en användbart träd. Trädgårdsnytt
48(10):12-13.
- Asp, egentligen vackert träd. Trädgårdsnytt
48(13-14):13.
Äjö, A.: Giganttien kisa: kunpa puu puhuisi (Pellervon suuret puut kilpailun satoa). Pellervo
1994(7): 1-7.
Ök nebjerg, B. : Puu imee päivittäin 650 litraa
vettä: Haihtumisimu nostaa eden ylös. Tieteen
Kuvalehti 1994(6):44-51.

***
Kotimaanmatka Ahvenanmaalle
Dendrologian Seuran kotimaanmatka tehdään 2.-4.6.1995 Ahvenanmaalle.
lähtö perjantaina 9.6. klo 10 lautalla Turusta Maarianhaminaan (Helsingistä
yhteys lauttaan aamujunalla) ja paluu sunnuntaina 11 .6. klo 20.10 Turkuun
Qosta junayhteys Helsinkiin).
Alustava ohjelma
2.4. pe klo 15.20 saapuminen Maarianhaminaan. kävelykierros kaupungin
puistoissa ja hautausmaalla. yöpyminen Maarianhaminassa tai lähistöllä
3.4. Ia Godby arboretum . Kastelholm.
pyökkimetsö . Jan Karlsgården .

Bomorsund . kiertoajelu saaren
pohjoisosan kautta
4.4. su Nåtön luonnonsuojelualue.
Ramsholmin tai Jungfruskörin
luonnonsuojelualue. lähtö Turkuun
Maarianhaminasta klo 14.40

Matkan hinta-arvio on 300-400 mk (lautta ja majoitukset) + kuljetukset perillä .
llmoittautumiset (mielellään kirjallisesti) 12.5. mennessä Juha Prittiselle,
Kylänvanhimmantie 22 A. 00640 Helsinki. puh. 90-777 4136.
lisätietoja saa Juhalta.
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Kirjallisuutta
Maples of the World
D. M. van Gelderen

P. C. de )ong

H. ). Oterdoom

photographs by j. R. P. van Hoey Smith

Gelderen, D.M. va n, J ong, P.C. de & Oterdoom,
H.J. 1994: Maples of the world. - 458 pp. Timber Press, Portland. ISBN (}....88192-000-2. Hinta: .t45 (Timber Press Catalogue 1994; Cambridge, K ).
Maailmassa on niin paljon vaahteroita, että ne
hyvinkin vievät ehkä alppiruusuja lukuunottamatta eniten tilaa dendrologisissa käsikirjoissa ja taimi totuetteloi a. äin todetaan uuden ja mittavan
aahterakirjan alkusanoissa. Tekijät uskovat varsin oikeutetusti, että heidän kirjassaan on "jotakin
mielenkiintoista kaikille, olivatpa he sitten kasvitieteilijöitä, puutarhureita tai dendrologeja" . Maisema-arkkitehdit voitaisiin hyvin lisätä tähän luetteloon . Esipuheen mukaan ki1jan tekemi nen kesti
lähes parikymmentä vuotta- ja onhan onni, että
tekijät ovat yhtä mieltä vanhan kiinalaisen vii auden kanssa: jos pyrkii täyde ll i yyteen, kirja ei
koskaan valm istu; tätä viisautta si teerataankin heti
kirjan alku lehdi ll ä.
"Maailman vaahterat" yksissä kansissa on ensimmäinen kä ikirja,jossa on koottu yhteen aiemmin varsin hajallaan oleva tieto näistä suosiluista
puista. Tämä koijaa huomanavan puutteen, vaikka
käytössä ovatkin olleet Beanin, Krii smannin,

Rehderinja Vertreesin mainiot työt. Olen naista on,
että "Maai lman vaahtera!" on vaahterasuvun taksonominen revisio,jonka takana ovatalanjohtavat
asiantuntijat. Kirja on tavallaan myös vaahteroiden ylistys - harva puusuku on ni in moni na.i nen
sekä taloudellisesti ja koristearvoltaan yhtä merkittävä.
Kiijan ensimmäiset luvut tarjoavat eril aista
yleistietoa vaahteroista, alkaen vaahteran nimi en
historiasta ja merkityksistä. Sukuni mi Acer johtu u
indo-eurooppalaisen alkukielen sanasta "ac" (terävä) ja sen arvellaan viittaavan terävä liuskaisiin
lehtii n. Vaahterasuvun lev in neisyynä jas iihen li ittyviäerityiskysymyksiä, vaahteroiden yleisiä ominaisuuksia ekä niiden hyötykäynää käsitell ään
lyhyesti. Vaahteroiden koristekäyttöä esittelevä
luku "raapaisee lähinnä pintaa", mutta tämä on
ymmärrettävää, koska kyseessä on todellaki n maailman mittakaava.
Toisessa luvussa käydään vars in seikkaperäisesti läpi vaahteroiden lisäysmenetelmät. Tähän
liittyy luenelo valikoiduista lajeista ja viljelylajikkei staja kullekin erityisesti suositellu ista lisäystavoi ta. Kolmannessa luvussa es itell ään vaahteran
tauteja ja tuholaisia, mutta niiden toijuntaa ei ole
juuri käsitelty.
Vaahteran rakennetta käs inetevä osa on, kuten
tällaisessa kirjassa kuul uukin, hyvin peru steellinen ja piirroskuvin havainnollistettu. Kuvat ovat
erinomaisia, muna niitä oli i ehkä voinut oll a
enemmänkin. Tärkeimpien morfologisren ominaiuuksien taulukointi ektioirtain on kätevä. Tyypilliseksi vaahteran lehdeksi ajatellaan usein viisihalkoista lehteä, mutta monia mu itakin lehti muotoja on. Kirjassa esitetyn evoluutiokaavion mukaan halkoiset lehdet ovat kehittyneet parilehdykkäisistä, päätöparisista lehdistä (14 lehdykkäparia
Aceraceae-heimon suvussa Dipreronia, 2 tai 3
paria esim. aarrtivaahteralla) sormi lehdykkäi ten
(Acer penraphyllum) tai parihalkoisten (A. disco/or) lehtien kauna. Täysin liuskattomien, ehyttaitai ten (A. laevigarum) ja toisaalta 6-13-jakoisten
lehtien (esim. hokkaidonvaahtera) arvellaan kehittyneen viisihalkoi esta lehde tä.
Vaahteroiden kemiasta tiedetään varsin vähän
- tosin kemialli ten ominaisuuksien käyl!ö kasvitaksonomiassa ylimalkaan on suhteellisen uutta.
1980-Iuvun alusta peräisin olevan tutkimuksen
mukaan - tuloksia esitellään lyhye ti luvussa
"kemia"- vaahteroista tunnetaan 130 yhdisteitä,
jotka ovat lähinnä flavonoideja ja yksinkertaisia
fenoleja. Antosyaanien tiedetään aiheuttava vaahteroiden poikkeukselli en loi teliaan syysvärityken, mutta tätä ominaisuutta ei ole toi taiseksi
perinpohjin tutkinu.
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Luvut 5 ja 6 käsittelevät vaahteroiden evoluutiota, tak onomiaa ja lisääntymisbiologi aa. Vanhimmat vaahteranäytteet on löydetty myöhäi semmistä liirukauden kerroslumista Kaliforniasta.
Fossiilisia vaahteralajeja on kirjan listassa lueteltu
180. Vaahteroiden luokitte lussa on vielä paljon
epäselvää. Tähän mennessä esitetyt luokittelut
poikkeavat toisistaan, ja etenkin sektion sisäisten
taksonien sukulaisuussuhteissa on edelleen pulmia. Uudet menetelmät, esim. kemotaksonomia,
ovat ratkai sseetjoitakin ongelmakohtia, mutta toisaalta taas uudet tutkimustulokset ovat asettaneet
aiemmin hyväksyttyjä seikkoja kyseenalaisiksi.
Kirjassa esitetään perusteellinen katsaus aiemmista vaahteroiden taksonomiaan ja fylogeniaan liittyvistä tutkimuksista, ja esitellään uu si luokittelu
ja fylogeneettinen malli. Suku on luokittelun mukaan jaettu 16 ektioon, ja kahdeksan näistä edelleen yhteensä 19 sarjaan. Määrityskaava on laadittu ektio- ja arjatasolle. Kirjan nimistöanti on 14
uutta kombinaatiota (yksi muunnos, 12 alalajia ja
yksi sektio).
Kirjan pääosa on vaahteroiden taksonominen
yhteenveto, jo sa käsitellään ryhmiteltynä sektioittainja sarjoittain kaikkiaan 124laj ia, 95 alalajia,
8 muunnosta ja yksi muoto. Kuten tämäntyyppiseen esitykseen kuuluukin, mukana on taksonien
synonymiikkaa, tyyppi tiedot, kuvaus ja levinneisyystiedot, hieman vaihtelevalla tarkkuudella tosin . Kirjallisuusviitteet sekä viitteet muusta kirjallisuudesta löydettävii n kuviin ovat kätevästi luettelona kunkin taksonin kohdalla. "Pakollisten kuvioiden" lisäk i tekijät ovat vaivautuneet ottamaan
mukaan tietoja myös kansankieli istä nimistä, tieteellisten nimien etymologiasta, ilmastollisesta
kestävyydestä (tos in lähinnä Yhdysvallois a, vyöhykekartta liitteenä) ja syysvärityksestä. Kromosomi luku on annettu mahdollisuuksien mukaan.
Taksonomisten, viljelyominaisuuksiin liittyvien,
ym . kysymyksien käsittelyyn on varattutaksonien
määrään nähden ilahduttavan paljon tilaa.
Varsin omituinen ja suorastaan virheellinen
käytäntö sen sijaan on ilmoittaa muunnokset suoraan lajinimien al la, liittämättä niitä ede ll ä käsiteltyihin a lalajeihin millään tavalla (sokeri vaahteran
muunnokset ruge/ii, schneckii ja sinuosum sekä
idänvaahteran muunnos mayrii).
Suome sa menesryviin vaahteroihin liittyvi tä
taksonomisista kannanotoista voi mainita, että tataarivaahtera ja mongolianvaahtera on luokiteltu,
kuten Suomen puu- ja pensaska vio akin, A. ra raricumin alalajeiksi tataricum ja ginna/a. ikonvaahtera A. nikoense on sen sijaan sijoitettu A.
maximowiczianumin synonyymiksi hyvin monimutkaisten nimistökysymysten euraamuk ena,
joita ei tässä kannata lähteä toistamaan. Idänvaahteran (A. mono) oikea nimi tällä hetkellä on A.
picwm Thunb. ex Murray, koska kansainvälinen
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kasvitieteellinen kongre i vuonna 1993 ei hyväksynyt jälkimmäi en nimen hylkäysehdotu ta. Tämä tieto ei todennäköise ti ehtinyt mukaan "'Maailman vaahtera!" -kirjaan. Uu ien nimistösääntöjen mukaan on tosin mahdollista, että nimiA. mono
voitaisiin konservoidaeli säilyttää käytö ä, mutta
tällaista ehdotusta ei ole vielä tehty.
Vaahteroiden risteymille ja viljelylajikkeille on
omistettu kirjassa omat lukunsa. Jälkimmäisten
lukumäärää en löytänyttekstistäenkä liioin käynyt
niitä erikseen laskemaan- niiden luettelo lyhyin
kommentein varustettuna käsittää 82 sivua!
Useista tak oneista on esitetty piirroskuva, lähinnä lehti, muttajoskus myös hedelmä tai ver on
kärki . Värikuvat valikoiduista taksoneistaon koottu yhteen ja painettu kirjan muuta o aa parempilaatuiselle paperille. Värikuvat ovat kohtuullisen
hyviä, jo kin pieniä, vaikka tilaa uurentami een
olisi ollut. Kuvitu on kautta linjan hieman liian
niukkaa, ja tämä on ainakin päällisin puolin katsottuna heikkous. Kirjaan paremmin perehtymällä
selviää, onko kuvitu käytännö sä riittävä. Vaikka
kirjan tarkoitus ei ole ollakaan mehevin kuvin
varustettu selailukirja, runsas ja korkealaatuinen
kuvitu toisi sille Ii ää luettavuutta ja ehkäpä laajemman käyttäjäkunnan - mutta valitettavasti
myös Ii ää hintaa.
Kirjan !opus a olevat liitteet antavat kirjalle
mukavan silauksen: liittee ä 1 annetaan englanninkieli etva tineetjapaninkieli ille anoille,joita
e iintyy lukui is a aahteroiden viljelylajikkeiden
nimi sä. Liittees ä 2 annetaan uu i (Pinyin) ja
vanha (Wade-Gile ) kirjoitu tapa valikoiduille
kiinalai sille paikannimille (lähinnä provinsseja)
- tätä voisi kutsua hyväksi "ylei öpal veluk i"!
Lopu sa on myö hakemi to tieteellisten lajinimien mukaan aakko tettuna sekä erillinen viljelylajikkeiden hakemi to. Kirjalli uusluettelo on muhkea, 67 sivua. Venäjän-, japanin-, ja kiinankielistäkin kirjallisuutta on mukana; useimmat viitteet
on to in käärtnerryenglanniksi, valitella asti ilman
tietoa julkaisujen alkukiele tä. Japanilaista kirjallisuutta olettai i olevan enemmänkin, kun ajattelee
atoja vuosia vanhaa japanilai ta vaahteratraditiota- mm. yli 250:aajapanin-ja hokkaidonvaahteran viljelylajiketta! Suomen puu- ja pensa kasvio on elein pääs yt mukaan lueueloon, vieläpä
uomenlcielellä.
Kaiken kaikkiaan haluan lämpimä ti uo itella
kirjan hankkimi ta kaikille vaahteran y täville.
Kirja on peru teo , jonka moninainen arvo tulee
äi lymään pitkään. aikkei kirjaa käytännön työ sään tarvitsi ikaan, iitä löytää uunnauoman määrän kaikenlai ta hau kaa pikkutietoa näi stä upeista
pui ta. Se myö inno taa kokeilemaan ja uunnittelemaan puutarhaa - onhan meilläkin entään
varsin monta kauni ta vaahteraa käytettävänä täällä Pohjolan perukoilla.- oili Stenroo
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Lounaisen Pohjois-Amerikan luonnonvaraisia hyötykasveja. Jukat (Yucca)
Sinikka Piippo

Piippo, S. 1995: Lounaisen Pohjois-Amerikan luonnonvaraisia hyötykasveja. Jukat
(Yucca) (Wild useful plants of South-Westem onh America. The genus Yucca.)Sorbifolia 26(1 ):31 -36. !SS 0359-3568
Yucca pecies (Agavaceae) have been or are tili extensively used by the lndians of
South-Westem onh America and nowadays al o by the other local people. Leaves
have given fibre for ropes, net , shoes and matresses. Root are used as amole- oap for
hair a well as for hou ehold tools, and ometime as a remedy for anhritis and bladder
troubles. The fruits are widely used e.g. in pie . bread, oups and beverages. The
flowers, flower stalks, seeds and leaves are also edible in various ways.
Sinikka Piippo, Luonnolllieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, PL 47, 00014 Helsin gin yliopisto.

Jukkia (Yucca, Agavaceae) luonnehtivat
teräväkärkiset pidentyneet lehdet, jotka
lähtevät säteittäin joko rungon tyveltä tai
ylempää rungolta. Yleensä vain lehtien
kärjis ä on hampaita. Kukkavar i on 60150 cm korkea, py ty ja näyttävä, tai jokaie a haara sa on oma kukkavartensa kuten joosuanpuulla (Y. brevifolia). Kukat
aukeavat yleensä öisin. Pronuba- ukuun
kuuluva yöperhonenjajukat elävät ymbioo issa. Perhonen munji munan a kukkaan pölytyksen yhteyde ä,ja toukat ruokajJevat kehittyvillä siemenillä (Elmore
1976, Dodge 1992). Pilivät perhonen viettää vanJUna sulkeutuneissa kuJUssa (Harrington 1991 ).
Jukkalajit voidaan hedelrruen perusteella jakaa kahteen ryhmään (Harrington
1991 ): toisen ryhmän hedelmät ovat kypsinä kuivia, avautuvia ja siemenen ä pudottavia ; toi en ryhmän hedelmät ovat
kyp inä meheviä, ja iemenet vapautuvat
va ta hedelmälihan mädättyä. Krukki hedelmät ovat kuitenJUn syötäviä· kuivat hedelmät käytetään ennen kuin ne ovat täy in
kyp yneet.

Jukkia on n. 16 lajia, joista kaikJUa voidaan käyttää ravintona, mutta toisia pidetään parempina (Kjrk 1970). Ylei simmjn
käytettäneen lajeja Y. baccata, Y. angustissima, Y. brevifolia, Y. elata, Y. glauca ja Y.
schottii. Jukat tunnetaan paika11i esti hyvin monilla eri nimillä: Datil, Amole, Spani h Bayonet, Spanjsh Dagger, Adam's
eedle, Our Lord ' Cand le, Jaboncilla,
Pa1rru11a ja Yuca (ks . esim. Elmore 1976,
Moore 1979, 1989). Kan anrurruen sekavuude ta, ihrrusten rruelenkiinno ta ja eri
lajien hyötykäytön samankaltajsuudesta
kertovat joidenJUn ravinnoksi käytettyjen
lajien nimet. Yucca baccata (kuva 1) eli
"banaanij ucca" tunnetaan nimjiJä Banana
Yucca Blue Yucca, Wide Leaf Yucca,
Datil, Soapweed, Indjan Banana, Spanish
Bayonet ja Palrrulla ancha ( ietharnmer
1974, Elmore 1976, Saunder 1976, Clarke
1977, Harrington 1991 ), Y. brevifolia (kuva 2) eli joo uanpuu nirrullä Jo hua Tree,
Yucca Tree Yucca, Soap Tree tai Giant
Jo hua (We trich 1989, Dodge 1992), Y.
angustissima nimiJlä PalmiJla, arrowleaf
Yucca, Fineleaf Yucca Bear Grass, Me a
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Taulukko 1. Yleisimmin ravinnoksi käytenävienjukkalajien tuntomerkkejä

Y. angustissima

Y. baccatn

Y. brevifolia

Y. elnta

Y. schottii

Korkeus

1,5m

lm

5-11 m

1- 3(-6,5) m

1,8-6m

Tyvivarsi

ei

ei

on

on

on

Haarova

ei

ei

on

on

ei

Lehdet

kapeat, pitkät,
nukkareunaiset

leveät, pitkät,
nukkareunaiset

kapeat , lyhyet,
nukkareunaiset

hennot, pitkät,
nukkareunaiset

leveät, pitkät,
nukattomat

Kukat laajoiksi avautuvat

ovat

ovat

eivät

ovat

ovat

Hedelmät

kuivat

mehevät

kuivat

kuivat

mehevät

Yuccaja Indi an Gabbage (Mayes & Lacy
1989), Y. elata nimillä Palmilla, Soap
Tree, Our Lord' s Candle tai Narrow Leaf
Yucca ( iethammer 1974), Y. glauca Yuccana, Soapweedinäja Spanish Bayonetinä
(Harrington 1991) ja Y. schottii nimillä
Mountain Yuccaja Hoary Yucca (Elmore
1976). Taulukossa 1 on joitain tuntomerkkejä yleisimmin käytettyjen jukkalajien
erottarniseksi (Gentry 1972, Elmore 1976,
Clarke 1977, Harrington 199 1, Dodge
1992).
Jukkia e iintyy Etelä-Kaliforniasta lähes merenpinnan tasosta 2 600 metrin korkeudelle Etelä-Utahissa, evada sa ja Coloradossa sekä koko Arizona aja Uude sa Meksi.kos a (Kirk 1970, Moore 1979,
1989). Jukat ovat yleisirnrnillään aavi.kkoylängöillä ja kuivilla vuorenrinteillä
(Moore 1989). Joosuanpuu on Moj ave-aavikon tunnuslaji, jolle on peru tettu suoj elualue Jo hua Tree ational Monument
eteläiseen Kaliforniaan. Ka vi on aanut
nimensä mormooneilta haaravasta rungostaan, joka mui stuttaa Raamatun nöyrästi
kädet ylös kohotettuina rukoilevaa Joosuaa (Dodge 1992).
Jukkia on pidetty lounai en PohjoisAmerikan tärkeimpinä luonnon hyötykasveina, koska ne ovat niin ylei iä ja monikäyttöi iä ( iethammer 1974). Intiaanien
u kotaan käyttäneen kaikkien jukkalajien

kaikkia osia var ia lukuunottamatta (ks.
Clarke 1977).
Lehdistä aatavaa jukkakuitua ovat
käyttäneet paljon ar inkin e ihi torialliet pueblointiaanit Erityi e ti ennen 1500lukua jukkakuitu oli perusta ulka- ja<turki s aatteille navajoiden ja monien muiden
intiaaniheimojen ke kuudes a ( iethammer 1974, Maye & Lacy 1989). ykyään
jukkasandaaleja tekevät vain vanhaa perinnettä ylläpitä ät intiaanit (k . Saunders
1976). En immäi en maailman odan aikana jukkakuitua käytettiin n. 40 miljoonaa
kiloa äkkikankaa een iethammer 1974,
Clarke 1977). Toi en maailman odan aikana Arizonaan peru tettiin tehda tuottamaan kuitua mutta yrity epäonni tui huonon uunnittelun uok i.
Kuitujen erottarni ek i lehdet upotetaan
veteen niiden p hmentärni ek i ja lehtiä
hakataan e im. puukepillä (Clarke 1977,
Harrington 1991 Weiner 1991 ). Ennen
kuidu ta aatiin narua, kala tu -ja kantoerkkoa karkeita aatteita, atulahuopia,
andaaleja hattuja, mattoja, koreja, päähihnoja ruukkujen kantoon , iveltimiä,
luutia, hiu harjoja, pölyhui kuja, kuurau harjoja ja nukkeja ( ietbammer 1974,
Clarke 1977, e trich 1989, Harringron
1991 Dodge 1992). a ajot o at tehneet
!ehdi tä m ö eremonianaamioita itoneet kuidulla kimpuik i rituaali älineitä
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Ku va 1. Kukki va Yu cca
baccara. 8.6. 1993 Colorado, Me a Yerde National Park. - Valokuvat
Sinikka Piippo
Fig. 1. Flowering Yu cca
baccata. 8 June, 1993
Colorado, Mesa Verde
ational Park. - Photographs Sinikka Piippo

vanteita, rukoustikkuja ja laulunuolia
(Saunder 1976, Maye & Lacy 1989).
lntiaanimagiikkaan kuuluu myö uskomu , jonka mukaan maagikko muuttuu
eläimek i hypätes ään jukan läpi tai haluamakseen halunok i asetettuaan jukkakuitua päähän ä (Cunningham 1992). Jukki a
pidetään pahalta suojel evana ja jukkajuurimehua käytetään puhdi tamaan keho paha ta ja sairaudesta (Cunningham 1992).
Hentoj a sisempi ä lehtiä voidaan keittää
suolas a tai Ii ätä keittoihin ( iethammer
1974, Mayes & Lacy 1989). Intiaanien
keskuudessa lehtiä käytettiin myös rohdok i, jo henkilö oli vilustunut, kär i reumaatti i ta kivuista tai oli haavoittunut.
Potila hengitti aunassa run aa ti höyryä
ja purek i lehtien kuituja ok entaak een
myrkyt ulo . Lehtiä käytetään yhä niiden
si ältämän alisyylihapon vuoksi teenä nivel ärkyyn, -jäykkyyteen ja turvotukseen
(Westrich 1989). Tuorei ta joo uanpuun
!ehdi tä aadaan myö punaista väriainetta
(Allen Murphey 1990).
Juurta voi kerätä ympäri vuoden . e
pienitään, kuivataan ja kuori poi stetaan
(Moore 1979, 1989). Juure a on paljon
saponiinia, joka aa veden vaahtoamaan
(ks. iethammer 1974, Dodge 1992). Jukka aippuaa amoin kuin monien muiden-

kin kasvien juurista aatavaa pesuainetta
kutsutaan Pohj oi -Amerikan espanjankieli sell ä lou nai salueella amoleksi (ks. Saunder 1976, Clarke 1977, Moore 1879,
1989, 1992). Amolena käytetään jukista
eniten lajeja Y. angustissima, Y. baccata ja
Y. glauca. Ennen vaikoi ia kauppiaita kaupalli ine aippuoineen mek ikolai setja intiaanit käyttivät amolea yleise ti.lllinoissa
on 1800-lu vulla ollutjukka aippuatehdaskin , ja ke kilänne tä löytyy yhä eräs Y.
baccatasta 'amole aippuaa" tuottava firma (Saunder 1976, Harrington 1991 ).
Haluttaessa it e käyttääjukanjuuria peuun, ne on en in pienittävä kappaleiksi,
puhdi tettava, ja mahdolli esti kuivattava.
Kun juurta käytetään, e mur kataan kiveen tai a aralla, pudotetaan kuumaan tai
kylmään veteen, ja itä hangataan voimakkaa ti kunne vesi vaahtoaa. Juuri voidaan
myö keittää pe uainetta valrni tettaessa,
jolloin puhutaan amoletee tä (Moore
1992). Amolea oidaan Ii ätä kaupan
hampoo een tai pe tä yk i tään amolella
nimenomaan kuivaa tukkaa.
Inti aanien ke kuude a tukanpe u jukalla edel i u eimpia rituaaleja, kuten häitä e im. hopien, tewojeo ja hanojen keskuudes a, tai hiukset pe tiin nimenantotilai uuksi a ja jo ku parannu menoi a
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(ks. Niethammer 1974, Clarke 1977,
Mayes & Lacy 1989). Joskus hiusveteen
lisättiin pujoa antamaan hiuksille tuoksua
ja parantamaan tukankasvua (ks. Piippo
1993). Niethammerin mukaan joissain intiaaniheimoissa lapsi nimettiin ennen auringonlaskua 20. päivänä syntymän jälkeen, ja lapsen pään pesi jukkamehulla
isänpuoleinen isoäiti ja jokainen isänpuoleinen klaanin jäsen, joka antoi lapselle
lisänimen. Yavapaiden keskuudessa sekä
äiti että vastasyntynyt lapsi pesti in jukkamehulla (Niethammer 1974).
Eniten jukkashampoota ovat ilmeisesti
arvostaneet hopit (Weiner 1991). Heidän
hääseremonioissaan anopit pesivät sulhasen ja morsiamen tukan tai sulhanen ja
morsian toistensa hiukset (Niethammer
1974, Allen Murphey 1990). Myös kuolleen hopin tukka pestiinjukallaja sidottiin
jukkakuidulla. Havasupaitja walpaitkäyttivät jukkaatyttöjen puberteettiriiteissä sekä kylpyyn että hiustenpesuun. Yavapaija walapai-soturit puhdistautuivat jukkakylvyssä palatessaan taistelui sta. Myös
skalpeeraukset pestiin joidenkin heimojen
keskuudessa amolella (Niethammer 1974).
Jotkut heimot käyttävät yhä amolea nimenomaan tukanpesuun (Dodge 1992).
Jukkahampoota pidetäänkin tukanl ähtöä
ja hilsettä parantavana (Westrich 1989,
Harrington 1991, Weiner 1991 ). Jokiowat,
mustajalat ja pomot käyttivät jukkashampoota hilseeseen, ihoärsytyksen parantamiseen ja myrkkysumakin aiheuttamaan
ihottumaan. Väitetään, että jukkasaippua
tekee ihon pehmeäksi (Saunders 1976, k .
myös We trich 1989). Amolea voidaan
myös pitää yleissaippuana, koska hiu ten
ohella sillä pestään kädet, kasvot ja erilaiset taloustavarat (Westrich 1989). Amoleteetä pidetään arvossa pellavan, vill an ja
intiaanikudonnaisten ja -mattojen pesus a
(Mayes & Lacy 1989, Moore 1992).
Saippuan ohellaj uurista tehdään koreja
ja väriaineita, ja nuolimyrkyissä on aikoinaan oll ut mm. jukanjuurimehua ja männyn- tai katajanhiiltä (Clarke 1977, Mayes
& Lacy 1989, Dodge 1992).
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Kuva 2. Yucca brevifo/ia. 29. 8. 1992 Kalifornia,
lähellä Death Yalley'ä
Fig. 2. Yucca brevifolia. 29 August, 1992 California, near Death Valley.

Juurista tehdään jo kus myös lääkettä.
Yucca angustissiman juurinesteellä lääkitään pitkittynyttä synnyty tä ja synnytyken jälkeen äidille annetaan toipumisen
edi tärni ek i okeroituajukanjuurimehua
(Maye & Lacy 1989). ykyään juuria
keitetään ede ä alhai e a lämmö sä
useita tunteja kunnes e on iirappimai ta. Siirappia samoin kuin jauhettua juurta
otetaan sisäi e ti nivelturpoarniin kap eleina tai juuriteenä (Moore 1979, 1989,
1992, Tierra 1990). Juuri on ekä antireumaattista että ulo tavaa (ks. myös Kirk
1970). Se auttaa myö jonkin verran virtatie- ja eturauha tulehduksi sa (Moore
1979, 1989) minkä vuok i itä ilmei esti
on aiemmin ylei e ti käytetty ub..'Upuoli-
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Kuva 3. Jukka hedelmineen. 30.5. 1993 ew Mexico, Albuquerque
Fig. 3. Fruiting Yucca. 30 May, 1993 ew Mexico,
Albuquerque

taudeissa (ks. Westrich 1989). Aiemmin
juurta pidettiin mahdollisena steroidihormonilähteenä (Moore 1979, 1989). Joissain tutkimuksi a eri lajeille ilmoitetaankin apogeniinipitoi uuksia (ks. e im.
Gentry 1972).
Hedelmät (kuva 3) ovat jukkien pidetyin o a, ja monet intiaanit pitävätkin niitä
herkkuna ( iethammer 1974, Dodge
1992). Hedelmät ovat olleet e im. navajosotureiden pääravintoa ruohon- ja heinäniementen ja peuranlihan ohella (Weiner
1991). Eniten syödään Yucca baccatan banaaninmakui ia hedelmiä, muna paljon
myö esim. Y. angustissiman hedelmiä
(Clarke 1977 Mayes & Lacy 1989). Hedelmiä yödään ellai inaan tai useimmi-
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ten joko paistenuina, keitettyinä, kuivattuina tai jauhoksi jauhettuna. Hedelmät
voidaan kerätä raakoinaja kypsyttää kotona (Clarke 1977, Harrington 1991 ). Seuraava sa monia eri menetelmiä hedelmien
valmistamiseksi (IGrk 1970, Niethammer
1974, Saunders 1976, Clarke 1977, Mayes
& Lacy 1989, Harrington 1991, Wei ner
1991). Banaanijukan hedelmiä paistetaan
20-30 minuuttia, minkä jälkeen ne kuori taan ja siemenet poistetaan. Karvauden
vähentämiseksi siemenet ja kuoren voi
poi taa myös ennen hedelmien valmistusta, mutta poisto on helpompaa esipaiston
jälkeen. Kuorirnisen ja siementen poiston
jälkeen hedelmät voidaan musertaa ja jatkaa paistarnista kunne hedelmäliha on
aivan löysää. Seos voidaan sakeuttaa jauholla ja käyttää höy teenä esim. piirakoihin. Hedelmiä viipaloidaan melko yleisesti
piiraisiin omenan asemesta. Intiaanit paistoivat ennen hedelmiä nuotion tuhkassa tai
kuumilla kivillä. Hedelmiä voidaan kuivata raakoina tai keitetryinä viipaleina.
Intiaanit ovat levittäneet keitettyä hedelmälihaa ohuik i levyiksi tai kakuiksi ja
kuivanneet ne auringo a tai uunissa. Levyt voidaan rullata tai taitella varastoon
välipalaksi tai evääksi otettavaksi. Levyjä
tai kakkuja voitiin Lionaa veteenjuomaksi
tai Li sätä tortilloihln , leipään, velJiin tai
keittoon. Mu errettuja hedelmiä käytetään
mm. valmistettaessa juustoa vuohen maidosta. Hedelmäliha voidaan myös siivilöi däja aatava mehu keittää iirapiksi.
Zunien ke kuude a nai et keittivät ja ·
kuorivat hedelmät päivällä ( iethammer
1974). Illalla miehet ja ukulai et tulivat
mukaan talkoisiin poi tamaan hedelmistä
siemeniä pureksimaan hedelmiä, ja sylkemään pureksitun ma san kulhoihin. Seuraavana päivänä massa keitettiin kokoon,
keitok en annettiin jäähtyä, minkäjälkeen
se koottiin pikku kokkareiksi, joiden annettiin kuivua kolme päivää, kunnes
u eampi kokkare yhdi tettiin rulliksi,jotka
kuivattiin katolla ja lopulta varastoitiin.
Kokkarerullia syötii n kuiviltaan taittamalla nii tä o a tai ka tamalla veteen.
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Kukat ovat myös syötäviä; toiset suosittelevat nuoria kukkia koska vanhemmiten ne saattavat kitkeröityä, toi sten mielestä vanhat ovat miedompi a (Clarke 1977,
Harrington 1991). Vain terälehdet käytetään, sillä kukkien keskukset ovat liian
kovia ja kitkeriä (Nietharnmer 1974). Kukista voidaan tehdä salaattia tai niitä voidaan lisätä omeletteihin ja tomaatti- ja
sipu1ikeittoihin. Jotkut valmistavat jukan
kukista hakkelusta tomaatin, sipulin, paprikan, kaktuksennuppujenja papujen kera.
Kukkia voi myös pakastaa. Intiaanit söivät
kukkiajoko raakoina tai keitettyinä, kuivasi vat niitä tai jauhoi vat ne kei ttojen sakeuttajiksi (Niethammer 1974, Weiner 1991 ).
Kukkanuppuja on myös paahdettu tuhkassa (Saunders 1976, Mayes & Lacy 1989).
Meksikossa on vuosisadan alussa ollut
usein kukkia toreilla myynnissä (Harrington 1991 , ks. myös Nietharnmer 1974).
Papago-intiaanit jauhoivat jukan siemeniä jauhoksi (ks. Nietharnmer 1974,
Clarke 1977, Harrington 1991 , Dodge
1992). Jotkut intiaanit ovat paahtaneet siemeniä ja syöneet niitä sellaisinaan (Harrington 1991 ). Nuoria tai täysin kasvaneita
kukkavarsia paahdetaan tai keitetään ravinnoksi ennen nuppujen avautumista
(Kirk 1970, Nietharnmer 1974, Clarke
1977, Harrington 1991 , Dodge 1992). Ennen intiaanit kuivasivat kukkavarsia auringossa. Kuivattuja varsia käytettäessä ne
upotettiin veteen ja saatu makea neste siivilöitiin juotavaksi (Nietharnmer 1974 ).
J ukat ovat lievästi myrkyllisiä. Pitempiaikainenjuuren sisäinen käyttö voi alentaa
muiden ravintoaineiden, erityisesti rasvaliukoisten vitamiinien, imeytymistä ohutsuolesta (Moore 1979, 1989, 1992, Tierra
1990, Harrington 1991 ). Hedelmät voivat
ärsyttää tottumattoman käyttäjän paksusuolta ja aiheuttaa ripulia. Harringtonin
( 199 1) mielestä juurten saponiinin ja lehtien salisyylihapon vuoksi niitä ei pitäisi
joko lainkaan tai vain kohtuudella käyttää
ravinnoksi, kunnes tietää kasvin vaikutukset itseensä. Joitain amolesaippua-allergiatapauksia tiedetään.
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Dendrologian Seura - Dendrologiska
Sällskapet r.y.:n toimintakertomus 1994
Vuosi 1994 oli seuran 25-v uotisen toiminnan
juhlavuosi. Nelj ännesvuos isataa juhli stettiin
järjestämällä yleisöll e 23.9 . Pihlajasemin aari,
jossa vuoden puuta, kotipihlaj aa (Sorbus aucuparia) te htiin monipuo li sesti tunnetuksi. Seura
järj esti retkiä, matkoja, talkoita, kursseja j akokouksia.
Hallitus ja toimihenkilöt
Hall ituksen puheenj ohtaj ana toimi maisemaarkkitehti Anne Mäkynen ja varapuheenj ohtaj ana MMK Auli kki Kaupp il a. Muut hallituksen
jäsenet oli vat FL Aulikki Alanen, horto nomi
Reijo Hahkala, FK Sirkka Juh anoja, metsätalousinsinöö ri Heikki Kiuru , puutarhuri Martti
Koponen, tekn. yo Juha Prittinen, FK, MMK
Kaij a Rantala, FK Terhi Rynäri , ylimetsänhoitaja Ri sto Savolainen, MMK Satu Tegel ja
profe sori Peter Tigerstedt. Varaj äsenin ä toimivat MMK Pentti AJanko, hortonomi Elina Heinonen ja MMK, tekn.yo Timo Louna.
Seuran si hteerinä toim i Sirkka Juh anoja, kokoussihteeri nä Elina Heinonen, varai nh oitaja na
Terhi Ryttäri , kirjanpitäjänä ja jäsenas ioiden
hoitajana Aulikki Kauppi la, kirjastonhoitajana
alku vuodesta Aune Koponen ja loppuvuodesta
Pentti Alanko sekä postiltajana Martti Koponen.
Hallituksen tukena toimi vat eri tehtäviä ho itavat työry hmät:
1. Tiedotus : Elina Heinonen
2. Ulkomaanmatka : Aulikki Kauppila , Pentti
Alanko, Peter Tigerstedt, Max. Hagman, Timo
Louna, Anne Mäky nen, Zoltan Kosy
3. Kotimaanmatka : S~uu Tegel, Pentti Alanko,
Timo Louna
4. Pui tokävely: Pen ui Alanko, Satu Tegel,
Timo Louna
5. Tammistan arboretum ja muut talkoot:
Heikki Kiuru , Elina Heino nen, Max. Hagman,
Pentti Alanko
6. Kerhot: Re ijo Hahkala
7. Puisto-opas: Satu Tegel, Pentti Alanko
8. Koulutus: Heikki Kiuru, Juha Prittinen
9. Sorbifolian toimitus: Mikko Piirain en, päätoimittaja, Pentti Alanko, toimittaja, Lee na Helyn ranta, toimitu si hteeri . Sorbifoli an toimitu -

kunta: Aune Kopo nen, T apio Lindholm , Jouni
Mikola, Ri sto Murto, Jaakko Nurmi , Peter Joy
(English texts)
10. Julkaisutoiminta : Aulikki Kauppila, Anne
Mäkynen, Terhi Ryttäri, Elina Heinonen
1 !. Vuoden puu : He ikki Kiuru
12. Tiede ja tutkimus : Timo Louna, Pentti
Alanko, Max. Hagma n, Leena Hämet-Ahti ,
Au likki Kauppila, Satu Tegel, Juh a Prininen,
Peter Tigerstedt
13. Talous : Terhi Ryttäri, Aulikki Kauppila,
Ann e Mäkynen
14. Säännöt: Anne Mäf...;men, Sirkka Juhanoja
15. Juhla vuosi: Risto Savolainen , Ri sto Murto,
Anne Mäkynen , Juha Prittine n
16. Kirjasto : Pentti Alanko
Hallitus kokoontui yhteensä kymmenen kertaa, ja kokoontumispaikkoina oli vat Helsingissä Säätytalo ja Vesi- ja ympäristöhallitu ksen
tilat.
Uusina työryhminä toiminnan aloittivat tiede- ja tutkimustyöryhmä sekä sääntömuutostyöryhmä. Tiede- ja tutkimustyöryhmän tehtävä nä on mm. terästää seuran roolia tieteellisenä
seurana kokoamalla tietoja tehtävistä tutkimuksista, ideoima!Ia tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä edistämällä tutkimusten toteutumi sta
käytännö sä esim. perustei ll a olevan stipendi raha ton avuiJ a. Sääntömuutostyöryhmän tehtävänä on laatia esi tys uusiksi säännöiksi, joissa
mm. otetaan huomioon mahdolli set EU-säännösten vaikutukset, tilinpäätö aj ankohdan
muuttaminen, kerhojen olemassaolo ja rahaston
perustaminen.
Kokoukset, esitelmätilaisuudet ja koulutus
Vuo ikokous pidettiin He! ingis ä Säätytalolla
helmikuun 24. päivänä. Puheenjohtajana toimi
Mikko Ylänen ja sihteerinä Sirkka Juhanoja.
Seuran hallituksen puheenj ohtajaksi valittiin
maisema-arkkitehti Anne Mäkynen. Hallituken jäsenistä erovuorossa oli vat Hann u Airola,
Aulikki Kau ppila, Ri sto Murto ja Peter Tigertedt. Li säk i Anne Mäkysen tilalleoli valittava
uu ijäsen. Aulikki Kauppil a ja PeterTi gerstedt
valittiin uudelleen. Uusiksi jäseniksi valittiin
Aulikki Alanen, Juha Prittinen ja Satu Tegel.
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Tilintarkastajiksi valittiin Marilene Mäkipää
KHT ja Max. Hagman sekä varatilintarkastajiksi Niilo Karhu ja Axel Tigerstedt. Kokouksen
virallisen osan jälkeen professori Max. Hagman
kertoi varhaisista puunistutlajista maassamme.
Kokouksessa oli läsnä 20 henkilöä.
Seuran 25-vuotista toimintaajuhlistettiinjärjestärnällä yleisölle tarkoitettu Pihlajaseminaari
Säätytalolla 23.9. Tilaisuus sai hyvin myönteisen vastaanoton kuulijoilta, joita oli paikalla
aamupäivällä n. 150 ja iltapäivällä n. 100 henkilöä. Ohjelmassa valotettiin pyhän puun olemusta biologian, hyötykäytön, taiteen ja kansanperinteen näkökulmista. Pihlajaseminaarin
esitelmät julkaistiin Sorbifoliassa 25( 4).
Pihlajaseminaarin jälkeen samana iltana
23.9. kokoonnuttiin juhlaillallisille Taidehallin
klubille. Läsnä oli 43 seuran jäsentä. Illallisen
yhteydessä maisteltiin Heikki Ritavuoren pihlajanmarjamarmeladeja ja -hyytelöä. Heikki
Ritavuori kertoi pihlajanmarjojen käytöstä esityksessään "Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista" ja Maarit Niiniluoto kertoi pihlajan
ilmenemisestä populaarimusiikissa aiheenaan
"Punertaa mrujat pihlajan kuin verta niillä ois
eli pihlaja populaarimusiikissa" . Seija Ahonen
lauloi ensiesityksenä sanoittamansa ja säveltämänsä laulun "Pihlajainen" sekä säveltämänsä
laulun "Balladi pihlajanoidasta".
Syyskokoukseen ja pikkujoulun viettoon kokoonnuttiin Kasvitieteen laitoksen kahvil aan
Kai saniemessä 1.12. Kokous aloitettiin kohottamalla pihlajanmarjamaljat. Kokouksessa esiteltiin hallituksen ehdotus sääntömuutoksiksi.
T ämä oli muutosehdotuksen ensimmäinen käsi ttely. Toiseen käsittelyyn muutosehdotus tulee vuosikokouksessa 1995. Kokouksessa kutsuttiin myös seuralle kaksi uutta kunniajäsentä
seuran 25-vuotisjuhlan kunniaksi: fil.tri H. C.
Tor Nitzelius RuotsistajaProfessori Endel Laas
Virosta ovat molemmat vaikuttaneet toiminnallaan myös suomalaiseen dendrologiaan . Juhl avuoden kunniaksijaettiin ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä. Kultaisen ansiomerkin sai
toimittaja Niilo Karhu . Hopeiset ansiomerkit
annettiin seuraaville henkilöille: ylipuutarhuri
Amo Kasvi, FK Marja Koi sti nen, FT Tapio
Lindholm, FK Risto Murto, FT Annikki Palme oja FL Tauno Ulvinen. Pentti Alanko esitteli
Vuoden puun 1995, joka on hal ava, Sali.x pentandra. Tarjoilunjälkeen lehtori Seija Lehtinen
piti diakuvaesityksen seuran Unkarin matkasta
kesällä 1994. Kokouksessa oli läsnä 35 dendrologian harrastajaa.
Seura järjesti orapihlajakurssin 7 .12. Kasvitieteen laitoksella Pentti Alangon johdolla.
Kurssille osallistui 16 dendrologian harrastajaa.
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Retkeilyt, matkat ja taJkoot
Talvidendrologinen ja varhaiskeväi nen puistokävely toteutettiin Helsingissä 27 .4. reitillä
Kasvitieteellinen puutarha- Oopperatalo. Mukana oli n. 20 dendrologian harrastajaa.
Puutarhapäivän 20.5. puistokävely suuntautui Viikin arboretumiin, joka myös vietti 25vuotisj uhlaansa vuonna 1994. Huonon sään takia mukaan uskaltautui vain 21 henkilöä.
Viikin arboretumin 25-vuotisjuhlaan osallistuttiin 24.5. Läsnä oli useita kymmeniä seuran
jäseniä.
Ulkomaanmatkalle lähdettiin tällä kertaa
Unkariin 3.-14.7. Matkalle osallistui 35 dendrologia. Monipuolinen ohjelma sisälsi
tutustumista useihin arboretume1hm, kasviUeteellisiin puutarhoihin, vuoristomets iin, Hollokön maailmanperintökylään, Hortobagyn alueella pustan biotooppeihin ja Aggtelekissa tippukiviluoliin.
Seuran kotimaanmatka suuntautui Hel singin
seudulle, ja se järjestettiin pihlajaseminaarin
jälkeisenä viikonloppuna 24.-25.9. Matkalla
tutustuttiin paitsi Helsingin dendrologisiin kohteisiin myö Metsäntutkimuslaitoksen dendrologisiin istutuksiin Ruotsinkylässä ja Whittorpin jugend-linnan puistoon Kirkkonummella.
Mukana oli 41 euran jä entä.
Tammi ton arboretumia Karjalohjalla kunnostettiin jälleen talkoilla yhdessä Vapaatpuutarhurit r.y: n kariS a. Ke äällä 23.4. tehtiin rai vausta ja sii ou ta yli 20 hengen voimin, syksyllä 1.10. kunno tettiin käytäviä 10 hengen
talkoovoimin.

mm·

Kerhot
Seuran toiminta laajeni isällöUise ti , kun seuraan perustettiin en immäinen tiettyyn kasvisukuun erikoi tunut kerho. Ciematis-kerho
sai alkunsa 14.8., kun Ö erbyn puutarhakoululle kokoontunut kärhöjenharra tajien joukko
päätti perustaa kerhon Dendrologian Seuran
yhteyteen. Kerhon yhteyshen](!Iönä on puutarhateknikko Sabina ordström Overbyn puutarhakoululta.
Paikalli kerhot o at toimineet it enäisinä
dendrologi en harra tuk en ja tiedon ylläpitäjinä omilla alueillaan.
Karjalan kerhon yhteyshenkilöinä ovat toimineet Kauko Salo ja Markku Huttunen.
Keski-Suomen kerho teki mm. retken Hyytiälään kesäkuun alu a. Kerhon yhtey henkilönä on ollut Mrujatta Uosukainen.
Keski-Uudenmaan kerhon vetäjänä on ollut Aita Tarvainen.
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Lounais-Suomen kerho järjesti kevätretken
Kemiöön 12.5. Kerhon vetäjinä ovat toimineet
Arno Kasvi ja Mauno Yli -Pietil ä.
Länsirannikon kerhon yhteys henkilöi nä
ovat olleet Jarmo Serolaja Vesa Muurinen.
Oulun kerho osallistui keväällä Limingassa
Alakestiiän arboretumin talkoisiin, istutti Vuoden puuta yhdessä koulutoimen kanssa ja järJeSti kesäkuussa pui stokävelyn Piki - ja Korkeasaareen. Syyskuussa kokoonnuttiin Leena Hämet-Ahdinja Annikki Palmenin pitämäJle kurssille, jossa opeteltiin tunnistamaan ruusuja ja
pensasangervoja. Seuran 25-vuotisjuhlan kunni aks i 2.11. järjestettiin yleisötil aisuu , jossa
tehtiin dendrologiaa tunnetuksi , esiteltiin alppiruusuja ja vuoden puuta, kotipih lajaa. Kerholaiset tekivät dendrol ogiaa tunnetuksi myös pitämällä esitelmiä, esiintymä ll ä radiossa ja kirjoittamalla lehtiin. Oulun kerhon yhtey henkilöinä
ovat toimineet Mirja Siuruainen ja Tauno Ulvinen.

Yhteiskunnallinen tiedotus
Seura on yhdessä He lsingi n yliopiston kasvitieteen laitok en kan sa ilmrussut kielteisen kantansa Kai aniemen pesäpallostadionhankkeesa. Uudenmaan lääninoikeus e i antanut lupaa
pallokentän rakentamiseen.
Tiedotus
Juhl avuoden tapahtumista on tiedotettu useisi in
lehtiin ja seuran edustajat ovat olleet Yleisradion ohjelmassa haastateltavina. Vuoden puusta
on tiedotettu lehdistölle.
Kirjasto
Seuran kirjasto jatkoi toimintaansa Helsingi n
yliopiston kasvitieteen laitok en yhteydessä.
Kuluneen vuoden aikana kirjasto lähetti julkai ujaan vaihtoon neljään tieteelliseen seuraan, yhdistykseen tai tutkimuslaitokseen.

Julkaisutoiminta
Vuoden puusta, haJavasta (Salix penrandra),
julkistettijn juliste syyskokouksessa 1994.
Marja Koistinen on piirtänyt julisteen ja Pentti
Alanko laatinu t tekstin. Heikki Kjuru on vastannut käytännön järjestelyistä. Julistetta painettiin 900 kpl ja itä jaettiin vapaakappaleina
eri yhteisöi lle ja lai tok ille.
Suomen puu- ja pensaskasviota myytiin vuoden rukana 606 kp l.
iilo Karhun kirja Vihreät jättilru et, Suomen paksuimmat puut on painatu vaiheessa.
Meilahden arboretumin puisto-opa ta valmisteltiin yhdessä He lsingin kaupungin kanssa.
Sorbifolia-lehti ilmestyi neljänä numerona,
joiden yhteissivumäärä o li 190. Lehteen kirjoitti 32 henkilöä yhteensä 38 artikkelia. Lehden
pruno määrä oli krukissa nelj ässä numerossa
2 000 kpl. Lehti po titettiin 1 576 o oittee een,
joista ulkomai lle 37. Vapaa- ja julkaisuvaihtokappaleita lähetettiin kotimaassa 78 ja ulkomaille 28 osoitteeseen. Lehdellä o li 15 vuositilaajaa, ja se on ollut irtomyynni sä Akateemises a kirjakaupas aja Tiedekirjassa.

Jäsenistö
Seuran jäsenmäärä oli 3 1.12. 1994 1 456 henkilöä. rustä maksavia vuosij äsen iä o li 1 151 ,
opiskelijoita 171 , ainrusjäseniä 122 ja kunniajäseniä 3. Maksavista jäsenistä asui ulkomailla9.
Talous
Tulo laskelma osoitti , että seuralla oli jäsenmak utuloja 38 430:- ja korkotuloja 998:-. Tilikauden tulo oli + 14 472,27. Suomen Akatemian 30 000 markan apuraha kattoi osan Sorbifolia-lehden kuluista. Syyskokouksessa tehtiin
päätö seuran varojen sijoittamjse ta siten, että
muodostetaan rahasto, joka voi myöntää apurahoja dendrologian alaan kuuluvien töiden,
esim. opinnäytteiden, toteutukseen ja muihin
dendrologiaa edistäviin hankkeisiin.
Piikkiö ä 24.2.1995
Sirkka Juhanoja, ihteeri
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Dendrologiska
Dendrologian Seura
Sällskapet r.y.:n toimintasuunnitelma 1995
Vuosi 1995 on Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y.:n 26. toimintavuosi ja
omi stettu halava lle (Sa lix pentandra ). Vuosi on
nimetty myös va ltakunn alliseksi Vihervuodeksi ja Luonnonsuoj elu vuodeksi .
Toimintavuonna jatketaan hyviks i koettuj a,
vakii ntuneita linjoja. Toiminnan kehittämisen
painopisteitä ovat alan tutkimustoiminn an ed istäminen ja tukeminen, kerhotoiminnan aktivoiminen j a monipuolistaminen j a dendrologian
tunnetuksi teke minen.

Tilaisuudet
Dendrologian Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään Säätytalolla 28 . he lmikuuta
1995 . Sääntömääräisien asioide n li säksi maisema-arkkitehti MML Anne Rihtnie mi pitää esitelmän ai heesta " Metsän tilat".
Syksyllä pidetään (uusien sääntöjen tultu a
hyväksytyks i vuosikokouksessa) syys kokous,
j olloi n asialistalla ovat henki lövalinnat j a talousarvio.
Lokakuussajärjestetään monitieteinen kokopäiväseminaari kaupunkipuista. Seminaarin
valmistelee sitä varten perustettu työryhmä.

Hallitus
Hallitus kokoontuu noin kerran kahdessa ku ukaudessa. Kokoukset pidetään Säätytalolla.
Hallitus järjestäytyy työryhmiksi, jotka valmistelevat pääosan toimintaan liittyv istä asioista.

Kerhot
Tapah tumien j a toiminnan j ärjestämistä aktivo idaanj a tuetaan. Edi tetään mahdolli suuksia
myös uusien kerhojen perustamiseen, kuten
esim. Helsingin paikalliskerhon j a Clematiskerhon kaltaisten ai hekerhojen perustamiseen.

Matkat
Seuran ulkomaanm atka suuntautuu Sveitsi in
heinäkuun alkupuolella.
Kotimaan retki tehdään kesäkuussa Ahvenanm aalle.

Kurssit
Tunnistamiskurssien järjestämistä j atketaan.
Aiheina ovat 27.4. käpykurss i ja Malus-kurssi
myöhemmin.

Taikoot
Tammiston arboretumissa järjestetään taikoot
keväällä tai syk yll ä.

Puistokävelyt
Arboretum Mustilas ajärjestetään puistokävely 15.7. 1995 Sak an dendrologien 70 vuotta
aiemmin teke män vierailun kävelyreittiä mukae llen .
Puistokä elyjäjärjestetään eri paikkakunnilla. Kohteista ja ajankohdista päätetään paikal1iskerhoissa.

Julkaisut
Sorbi fo lia-lehteä julkaistaan enti een tapaan.
Lehti ilmestyy A5-kokoisena lehtenä neljä kertaa vuode sa. Sorbifolian päätoimittajana toimii vuoden 1995 alusta dosentti Soi li Stenroos.
Vuoden I996 puu taj ulkai taanju li tesyyskokoukseen 1995 menne sä.
iilo Karhun kirja 'Vihreät jätti Jäi et Suomen paksu immat puut" julkaistaan vuoden
1995 aikana.
Puisto-opa arja a julkaistaan "Meilahden
puistoarboretum". Pui to-oppaan valmistelee
työryhmä j a e julkai taan Sorbifoli a a j a eripainoksena.
Julkaistaan Sorbifolian bibliografia.

Tiedotus
Vuoden puusta tehdään lehdistötiedote vuoden
alus a.
Kaiki ta uu i ta julkaisui ta tehdään tiedotteet ja "Vihreät jättiJäi et- Suomen pak uimmat puut" -kUjalle järje tetään julki tami tilaisuu .
Kaupunkipuuseminaari ta tiedotetaan laaja ti .
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Varainhankinta

Stipendirahasto

Varainhankinta koostuuj äsenmaksuista ja Sorbifolia- lehden ti lausmaksuista sekä kirjallisuuden ja juli steiden myy ntituloi sta. Sorbifoli an
kuluja kattaa osittain Suomen Akatemian jul kaisutuki .
Vuosijäsenmaksu vuonna 1995 on 80 mk ja
opiskelijajäsenmaksu 50 mk. Kannattajaj äsenmaksu on 850 mk samoin kuin ainaisj äsenm aksu.

Dendrologian Seura perustaa stipendirahaston,
jonka tuotoll a tuetaan dendrologista tutkimustoimintaa j a tiedon tuottamista. Stipendirahastolle vahv istetaan säännöt vuosikokouksessa.

Helsingissä 22. helmikuuta 1995
Anne Mäkynen, puheenjohtaja

***
Rodo-kerho perusteilla
Rodo-kerhon perustava kokous pidetään Helsingin yliopiston kasvitieteen
laitoksella , Unioninkatu 44, torstaina 20.4.1995 klo 19.00 alkaen. Sisäänkäynti
Kaisaniemenrannan puoleisesta portista. Tule täsmällisesti , sillä portit ja ovet
ovat lukossa, etkä myöhästyneenä pääse enää sisään! Toiminnan suunnittelun
jälkeen Anu Väinölä näyttää rodokuvia Amerikasta . Esillä on myös
herbaarionäytteitä Suomessa viljellyistä rodoista.

Tammiston kevättaikoot
Perinteiset Karjalohjan Ta mmistan arboretumin kunnostamistalkoot ovat
lauantaina 6.5.1995 klo 9-17. Luvassa on käytävien haravointia,
käytävähiekan levitystä , pensaiden raivausta , risujen kokoamista ja polttaa .
Savottaloisille tarjotaan työpanosta vastaan ruoka ja kahvit. Ota siis mukaan
talkoisiin sopivia työvälineitä , esim . kottikärryt, lapio , harava, vesuri , oksapihdit.
pokasaha , rukkaset ym. Ilmoittautuminen viimeistään torstaihin 27 .4.1995
mennessä Risto Murrolle, puh . 912-320 4476 (työ) tai fax 9 12-320 4326.

Lounais-Suomen kerhon
kevätretki
Lounais-Suomen kerhon kevätretki lauantaina 27 .5. suuntautuu Paraisille ja
Kuusistoon . Lähtö tapahtuu Turun tuomiokirkon luota klo 9.30.
llmoittautumiset ottaa vastaan Robert Rainio , puh. 924-357 652 , klo
2l .OQ-22.00 välisenä aikana ja Turun kasvitieteellinen puutarha ,
puh . 921-258 9217 , virka-aikana. llmoittaudu hyvissä ajoin!
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KärhöKerho

KlematisKlubben

14.8.1994 perustettiin Dendrologian Seuran alaisuuteen Suomen ensirrunäi nen kärhökerho. Kerhon päämääränä on ectistää
Clematis-suvun tietämystä ja käyttöä
maassamme. Tarkoituksena on koota kiinnostu neiden joukko, joka samalla on kerhon postituslista.
Kerhon mediana on Sorbifolia, mutta
sen lisäksi lähetetään kerhopustia, joten
ilmoitathan itsestäsi mahdollisimman pian
postitse, faxilla tai puhelimitse.

Den 14. aug. 1994 grundades Finlands
första klematisklubb på Överby. Klubben
fungerar under Dendrologiska Sällskapet.
Klubben har som mål att frärnja kunskapen
och användningen av C/ematis-släktet i
vårt land.
Vi ärnnar få ihop en grupp intresserade
personer som samtidigt blir mottagare för
vår post. Som medium har vi Sorbifolia,
men därtill skall vi skicka klematispost, så
anmäl Ditt intresse å snart som möj ligt per
post, fax eller telefon.

YHTEYSTIEDOT
KärhöKerho 1 Sabina Nordström
Överbyn puutarhaoppilaitos
Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo
fax 9D-866 254 1 Sabina
puh. iltaisin 9D-863 1365 1 Sabina,
9D-859 3939 1 Hannele Virkkunen

KONTAKTDATA
KlematisKiubben 1 Sabina Nordström
Överby Trädgårdsskola
lnspektorsgrand 3, 02940 Esbo
fax 9D-866 254 1 Sabina
tel. kvällar 9D-863 13651 Sabina
eller Göran Johnson

Kärhötapaaminen Överbyssä
KärhöKerhon tapaaminen Överbyn puutarhakoululla . Pehtorinkuja 3, Espoo .
lauantaina 6.5.1995 klo 11.
Esitämme engla nninkielisen kärhovideon. Tila isuuteen voit tuoda omia
valokuvia ja kirjoja sekä kertoa omista kokemuksistasi. Kaikki kerhon toimintaa
koskevat ideat ovat tervetulleita.

Klematismöte på Överby
Klematismöte p å Överby Trädgårdsskola . lnspektorsgrand 3. Esbo.
lördagen den 6.5. 1995 kl 11 .
Vi visar en klematisvideo på engelska . Du kanta med egna foton och böcker
samt berätta om egna erfarenheter. ldeer om klubbens framtida verksamhet
är välkomna .
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Dendrologian Seuran uudet kunniajäsenet
Peter M. A. Tigerstedt

Endel Laa Tanos a Dendrologian Seuran
retken aikana 1972. Valokuva Pentti Alanko.

Dendrologian Seuran syyskokoukses a
1.12.1994 kut uttiin seuralle kaksi kunni~jä entä, prof. En del Laas ja toht. Tor G.
Itzeliu .
Endel Laas (synt. 1915), Tarto, Viro

Endel Laa valmi tui metsänhoitajak i
!_arton yliopi tosta vuonna 1940, mi nkä
Jälkeen hän toimi lyhyen ajan arvan alueen metsänhoitajana (194~1). Vuodet
1941--46 hän oli euvo toliiton armeijan
P~lveluk e a. Sodan jälkeen, 1946-51
h~ toimi opettajana Tarton yliopi to aja
Vtron Maatalou akatemia a (nyk. Viron

Tor G.

itzelius Arboretum Mu tilassa 1976.
Valokuva Pentti Alanko.

Maatalousyliopisto). Hänen kandidaatintyön ä valrni tui 1956 jako ki lehtikuu en
siemenlaatua. Endel Laas toimi metsätieteellisen tiedekunnan dekaanina 25 vuoden ajan, 1960-85. Hän toimi aputai profe orina 1958-76 ja profe orina 197685 opetu alanaan dendrologia, met än uudistus ekä iemen- ja taimituotanto. Hän
on kirjoittanut noin 70 julkaisua opetu alaltaan ja Ii äk i Tarton metsätiedekunnan historian. Hänen tärkeinjulkaisuna on "Dendrologia' , kä i.lårja jonka enimmäinen er io on vuodelta 1967 ja toinen, kokonaan uudistettu versio vuodelta
1987. Endel Laa toimi Viron Akateemi-
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sen Metsäyhdistyksen presidenttinä 198993.
Endel Laas on Viron dendrologian parhaita tuntijoita. Hän johti mm. 1972 Suomen Dendro1ogian Seuran Viron vierailua.
1970- ja 1980-luvuilla hän on useasti vieraillut Suomessa, aina Ahvenanmaata ja
Lappia myöten. Ende1 Laas viettää eläkepäiviään Tartossa.

Tor G. Nitzelius (synt. 1914), Våxtorp,
Ruotsi
Nitzelius opiskeli Saksassa 1930-luvulla,
aikana jolloin Saksa oli puutarhatieteen ja
-taiteen huipulla. Hän harjoitteli ensin
Späthin kuuluisalla taimitarhallaja opiskeli sen jälkeen puutarhatieteitä Berlin-Dahlemissa vuosina 1937-1939.
Nitzelius oli Tukholman puisto-osaston
palveluksessa 1943-1952 ja siirtyi sieltä,
prof. Bertil Lindquistin kutsusta, amanuenssiksi Göteborgin kasvitieteelliseen
puutarhaan. Hän toimi sittemmin saman
laitok en intendenttinä vuoteen 1976 aakka, jolloin jäi eläkkeelle. Göteborgin aikana hän toimi useasti pitkiäkin kausia puutarhan esimiehenä.
Lähes 40 vuotta kestäneen työkauden
aikana Nitzelius suoritti useita opinto- ja
keräysmatkoja eri puolille maailmaa ja toi
erityisesti uutta tietoa Pohjolaan dendrologian alalta. Hän kävi mm. Japanissa, Koreassa, Etelä-Euroopan vuoristoalueilla,
Vähä-Aasiassa, Kaukasuksella, Karpaa-

teilla sekä Yhdysvaltain itäo issa. äiden
tutkimus- ja opintomatkojen seurauksena
on Pohjolaan tuotu useita uusia kestäviä
puu- ja pensaslajeja. Mustilanalppiruusu,
jonka siemenet tulivat Suomeen isäni uorittaman siemenhankinnan kautta, on saanut tieteellisen nimensä, Rhododendron
brachycarpum subsp. tigerstedtii itzelius, Tor itzeliuk en ansiosta.
Tor itzelius on dendrologian ja kasvitieteen käytännön miehiä. Hänen suurin
elämäntyönsä on ollut uu ien kestävien
kasvilajien ja erityi esti niiden Pohjolan
ilmastoon sopivien alkuperien tutkiminen
ja kerääminen. Hän on täten aina ollut
lähellä taimi tovi1jelijöitä, puutarha uunnittelijoita ja mai ema-arkkitehteja. Vuosien 1939-1940 talvituhot eri puolilla Pohjolaa johtivat itzeliuksen uureen kiinnostukseen hankkia uutta ja parempaa materiaalia Pohjolan puutarhoihin ja puistoihin. Mutta käytännön työn ohessa itzelius on myös pystynyt toimimaan kasvitieteellisen tutkimuk en aralla.
Tor itzeliu on myö ahkera ja taitava
kiijoittaja. Hän kiijoittaa matkoistaan ja
kasvei taan hyvin per oonalli elia ja elävällä tavalla kuten parhaista ystävi tään
tuleekin kirjoittaa. Hänen matkakertomuksensa ovat dendrologeille mitä para ta
luetta aa, melkein kuin oli i retkellä itse
mukana. Kuitenkin näissä kiijois a on aina
myös mukana tieteellinen anoma ja u ein
uutinen. Dendrologian harrastaja löytää
niistä aina uutta ja elävää luettavaa.

Käpykurssi
Dendrologian Seura jörjestää köpykurssin torstaina 27.4. klo 17.30-20.00
Kasvitieteen laitoksen isossa kurssisalissa (2. krs.), Unioninkatu 44,
00170 Helsinki. Kurssin vetäjänä on Juha Prittinen.
Tule täsmällisesti paikalle, sillä laitoksen ulko-ovi on lukossa ja sisään pöäsee
vain kurssin aloitusajankohtana.
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"Wollemimänty" ja esihistoriallinen koppisiemeninen - mullistavia kasvilöytöjä
Australiasta
Soili Stenroos

Viime syksynäjulkisuuteen tulleita au tralian kasvilöytöjä voidaan hyväll ä syyllä
kutsua pieniksi lieteellisiksi sensaatioiksi.
Lehdet Iohkoivar otsikoita: "Puu dinosaurusten ajoilta", "Kasvimaai lman varsieväkala", "Valaistusta koppisiemenisten syntyyn", "Jurassic Bark", jne.- australialaiset tunsivat löytäneensä "elävän dinosauruksen" takapihaltaan. Tutkimukset ovat
vielä kesken, joten lopulliset vastaukset
moniin jännittäviin kysymyksiin ovat vielä
avoinna. Seuraavassa kuitenkin joitakin
väliaikatietoja.
Ennalta tuntematon havupuu löytyi viime elokuussa Wollemi n luonnonpuistosta,
n. 200 km Sydneystä luoteeseen. Esiintymä on pieni : vai n 39 puuyksilöä kasvaa
hankalapääsyise sä, kosteassa rotkolaaksos a. Ympäröivä kasvillisuus on vuoristo ademetsää, jota dominoivat Doryphora
sassafras, Ceratopetalum sekä luku isat sanikkai et. Tarkka löytöpaikka on haluttu
pitää sala sa, joskin uteliaimmat ovat jo
ehtineet paikalle ja ka villi suurta sekä yksi
wollemimännyn" taimi on tuhoutunut.
Havupuulle annettiin löytöpaikkansa
mukaan nimi "Wollerni pine", ja se edustaa tieteelle uutta kasvisukua. Kan ankielinen ana "wollemi' merkitsee käännettynä: katso ympärille i! "Pine" on käytännös ä ylei nimity eri laisille havupuille
mutta varsi naisen männyn kan ssa tällä uudella puulla ei ole mitään tekemi stä, vaan
se kuuluu vanhaan havupuuheimoon
Araucariaceae. Agathis- uku (kauri , A.
australis) lienee en lähin elävä ukulainen , mutta eräät lii tu- ja varhai tertiaari-

kauden (n. 65-200 miljoonaa vuotta sitten)
foss iiliset havupuut, esim. Araucarioidessuku, muistuttavat sitä vielä enemmän sekä makromorfologisten että siitepölytuntomerkkien perusteella.
"Wollemimänty" kasvaa hieman alle 40
metriä korkeaksi ja se voi olla halkaisijaltaan metrin paksuinen. Vanhimpien elävien yksilöiden iäksi on arvioitu 150-200
vuotta. "Wollemimännyn" neulaset ovat
vahapintaiset, vaalean vihreät - väriä on
verrattu limetin (nuoret neu laset) ja omenan ihreään (vanhat neulaset). Täysikasvuisessa versos a neulaset kasvavat nelj ässä rivi ä. Emikävyt ovat pyöreitä, väriltään kirkkaan vihreitä ja muistuttavat suuresti kauri n käpyjä, hedekävyt ovat pitku-

2cm

"wollemimänty"
(piirros/drawing: Ken Hill, Sydney)

46

SORBIFOLIA 26(1} 1995

Ne olivat kivikovia, halkaisijaltaan n. 5 cm
laisia ja ruskeita. Puun kaarna on hyvin
epätavallista: se näyttää pyöreillä aamiais- ja muodoltaan kuin lentäviä lautasia. Viime marraskuussa tutkijat löysivät oudon
muroilla kuorrutetulta, ja tästä syystä tutelävän puun, joka tuotti vastaavanlaisia
kijat ovat alkaneet kutsua puuta lemsiemeniä - elävä fossiili oli löytynyt ja se
pinimellä "the Coco Pops tree".
"Wollemimännyn" toivotaan soveltu- · kuului Proteaceae-heimoon; uusi löytö ei
kuitenkaan kuulu mihinkään tunnettuun
van hyvin viljelyyn, kuten muutkin
kasvisukuun. Uusi puu uku on heimonsa
Araucariaceae-heimon puut. Muutamia
alkeellisin ja löydön toivotaan antavan
taimia on jo siirretty Sydneyn kasvitieteelvastauksia tai ainakin valaistusta kopliseen puutarhaan, ja solukkovilj ely- ja alpisiemenisten varhaisimmasta evoluukionkasvatuskokeet ovat käynnistyneet.
tiohistoriasta. Löytö tukee myös teoriaa
"Wollernimännyn" tieteellinen nimi on
vielä salaisuus, mutta se tullaan j ul- jonka mukaan Etelä-Australia oli trooppikaisemaan myöhemnun tänä vuonna Sydsen sademetsän peitossa kun Australian
manner oli vielä yhteydessä etelämanteneyn kasvitieteellisen puutarhan julreeseen.
kaisusarjassa "Telopea".
Toinen, vähemmän julkisuutta saanut
kasvilöytö on peräisin Pohjois-Queenslandin vuoristosademetsistä. Vuonna 1875 ja
Dr. Barbara G. Brigg ja Ken Hill Sydneyn kasviuudelleen vasta vuonna 1961 alueelta löytieteellisestä puutarhasta antoivat ystävällisesti
dettiin erikoislaatuisia fossiilisia siemeniä.
tietoja käytetläväksi yllä olevaa artikkelia var1en.

Puutarhapäivän tapahtuma
Meilahden arboretumissa
Helsingin kaupungin Rakennusviraston puisto-osasto järjestää yhteistyössä
Dendrologian Seuran kanssa Meilahden puistoarboretumin avajaiset
perjantaina 19.5.1995 klo 12-15.
Ohjelmassa

opastettuja puistokierroksia
mehutarjoilua
puisto-oppaan julkistaminen
Klo 13 esitelmiä:
FT Leena Hämet-Ahti: Tarvitaanko arboretumeita?
FK Tuuli Kivi: Meilahden kartanon kasvillisuushistoriaa
Meilahden puistoarboretum sijaitsee Meilahdentien varrella
Johannesbergintien molemmin puolin . Usätietoja puisto-osasto 1
Satu Tegel, puh. 90-4029 619.

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y.
Puheenjohtaja, ordförande: Maisema-arkkitehti Anne Mäkynen, Museokatu 31 A
2, 00100 Helsinki, puh. 90-839 2988 (työ) , 90-490 113 (koti), fax 90-839 3458.
Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen : Antt i Autio , Kurt Fagerstedt, Reijo
Hahkala , Sirkka Juhanoja , Leo Junikka, Aul ikki Kauppil a (varapuheenjohtaja, viceordförande) , Heikki Kiuru , Juha Prittinen , Risto Savolai nen , Terhi Suojala, Satu
Tegel , Peter Tigerstedt.
Varajäsenet, suppleanter: Pentti Alanko , Kirsi Koponen , Timo Louna.
Sihteeri, sekreterare: Sirkka Juhanoja , MTTK , Puutarhatuotannon tutkimuslaitos,
Toivonlinnantie 518 , 21500 Piikkiö, puh. 921-477 2209 .
Varainhoitaja, skattmästare : Mirja Ryttäri , livisn iementie 2 1 142, 02260 Espoo ,
puh . 90-804 1445.
Kirjastonhoitaja, bibliotekare : Pentti Alanko , Kasvimuseo , Luonnontieteellinen
keskusmuseo, PL 7 , 00014 Helsing in yliopisto .
Jäsenyys, medlemskap : Jäseneks i haluavan tulee ottaa yhteys seuran sihteeriin
tai muuhun hallituksen jäseneen.
Jäsenmaksut, medlemsavgifter: Vuos ij äsenmaksu 80 mk, opiskelijat 50 mk,
ainaisjäsenmaksu 850 mk, yhteisöjäsenmaksu 850 mk seuran postisiirtotilille
800019-419921. Arsavgift 80 mk, studerande 50 mk, ständ igt medlemskap 850
mk , sammansluttning 850 mk på sällskapets postg irokanto 800019-419921.
Paikalliskerhojen yhteyshenkilöt
Karjalan kerho : Vastuututkija Kauko Salo , METLA , Joensuun tutkimusasema, PL
68 , 80101 Joensuu , puh . 973- 151 4034 ja amanuenssi Markku Huttunen , Botania ,
PL 111 , 80101 Joensuu , puh . 973-1512634, fax 973-151 4567.
Keski-Suomen kerho : MMM Marjatta Uosukainen , Maatalouden tutkimuskeskus,
Terveta imiasema, 41340 Laukaa, puh . 941-633 740.
Keski-Uudenmaan kerho : Hortonomi Ail a Tarva inen , Uudenmaan Maaseutukeskus , Seutulantie 1, 04400 Järvenpää, puh . 90-271 5622.
Lounais-Suomen kerho : Ylipuuta rhuri Arno Kasvi ja LuK Mauno Yli-Pietilä, Turun
yliopiston kasvitieteellinen puutarha , Ru issalo 25 , 20100 Turku , puh . 921-258
9217.
Länsirannikon kerho : Jarmo Serola , 23950 Pyhäranta , puh . 938-825 8135 ja
Vesa Muurinen, 27320 lhode , puh . 938- 823 6159 .
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Kapin niemimaan kasvillisuudesta
Tuula-Maria Merivuori

Meri vuori , T.-M . 1995 : Kapin ni emimaan kasvillisuudesta (On the Flora of Cape
Peninsula.)- Sorbifolia 26(2):51-57. ISS 0359-3568
The unique Cape Floristic Kingdom is one of the richest in the world. ln The Cape
2
Peninsulaalone, that is in an areaofonly about500krn , over 2 600species offlowering
plants have been found, whi ch is more than the total numberofthem in the Briti sh Isles.
During her travel in August-September 1993 the author had an opportunity of enj oying
the scenic beauty of the Cape Peninsula, including the legendary Cape of Good Hope
and the most prominent Iandmark ofthe African continent, Table Mountain, as well as
the magnificient fl ora of the region.
The article give an idea of " the Genius of the Place", a shon introduction to the
historical background and general information on the elemems of the landscape and
description of the fea rure of the vegetation in the Cape Pen insula. The Cape Flora has
been described generall y focu ing the intere t on Fynbo vegetati on, the African
parallel to the Mediterrani an macchia and the American chaparral. It is a mainl y
treeless, knee-high, small- and hard leaved shrub or bush vegetation, which can endure
strong des iccati ng winds, the Iong drought of the summer month and the heavy rains
in winter. The plantscan thriveon poor, hallow, acid and sandy soi ls. Thecharacteristic
families and genera of the Fynbo vegetation include 600-odd heath-l ike Ericas,
members of the families Proteaceae and Re tionaceae as well as the Pelargoniums and
Brunias, geophytes and ground orchid . The author is convinced that the Capeflora is
ofimponance not onl y for conservation and foroutdoor recreation, but also for botanists
and dendrologists who could easil y re-di cover this unique flora of uch vast scenic
and cien ti fic interest.

Tuula-Maria Merivuori, Mariankatu 24 H 70, 00170 Helsinki.

Maapallon kuude ta kas viston valta-aluee ta maantieteellisesti pienin mutta laji stoltaan ti hein on Capen is, Afrikan lounai käijellä ijait eva, portugalilai ten
merenkävijöiden ja löytöretkeilijöiden
Bartholomeu Dia in ja Vasco da Gam an
1400-luvun lopulla eurooppalaisille tunnetuksi tekemä Kapmaa (kuva 1). ykypäivän eurooppalainen matkai lijaki n voi
iellä kokea huumaavaa löytämisen iloaja
ihmety tä kuten sai n huomata matkalJani
elo-syyskuun vaihteessa 1993.
Kapmaa on muutaman adan kilometrin
pituinen ja noin 40-150 kilometrin levyinen rannikkovyöhyke,jolla on ainutlaatuien run a ka vi to. Kapmaahan kuuluva!-

Ia E poon kokoisella Kapin niemimaalla
on klljattu yksistään jo 2 620 erilaista kukkivaa lajia kä ittävä tihentymä (Bulpin
1990, Kidd 1983 Rupert 1983 , Hey 1990)
eli noin kaksi ja puoli kertaa kertaa enemmän kuin alkuperäisiä putkilokasvilajeja
koko Suomessa.
Historiaa ...

Tämän tuntemattoman run aan, ain utl aatui en kas ilajiston löysivät eurooppalaiet botanistitjo 1600- ja 1700-luvulla. Heidän kas iston a täyttyivät alueen erikoiuuksi ta, ja uu ia nimiä oli keksittävä
kokonai ille heimaille puhumattakaan su-
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Kuva 1. Hyväntoivonniemi (34.21 '25"S, l8' 28'26"E), joka erottaa Atlantin kylmät edet Fal e Bayn
lämpimistä vesi täjajoka kuuluu 1938 peru tenuun, yhteensä 7 750 hehtaarin uuruiseenja 40 kilomerriä
rantaviivaa käsitlävään luonnonsuojelualueseen. Alueella kasvaa noin l 500 pulkilokasvilajia. -Valokuvat Tuula-Maria Meri vuori, syyskuu 1993.
Fig 1. The Cape of Good Hope (34.21 '25"S, l8.28'26"E) eparates !he cold Atlantic from !he warrner
waters of !he False Bay and is pan of !he arure Reserve founded in 1938, co ering 7 750 hectare and
wilh 40 km coa tline. Representatives of 1 500 species of vascular plants are to be found in !he Reserve.
- Photographs Tuula-Maria Meri vuori, September 1993.

vuista ja lajeista. Hollantilainen Itä-Intian
kauppakompania oli suuresti vaikuttanut
myö tämän lajiston tunnetuk i tulemiseen. Avattuaan 1602 kauppatien Hollannin ja Kauko-Idän välillä Kapmaan kautta
se perusti hyvin pian, vuosidanpuoliväli sä Kapkaupungin kohdalle Table Bayn
rannalle puutarhan, ja 1700-luvulla alueelta tuodut uudet kasvit olivat yleisiä Hollannis a (Camp ym. 1959). Yksi tunnetuimpia
tältä alueelta kotoi in olevia koristeka veja on valkohuonevehka (Zantedeschia aethiopica), joka paikallises a kielenkäytö ä
näyttää vakiintuneen virheelli esti "Wjaksi" ja joka vihattuna rikkaka vina kukk:i
elo- yy kuun vaihteessa kaikilla pienta-

reilla. Muita tunnettuja näiltä euduilta kotoi in ole ia kori teka veja o at ääkukat
(Dimorphotheca) ekä u eat pelargonit
(Pelargonium) ja miekkaliljat (Gladiolus)
(Carnp ym. 1959).
Kapin niemimaan laji- ja kukkarun au
on häkellyttä ä, alue ainutlaatuinen ekä
kokonai uutena että k ityi kohdi aan.
Aiemmin Kapmaata peittäneitä aina ihantia met iä on jäänteinä jäljellä enää ain
SUOJa! 1 a
uorten äli i ä rotkoi a,
mutta mieleenpainu in onkin alueena oin
mai ema. Erityi e ti Kapin niemimaan
vallitse a ka illi uu tyyppi. fynbo , pääo in pieni- ja nahkealehti tä pen a toa ekä arvikkoa käsittä ä kukkiva arpu- ja
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Kuva 2. Itänäkymä Pöytävuoren länsiosasta kohti Devil' Peak:ia ( l 000 m). Etualalla syyskuisella
kukinnallaan maisemakuvaa hallitsevaa Leucadendron-pen asmanoa.
Fig. 2. An eastward view to Devil 's Peak ( l 000 m) from thewestero Table with a continuous carpet of
the yellow-flowered Leucadendron bushes dominating the cenery in September.

pensasnummi on silmälle erilainen, my tinen, kuin häivähdys kaukai e ta rnenneisyyde tä, al itaj unnasta nou eva "muistuma" kadonneen mantereen kasvillisuude ta. Se on myö ai nakin varhaiskevään pääkukinta-aikaan elo- yy kuun vaihtee a
muita ai teja kiihottava, huumaavan pihkantuok un täyttämä "aromaattinen maiema".
Kasvupaikkaolosuhteista

Kapin niemimaa koo tuu noin 50 kilometrin pitui esta uoriketju ta, jo sa hallit evin ja korkei n on ta alakinen Pöytävuori

(Table Mountain, Tafelberg 1 087,1 m) .
Sen edustalla o at Devil's Peak (1 000 m;
kuva 2), Lion ' Head (670 m)ja Signal Hill
(390 m), jo ta vuorijono jatkuu etelään
nimellä Kaksitoi ta Apo tolia kohti niemimaan ulointa kärkeä Cape Pointia, jonka
tuntuma a on myö legendaarinen, portugalilai ten merenkulkijain Hyväntoivonniemeksi ri timä niemeke (34.21 ' 25"S ,
18. 28 ' 26' E) (ku a 1). Vuorten välis ä on
pienehköjä rannikkotasankoja. Vaikka
niemimaa ei ole Atlantin ja Intian valtameren rajamaa kuten jo ku luultiin, niin olouhteet en län irannalla Atlantin, kylmän
ja ra inteikkaan Benguelan merivirran
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Kuva 3. Fynbos saattaa olla matali lla paikoilla, kuten tässä Hyväntoi onniemen rannikkotaSangolla,jopa
kolm.imetrisenkin proteakasvipensaston hallitsemaa.
Fig 3. At the coastaJ plateau of the Cape fynbos may be dom.inated by tali proreas and other Proteaceae.

vaikutusalueella ovat erilaiset verrattuna
itärantaan False Bayhin, joka on matala,
nopeasti lärnpenevä lahti.
Kallioperä on pääosin vaaleaa kvartsuttista, jään noin 300 miljoonaa vuotta sitten
tasoittamaa ns. Pöytävuoren ruekkakiveä,
joka nimikkovuorellaan on harmaantunut
jäkäläpeitteestä. Hiekkakiven alla on avilåveä, jota on myös maan pintaosissa Kapkaupungin kesku tan loiva sa maastossa.
äiden alla olevaa graniittia on nähtävis ä
myöskin maanpinnalla useil la kalliorannoilla massiivisina harmaina paa ina ja
lohkareina.
Maalajeista vallitsevina ovat erilai et
hiekkakivestä rapautuneet hiekat. Joitakin
niemimaan laaksoja (Fish Hoek, Kapin
Tasanko) peittävät geologisesti myöhäiemmät, osittain meren lajittelemat ja kasaamat hiekat. H.iekkakankailla on huono
vedenpidätyskyky, ja ne ovat kesäisin hyvin kuivia. Ne ovat myös laihoja ja sisältä-

vät var inkin kaliumiaja fosforia niukasti.
Pöytävuoren kallioperässä hiekkalåven alla oleva ta ja vuorenjuurella osin palja tuneesta Malme buryn savikivestä puole taan on yntynyt hienojakaista hedelmällistä maaperää. Kalliopainanteisiin on kehittynyt pienialai ia tur e oita.
iemimaalla allit ee lauhkea välimerenilma to, johon kuulu at k.'Uumat ja kuivat ke äkaudet (lokak.'Uu-rnaali kuu) ekä
viileät ja atei et tal ikaudet (toukokuuyyskuu). Hallaa e iintyy vähäi e ä määrin ja luntakin aattaa ataa josku Pöytävuorella mutta e ulaa kuiteolån heti.
Sademäärä aihtelee huomattava ti eri
o is a niemimaata. Ke kimääräinen vuotuinen ademäärä korkeimmalla kohdal la
(l 087 metri ä) Pöytä uorella on noin
1 900 mm, en itäpuoli eUa vuorenjuurella
(korkeu ta olla 200 m) Kir tenbo cru a
noin 1 340 mm ekä matalammalla Pöytävuoren luotei puolei eLia lähihuipulla Sig-
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nal Hiilillä 457 mm sekä 50 kilometrin
päässä olevassa Kapmaan kärjessä Cape
Pointilla 305 mm. Vuorilla kesäistä kuivuutta lievittävät kuitenkin kaakkoistuuliin liittyvät umut, kuten Pöytävuorelle
kehittyvä "pöytäliina", joka usein levittäytyy tältä myös eteläpuolella oleville matalammille huipuille. Monet ka vit, kuten
upea kärnmekkäkasvi malvadi a (Disa
unijlora), e iintyvät vain tälJä ke äkauden
sumuvyöhykkeellä. Rinteiden paikallisilmasto vailitelee ilmansuunnan ja kaltevuuden mukaan niin , että pohjoiseen suuntautuvat rinteet ovat yleen ä kuumempia ja
kuivempia kuin etelään uuntautuvat. Rotkot ovat kosteampia ja viileämpiä kuin
ympäri tön ä. äistä peru lähtökohdi ta
muodostuu ekologisten olosuhteiden moninai uu ja kasvupajkkaolo uhteet, jotka
mahdo!Jistavat hämmästyttävän uuren
määrän erilaisia kasviyhdy kuntia (Bro y
1993, Bulpin 1990, Hey 1990, Kidd 1983).
Kasvillisuuden muutoksista
Siitepölyanalyysien perusteella näyttää
iltä, että ilma tonmuutok en myötä noin
viisi miljoonaa vuotta itten kehittyi nopea ti se monilajinen ka villisuus, joka tänä
päivänäkin on nähtävi ssä etenkin Pöytäuoren kansallispui stos aja Hyväntoi vonniemen luonnonsuojeluaJueella (Kidd
1983).
Ihmisen vaikutus aluee een on myös
pitkäaikainen. Lukui sat löydöt todistavat
jo alkuihrni en (Hom.o erectus) asuneen
iellä yli 200 000 vuotta sitten. Myöhempiä alkuasukkaita ennen uudi a ukkaita
buureja ja brittejä olivat met ä täjinä ja
keräilijöinä tunnetut bu mannit ja hottentotit joi ta jälkimmäi et hyödynsivät
aluetta ajoittain aina 1700-luvulle a ti
iernimaan ainavihantien
(Hey 1990).
met ien laji toon kuuluvat muun mua a
uurikokoinen vuorimet i ä ka vava inipunervarunkoinen Podocarpus /atifolius
(Podocarpaceae), ko teiden vuorimetsien
ja rotkojen noin yhdek änmetri ik i ka vavat pikkupuut Ocotea bullata (Lau raceae)
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ja Curtisia denrata (Cornaceae) sekä 12metri eksikin yltävä villi oliivi Olea capensis (Oleaceae). ämä metsät on kuitenkin kaadettu jo lähe tyystin, osittain jopa
varhaisen uudi a utuksen aikaan 1600-luvu lta lähtien. e on käytetty polttopuuksi
tru hyödynnetty puutavaraksi, laivan- ja
talonrakennu tarpeiksi . Suojaisis a paikoi sa on pait i pienialaisia säilyneitä metiköitä myö vähäisessä määrin alueen
muusta pen asto ta huomattavasti erottuvaa tummanvihreää leveälehtistä pensaska villisuutta. Sen laji toa ovat matala
Cassine maririma (Celastraceae), isokokoi et pen aat tai pienet puut Pterocelastrus tricuspidatus (Celastraceae) ja yli tuhatvuoti ek ikin varttuva Sideroxylon
inerme (Sapotaceae), villi oliivi ja aromaattinen pen a Tarchonanthuscamphoratus (A teraceae). äiden uojai ten rotkojen kasvilli uuden ohella alueen matalat
järvet (vleis) edustavat omaa erityistä kasvupaikkaan a mutta nekin ovat viime
vuo ikymmeninä lähes tuhoutuneet samoin kuin myö uolasuot (Kidd 1983,
Bulpin 1990).
Fynbos - "ainakukkiva, aromaattinen
pensas- ja varpu nummi"
Fynbo (fyn= hieno, pieni ; bos=pensas) on
puuton, avoin laihojen hiekka- ja kalliomaiden varvikko ja pen asto, osittain ihmien ja eläinten ynnyttämä puolikulttuurimai ema, joka on rinna tettavi a eurooppalaiseen macchiaan tai amerikkalaiseen
chaparraliin. Sitä on erityise ti Kapmaan
eteläi en ja lounai en o an vuorill a mutta
myö rannikkotasangoilla ekä rannoi!Ja
kuten Hy äntoi onniemen luonnonsuojelualueella. Kui illa ja äärevillä rinteillä
ekä uorten laella fynbos-ka vi lli suus on
matalaa ja harvaa (kuva 2) kun taas matalammilla ja ko teammilla paikoilla, rantaalueilla, oilla ja puronvar illa se on tiheämpää ja kookkaampaa (kuva 3) (Kidd
1983 Hey 1990).
Tämä kasvilli uu on mukautunut kestämään Kapmaan kovia puu kaisia tuulia
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Ku vat 4 ja 5. Proteakasveihin kuuluu lähinnä 1-3-metrisiä, pieni- ja nahkealehtisiä, pääo in punaisia,
punaruskeita tai keltakukkaisia pensaita. e muodostavat olennaisen o an fynboksen nummikasvillisuuttajoko yks ittäisi nä pensaita tai yhtenäisinä pensa viitoina. Ya emmallajäniprotean (Prorea cynaroides)
läpimitaltaan 12-1 5-senttinen kukka Yilliersdorpin luonnonpuutarha a. Oikealla proteakas eihin ku ulu va kukkiva Leucadendron, joka syyskuussa muodostaa Pöytävuorella ja en rinteillä kirkkaankeltaisia
laikkuja.
Figs. 4 and 5. Species belonging to the family Proteaceae are generally mall , up to 3 meters high,
sclerophyllic, small- and hard-leaved bushes or shrub with reddi b brO\ ni h or yellow flowers. They
forrn an essential component of the fynbos vegetation either as i olated bu hes or continuou grove . On
the left a flower of the giant protea Prorea cynaroides with a diameter of 12-15 cm in Yilliersdorp ature
Garden. On the right a flowerin g shoot of Leucadendron ln September they hO\ up as bright yellow
patches on the sumrnit and slopes ofTable Mountain.

( 10-35 m/s), pitkää kesänaikai ta kuivuutta ja rankkoja talvisia sateita. Pensasto ja
varvikko menestyvät ohuellakin, laihalla
ja happarnella hiekkaisella maaperällä.
Kasvillisuu on helposti syttyvää, mutta
samalla huomattavan palonkestävää ja itse
a iassa eräiden lajien itäminen on jopa
riippuvainen kuloista. Liian lyhyin väliajoin sattuvat kulot kuitenkin voivat aiheuttaa niiden lajien häviämisen, jotka vaativat pitkän ajan- jopa seitsemän vuotta iementääkseen (Hey 1990).

Fynbo käsittää pääa ia a polvenkorkui taka illi uutta jonka altalajeja ovat
varvu ton kanervat (Erica), pen a ton proteaka vit (Proteaceae; ku at 4 ja 5) ja
ruokomai et Restio-lajit. Erica-lajeja tä ä
ka villi uu tyypi ä on yli 600. Restiouvun ja heimon (Re tionaceae) lajit o at
u easti kuitenkin vallitsevia ja ea a on
Protea- u un tai
Protea eae-heimon
kookkaita edu tajia, jotka kas avat joko
yk ittä.i inä pen aina tai yhtäjak oi ina viitoina (ku a 3). F nbok en harvoi ta puu-
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lajei ta huomattavimmat ovat Leucadendron argenteum ja Brabejumstellatifolium
(Bulpin 1990, Kidd 1983, Hey 1990).
Tunnetuimpia proteoita ovat mm. vuorten rinteillä kasvava 1-3-metrinen keltakukkainen Protea nitida, vuorilla ja Kapin
tasangon eteläosissa jopa nelimetri seksi ja
kasvava tiheä pensas tai pieni puuMimetes
fimbriifolius , 1- 2-metrinen Protea lepidocarpodendron rinteillä sekä P. laurifolia,
2-3-metrinen punertavakukkainen P. repens sekä kukkuloilla ja vuorilla tavattava
metrinen , punertavakukk:ainen pen as P.
speciosa ja punertava jättlkukkainen P.
cynaroides (kuva 4). Suhteelli sen harvinainen , mutta näyttävä, puoleentoi ta metriin yltä ä laji korkeimmilla paikoilla
(mm. De il' PeakiUä) on P. grandiceps.
Fynbok en elementtejä proteoiden kanervien ja Restio-lajien ohella ovat myö
monet ukujen Pelargonium (Geraniaceae), Brunia (Bruniaceae) ja Aspalathus
(Fabaceae) lajit sekä erityi esti a teri- ja
hemeka vit. iemimaalla on yli 100 erilai ta maaorkideaa, mikä on melkein neljännes eteläi en Afrikan orkideoi ta (Kidd
1983).
Fynbo kukkii läpi vuoden , muna pääkukinta-aika on kevät ja varhai ke ä ( yy lokakuu),jolloin kukkaloisto yntyy muun
mua a valkoisista ikikukista (Helichrysum), eri puna ävyisistä kanervi ta ja Watsonia-lajei ta ekä keltai i ta Leucospermum- ja Brunia-lajeista. Varhaiske ällä
etenkin palojen jälkeen eräät kurjenmiekkaka it (lridaceae) ja Liljaka vit (Liliaceae) muodo tavat myö näyttäviä kukkarneriä.
Tyypilli immillään ja edu tavimmillaan ka illi uu on Pöytä uoren kan alekä Hyväntoivonniemen
li pui to a
luonnon uoj elualueella. Pelkä tään Hyväntoi onniemen 7 750 hehtaarin uuruiella uojelualueeUa on yli 1 500 fynbo ka vi lajia mm. 25 Protea- ja 40 Erica-lajia ekä 52 maaorkidealajia.
Alueilla on paitsi uojeluarvon a myö
uuri kauneu - ja irki ty arvo ekä paikalli ille a ukkaille että yhä ka va alle

määrälle matkailijoita. Pöytävuorelle tiedetään nou tun ensimmäisen kerran vuonna 1503,ja vuodesta 1929 sinne on teoriasa pääs yt jopa viides ä minuutissa köysiradalla, mutta kuitenkin varmimmin , tuntikau ien joootusta välttäen, myös 350:a
eri polkua tai reittiä pitkin. Hyväntoivooniemen suojelualueelia (kuva 1) on
400 000 vuotui ta kävijää. Kävijät aiheuttavat huomattavaa kulutusta alueille.
Vaikka virki ty käyttöä on onnistuneesti
kanavoitu ja eroosiota pystytty estämään,
suuret kävijämäärät muodo tavat siitä
huolimatta melkoi en ongelman alueiden
äilymi elle. hkan niemimaan ainutlaatui elle laji tolle muodo tavat myös viera peräi et lajit kuten Au traljan akaasiat
(Acacia mearns ii, A. cyclops,A. longifolia,
A. saligna) tai muiden mantereiden männyt (Pinus pinaster, P. radiata, P. canariensis). äiden alueiden ylläpito ja hoito on
melkoinen taloudellinen rasitu ja tekllinenkin ongelma. Yk i tään Hyväntoivooniemen uojelualueen vuotui et hoitokustannukset o at lähe kak i miljoonaa Suomen markkaa (Hey 1990). Kysee sä ovat
kuitenkin mittaamattomat luonnon- ja
kulttuuriarvot ekä nautinto, jollaista ei ole
helppo muualta löytää, mutta helppo paikalla nauttia.
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Kirjalahjoitus
Hortonomi Pentti Hallaperä kuoli 13. 10.1994
Hel singi ssä äkilliseen sairauteen. Hän oli syntynyt 26.3.1923 Laihialla, mistä hän lähti opintielle Turkuun valmistuakseen Turun ruotsinkielisestä puutarhakoul usta. Opiskelunsa jälkeen hän työskenteli vajaat kymmenen vuotta
ulkomailla, mm . Ranskassa Versailles'i n linnan puutarhassa ja Tanskassa. Vi ime vuosikymmenet Hallaperä kuitenkin vaikutti Helsingi sä, mi ä hänen työpaikkansa o!i parikymmentä vuotta Stockmannin puutarhaosastolla.
· Pentti Hallaperä oli hyvin ak't.iivinen luonnon
hartastaja, erityisesti hän oli kiinnostunut kasvei taja - jo työnsäkin puolesta- varsinkin
puutarhaka veista. Ulkomailla työskentelyn lisäksi hän matkusti paljon Euroopassa, Pohjois-

Amerikas a ja etenki n Etelä-Afrikassa, missä
hän kävi monta kertaa. Mutta Pentti Hallaperä
oli tavallinen näky myö Dendrologian Seuran
puistokävelyillä, retkill äja kokouksissa. Omalta puheenjohtajakaudeltani erityisesti mieleeni
jäivät hänen usein terävätkin kommenttiosa j a
monet eri mai ta ja eri asioiden tiimoilta saamani postikortit
Matkoiltaan ja matkojaan varten hän mm.
hankki paljon puutarha-alan ja ka vien määritykseen liittyvää kirjalli uutta. Pentti Hal laperän veljet, Veikko, Toivo ja Ahti Hallaperä ovat
lahjoittaneet nämä kirjat ijoitetta iksi aiheen
mukaan Dendrologian Seuran, Ka vimuseon,
Kasv ilieteelli en puutarhan ja Eläinmu eon kirja toihin.- Pertti Uotila

Kirjallisuutta
Janu5kevicius, L., Baroniene, V. & Tarnosauskiene, S. 1994: Medziu ir krumy dekoratyvines fo rmos. 352 s. Sviesa, Kaunas.
Kannattaa seurata naapurimaiden dendrologista kirjallisuutta, sillä niistä voi saada vihjeitä
uusista, kokeilemisen arvoisista kasveista.
Vaikka tekstistä ei aina selvää saisikaan, esitetyistä kasveista on yleensä mainittu tieteelliset
nimet ja kuvat.
Esitteillä olevan kirjan nimi on viimei ellä
sivulla olevan lyhyen enlanninkielisen elo tuksen mukaan "Puiden ja pensaiden koriste((lli ia muotoja". Kirja sa niitä esitelläänkin n.
300 erilaista. Selostuksessa mainitaan myös,
että Liettuan kasvitieteellisistä puutarhoi ta,
dendrariumeista, puistoista ja maalaistalojen
pihoi sta on löydetty n. 1 800 erilaista puuvartiskasv ilajiaj a muotoa (Suomen puu-j a pensaskasvio sa on mainittu Suomes a kasvavan n.
1 200, joskin kaikkia, varsinkin aiemmin kasvaneita ja kokeiltuja ei olekaan mukana). Kirjassa on värikuvia monista sellai i ta puuvartislajikkeista, joista ei kirjoissa yleensä ole kuvia.
Valitettavasti huokeasta painoasusta johtuen
kuvien laadu sa on toivomisen varaa.

Liettuassa oidaan ka attaa leudommasta
ilmanalasta johtuen monia ellaisia kasveja,
jotka meillä ei ät mene ty. iitä ovat e imerkik i monetkirjane ittelemät vale ypre ilaji kkeet. Mielenkiintoi ia, meillä melkein tuntemattomia lajikkeitaovat keltalehti etA/rzus glutinosa ' Aurea', Corylus avellana ' Aurea', Betula pubescens ' Aurea' Ulmus glabra 'Luteus '
sekä punalehtiset Quercus robur 'Timoki' j a
Cory/us avellana ' Fu coatra' jne. Meilläkin on
tavattu kahdenlai ta kartiotammeaja kirjan k."Uvien mukaan määritettyinä ne oisivat olla
'Cupre oide 'ja ' Fa tigiata'. Edelli en kasvutapa on tiheä- ja py ty ersoinen ja jälkimrnäiellä latvu on Ie eämpi, harottavampi. Lajike
' Cupre oide ' näyttäi i olevan meillä ylei empi .
opean elaarni en perusteella pi ti ilmään
vai n yk i irhe: taalainkoi una (Bewla pendu/a
' Dalecarlica ) esitelly ä ku as a on loimaankoivu CCri pa')! äitä koivulajikkeita sekoitetaan toisiin a koko Euroopa a eikä ain Liettua a. Harvoin nähtä i tä kuvi ta oidaan mainita esimerkiksi tallin aahtera (Acer plaranoides 'Stollii.) ja riippatammi Quercus robur
' Pendula').- Pentti lanko.
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Jojobasta ja sen käytöstä
Sinikka Piippo

Piippo, S. 1995: Jojobasta ja en käytöstä. (On Jojoba, Simmondsia chinensis, and its
usage)- Sorbifolia 26(2):59-{;2. !SS 0359-3568
Jojoba (Simmonds ia chinensis) is an evergreen bush of the SW desens of onhern
America. lts unique wax-containing seeds are extensively used both by local lndians
and industry for shampoo, creams and lotions to improve hair growth and cure sk.in
ailments; seed are used as a ub titute forcoffee, in herbal medicine to treat e.g. colds,
bladder troubles, tomach-ache, colitis or a thma; and as lubricating oil in high-speed
machinery and at high temperatures.
Sinikka Piippo, Luonnonriereellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, PL 47, 00014 Helsingin yliopiSTO.

Moni suomalai nen on käyttänyt jojobashampoota, mutta harva tietää, mistä jojobaa saadaan. Jojoba eli Simmondsia chinensis (ent. S. californica, Buxaceae-heimo) on matala tai keskikokoinen, harvoin
kahta tai kolmea metriä korkeampi , ainavihanta, runsashaarainen ja leveähkö pena , jolla on soikeat, 2-4 cm pitkät, paksun
nahkamaisetja inivihreät lehdet (kuva 1).
Lehdet ovat pareittain ja kiinnity kohta
varrella on turvannut (Moore 1989) . Kasvit ovat yk ikotisia. Kukat ovat pieniä,
ihertävänkeltaisia ja sijaitsevat tiheinä ja
lyhyinä hank:aterttuina (Kirk 1970). Yhde ä ka vis a aattaa olla satoja tammenterhon kokoisia hedelmiä (kuva 2). Hedelmis ä on l-3 iementä jotka kyp yvät
heinäkuun puoliväli tä syy kuun puoliväliin ( iethammer 1974). Raakoina iemenet ovat vaaJeanvihreitä, kypsinä mu tanru keita.
Jojoban levinnei yy alue ulottuu EteläKaliforniasta Sonoraanja Kalifornian niemimaalle ja Etelä-Arizonasta Meksikon
puolelle (Kirk 1970, iethammer 1974,
Moore 1989, Sweet 1992). Parhaatjojohae iintymät löytyvät San Diegon, Phoenixin ja Tue onin lähi töitä (Moore 1989).

Jojobaa esiintyy aavikoilla ja chaparraJpensaikkokasvillisuudes a, vuorten alaosissa 320-1 500 metrin korkeudessa nimenomaan allu iaalialueiden kuivilla sorarinteillä kanjonien suulla yhdessä mm .
sahuarokaktuksen (Carnegiae gigantea),
joosuanpuun (Yucca brevifolia) ja kreosoottipen aan (Larrea divaricata) kan a
(Clarke 1977, Moore 1989, We trich
1989, Dodge 1992). Ka vi on hyvin sopeutunut kui uuteen ja kuumuuteen, sillä vain
kasvin lehtireunat kääntyvät aurinkoon
päin (We trich 1989). Ka vi aattaa myös
pudottaa lehten ä jopa 1-2 vähäsateisek i
vuodek i ( iethammer 1974).
Jojoba on ainutlaatuinen kasvi, koska
en iemenet i ältävät run aa ti öljyä, joka itse asias a on ne temäinen vaha ( iethammer 1974 Duke 1986, Marderosian &
Liberti 1988 Moore 1989). KemiaUise ti
e on tyydyttymättömien pitkäketjui ten
ra ahappojen ja ra va-alkoholien yksiemäk i ten e tereiden eo (Marderosian
& Liberti 1988). Jojobaöljyä saadaan joko
puri tamalla tai eristämällä liuottimella
(Duke 1986). Öljy on aaleank:eltaista,
koo tumukseltaan tabiilia,ja niin puhda ta ettei itä tarvitse jalo taa käytettäessä
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joko nopei siin tai hyvin korkeissa lämpötiloissa työskenteleviin koneisiin. Toi tuvat korkeat lämpötilat eivät muuta öljyn
koostumusta. Koskajojobaöljy muistuttaa
koostumukseltaan kaskelotin öljyä, e
saattaa tulevaisuudessa korvata tästä harvinaisesta valaslajista saatavan öljyn
( ietharnmer 1974, Clarke 1977, Duke
1986, Westrich 1989). Tämä merkitsi i n.
60 jojobaöljytonnin tuottanusta PohjoisAmerikassa (Duke 1986). Kiinnostus jojoban kaupalliseen viljelyyn onkin suure ti
ka vanut (We trich 1989).
Öljy voidaan helposti hydrogenoida kovaksi valkoiseksi vahaksi (Duke 1986).
Öljy on potentiaalinen sekä tyydyttyneiden että tyydyttymättön'lien pitkäketjuisten rasvahappojen lähde. Siitä voidaan vainlistaa voiteluöljyä ja kun'limaista ainetta
painomusteeseen, linoleun'liin, verni saan
ja sähköeristeisiin (Kirk 1970, Duke
1986). Jäännös öljyn eristämisen jälkeen
sisältää 30-35 % valkuaisaineita, ja itä
Ii ätään karjanrehuun. Lehdet puole taan
si ä1tävät isoramnetiiniflavonoideja (Duke 1986).
Jojoban siemeniä kerätään kesällä, yksyllä tai talvellajoko suoraan kasvei ta tai
vasta niiden pudottua maahan (Moore
1989). Jo kus oravien annetaan kerätä hedelmät koloihln a, minkä jälkeen jyr ijöiden valmiit keruukeot on helppo ryövätä.
Intiaaneja on yritetty saada innostumaan
jojoban hedelmien keruu ta lisätulojen
hankkimiseksi ( iethammer 1974). Kavia on suositeltu kasvateltavaksi myös
Pohjoi -Afrikassa (Saunder 1976).
Jojobaöljyä tuotetaan noin l 000 tonnia
vuodes a, vaikka tarve oli i 20 000200 000 tonnia (Rehm & Espig 1991 ).
Yhdysvallat tuottaa eniten öljyä, jonkin
verran sitä tuotetaan Meksikossa, ja piene ä määrin Co ta Ricassa, Australia a,
Bra iliassa jaParaguaissa. Monissa maissa
viljelyä on yritetty tuotteen kalliin hinnan
ja uuren ky ynnän vuok i, mutta yleen ä
melko heikoin tuloksin. Hyvän adon tuottarni een kasvi tarvitsisi keinoka telua ja
kukkiak een kahden kuukauden kylmän
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Kuva 1. Kukki ajojobapen a . Arizona, Phoenix
3.YI.l 993- aloku at Sinikka Piippo
Fig. 1. Simmondsia chinensis blooming. Arizona,
Phoenix.- Photographs inikka Piippo.

ajanjakson. Moni a paikoi a uuri atoi ten, arhai ten ja paikalli een ilma toon
sopeutuvien kantojen kehittely on meneillään. Tällainen työ on kuitenkin hyvin hida ta, joten ennen opi ien kantojen aikaan aarni ta ka vullinen li äy aikuttaa
kannattavimmalta aihtoehdolta. Korkeiden palkkaku tannu ten mai a hedelmien
kä inkorjuu tu kin tulee ky ee een, joten
ka vei ta tuli i kehittää koneelli een poin'lintaan opiviakantoja tai aihtoehtoi e ti antaa kyp ien hedelmien pudota maahan
ja kerätä ne ieltä jollain menetelmällä.
Jojoban iemenet o at olleet tärkeä rainnonli ä monille intiaaniheimoille, mutta ar inkin Etelä-Kalifornian cahuilla-intiaaneille
iethammer 1974 We trich
1989). Cahuilla-intiaanit teki ät juomaa
paahtamalla pienennettyjä hedelmiä. Hedelmät o at helppokäyttöi iä ko ka niiden
kuori on he1po ti ärky ä. Etelä-Kaliforni-
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Kuva 2. Jojoban monikäynöinen hedelmä. Arizona, Phoen.ix 3. Vl.I993
Fig. 2. Fruit of Simmondsia chinensis. Arizona,
Phoenix .

an ja Pohjois-Meksikon varhaiset uudisasukkaat hieman muuttivat intiaanijuoman
valmistustapaa kahvimaiseksi, mistä johtuu jojoban erä nimi, "Coffeeberry"
( iethammer 1974, Sweet 1992).
Yhä vielä iemenistä valmistetaan monia muita korvikkeita parempaa "kahvia"
paahtamalla niitä 250 ·c: a kunne ne
tummenevat (Saunders 1976, Moore 1989,
Dodge 1992). Menetelmä muistuttaa mekikolai ten perinteistä kaakaojuoman val mi tu ta. Karvaat iemenet jauhetaan kovaksi keitetyn munankeltuai en kera, ja
seo keitetään vedes ä okerin ja maidon
kan a (Kirk 1970, iethammer 1974,
Saunder 1976, Clarke 1977, Sweet 1992).
Muna voidaan myö jättää pois ja maito ja
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sokeri lisätä jälkikäteen ( iethammer
1974). "Kahvissa" voidaan käyttää hetken
vaniljatankoa lisämausteeksi (Saunders
1976). Paahtamattomista jauhetuista siemenistä tehdään "teetä" (Moore 1989).
Siemeniä voidaan myös paahtaa pannulla
ölj yn ja suolan kera maapähkinöiden tapaan (ks. ietharnmer 1974).
Lampaat, vuohet, peurat ja maaoravat
ruokailevat myös mielellään jojobakasvilla, mistäjuontuvat kasvin nimet "goatnut"
ja "deemut" (Clarke 1977, Duke 1986).
Vuonna 1763 eräsjesuiittapappi kirjoitti
havainneensa intiaanien käyttävänjojobaa
lääkkeenä ( iethanuner 1974). Haavoituttuaan nuolesta intiaanit asettivat hedelmiä
haavaan turvotusta laskemaan. Kalifornian niemimaan intiaanit ovat käyttäneet siemenöljyä yövän ja munuai svaivojen lääkintään ja Meksikon intiaanit hiustenhoitoon (Duke 1986, Sweet 1992). Sen-intiaanit ovat hieroneet öljyä pään haavoihin
ja särkeviin ilrniin (Duke 1986). He ovat
myö juoneet jojobakeitettä vilustuttuaan
ja helpottamaan ynnytystä. Siemeniä tiedetään käytetyn ulkoisesti myös pehmentämään kovia turpoarn.ia tai sisäisesti vatsakipuihin ( iethammer 1974). Jojoba on
yhä kansanlääke vilustumiseen, virtsatievaivoihin silmätulehduksiin, kurkku- ja
pääkipuun haavoihin ja syyliin (Duke
1986, Moore 1989). Siemenkeitettä sisäisesti nautittuna pidetään munuais- ja vi rtsatieär yty tä lievittävänä (Moore 1989).
Siemenöljyä on joskus ajateltu lisättävän ihmi sravintoon vähentämään ruokahalua, ko ka ihmiselimistö ei pysty käyttämään hy äk een vahaa (Clarke 1977).
Mm. Meksiko sa jojobaöljyä saatetaan
käyttää laihduttarni een (Riva 1990). Siementen i ältämä immondsiini on ruokahalua ähentävää (Duke 1986). Siemenisä on myö kolmea muuta simmond iinille
ukua olevaa yanometyleeniglyko idia.
Jo iemenjauhoa lisätään rehuun, karjan
kas u heikkenee.
Lehtiä keitetään teek i krooni een IimakaJ ontulehdukseen e im. pak unsuolentulehduk een, aginitikseen, vatsa- ja poh-
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jukaissuolen haavaumaanja peräpukamiin
(Moore 1989, 1992). Meksikossa lehtiä
käytetään yleisesti kansan keskuudessa
astmaan ja ilmarintaan, jolloin tarkoituksena on lähinnä auttaa vauri oitunutta keuhkokudosta toimimaan (Moore 1989).
Ilmeisesti uudisasukkaat ryhtyivät käyttämään jojobaa suuremmassa määrin ulkoisesti (Westrich 1989). Nykyäänjojobaa
käytetään eri puolilla maapalloa, mutta
erityisesti Meksikossa, pääasiallisesti erilaisiin kosmeettisiin tuotteisiin. Sitä pidetään erinomaisena, vaikkakin kalliina lisukkeena shampoihin, kosteusvoiteisiin ja
hiusöljyihin, ja sen väitetään parantavan
hilsettä, estävän tukanlähtöä ja kosteuttavankuivaa ihoa (Nietharnmer 1974, Clarke 1977, Moore 1989, 1992, Rivas 1990,
Dodge 1992, Sweet 1992). Siementen maine hiusten kuntoa parantavana on varsinkin lounaisessa Pohjois-Amerikassa vahva
(Saunders 1976, Marderosian & Liberti
1988). ykyään jojoban väitetään parantavan melkein mitä tahansa ihoon liittyvää,
mm. aknea (Moore 1989). Kuitenkin vain
harvoja kontrolloituja kokeita jojoban tehosta on tehty (Marderosian & Liberti
1988). Meksikossa jojobaa arvostetaan
haavarohtona sen antiseptisyyden vuoksi
(Rivas 1990). Meksikolaiset myyvätjojobaa jopa silmäripsien kasvun parantamiseen (Saunders 1976, Westrich 1989, Rivas 1990).

Parhaimmat kiitokset Daniel orri si lle,jonka ansiosta sain ruru srua j ojobakasvei hin Ari zonassa.
Kirjallisuutta
Clarke, B. C. 1977: Edible and useful plants of
Califomia. - 280 s. Uni versity of Califomia
Press. Berkeley, Los Angeles, London.
Dodge, . . 1985: Flowers of the Southwest de erts.
- 136 s. Southwest Park and Monuments Assoc.
Tue on, Arizona.
Duke, J. A. 1986: Handbook of medicinai plants. 677 s. CRC Pres . Boca Raton, Florida.
Kirk, D. 1970: Wild edible plants of the Westem
United State . - 312 s. aturegraph Pub!.
Healdsburg, Califomia.
Mardero ian, A. der & Liberri, L. 1988: atural
product medicine. A scienti fic guide to foods,
drugs, co metic . -388 s. George F. St.ickley Co.
Philadelph ia, Penn ylvania.
Moore, M. 1989: Medicinai plants of the desert and
Canyon west. - 1 4 s. Mu eum of ew Mex ico
Pres . Santa Fe, ew Mexko.
Moore, M. 1992: Lo remedios. Traditionai herbal
remedie of the Southwe 1. - 108 . Red Crane
Books. Santa Fe, ew Mexico.
iethammer, C. 1974: American Indian food and
lore. - 191 s. Collier Books. ew York.
Rehm, S. & Espig, G. 1991 : The cultivated plants of
the tropic and ubtropic . -552 . Verlag Josef
Margraf, Weikersheim.
Ri va , H. G. 1990: Planta medici nale de Mexico,
de cripciön y usos. - 263 s. Panorama edit.
Mexico.
Saunders, C. F. 1976: Edible and useful wild plant
ofthe United State and Canada.- 275 . Dover
Pub!. e' York.
Sweet, . 1992: Common edible and useful plant of
the We t. - 64 . aturegraph Pub!. Happy
Camp, Califomia.
Westrich,L.I989:Califomiaherbalremedie .- 180
. Gulf Pub!. Comp. Hou ton, Texas.

Oulun paikalliskerho
TOIMINTA SYKSYLLÄ 1995
• ELOKUUN 9. päivänä puistokävely lntiön hautausmaalla,
lähtö klo 18.00 marketteja vastapäätä olevalta parkkipaika lta
• SYYSKUUSSA suunnitteilla tunnistuskurssi todennäköisesti havupuista
• MARRASKUUSSA järjestetään yleisölle dia-ilta puuvartisista kasveista
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Proliferaatio-ilmiö ruusunkukassa
Matti

u1minen

Rusutjärven kylä Tuusulassa il ahduttaa
heinäkuussa pyöräilijän silmää, koska niin
monien vanhojen talojen ja hu viloiden pihoissa kukkii ' Minette', mustialanruusu,
joko kunniall isesti penkissä tai tienvieren
ojanpenkkaan sitkeästi tarrautuneena.
Tämäjohtuu varmaan siitä, ettäjoku Mustialan maanviljelyskoulua aikoinaan käynyt Ru utjärven nuori isäntä on tuonut
ill oisen taimiston suosikin mukanaan , ja
hyvin leviävänä se on tuottanut run saasti
siirrokkaita. Myö Tuu ulan Koskenmäellä sitä on tienvieripensaikossa,ja Pappilanmäellä on kokonainen parikymmentä metriä pitkä pensa aita pelkkää ' Minetteä' .
Kaikki eivät tiedä ruusulleen nimeä, se on
ain e vaaleanpunainen, joka ei adekesänä aukea kunnolla '.
Oman porra vieren ' Minette' tuotti keällä 1994 yllätyk en kehittämällä hyvin
näkö äl le proliferaatiokukan. Tämä kasvuhäiriö on meillä ehkä harvinainen, ainakaan kirjallisuudessa siitä ei juurikaan puhuta. En löytänyt mainintaa ellaise ta
mistään käsillä olevasta suomenkieli sestä
teok esta. Kyseiin kirjallisuushavaintoja
myös u eilta ruusuasiantuntijoilta, mutta
tulos oli köyhä. Kuitenkin Peter Beale
erinomaises a en yklopedias aan 'Roses
(1992, . 440) luettelee joukon lajikkeita,
joi sa tämä epämuodo tuma on muita yleisempi, ja mietikelee en yitä iihen tapaan, että hän oli i nähnyt sitä ehkä u ea tikin . yt voidaan vain odottaa tuleeko
samaan ok aan uudelleen proliferaatiokukka, vai oliko ilmiö vain atunnainen.
Ke ku telui a tuli kuitenkin e ille havaintoja eräiden muiden ka vien proliferaatio ta. Kielo ta on kori te iljely ä tämän mutaation läpikäynyt kanta, Convallaria majalis ' Prolifican ', ja herbaario-

Valoku a Matti

unninen

näyttei tä on ta attu ama ilmiö valkouokolla.
Ku va ta näkyy el ästi, että kukan emiö
ei ole eritai tunut omaan tarkoitukseensa,
aan on alkanut työntää uutta nuppua normaalin hetiörenkaan läpi. Uu i kukkaperä
on pak u ja mehe ä. Odotin jännityk ellä,
että molemmat kukat olisivat amaan aikaan auki. äin ei kuitenkaan käynyt vaan
alkuperäi en kukan terälehdet vari ivat ennen kuin proliferaatiokukka alkoi vaivoin
aueta. Siitä ei tullut kunnolli ta, vaan e jäi
pieneksi ja uppui ek i. Kovin kori steellinen tämä proliferaatiokukka ei tietenkään
ole, mutta luonnonilmiönä peräti mielenkiintoinen.
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Rhododendron-kerho vihdoin myös
Suomeen
Dendrologian Seura sai toisen kasvisukuun erikoistuvan kerhonsa, kun Rhododendroneihin
ihastuneet kokoontuivat 20. huhtikuuta 1995
Helsingin yliopiston kasvitieteen laitokselle.
Paikalla oli kahdeksan eteläsuomalaista seuran
j äsentä Karhulasta Naantaliin. Tähän asti suomalaiset Rhododendron-harrastajat ovat joutuneet tyytymään ruotsalaiseen seuraan (Rhododendron Sällskapet), ja muutamat kuuluvat
myös amerikkalaiseen seuraan (American Rhododendron Society).
Kanervakasveihin kuu luva Rhododendron
kasvisuku käsittää niin alppiruusut kuin atsaleatkin, joita tunnetaan luonnonvaraisena yhteensä yli 900 lajia. Lisäksi on lukematon määrä
jalostettuja viljelylajikkeita. Vaikka näistä
useimmat eivät meidän oloissamme menestykään, suomalaisessa laji- ja lajikevalikoimassa
on laajentamisen varaa. Suvun ainoa luonnonvarainen edustaja meillä on Lapin tuntureilla
kasvava, rauhoitettu lapinalppiruusu (Rhododendron lapponicum). Suopursuakin (Ledum
palustre) on ehdotettu siirrettäväksi alppiruusujen ja atsaleoiden sukuun.
Kerhon tehtävänä on koota Rhododendrorzsuvun kasveista innostuneita yhteen keskuste-

lemaan ja oppimaan lisää, jakaa tietoa suvun
kasveista muillekin sekä lisätä niiden käyttöä
niin yks ityisessä kuinjulki e akin viherrakentamisessa. Ke äaikana kerho järje tää retkiä ja
tal vella iltatilaisuuksia noin kahden kuukauden
välein. Toivottujaa at myös tai mien ja siementen yhtei sti laukset ulkomailta sekä taimien välitys jäsenistön ke ken. Toiminta ke kittynee
Hei ingin seudulle, mutta tilai uuksia pyritään
järje tämään eri paikkakunnillajä enten as uineutujen mukaan.
Ensimmäinen retki järje tetään pienellä porukalla yksityi een puutarhaan, mutta kaikille
avoimia Rhododerzdron-päivän tapahrumiajärjestetään 16.6.1 995 kaksikin kappaletta: Arboretum Mustilas a on ilmai ia opa tuskierroksia
ja Hei ingin Haaga a e itellään yliopi ton alppiruusunjalostu ohjelman puittei a yntynyttä
Laajasuon pui toa.
Rhododendronei ta kllnno tuneet oivat lähettää yhtey tiedoillaan aru tetun po tikortin
o oitteeUa: 0 mo Ju ila, Talitiai enkuja 12,
2 11 00 aantali. Puh. 921-435 0043. Toi taisek i kerho ei peri omaa jä enmak ua, mutta
1ähettääjä enkirjeen toiminna ta kiinno runei11e dendrologeille. - Anu äinö1ä

PaZmuista kiinnostuneille
Euroopan palmu euran (The European Palm Society) jä enlehti on "Chamaerop i "
ja kansainvälinen palmuseura (The International Palm Society) puole taanjul.kai ee
lehteä nimeltä "Principes". Moiemmi sa on palmuartikkelien li äksijuttuja käp palmuista, aniaispuista, liljapui ta, trooppi i ta lobelioi ta, neidonhiu puu ta jne. Molemmat seurat järjestävät myös retkiä ja ympo iumeja. Kirjoittamalla eurojen
osoitteisiin aa ohjeet liittyrni e tä jäsenek i ja jä enmaksuhinnat.
The European Palm Society, elo The Palm Center, 563
London SW14 7ED, UK (fax +81 876 6888)

pper Richmond Rd . We t.

The International Palm Society, P.O. Box 1897, Lawrence, Kan a 66044- 897, S
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Kansikuva: Meilahden puistoarboretumin kenties näyttävimpiä puita ovat japaninsiipipähkinät
(Pterocarya rhoifolia), joiden pitkät koristeelliset hedelmystöt roikkuvat puissa koko loppukesän. Valokuva Satu Tegel.

Dendrologian Seura
Dendrologian Seuran tarkoituksena on edistää kotimaisten ja Suomessa menestyvien
ulkomaisten puuvartisten kasvien tuntemusta ja kokeilua. Lähtökohtana on niiden merkitys ja käyttö luonnon- ja maisemanhoidossa, puistojen ja puutarhojen perustamisessa,
viherrakentarnisessa sekä metsänviljelyssä.
Yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja jätjestöjen kanssa seura kokoaa ja
välittää tietoja lajien menestymisestä ja käyttökelpoisuudesta Suomessa. Dendrologian
Seura on aattellinen ja sitoutumaton, ja se
toimii kaikkien alasta kiinostuneiden yhdyssiteenä.
Seuran vakiintuneita toimintamuotoja
ovat kokoukset, esitelmätilaisuudet ja julkai-

1

sutoumnta sekä pui tokävelyt, taikoot ja
vuosittaiset koti- ja ulkomaanretket Seuran
jäsenlehti on neljä ti vuodes a ilme tyvä
'Sorbifolia'. Li äk i eura julkaisee mm.
puisto-oppaita. Vuo ittain valitaan kotimaise ta lajistostamrne Vuoden puu, jota tehdään kyseisenä vuonna monipuoli esti tunnetuksi. Vuoden 1995 puu on balava (Sali.x
pentandra).
Vuonna 1969 peru tetun seuranjäsenmäärä on noin 1 500. Jä eninä on puutarha- ja
met äalan sekä kasvitieteen ammattitai ia,
opiskelijoita ja yksityi iä alan harrastajia.
Lisätietoja Dendrologian Seura ta aa sihteeriitä osoitteella Dendrologian Seura, Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopi to.
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Meilahden puistoarboretum - yksi
Helsingin kolmesta arboretumista
Satu Tegel

elsingin kaupungin alueella on kolme
puulajipuistoa eli arboretumia ja ne
sijaitsevat Viik:issä, iskalassa ja Meilahdessa. Viik:in arboretum on Helsingin yliopiston, iskalan arboretum kiintei stöviraston met ä- ja maatalousosaston ja Meilahden arboretum rakennusviraston pui ta-osaston hallinnassa.
Helsingin kolme arboretumia ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Viik:in arboretum
on ekologinen arboretum, jossa esitellään
pohjoisen pallonpuoliskon eri osien kasvilajeja niiden luontaisilla tai niitä mahdollisimman hyvin muistuttavilla paikoilla.
iskalan arboretumin tausta on hjstoriallinen: siellä esitellään vuosisadan alun pui tokasvillisuutta metsilisessä ympäristössä.
Meilahden arboretum on puistomainen ja
siellä esitellään rakennetun ympäristön lajeja.
Helsingin kaupungin johtajistotoimikunta asetti v. 1987 työryhmän laatimaan
selvityksen Helsingin puulajipuistokysymyk estä. Työryhmä ehdottaa selvityksessään, ettei Helsinkijn perusteta varsinaisia
uusia arboretumeita. Sen sijaan ehdotetaan
nykyi ten arboretumien määrätietoi ta keruttärni tä. Istutukset tulisi pikaisesti nimetä ja merkitä maastoon, tehdä ajan ta alla
olevat i tutusrek.isterit, laatia yleisöä varten puisto-oppaatja tuoda pujstoirun opastaulut. Li äksi työryhmä ehdottaa NiskaJan
ja Meilahden arboretumien laajentamista.
Vuonna 1995 on työryhmän Meilahden
arboretumin kehlttärniselle a ettamat tavoitteet o ittain toteutettu: puiston lajit on
määritetty, istutoksissa on nimikyltit ja
pujstoon on aatu opastaulut Lisäksi Dendrologian Seuran ja rakennusvira ton pui -

H

ta-osaston yhteistyönä laatima puisto-opas
on nyt valmjs. Työryhmän kehittärnisehdotuksi sta on toteuttamatta enää arboretumin laajennus, joka toivon mukaan toteutuu lählailwina.

Tavallisissa puistoissa nimiloppujen käyttöä
rajoittaa ilkivalta. Meilahdenpuistoarboretumissa pensasryhmien nimilaput on kiinnitetty
maahan valettuihin puutolppiin, rungollisten
lajien nimilaput roikkuvat silmän korkeudella. ToisTaiseksi nimilaput ovat säästyneet ilkivallalta. Valokuva Satu Tegel.
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Mihin arboretumeita tarvitaan?
Pentti Alank:o

rboretum-sana tulee latinan kielen
puuta tarkoittavasta sanasta arbor.
Arboretumilla tarkoitetaan puistomaisesti
tai puistometsänä hoidettua aluetta, johon
on istutettu erilaisia puita ja pensaita. Ne
on ryhmitelty joko kasvimaantieteellisten
alueitten tai taksonomisten sukulaisuussuhteiden mukaan. Arboretumista käytetään tämän vuoksi usein myös nimitystä
puulajipuisto. lsomrnissa arboretumeissa
puut on istutettu metsiköittäin mutta pienemmissä ne on sijoitettu yksinäin tai pieniin ryhmiin. Johonkin kasviryhmään keskittyviä arboretumeita saatetaan nimittää
muillakin nimillä, esimerkiksi salicetum,
populetum, frutigetum, rosarium tai pinetum. Arboretum on joko helppohoitoinen
metsäarboretum tai enemmän hoitoa vaativa puistomaisesti hoidettu puistoarboretum lyhyeksi leikattuine nurmikoineen.
Viimeksi mainittuja ovat u ein esimerkiksi
kasvitieteellisten puutarhojen yhteyde ä
olevat arboretumit.

A

Mihin arboretumeita tarvitaan?
Arboretumeita tarvitaan tutkimuk en ja
opetuksen tarpeisiin. Niissä voidaan kokeilla uusia kasveja ja suorittaa monipuolista tutkimusta. Jotta arboretumilla voi i
olla merkitystä tutkimukse a, täytyy i tutusten olla hyvin dokumentoituja. Ka vien
alkuperien ja lisäyslähteiden kiljaaminen
kaiki sa dendrologisissa istutuksi a on
ensiarvoisen tärkeätä, jotta istutuksi ta
voisi olla jotain hyötyä tulevai uude a.
Arboretumissa voidaan vertailla kasvien
eri alkuperien menestymistä ja tehdä havaintoja talvehtimisesta ym.
Arboretumit ovat hyvin tärkeitä dendrologian eli puulajitieteen ja muus akin

ylei ivistäväs ä opetuk essa. u a voidaan antaa opetusta havainnolli ella ja
mieliinpainuvalla tavalla. Valitettavasti
arboretumeita ei useinkaan ole suunniteltu
opetusta silmällä pitäen, ja lähilajien ertailu keskenään ei ole mahdolli ta. Arboretumit pitäi i uunnitella paremmin vastaamaan opetuk en tarpeita jo alu ta pitäen. Sopiviin alkuperiin ja Ii äyslähteisiin
tulisi kiinnittää erityi tä huomiota.
Arboretumit o at myö tärkeitä uuren
yleisön harra tu - ja irki tyskohteita. Tavalli iin pui toihin errattuina ne ovat
kiinnostavampia käyntikohteita jo maisemalli e tikin etenkin jos niissä on vanhoja, arvokkaita puita. Arboretumien ka vei a pitää olla nimilaput; opa kiljanen
alueen kasvei ta on myö erittäin hyödyllinen. Hyvin hoidettu ja monipuolinen arboretum voi olla uo ittu käyntikohde,jota
tullaan kat omaan kauempaankin.

Arboretumien merkitys
kasvinjalostuksessa ja tutkimuksessa

Arboretumei ta aadaan iemeniä ja pi tokkaita eri tarkoituksia varten. Siementen
aanti oi to in olla ongelmalli ta, illä
iemeniä ei muodo tu joka vuo i. Arboretumei a on u ein aman uvun eri lajeja
rinnakkain ja ne aattavat ri teytyä helpo ti. Esimerkiksi Mu tilan arboretumi a on
todettu pihtakuu ien ri teytyneen ja tuleai uudes a tule at nämä eri puolille maata i tutetut pihtari teymät olemaan hy in
arvokkaita tutkimuksen ja ehkä myö käytännön puutarhan- ja met änhoidon kannalta. alitetta a ti niitä ei aina arvo teta
aan niitä aatetaan jopa lyhytnäköi e ti
poi taa 'epäai toina kas eina.
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Meilahden puistoarborewm on rauhallinen, m.onilajinen puisto, jossa esitellään rakennetun
ympäristön puita ja pensaita. Puistokäytäviltä avaucuu vaihtelevia näkymiä eri suuntiin, vaiklw
puisto onkin pinnanmuodoiltaan tasainen. Vanhinunat istwukset ovat vuodelta 1967. Kuvassa
edessä vasemmalla norjanangervo (Spiraea 'Grefsheim , nro 28, lohko 11), rusopajuangervo
(Spiraea Billiardii-hybr., 27, ll) ja taaempana hurmehappomarja (Berberis x otrawensis ' Superba , 14, ll). Oikealla edessä euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana, 84, Vll), taaempana
japaninjalopähkinä (Juglans ailantlzifolia, 85, Vll) ja mamsurianjalopähkinä (Juglans mandschurica, 86, Vll). Valoku va Satu Tegel.

Arboretumeilla on myös merkity kasvinjalostuk en kannalta, mikä on nähty
käynnissä olevissa alppiruusu-, at alea-ja
ruusujalosprojekteissa. E imerkik i ilman
Mu tilan arboretumia ja sieltä löytynyttä
mu tilanalppiruu ua tuskin alppiruusujen
jalo tu ta oli i meillä voitu aloittaakaan.
Kotimaisia kestäviä ruu uja jalo tettae a
Meilahden arboretumin ruu ui ta on ollut
apua siitepölyn tuottajana.
Tarvitaanko lisää arboretumeita?

Var ink:in kaupunkeihin pitäi i peru taa
enemmän arboretumeita illä ne antavat
monipuoli ia irikkeitä luonnon harra ta-

mi een ta alli iin pui toihin verrattuna.
Arboretum.it pitäi i hoitotöiden helpottam.i eksi mieluimmin peru taa puistometiksi eikä ta anomai ik i puistoiksi, joita
on kalli ta hoitaa. Tämä ei ole ollut tähän
asti kaupungei a mahdolli ta, sillä metsät
ja pui tot o at perinteise ti olleet eri osastojen hallinnas a. Pui tometsiä on lisäksi
hoidettu ahtaasti metsänhoidollisten periaatteiden mukai e ti kuu tai tuttaen. Pui stometsänä peru tettua arboretumia voidaan kehittää enemmän ekologisten periaatteiden mukai e ti i tuttamalla sinne
monilajineo pensas- arpu- ja perennakasilli uus. Tållainen oi olla uomalaista
pui toa parhaimmillaan.

70

SORBIFOLIA 26(2) 1995

Meilahden alueen historiaa
Sarianne Silfverberg

vulla kreivi ja kreivitär Musin-Puschkinin
kesäasuntona. Varsinkin heidän aikanaan
seuraelämä oli vilkasta: kerrotaan kesäisistä juhlista, joissa nurmikolle levitettiin
suuria pellavalakanoita, jotteivät naisten
hameenhelmat olisi likaantuneet. Kesällä
1840 Meilahdessa pidettiin suurimmat ja
loistavimmat puutarhajuhlat, mitä Helsingissä oli koskaan nähty. 'Venetsialaisia
öitä" varten rakennettiin läheiselle lahdelle
pieni tekosaari jolla Pietarista tuotu mustalaisorkesteri lauloi ja soitti saarelle pystytettyjen tekopalmujen katveessa. Tanssien sävelet kaikuivat ja samppanja virtasi.
Ensimmäinen 1800-luvun karttakuva
Meilahdesta on kartanon euraavan omistajan, krei i Kushelev-Bezborodkon teettämä venäjänkielinen huvilasuunnitelma
vuodelta 1847. Tuolloin kreivin sanottiin
vakaasti aiko an tehdä Meilahden tilasta
yleisen kävelypuutarhan. Seuraavana kesänä kreivin käydes ä Helsingis ä Meilahden puistoon sitten olikin kerran vapaa
pääsy musiikkia kuuntelemaan.
ykyisinkin olemas a olevien puisen
päärakennuksen ja kivisen tanssiaisrakennuksen lisäksi pihapiirissä oli kartan mukaan 13 muuta rakennu ta, mm. keittiö,
leipämaka iini ja he o talli. Katjapiha navetoineen oli parin adan metrin pääs ä
päärakennukse ta. Kartanon eteläpuolella
oli useamman hehtaarin kokoinen maisematyylineo pui to kaarevine käytävineen.
Pihalta etelään lähti ii a uora puukujanne,jonka päätteenä oli kalliolle rakennettu
paviljonki. Kujanteen jäänteitä lienevät
nykyi et mahtavat Tamminiementien uojellut tammet, myö pa iljonki on edelleen
olemas a Tamminiemen pui tiko sa.
Krei i Ku helev-Bezborodkon omi tuk es a Meilahden tila oli vuoteen 1865.

eilahden alueen historiaa pystytään
seuramaan ainakin vuoteen 1476
saakka, jolloin Meilahdessa, silloisessa
Hindersnäsissä, jo toimi maatila. Meilahden tilalla on ollut runsaasti eri omistajia;
ensi kerran tila tuli Helsingin kaupungin
hallintaan vuonna 1650. 1600-luvunjälkipuoliskolla Meilahti oli maistraatin palkkatilanaja 1680 ison reduktion yhteydessä
se liitettiin Munkkiniemen säteriratsutilaan aputilaksi. Vuosisadan vaihteessa
Meilahti mainitaan jälleen kaupungin tulonlähteenä.
Varhaisin tarkka kuvallinen esitys Meilahdesta on Nils Westermarkin 1767 piirtämä jakokartta verotusta varten. Kartasta
selviää, että tilan päärakennus on jo tuolloin ollut samoilla sijoilla kuin Meilahden
kartano nykyäänkin, kallion nyppylällä
Saunalahden suulla. Siltaa Munkkiniemen
puolelle ei vielä ollut. Meilahden alavat
laaksot olivat peltoina ja niittyinä. Nykyinen arboreturnin ja viljelyspalstojen alue
oli peltona, muu osa laaksoa aivan rantaan
saakka oli niittynä. Tilan kotipellot levittäytyivät pieninä laikkuina päärakennuksesta etelään, muun muassa nykyiset Tamminiemen museon nurmet olivat tuolloin
kaikki peltona.
Vuonna 1777 Meilahden tilan osti hollantilaissyntyinen kontingenttikauppias
Thomas Mattheiszen, jonka veli Carl
omisti tuohon aikaan Munkkiniemen kartanon. Mattheiszenin kuoltua 1822 tila siirtyi venäläisen kenraalikuvernööri Fabian
Steinheiiin kesäasunnoksi.
Meilahden kartanon loistoaikaa oli
1840- ja 1850-lukujen välinen ajanjakso.
Helsingin kylpyläelämä eli tuolloin kukoistuskauttaan venäläisen ylhäisön viettäessä täällä kesiään. Meilahti oli 1840-lu-

M
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Tilan viimeinen yksityinen omistaja oli
kapteeni Leonard Jägerskjöld, Munkkiniemen kartanon omistajan kenraali A. E.
Ramsayn vävy. Jägerskjöldin kuoltua
vuonna 1871 osti Helsingin kaupunki Meilahden tilan. Tila säilyi lähes kokonaisena
aina vuoteen 1891 , vuosina 1872-1885
vuokralaisena oli eversti W. S. Spåre ja
1885- 189llehtori M. Gadd.
Meilahden tilan pilkkominen huvilatonteiksi alkoi pikku hiljaa vuonna 1870, jolloin rakennettiin Villa Toivola, toisena oli
Kesäranta vuonna 1873. Eteläniemen huvilarakentaminen alkoi vuonna 1885 ja
vuonna 1892 myös länsiranta lohkottiin
huvilatonteiksi, samalla kartanon päärakennuksesta tuli yksi huvila muiden joukkoon. Kartanon puistikko kutistui noin
kuudesosaan aiemmasta. Entiset kartanon
pellot säilyivät vielä huvilakaudellakin pitkään viljelyksessä, peltoalueiden vuokraajina olivat muun muassa Finska Trädgårdsföreningen, johtaja Carl Theodor
Ward, puutarhamestari F. Sundsten ja puutarhuri A. Blomfelt.

Alueen kasvillisuudesta
Meilahden alueen kasvillisuus on hyvin
vaihtelevaa, alueella on runsaasti sekä
luonnonvaraisia metsiköitä että kulttuuripohjaista kasvillisuutta. Luonnonvaraista
kasvillisuutta on ennen kaikkea alueen
keskiosissa sekä karuilla kallioiden lakialueilla. Kulttuuriperäinen kasvillisuus
keskittyy paitsi arboretumin, myös vanhojen huviloiden alueelle.
Meilahden kartanokauden istutoksista
on hyvin vähän tietoja. Oletettavasti kartanon kukoistuksen ajalta 1800-luvulta ovat
Tamminiementien varressa olevat muhkeat, suoj ellut tammet (Quercus robur var.
puberula) , joiden läpimitta on nykyisin yli
60 cm. Sijaintinsa puolesta tammet saattaisivat hyvinkin olla kreivi Kushelev-Besborodkon aikana vuoden 1847 paikkeilla
englantilai tyyli een maisemapuistoon istutetu ta puukujantee ta. Samaisesta puu-

kujanteesta lienevät myös tammet Tamminiemen puistikassa paviljongin juurella.
Kovin monta muuta kartanon puistoon
istutettua puuta ei ilmeisesti ole jäljellä,
sillä vuonna 1890 lounaasta puhaltanut
elokuunmyrsky kaatoi huomattavan osan
Meilahden puista. Nya Pressen kiijoitti,
ettei yksikään puu säästynyt, paitsi metsät,
myös puisto ja puutarha autioituivat siinä
määrin, että aiempaa luonnonkauneutta
saattoi tuskin aavistaa. Paljonko puita kartanopuistosta kaatui, ei tiedetä, Seurasaaresta sen sijaan laskettiin kaatuneen jopa
yli 5 600 puuta. Vaurioiden korjaamiseksi
Meilahteen kylvettiin sekä istutettiin runsaasti muun muassa mäntyä, kuusta, ' pihtakuusta', siperianlehtikuusta ja ' palsarnikuusta'.
ykyisin Meilahden rikkain kasvilajista
on epäilemättä arboretumin alueella, mutta
myös huvilailla on tarjottavaa kasviharrastajalle. Esimerkiksi Meilahden kartanon
edustalla on noin 70-vuotias komea kyynelkoivu (Betula pendula ' Youngii') ja
kookas hopeavaahtera (Ace r saccharinum) . Taidemuseon rannassa on ruhtinaanpoppeli (Populus ' Rasumowskiana')
ja Tamminiemen aidan tuntumassa ryhmä
ontarionpoppeleita (Populus x jackii ' Gileadensi '), jotka kummatkin poppeWajit
tarjoavat erikoisen elämyksen siementäessään keskikesällä.
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Merenpohjasta kasvikokoelmaksi
Päivi Apajalahti ja Satu Tegel

M

eilahden arboretum suunniteltiin
alunperin koululaisten opetuspuistoksi. Arboretumin ensimmäisen istutussuunnitelman on tehnyt puisto-osaston
suunnittelutoimistossa Harald Carstens
1967. Tätä ennen laati luonnoksia myös
Laura Gottberg. Carstensin suunnitelma
jakaa arboretumin Amerikan, Euroopan ja
Aasian alueisiin. Tätä suunnitelmaa ei kuitenkaan toteutettu, vaan istutuk et tehtiin
Camilla Österlundin (nyk. Rosengren) samoin 1967 päivätyn suunnitelman pohjalta. Suunnitelmaa tosin karsittiin äästösyistä.
Arboretumin alue on entistä merenpohjaa, kylmää ja kosteaa. Maapohjan kunnostus aloitettiin 1965 ajamalla pehmeään
maaperään autokuormittain täyttömaita
mm. Pitäjänmäen liikenneympyrän paikalta. Täytteeksi ajettiin myös Pitkäkosken
puhdistamolla vedenpuhdistukseen käytettyä saksalaista kalkkia. Puhdi tu kalkkijätettä sekoitettiin aluksi täyttömaihin,
mutta kun se osoittautui huonoksi maanparannusaineeksi sitä ruvettiin hautaamaan
maahan autokuormittain. Myös arboretumin maapohjasta on löytynyt näitä kalkkikasaantumia.
Meilahden täyttömaa on laadultaan
vaihtelevaa, mikä on valitettavasti näkynyt
myös istutusten menestymisessä. IGvenlohkareita sisältävä maa-aines on aiheutta-

nut puiden kalli telua ja nurmikon painumista. IGviä ja kantoja on jouduttu poistamaan istutuksia täydennettäessä. Viime
vuosien istutusalueilla täyttömaat on vaihdettu puisto-osaston oman multatarhan
lehtipuumultaan.
Arboretumin rakentaminen aloitettiin
Johannesbergintien eteläpuoli elia 2 hehtaarin alueella, jonne tehtiin en immäi et
i tutu.kset 1967. Tien pohjoi puolelle arboretum laajeni 1985, jolloin inne istutettiin kuusimuotojen kokoelma. Alunperin
kuuden hehtaarin kokoi eksi uunnitellun
arboretumin pinta-ala on nykyään 3,3 ha.
Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui
1969, jolloin pui toon aatiin myös kesävesijohto ka telua arten. Täydennys uunnitelmia ja -istutuk ia on tehty vuosina
1974, 1978ja 1983. Vuode ta 1990 lähtien
puistoon on lähe vuo ittain tehty muutamia uu ia i tutuk ia ja poi tettu joitain
huonkuntoi ia ryhmiä. En immäi et vanhat pen a ruu ut i tutettiin pui toon 1991.
Samana uonna aloitettiin i tutu ten merkit eminen nimitolpin.
yt vuonna 1995 oimme pohtia o uiko
kaupunginpuutarhuri Jonne Törmä oikeaan ennu taes aan Hei ingin Sanomissa v.
1966: "Arboretumi ta ei tule ulkonäöltään
mikään kauni illä paljon eri lajeja i tutetaan pienelle alueelle. Pui ton ylei vaikutelmasta tulee melko eka a."
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Puistoarboretumin tavallisia ja epätavallisia
puita ja pensaita
Satu Tegel

eilahden puistoarboretumin 3,3 hehtaarin alueella kasvaa ruusuja lukuunottamatta yli 140 puu- ja pensaslajia
tai -lajiketta. Alueen vanhimmat kasvit on
istutettu 1967, eli ne alkavat olla kolmisenkymmentä vuotta vanhoja. Puistoarboretumin kasvivalikoima koostuu pääasiassa aivan tavallisista rakennetun ympäristön
puista ja pensaista. Erikoisuuksia ovat mm.
Amurinmaalle 1976 tehdyn kasvienkeräysmatkan tuomiset, jotka on istutettu
1984. Viime vuosina puistoon on tehty
täydennysistutuksia mm. KESKAS-tutkimukse a rek:isteröidyillä kasvikannoilla
ja Hei ingin Kaupunginpuutarhassa lisätyillä ka veilla.

M

Puut

Pui ton leimaa-antavimpia kasveja ovat jo
näyttävään ikään ehtineet lehtikuuset (Larix), joita alueella kasvaa useita kymmeniä. Istutussuunnitelman mukaan puistoon
on istutettu iperianlehtikuusia (Larix sibirica), japaninlehtikuusia (L kaempferi) ja
kurilienlehtikuusia (L gmelinii var. japonica). Arboretumin lehtikuusista u eimmat ovat ri teyrniä, mikä ei kuitenkaan
vähennä niiden maisemallista arvoa.
Suunnitelmassa e iintyvää aitoa siperianlehtikuusta ei puistossa kasva, vaan sitä
muistuttavat puut ovat lähinnä euroopanlehtikuu ia (L decidua) ja ilrneise ti siperianlehtikuu en ja euroopanlehtikuusen
välisiä risteyrniä. Aitoja japaninlehtikuuja inertävänvihreine neulasineen ja ruuumai ine käpyineen on vain muutama
loput ovat ri teyrniä. Pitkä- ja vaakasuoraoksai i ta, kori teelli ista lehtikuu i ta

lohkoilla VIII ja IX osa on hyvin pienikäpyisiä kurilienlehtikuusia (L gmelinii var.
japonica), osa hiukan pystyoksaisempia
dahurianlehtikuusia (L. gmelinii var. gmeLinii).
Lehtikuusten lisäksi näkyviä, näyttäviä
puita on isolehtiset, leveäkasvuiset jalopähkinät (Juglans), joita kasvaa puiston
kaakkoisreunassa. Jalopähkinälajeja on
vaikea erottaa toi sistaan, eikä puistossa
kasvavien yksilöidenkään määritys ole aivan varma. Puiston jalopähkinät edustavat
kuitenkin kaikki kaakkoisaasialaista lajistoa, sekä mantSurianjalopähkinöitä (1.
mandshurica) että japaninjalopähkinöitä
(1. ailanthifolia). Mantsurianjalopähkinän
kuorituo hedelmän luu on terävährujuinen,
kun taas japaninjalopähkinän luu on loivauurteinen tai aivan sileä.
Loput puistoarboretumin suuret puut
ovat pajuja (Salix) ja poppeleita (Populus),
joita kasvaa puiston lounaisreunassa. Kauneimpia niistä on valkopoppeli (P. alba
' ivea'), jonka lehtien alapinta on nukkakarvainen ja puhtaanvalkoinen. Toinen
poppelierikoisuus on nallenpoppeli (P.
balsamifera ' alle'), joka on alunperin
löytynyt Vantaalta. Tämä pensasmainen
poppeli on hyvin tiheä ilrnuinen ja -lehtinen, eikä ensinäkemältä muistuta lainkaan
poppeleita.
Meilahden pui toarboretumin ehkä kauneimmat puut löytyvät puiston keskiosasta
lohkolta V. Siellä ka vaa vierekkäin kahta
meillä varsin ähän käytettyä kaakkoisaasialai ta lehtipuulajia, jalopähkinöiden
heimoon kuulu aa japaninsiipipähkinää
(Pterocarya rhoifolia) ja korkkipuuta
(Phellodendron amurense). Japaninsiipi-
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pähkinät on istutettu jo 1967 ja ne ovat
menestyneet hyvin. Japaninsiipipähkinä
muistuttaa lehdistöitään saamea. Siipipähkinän kukat ja hedelmystöt ovat huomiotaherättävät. Puu kukkii kesäkuussa 20-40
cm:n pituisin vihrein kukkanorkoin, joihin
kehittyy kukinnan jälkeen siipipalteiset
hedelmät. Pitkät hedelmystöt roikkuvat
puissa pitkälle pakkasiin asti . Japaninsiipipähkinät tekevät vuosittain runsaasti itävää siementä.
Japaninsiipipähkinän vieressä kasvaa
korkkipuita, jotka muistuttavat lehdistöitään hieman siipipähkinää. Korkkipuun
kaarna on paksua ja korkkimaisen pehmeää. Kosketettaessa lehdissä on voimakas
aromaattinen tuoksu . Sama tuoksu on
myös pyöreissä marjoissa, jotka ovat ensin
vihreitä ja kypsinä mustia. Myös korkkipuu tekee Meilahdessa itävää siementä.
Näitä molempia puulajeja voitai-siin ainakin Meilahden puistoarboretumin kokemusten perusteella käyttää meillä yleisemminkin.
Tuomien ja kirsikeiden suvusta (Prunus) puistossa kasvaa kolmea valkokukkaista lajia. Yksittäinen imeläkirsikka (P.
avium) viihtyy huonosti . Melkein pensasmaiDen oratuomi (P. spinosa) kukkii hohtavan vaikoi in kukin touko-ke äkuun
vaihteessa. Meillä viljeltävät kannat ovat
kuitenkin melko arkoja, vaikka oratuomea
kasvaakin Ahvenanmaalla luonnonvaraisena. Kirsikoistamme ilmeisesti kestävin
on pohjoisamerikkalainen pilvikir ikka
(P. pensylvanica), joka menestyy Rovaniemellä saakka.
Lehtikuusten Ii äksi muita havupuita
Meilahden pui toarboretumi sa on melko
vähän. Niistä kenties kauneimpia ovat jo v.
1967 istutetut japaninpihdat (Abies veitchii), joiden pitkät neulaset ovat alta valkoiset. Alueen varjoisalla kaakkoisreunalla kasvaa myö komeita kanadantuijia
(Thuja occidentalis), hemesypressejä
(Chamaecyparis pisifera) ja nuokkuvalatvai ia, vielä nuoria lännenhemlokkeja
(Tsuga heterophylla) . Pen asruusualueella, Johannesbergintien pohjoispuolella,
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kasvaa kotimaisia kuusen erikoismuotoja.
Erilaiset kultakuuset ovat menestyneet
avoimella nurmella melko huono ti mutta
esim. tuuhea "Sampolan pallo" on kauni .
Pensaat
Samaan sukuun kuuluvat pensaslajit on
yleensä istutettu lähekkäin. Puisto a on
hyvät kokoelmat esim. jasmikkeita (Philadelphus) , kuu amia (Lonicera), hei iä (Vibumum), syreenejä (Syringa), pen asangervoja (Spiraea), kanukkalajikkeita
(Comus) ja hortensioita (Hydrangea),
joista on edustettuna ekä tavallisia että
hiukan epätavalli empia lajeja ja lajikkeita.
Pui toarboretumi a voi opetella tunni tamaan tavalli impia pui topensaita ekä
kesä- että talvia ui ina. Esim. kiiltotuhkapen a (Cotoneaster lucidus) ja kalliotuhkapen a (C. integerrimus) kasva at vierekkäin . Myö herukeiden ukuun kuuluvat kultaherukka (Ribes aureum), ruu uherukka (R. sanguineum) ja taikinamarjan
(R. alpinum) py tyka vuinen lajike
' Schmidt ka va at ierekkäin. Taikinamarja ka vaa myö luonnonvaraisena
pui ton arjoi alla itäreunalla. Japaninmarjakuu en (Taxus cuspidata) ja kartiomarjakuusen (Taxus x media) kasvutapojen eroja voi ertailla lohkolla vm.
Syreenejä (Syringa) pui toarboretumi sa kasvaa u eita erilai ia. Pui to yreeni tä
(S. x henryi) on i tutettu hiljattain eri puolilta maata Ii ättyjen kantojen kokoeLma.
Myö aitoa unkarin yreeniä (S. josikaea),
joka on Suom a harvinainen, ka aa
nuorina tairnina. Unkarin yreeni eroaa
pui to yreeni tä iten, että en lehdet ovat
kapeat, tumman ihreät ja hy in kiiltävät,
ja kukat huomatta asti inertävämmät
kuin pui to yreenien. ielä nuoria o at
myö kaunii ti kukki at kiinan yreenit (S.
· x chinensis) joi ta on i tutettu iDiviolettija puna iolettikukkai et, Malmin hautau maalta Hei ingi tä Ii ätyt lajikkeet. Kiinan yreenin kukinnot mui tuttavat hiukan
piha yreenin kukintoja, mutta o at paljon
1
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puolesta, eikä kumpikaan kaipaa säännöl-

li iä hoitoleikkauksia. Sekä mustilanhor-

Likusterisyreeni (Syringa reticulata) kukkii
heinäkuussa viimeisenä syreeneistä. Kukin not ovat kennanvalkoiset ja hyvin suuret.
Näyttävää likusterisyreeniä voisi käyttää
puistoistutuksissa paljon nykyistä enemmän.
Valokuva Satu Tegel.

uurempia ja ilmavampia. Lähe puumaiet liku teri yreenit (S. reticulata) ovat jo
täy ikokoi iaja var inkin kukinnan aikaan
oikea nähtävyys. Liku teri yreeni kukkii
a ta heinäkuu a ja en kukinnot ovat
kermanvaikoi ia ja hyvin uuria.
Jo pui toon aapuu loppuke ällä tai alku y y tä Tamminiemen uunna ta ei
voi olla huomaamatta kukkivia horten ioita. Erityi e ti Mu tilan arboretum.i ta löydetty mu tilanhorten ia (Hydrangea paniculata ' Mu tila') ja kuutamohorten ia (H.
paniculata Praecox ') herättävät huomiota. Molemmat ovat kauniin pen asmai iksi
kehittyviä, ke kike ä tä lähtien kukki ia
alkokukkai ia pen aita. Syy horten ia ta
(H. paniculata Grandiflora') molemmat
lajikkeet eroa at pienempien kukintojen a

ten iasta että kuutamohortensiasta tulee
varma ti uo ittuja uutuuspen aita puistoihimme.
Kuusamien (Lonicera) laaja ta suvusta
Meilahde a kasvaa useita eri lajeja ja lajikkeita. Rusokuu aman sukuisia (L. tatarica -ryhmä) ovat tum.manpunakukkainen
ru okuu ama (KESKAS-457), punakukkainen , korkea sirokuusama L. x hella 'Mikael sekä valkokukkainen huntukuusama
(L x hella ' Dropmore'). Harvinaisempia
kuu amalajeja ovat voimaka kasvuinen
adunk'Uu ama (L. involucrata ' Satu') ja
kauka iankuu ama (L. caucasica) .
Myö hei i tä (Vihumum) kasvaa Meilahde a u eita meillä toi tai ek i vähän
käytettyjä mutta m.ielenkiintoi ia lajeja.
Villahei i (V. lantana) on meillä yksi käytetyimmi tä hei ilajeista, mutta tuholaisalttiina ei uinkaan para . Kiiltoheisi (V.
lentago) on rungolli ek i kehittyvä, nabkealehtinen ja täy in terve Ke ki-Suome a asti mene tyvä laji, jota on kasvanut
Helsingj sä uo ikym.meniä mene tyksekkäästi. Se kukkii uurin vaikoi in kukinnoin ja on näyttävä ekä ryhmissä että
yksittäi kasvina. Kiiltoheiden tavoin Pohjoi -Amerika ta ovat peräi in vähän käytetyt iitahei i (V. cassinoides), kiiltävälehtinen V. recognitum ja harvaka vuinen rotkoheisi (V. rafinesquianum). Perinteisestä
Jumipalloheide tä Meilahde a kasvaa kotimai ta kantaa oleva V. opulus ' Pohjan
eito'.
Meilahden pui toarboretumin yk inäi pen ai ta turkinpähkinä (Corylus colurna)
on yksi harvinai immi ta. Se on monirunkoinen ja lukui i ta runkovaurioi ta johtuen huonokuntoinen . Mant.Surianleppä
(Alnus manshurica) on Amurinmaalta tuotu leppäerikoi uu . Samoin Amurinmaalta
on peräi in keltakukkainen keltakotakuu ama (Weigela middendorffiana),joka
ei arjoi aliajako tealla ka upaikalla ole
pääs t oikeuksiin a. Kui aliaja aurinkoiella paikalla keltakotakuu ama kukkii pitkään uurin aaleankeltai in kellokukin.

1
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Meilahden puistoarboretumin
puut ja pensaat
NRO LOHKO

115
116
83
31
32
142
12
33
34
40
41
13
14
35
35
96

2
15
3
84
16
117
42

NRO LOHKO

X Abies sibirica, siperianpihta,
pichtagran
X Abies veitchii, japaninpihta,
fujigran
vn Acer platanoides, metsävaahtera,
skogslönn
III Acer tataricum, tataarivaahtera,
rysk1önn
III Acer tataricum subsp. ginnala,
mongolianvaahtera,Jinnalalönn
XIV Alnus incana (liusk ehtinen),
harmaaleppä, gråal
n Alnus manshurica,
"mantsurianleppä"
III Amelanchier spicata, isotuornipihlaja, häggrnispel, blåhägg
III Aronia x prunifolia, koristearonia,
slånaronia
IV Aronia arbutifolia, puna-aronia,
rödaronia
IV Aronia mitschurinii 'Viking',
mruja-aronia, bäraronia
n Berberis thunbergii, japaninhappomruja, häckberberis
n Berberis x ottawensis 'Superba',
hurrnehappomruja, holländsk
blodberberis
XIII Betula pubescens, hieskoivu,
glasbjörk
III
-»VIII Chamaecyparis pisifera,
bernesypressi, ärtcypress
1 Comus alba 'Gouchaultii',
keltakirjokanukka, gu1brokig
komell
1 Comus alba 'Kesselringii',
verikanukka, blodkomell
n Comus alba 'Sibirica',
korallikanukka, korallkomell
Comus alba subsp. stolonifera
'Fiaviramea', keltaoksakanukka,
gullkomell
vn Corylus avellana,
euroopanpähkinäpensas, hasse!
n Corylus columa, turkinpähkinä,
turkisk hasse!
X Cotoneaster dammeri var.
radicans, suikerotuhkapensas,
krypoxbär
IV Cotoneaster integerrimus,
kalliotuhkapensas, oxbär

43
138
17
18
106
107
118
97
44
45
119
46
47
85
86
36

72
73
74
98
108
37
38
38
76
77

~

IV Cotoneaster lucidus,
kiiltotuhkapensas, häckoxbär
II Crataegus douglasii,
mustarnrujaorapihlaja
II Crataegus grayana,
aitaorapihlaja, häckhagtom
n Crataegus x mordenensis 'Toba' ,
helmiorapihlaja, pärlhagtorn
IX Forsythia ovata (KESKAS-288, 463),
koreanonnenpensas, tidig forsythia
IX Forsythia avata, koreanonnenpensas, tidig forsythia
X Havupuuryhmä
VIII Hydrangea anomala subsp.
petiolaris, köynnöshortensia,
klätterhortensia
IV Hydrangea paniculata
' Grandiflora' , syyshortensia,
vipphortensia
IV Hydrangea paniculata 'Mustila'
(KESKAS-56), mustilanbortensia
X Hydrangea paniculata ' Praecox'
(KESKAS-278), kuutamohartensia
IV
- »IV Hydrangea heteromalla 'Xanthoneura' ( KESKAS-472), kiinanhortensia, rosenbortensia
vn Juglans ailanthifolia , japaninjalorcähkinä, japansk valnöt
vn Jug ans mandshurica,
mantsurianjalopähkinä,
mandsjurisk valnöt
III Juniperus Chlnensis-hybr. ' Mint
Julep', tarhakataja, kinesisk en
VI Juniperus communis, kotikataja,
en
VI Junipents horizontalis,
laakakataja, amerikansk kryJ?t!n
VI Larix decidua, euroopanlehllkuusi, europeisk lärk
VIII Larix gmelinii var. gmelinii,
dahurianlebtikuusi, dahursk lärk
IX Larix gmelinii var.japonica,
kurilienlehtikuusi, kurilerlärk
III Larix kaempferi, japaninlehtikuu i, japansk lärk
VI Larix p., lehtikuusi, lärk
III
- »VI Lanicera caucasica (KESKAS-56 1) ,
kaukasiankuusama
VI Lanicera involucrata ' Satu'
(KESKAS-587), sadunkuusama
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NRO LOHKO

56
57
78
79

NRO LOHKO

V Lonicera tatarica (KESKAS-457),
rusokuusama, rosentry
V Lonicera x bella 'Dropmore'
(KESKAS-571 ), huntukuusama
VI Lonicera x bella 'Mikael'
(KESKAS-541), sirokuusama
VI Lonicera x pseudochrysantha

4

I

143 XN
5
144 XN

(KESKAS-516)

148 XV Malus domestica, tarhaomenapuu,
äppelträd
48 IV Malus baccata, marjaomenapuu,
bärapel
49 IV Malus prunifolia, Siperianomenapuu, sibirisk apel
50 IV Malus sp., omenapuu, apel
51 IV Malus toringo var. sargentii,
marjaomenapensas, bukettapel
135 XI Pensasruusut, buskrosor
135 XV
-»58 V Phellodendron amurense,
korkkipuu, korkträd
59 V Philadelphus coronarius 'Aureus'
(KESKAS-<i83), pihajasmike,
luktschersmin
60 V Philadelphus x lemoinei
(KESKAS-1, 500), pikkujasmike,
småblomrnig schersmin
52 IV Philadelphus lewisii 'Waterton'
(KESKAS-<i45, 647), tähtijasmike
61 V Philadelphus pubescens
(KESKAS-469), hovijasmike,
kungsschersmin
62 V Philadelphus sp. (KESKAS-<i37),
jasmike, schersrnin
63 V Philadelphus tenuifolius
(KESKAS-<i90), "amurinjasmike"
134 XII Picea abies, metsäkuusi, gran
134 XI
-»132 XI Picea abies f. aurea, "litin
kultakuusi"
127 XI Picea abies f. aurea, "Kesälahden
kultakuusi"
133 XI Picea abies f. aurea, "Kuhmoisten
kultakuusi"
130 XIII Picea abies f. virgata, käärmekuusi
-))130 XI
129 XI Picea abies -muotoja, "pieni
kääpiökuusi"
131 XI Picea abies -muotoja, "pitkä
kääpiökuusi"
131 XII
-»128 XI Picea abies -muotoja, "Sampolan
pallo"
109 IX Picea pungens, okakuusi, blågran
110 IX Pinus mugo, vuorimänty, bergtali
111 IX Pinus mugo subsp. uncinata,
alppimänty

145 XN
6 I
136 XI
146 XN
147 XN
112 IX
113

IX

64

V

53

IV

54
120

IV
X

65

V

19

II

87 VII
88 VII
89 VII
99 VIII
20

II

21

II

121

X

22

II

122
123
23

X
X
II

124

X

125

X

Populus alba 'Nivea' , hopeapoppeli, silverpoppel
Populus balsamifera 'Elongata',
palsamipopkli, balsampo~pel
Populus ba samifera 'Na e',
nallenpoppeli
Populus nigra ' Plantierensis',
englanninpyramidipoppeli
Populus sp., poppeli, poppel
Populus suaveolens ' Pyrarnidalis ',
kartio&sppeli
Popu us tremula, haapa, asp
Populus x canadensis
' Regenerata', kanadanpoppeli,
kanadapoppel
Populus x canadensis ' Rohusta',
kanadanfaoppeli, kanadapo~el
Potentil a Fruticosa-hybr. ' oldfinger', pensashanhikki, fingerört,
tok
Potentilla Fruticosa-hybr. 'Mount
Everest', pensashanhikki,
fingerört, tok
Prunus avium, imeläkirsikka,
sötkörsbär, få~elbär
Prunus pensy vanica, pilvikirsikka, amerikanskt häggkörsbär
Prunus spinosa, oratuomi, slån
Prunus tomentosa, nukkakirsikka,
luddkörsbär
Pterocarya rhoifolia, japaninsiipipähkinä, japansk vingnöt
Quercus robur, metsätammi,
skogsek
Rhododendron 'Cunningham's
White', valkoalppiruusu
Rhododendron schlippenbachii,
kuningasatsalea, koreansk azalea
Rhododendron sp., atsalea, azalea
Ribes alpinum, taikinamarja,
degbär, måbär
Ri es alpinum ' Schmidt', taikinamarja, degbär, måbär
Ribes aureum, kultaherukka,
gulbip
Ribes niveum (KESKAS-4),
lumiherukka, vit taggrips
Ribes sanguineum,
ruusuherukka, rosenrips
Rosa Gallica-hybr.
Rosa nitida, nukkeruusu, dockros
Rosa rugosa, kurttulehtiruusu,
vresros
Rosa virginiana, kiiltoruusu,
g1ansro
Rosa x harisonii, harisoninruusu,
gul pimpinellro
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NRO LOHKO

NRO LOHKO

95 vn Spiraea x multijlora " Kaleva"

39 III Rubus caesius, sinivatukka,
80 VI
137 XIll
24 II
7
8
9
11
55

1
1
1
1
IV

25

II

26

II

JO

90 vn
27

II

91 VII
92 Vll
28

II

67 V
114 IX
93 VII
66

V

94

vn

29

II

blåhallon
Rubus odoratus, tuoksuvatukka,
rosenhallon
Salix caprea, raita, sälg
Salix daphnoides, härrnäpaju,
daggvide
Salix hastata ' Wehrhahnii ',
sveitsinpaju, engadinvide
Salix pentandra, halava, jolster
Salix purpurea, punapaju, rödvide
Salix viminalis, koripaju, korgvide
Salix x rubens, kujapaju, grönpil
Sorbaria sorbifolia, viitapajuangervo, rönnspirea
Sorbus aucuparia, koti pihlaja,
rönn
Sorbus intermedia, ruotsinpihlaja,
oxel
Spiraea alba var. latifolia
(KESKAS--279), kaljupajuangervo,
bredbladig spirea
Spiraea Billiardii-hybr.,
rusopajuangervo, klasespirea
Spiraea chamaedryfolia var.
jlexuosa (KESKAs-668)
Spiraea chamaedryfolia var.
ulmifolia (KESKAS-606),
lumiangervo, snårspirea
Spiraea ' Grefsheirn', norjanangervo, norsk brudspirea
Spiraea humilis, arnurinangervo
Spiraeajaponica 'Froebelii',
ruusuangervo, rosenspirea
Spiraea nipponica (KESKAs-656),
piianangervo, girlandspirea
Spiraea media (S. sericea),
taiganvirpiangervo
Spiraea trichocarpa, koreanvirpiangervo, koreansk spirea
Spiraea trilobata, siperianvirpiangervo, sibirisk spirea

81
68
69
126
70
71
75
JOO

101
102
103
138
139
30
140
141
104
105

•

(KESKAS-88), sulhasangervo
VI Symphoricarpos albus var.
laevigatus, valkolurnimatja, snöbär
V Syringa josikaea (KESKAS--211 ),
unkarinsyreeni, ungersk yren
V Syringa Josikaea-hybr. (KESKAs17, 98,212.268, 272, 332), unkarinsyreeniriste{;'miä
X Syringa Re exa-hybr., nuokkusyreeni, hängsyren
V Syringa reticulata, likusterisyreeni, ligustersyren
V Syringa X chinensis (KESKAS--327,
802), kiinan yreeni, parksyren
V Syringa x henryi, puistosyreeni,
norrlands yren
VIII Taxus cuspidata, japaninmaijakuu i, japansk idegran
VIII Taxus x media, kartiomarjakuusi,
hybrididegran
VIII Thuja occidentalis, kanadantuija,
tuja
VIII Tsuga heterophylla,
lännenhemlokki, västamerikansk
hemlock
XIll Vibumum cassinoides, viitaheisi
Vibumum lentago ( KESKAS- 52),
kiiltohei i, glan olvon
n Vibumum opulus 'Pohjan eito'
(KESKAS--1 ) , lumipallohei i,
snöboll bu ke
XIll Vibumum rafinesquianum
(KESKAs-614), rotkoheisi
XIll Vibumum recognitum,
hammashei i, tandolvon
VIII Weigela middendorffiana,
keltakotakuu ama, gulblommigt
prakttry
VIII Weigela-hybr. cv. ?, tarhakotakuusama, trädgårdsprakttry

xrn
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Puistoarboretumin ruusukokoelma
Satu Tegel

M

eilahden puistoarboretumin ruusukokoelma on yksi Helsingin puistojen harvoista erikoiskokoelrnista. Arboreturniin on vuodesta 1991 lähtien istutettu
lähes 100 pensasruusu lajiketta. Muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta ruusut on istutettu muista istutuksista erilleen puiston
pohjoisosaan ns. uudelle puolelle. Ruusualueella kasvaa sekä vanhoja että uusia
pensasruusulajikkeita, mutta painopiste on
vanhoissa lajikk:eissa. Tarkoituksena on
esitellä meillä vähän käytettyjä mutta mahdollisesti käyttökelpoisia pensasmaisia
ruusuja. Meilahdessa ovat saaneet oman
paikkansa myös puisto-osaston oman ruusulisäyksen tulokset, kokoelma kestäviä,
puistoistaja pihoilta lisättyjä vanhoja pensasruusuja. Ryhmäruusuja ei puistossa ole.
Ruusukokoelman hoitoon osallistuu puisto-osaston lisäksi Suomen Ruususeuran
vapaaehtoisia jäseniä.
Ruusut on pyritty istuttamaan niin, että
jokaista voidaan tarkastella läheltä. Pensaita on istutettu 1-5 kpl!lajike. Lajikkeet
on ryhmitelty lajin tai historiallisen taustan
perusteella.

1 ja 2. Eurooppalaiset historialliset
ruusut
Vanhimmat vielä viljelyssä olevat ruusut
ovat olleet tunnettuja ajanlaskumme alusta
lähtien. Ns. historiallisiksi ruusuiksi katsotaan ennen vuotta 1867 tunnetut ruusut.
Vuotta 1867 pidetään taitekohtana "vanhojen" ja " uusien" ruusulajikkeiden välillä, koska silloin tuli markkinoille ensimmäinen teehybridi. Teeruusuista vähitellen
kehitetyt jatkuvakukintoiset mutta huomattavasti aremmat ryhmäruusut ovat sittemmin syrj äyttäneet " vanhat" pensasruu-

sut, jotka ovat yleensä isokasvuisiaja kestäviä, mutta kukkivat vain kertaalleen kesällä. Menneitten vuosisatojen ruusut ovat
yli sadan vuoden hiljaiselonjälkeen tulleet
uudestaan suosioon useissa Euroopan
maissa.
Eurooppalaisten ruusujen ryhmissä on
kahdeksaan keskeiseen lajiryhmään kuu·luvia lajikk:eita. iistä parhaiten ovat menestyneet neidonruusut ja ranskanruusut
Ranskanruusuista ovat kauniita mm. ikivanha apteekkarinruusu (' Officinalis') ja
kirjavakukk:ainen ' Versicolor' . Bourboninruusut ja remontanttiruusut ovat osoittautuneet aroiksi.

3. Kurtturuusut (Rosa rugosa)
Kurtturuusujen ryhmässä kasvaa toistakymmentä kurtturuusulajiketta. Ryhmän
ruusut antavat hyvän käsityksen siitä, miten vaihteleva ja monipuolinen kurtturuusulajikkeisto on. Kukkien väri vaihtelee
valkoisesta ja keltaisesta tummanpunaiseen, kukkien koko ja muoto vaihtelevat
suuresti, kukinta-aika on yleensä pitkä ja
useimmilla lajikkeilla on komeat oranssinpunaiset kiulukat. Kurtturuusuryhmässä
kasvaa sekä 1800-luvun että 1900-luvun
lajikkeita.

4. Juhannusruusut (pimpineUaruusut)
Juhannusruusut olivat 1800-luvun Euroopassa hyvin suo ittuja. Lajikkeita jalostettiin 1800-luvun alussa varsinkin Skotlannissa, 1800-luvunjälkipuoliskolla Pietarin
lähellä ja tällä vuosisadalla Saksassa. Omien juhannusruusujemme arvellaan olevan
itäistä perua.
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Meilahden juhannusruusuryhmässä on
sekä kotimaisia että länsieurooppalaisia lajikkeita. Kotimaisia kantoja on viisi, kaksi
keltaista, kaksi punaista (suviruusu ja papulanruusu) ja perinteinen kerrannaiskukkainen valkoinen. Toiset viisi juhannusruusulajiketta ovat keskieurooppalaisia.
Niistä englantilainen 'Stanwell Perpetual'
on muista juhannusruusuista poiketen jatKellertäväkukkaiset
kuvakukintoinen.
'Friihlingsgold' ja 'Friihlingsduft' ovat uudehkoja vuosilta 1937 ja 1949 peräisin
olevia juhannusruusuristeymiä, jotka eivät
tosin näytä lainkaan juhannusruusulta.
5. Helsingin "omat" pensasruusut
Tässä ryhmässä kasvaa hyvin monenlaisia
ruu uja, joille on yhteistä se, että ne ovat
koko Suomessa harvinaisia ja lisätty itse
vanhojen helsinkiläisten puistojen pensaista. Monet ruusuista ovat kasvaneet
vuosikymmeniä paikallaan ja ovat osoittautuneet sitkeiksi ja ilmastollisesti kestävik i. Useimpien ruusujen tausta on epäselvä, ja niille on annettu löytöpaikan mukaan lajikenimi. Monia näistä ruusui ta ei
todennäköisesti kasva muualla Suomessa.
Ryhmässä on neljä keltakukkaista ruusua,
joista juhannusrwusuja muistuttavat yksinkertaiskukkaiset "Linnanmäen Kaunotar"
ja "Hesperia". 'Agnes' on vuosisadan alusta peräisin oleva vaalean keltakukkainen
Keltakukkaisista
kurtturuusuristeymä.
löydöistä kenties mielenkiintoisin on kerrannai kukkainen, hyvin kestäväksi o oittautunut "Aurora".
6. Neidonruusut (Rosa alba)
Neidonruusut ovat historiallisista ruusuista tunnetuimpia. Niitä on viljelty mahdollisesti jo Rooman valtakunnan aikoihin.
Neidonruusut ovat kestäviä ja isokasvuisia
pensaita, joille on luonteenomaista kukkien vaalea väritys ja miellyttävä tuoksu .
Suomesta on löydetty useita ke täviä
vanhoja neidonruusukantoja. Meilahden
neidonruusujen ryhmään on istutettu ekä
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näitä vanhoja kotimaisia, nimettömiä neidonruusukantoja että Ke ki-Euroopassa
yleisesti myynni ä olevia, tunnettuja neidonruusulajikkeita. Tunnetuimpia neidonruusulajikkeita on 'Maiden 's Blush' joka
on tunnettujoeunen vuotta 1550. Kotimaisista kannoista parhaita on Tertin kartanosta Mikkelin läheltä li sätty vaaleanpunakukkainen neidonruusu, joka saattaa olla
juuri 'Maiden's Blush'.

7. Vanhat kotimaiset pensasruusut
Ryhmässä kasvaa puisto-osastolla itse lisättyjä "talonpoikai ruusuja",joiden viljelyhistoria Suome sa ulottuu viime vuosisadalle. Tämän ryhmän ruu ut ovat juuri
niitä vanhoja lapsuusmuistoja, kestäviä,
kauniita "mummon ruusuja", joita nykyään ei tahdo mistään enää saada. Monet
tämän ryhmän ruu uista ovat tyypillisiä
juuri Suomessa, eikä kaikkia niistä edes
tunneta muissa mai a.
Juhannusruusui ta yleisimpiä ovat valkokukkainen 'Plena' ja punakukkainen suviruusu. Vanhoi a i tutuksissa yleisiä
ovat valamonruusu (Rosa ' Splendens') ja
vaalealehtinen, ihanasti tuoksuva mustialanruusu (Rosa ' Minette'). Karmiininpunakukkainen kirkonruu u (Rosa 'Francofort') on saanut nimensä iitä, että sitä
on aiemmin käytetty erityi esti hautausmailla. Metsäruusun kerrannai kukkaiset
muodot mökinruu u ja tornionlaaksonruusu ovat ylei iä Ke ki- ja Pohjoi -Suomessa. Vantaalainen neidonruu u (Rosa alba)
ja sammalruusu (R. Mu co a-hybr.) edu tavat lähinnä vanhojen kartanoiden ruu uvalikoimia. Han aruu ua mui tuttaa alunperin venäläinen ' Pohjolan Kuningatar'.
VihtiJäinen "Olkkalanruu u" on esimerkki
pienialai esta paikalli kanna ta, jonka kaltaisia Suomesta löytyy lukemattornia eri
paikkakunnilta. Karjalanruusu (Rosa acicula ris) on Suome a luonnonvarainen,
mutta itä on käytetty vanhastaan myö
koristepen aana.
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8. Kartanoruusut (Rosa centifolia)
Kartanoruusut ovat neidonruusujen tavoin
suosittuja vanhoja ruusuja. Kartanoruusut
ovat meillä hieman neidonruusuja arempia, mutta eri puolilta Etelä-Suomea löytyy vanhoja kestäviä kartanoruusukantoja.
Yhteistä kaikille kartanoruusuille on hiukan rento kasvutapa ja kukkien voimakas
kerrannaisuus: terälehtiä saattaa tieteellisen nimen mukaisesti olla satakunta. Kartanoruusuihin luetaan myös ns. sammalruusut (R. Muscosa-hybr.) , joiden kukkaperissä, verholehdissä ja joskus lehdissä
kasvaa tuoksuvaa, sammalmaista nukkaa.
Meilahden kartanoruusujen ryhmässä
kasvaa sekä vanhoja kotimaisia kantoja
että tunnettuja eurooppalaisia lajikkeita.
Kotimaiset kartanoruusut ovat peräisin
Vantaalta ja Helsingistä.

Norjanruusu (Rosa 'Hurdal') on Norjasta
löytynyt mielenkiintoinen pensasruusu. Se on
hyvin voimakaskasvuinen ja kukkii aikaisin,
jo kesäkuussa. Kukat ovat kauniit, vaalean
ruusunpunaiset. Valokuva Pentti Alanko.

Rosa "Hesperiaksi" on nimetty eräs Helsingistä löytynyt tuntematon pensasruusu. Se
muistuttaa leltdistöltäänja kasvutavaltaanjultannusruusuja, mutta kukat ovat kirkkaan
keltaiset, yksinkertaiset. Valokuva Satu Tegel.

Ranskanruusuilzin kuuluva ' Versicolor' (eli
'Rosa Mundi') on erikoinen, satoja vuosia
vanha kirjavakukkainen ruusu. Se on yksivärisen apteekkarinruusun (Rosa gallica 'OfficinaJis') värimuunnos. Valokuva Satu Tegel.

•
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Meilahden puistoarboretumin pensasruusut
p

1
75

NRO RUUSU·
ALUE

LAJI/ LAJIKERYHMÄ

LAJIKE, VUOSILUKU, SUOM. NIMI, RUOTS. NIMI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

acicularis
alba & Alba-hybr.

centifolia
Muscosa-hybr.

karjalanruusu, finnros
'Celestial' (ennen 1800), neidonruusu, jungfruros
'Chloris' ~1835) , _, _
'Felicite armentier' (1835) , _, _
' Kön~in von Dänemark' (1 826), - » :Mai . en ' ~ Blush' (ennen 1550), _, _
Max1ma , _,_
'Mme Plantier' (1835), _,_
'Suaveolens (ennen 1750),
"Hesperian kanta" K-854, _, _
"Kaisaniemi" K-857, - » "Tertin Kartano" K-833, _,,_
'Mme Legras de St. Germain' (1846), - » "ToukoniJ~' K-227, kanadanruusu
'Coupe d' ebe' ~ 840~, bourboninruusu
'Great Westem' 1838 , - »'Louise Odier' (1 51) , _, _
'Mme Isaac Pereira' (1881), _, _
'Common Moss', sammalruusu, mossros
'Cristata' 8820), kartanoruusu, centifolieros
'Eugenia uinoisseau' (1864), sammalruusu, mossros
'Henri Martin' (1863), _, _
'Major' , kartanoruusu, centifolieros
'Aiba', sammalruusu, mossros

centifolia

' uits de Youn~ (1845), _ , _
'Parvifolia' (16 ), kartanoruusu, centifolieros

7
2
6
2
2,6
2, 6
2,6
2
2,6
6
6
6
6
5
4
1
1
1
1
1
1
1, 8
8
8
1' 8
1
1

blanda
Bourboniana-hybr.

Muscosa-hybr.
centifolia
Muscosa-hybr.

~ESKA~7),

•

- »-
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1
1
8
8
8
2, 4
2
4
4
2
2, 4
2, 4
1
7
4
4
2, 4
4
2, 4
2, 4
2
4
2
2
2
2
4
7
7
4
4
4, 7
4
4
4, 7
4
4
4
4
5
4, 5
4, 5
3
3, 5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3, 5
3, 5
5
3, 5
4
2
7
4
4, 7
7
6

LAJI/ LAJIKERYHMÄ

LAJIKE, VUOSILUKU, SUOM. NIMI, RUOTS.NIMI

centifolia
Muscosa-hybr.
centifolia

'Provence Bergsoe', kartanoruusu , centifolieros
'Shailer's White Moss' (1810), sammalruusu, mossros
"Rahatie" K-840, kartanoruusu, centifolieros
"Tä titorninkatu" K-845, _, _
"Vaarala" K-842, _,,_
'Celsiana' (ennen 1750), damaskonruusu , damascenerros
'Duchesse de Rohan ' (ennen 1880),
'Leda' (ennen 1827), _, _
'Mme Hardy' (1832), _, _
'Rose de Rescht', _, _
'Trigintipetala' (ennen 1850), _, _
'York and Lancaster' l1551~, _, _
'Empress Jose~h i ne' 1820
'Francofort', kir onruusu, kyrkogårdsros
'Anais Se~ales ' (1837), ranskanruusu , provinsros
' Co~lica a'
_, _
'Du aitre d1Ecole' (1800-lukui _, _
'Duchesse d'Angouleme' (182 ), _, _
'Officinalis' dennen 1240), apteekkarinruusu , apotekerros
:Rosa M ~ n i', ranskanruusu , provinsros
Tuscany , _, _
ki inankeltaruusu, kinesisk gulros
'Captain Hayward' 893), remontanttiruusu
'Magna Charta' (18
'Mrs John Laing' ~188
'Ulrich Brunner Fi s' (1 81) , _, _
'Raubritter' (1936)
'Foecundissrma', mökinruusu, bukettros
'Tornedal', torn ionlaaksonruusu, tornedalsros
'Nevada' (1927)
'Mount Everest
'Piena' (KESKA5-72~ ,~uhannusruusu , pimpinellros
'Fruhlingsduft' (19 9
' Fruhlings~old ' (193 ~
'Poppius' KESKA5-271 , suviruusu
'Red Nelly (1930)
'Staffa' ~KESKAS-il2~]' {1apulanruusu
'Stanwe 1Perpetu ' 1837)
'Williamlll'
"Aurora" {KESKAS-il16)
"Hesperia" (KESKA5-267)
"Linnanmäen Kaunotar" (KESKAS-686?
'Belle Poitevine' (1894), kurtturuusu ajike
'Aflnes' (1900), _,_
'B anc Double de Coubert' t 1892~, _, _
'Conrad Ferdinand Mayer' 1897 , _, _
'F.J. Grootendorst' (1918), neilikkaruusu
'Hansa' (1905{, hansaruusu
'Jens Munk' ( 974), kurtturuusulajike
'Mme Georges Bruant' ~1887), _, _
'Pink Grootendorst' (19 33, neilikkaruusu
'Pohjolan Kunin~atar' ~ 8 0-luku), kurtturuusulajike
'Roseraie de L' ay' (1 01 ), _, _
'Rote Max Graf, _, _
'Schneezwerg' (1912), - » "Katri Vala" (KESKAs-225), _, _
"Rudolf (KESKAS-il17) , _, _
KESKA5-234, keijunruusu , dockvresros
KESKAs-so7, neuvoksenruusu
'Cuthbert Grant' ( 1967~
'Hurdal', norjanruusu, urdalsros
'Minette', mustialanruusu , nordisk ros
'Morden Centennial' (1980)
"Oikkala", "olkkalanruusu"
' ~l endens ', valamonruusu
" elsingin pitäjän kirkko" K-849, neidonruusu, jungfruros

Damascena-hybr.

Francofurtana-hybr.
Gallica-hybr.

hu~onis

"hy rida bifera"

(macrantha)
majalis
Moyesii-hybr.
Pendulina-hybr.
~impinellifolla

impinellifolia-hybr.

Rugosa-hybr.

x rugotida
x spaethiana

Gallica-hybr.
Alba-hybr.

96i _,_
2· _,_

II
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Meilahden puistoarboretumin kehittäminen
Pentti Alanleo

eilahteen vuonna 1967 perustettu arboretum on toistaiseksi melko huonosti suuren yleisön ja puuharrastdjien tuntema. Arboretum on kuitenkin koko ajan
parantunut ja laajentunut ja sinne on istutettu uusia kasveja. Melko vähällä vaivalla
siitä voidaan kehittää kiintoisa puuvartisten kasvien kokoelma.
Tähän asti arboretumiin on istutettu erilaisia puita ja pensaita monista eri suvuista.
Näin on aatu aikaan vaihtelevia näkymiä
alueen eri osiin. Nyt olisi aika käydä lajisto
läpi ja katsoa, mitä oleellista sieltä puuttuu.
Koska alueen koko on rajoitettu , olisi syytä
keskittyä valikoitujen puu- ja pen assukujen esittelyyn, ilman että yritettäisiin istuttaa kaikkia mahdollisia lajeja. Onnek i arboreturnista on vähennetty sinne aikoinaan
istutettuja laaja-alaisia yhden lajin tai lajikkeen istutuksia ja tilalle on istutettu monilajisia ryhmiä. Tätä suuntausta kannattaa
jatkaa. Esimerkiksi pensaskanukkaryhmästä voisi vähentää korallikanukkaa ja
istuttaa sen tilalle eräitä meillä puistoissa
ja puutarhoissa tavattavia kanukkalajeja ja
-lajikkeita. Tästäkään suvusta ei ole kattavaa meikäläistä valikoimaa yhteen paikkaan istutettuna, vaikka lajeja ja lajikkeitakaan ei ole kovin montaa.
Jo 1988 puulajipuistotyöryhmä esitti arboreturnin laajentamista. On valitettavaa,
että lähei en kallioisen mäen rinteille on
metsäosaston toimesta istutettu met äkuusta (Picea abies), vaikka näin kaupunkimai e sa ympäri tössä voitaisiin pui temetsissä käyttää huomattavasti monipuolisempaa puuvalikoimaa. Istutetut kuu et
voidaan vielä poistaa esimerkiksi myymällä ne kaupunkilaisille joulukuusik i. Met-

M

säalueesta voisi kehittää sopivia puu- ja
pensaslajeja käyttämällä mielenkiintoisen
metsäpuiston (woodland garden), jollaisia
Suomessa on toistai eksi valitettavan vähän.
Ulkomailla on tavalli ta, että jostain
kasviryhmästä kiinno tuneet ihmiset alan
järjestönsä kautta hoitavat tai auttavat
puistojen hoidossa. Meilahden puistoarboretumissa sopivia yhteistyökumppaneita
olisivat esim. Dendrologian Seura ja Suomen Ruususeura. Suomen Ruususeura onkin saamassa arboretumin ruusuistutusten
lähelle oman työkalulaatikkonsa,ja keväise tä ruusujen leikkaukse ta ollaan tekemäs ä puisto-o a ton ja Ruu u euran yhtei tä talkootapahtumaa. Tällainen toiminta peru tuu vapaaehtoi een työhön ja tapahtuu puisto-osaston valvonnassa. Tällä
tavalla voidaan tulevai uude a aada
muuallakin aikaan huomattavia säästöjä
viheralueiden hoido a.
Meilahden puistoarboretum on jo nyt
herättänyt melkoista kiinnostusta alueen
löytäneiden alan harrastajien piirissä.
Myös puistoa virkistykseen käyttävät arvo tavat pui toa en rauhalli uuden vuoksi. Puisto on hyvien liikenneyhteyk ien
varrella, mutta kuitenkin riittävän 'sivussa' pysyäkseen rauhalli ena. Pui toarboretumista aadaan melko vähällä vaivalla ja
vuotuisilla ku tannuk illa mielenkiintoinen dendrologinen nähtävyy . Toiminnan
on kuitenkin oltava uunnitelrnalli ta ja
alueelle istutettava laji to on tarkkaan harkittava. Uu ia istutuksia harkittae a olisi
hyvä uunnitella e im. erilai ia havaintoistutuksia joi a nähtäi iin pen a -ja puui tutusten käyttötapoja.
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Summary

A

rboretum Meilahti is si tuated in the Westero part of Helsinki near the popular outdoor recreation area of Seurasaari and the Helsinki City Art Museum. The arboretum is
owned by the Helsinki City Park Di vision and
was laid out in 1967. The area is small , about
three hectares in extent in a parklike setting.
There are about 140 species or cu1tivars of
woody p1ants in the arboretum and a collection
of a hundred or so shrub rose cultivars that have
been planted since 199 1. The plants in the
arboretum are labelled.
Most of the trees and shrubs in the arboretum
represent species widely used in amenity
plantings. The shrub roses are mostly classic old
roses and typical Finnish traditionai roses, e.g.
white and pink Bumet roses (Rosa pimpinellifolia ' Piena' and ' Poppi us').

The fi nest trees in the arboretum are larches
(Larix), walnuts (Juglans) and poplars (Populus). Perhaps the most beautiful trees are Japanese wing-nuts (Pterocarya rhoifolia) and
Amur cork-trees (Phellodendron amurense)
which are usually regarded as being too tender
for Finland. Among the most promising of the
less common shrubs are Hydrangea paniculata
' Mu tila', Amur lilac (Syringa reticulata),
Sheep-berry (Vibumum lentago) and Philadelphus lewisii 'Waterton ' .
Arboretum Meilahti is an excellent park for
school pupils and other people interested in
acquainting themselves with trees and shrubs.
For those who are interested in clas ic roses
Arboretum Meilahti is presentl y one ofthe few
places in Finland where the old and traditionai
varieties are displayed.

SUOMEN PUU- JA PENSASKASVIC
2., uudistettu painos

Suomen puu- ja pensaskasvio

Leena HOmet·Ahti

Annikki Po1m#m

Pentti Afonko

Peter M.A. Tigerstedt

Täysin kotimainen puuvartisten
kasvien määritys- ja käyttöopas
esittelee noin 1200 kasvilajia,
-rotua, -muotoa tai -lajiketta eli
kaikki Suomen luonnonvaraiset ja
useimmat viljellyt puut, pensaat,
varvut ja puuvartiset köynnökset.
Siinä on yli 900 korkealaatuista
piirroskuvaa kasveista ja noin 1400
kartaketta niiden levinneisyydestä
ja viljelystä . Tässä Dendrologian
Seuran julkaisemassa kirjassa on
373 sivua ja sen hinta on 230 mk
(seuran jäsenille 185 mk) +
toimituskulut 40 mk (postiennakolla). Hintoihin sisältyy
arvonlisävero 12%. Kirjan voi tilata
osoiteella : Kirsi Koponen ,
Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki.
Suomen puu- ja pensaskasvie on
saatavana myös kirjakaupoista .
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja
-pensaat XI. Ruusukasveja
Henry Väre

Yäre, H. 1995: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat XI. Ruusukasveja.
(Culti vated trees and shrubs ofthe Oulu City Area. XI. Some Rosaceae).- Sorbifolia
26(2):89-101. ISSN 0359-3568
This article continues a series in which trees and shrubs culti vated in the centre ofOulu
(65' , Ostrobothnia ouluensis) are introduced. Cotoneaster lucidus is commonly
planted in Oulu, having been culti vated since the 1950's. C. inregerrimus is very common today , and it has been in cultivation since the 1890's. C. scandinavicus, a recentl y
described Cotoneasterand the only native in Finland, has obviously not been culti vated
in Ou lu.
Craraegus grayana was planted for the first time in the 1880's, C. sanguinea in tbe
1890' , C. submol/is in the 1920's and Black Hawthom (C. douglasil) in 1932. These
hawthoms have proved hardy in Oulu, but only C. grayana is common. C. submol/is
is very rare. C. ch/orosarca and C. x mordenensis 'Toba' have been in cultivation only
since the beginning ofthe 1990' s. ln addition Common Hawtbom (C. monogyna) and
Midland Hawthom (C. laevigata) have been tried a few times, but apparentl y these are
not hardy.
Since the taxonomy of Aronia is confused, the hi tory of culti vation at the species
level i unknown , although it is obvious that also old Aronias were A. x prunifolia. The
first aronia bushes were planted in the beginning of the 1900' s. Today A. x prunifolia
is mo t commonJy cultivated, aJthough it is encountered ratherseldom.ln addition there
are some shrubs considered to represent A. mitschurinii. A. arbutifolia and A. melanocarpa are not growing in Oulu. The Flowering Raspberry (Rubus odoratus) has been
in cultivation si nce the 1890's. lt has proved hardy in Oulu and is fairly common. The
genus Prunus includes two native species in Finland, Bird Cherry (P. padus) is common
in most of Finland and is aJso sometimes planted in Oulu. Blackthom (P. spinosa),
nati ve in the southwestero archipelago ofFinland, is not used for omamentaJ purposes
in Oulu. Choke Cherry (Prunus virginiana) was planted for the first time in the
beginning ofthe 1900's, Pin Cherry (P. pensylvanica) in the1950's and Arnur Chokecherry (P. maackii) towards the end of 1980's. These are hardy in Oulu, but not
common. Only Pin Cherry grows in severaJ parks. DwarfCherry (P. cerasus) and Wild
Pluni (P. domestica) have been in cultivation aJmost exclusively in private gardens.
The following culti vars have been rarely planted : P. virginiana ' Schubert' and P. padus
'Colorata'.

Henry Väre, Kometimie 24, 90630 Oulu.

Artikkeli on jatkoa Sorbifoliassa vuonna
1990 alkaneelle kirjoitussarjalle Oulun koristepuistaja -pensaista (Väre 1990). Tuhkapensaat (Cotoneaster) ovat Oulun yleiimpiä koristepensaita. e ovat täysin kestäviä (Toi vonen 196lb, Martikainen
1985bc, 1986), jo alkuperä valitaan oi-

kein (Martikainen 1985b). Ke kieurooppalaista "euroopantuhkapensasta" ( C. integerrimus) on viljelty Oulussa jo vuosisadan vaihteen molemmin puolin, mutta kiiltotuhkapensasta ( C. Lucidus) vasta 1950luvulta lähtien. Pohjoismai sa luonnonvaraista kalliotuhkapensa ta ( C. scandinavi-
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cus; Hylmö 1993) ei ilmeisesti kasva Oulussa 1890-luvulta alkaen (Elfving 1897,
lussa. Aitaorapihlajaa (Crataegus graya- . Anonyymi 1900, Parvela 1930, 1932).
na) on istutettu 1880-luvulta, siperianoraVanhimmat näytteet (Oulun yliopiston
pihlajaa (C. sanguinea) 1890-luvulta lähkasvimuseo, OULU) on kerätty oululaisista puistosta vuosina 1910 (Kyrö), 1927
tien ja mustamarjaorapihlajaa (C. dougla(Lumme) ja 1929 (A. L. Niinimäki). Oulussit) todennäköisesti ensi kerran vuonna
sa kalliotuhkapensaasta käytettiin varhem1932. Iso-orapihlajaa (C. submollis) istumin nimeä tuhkapuu (Anonyymi 1900).
tettiin mahdollisesti jo 1920-luvulla seReino Toivosen tultua Oulun kaupungin
naattori Castrenin huvilalle Tuiraan. Uupuutarhuriksi 1950-luvulla, "euroopantuhdempia, 1990-luvun alussa istutettuja, ovat
kapensasta" ryhdyttiin istuttamaan kauidänorapihlaja (C. chlorosarca) ja helmipunkiin monin paikoin. "Euroopantuhkaompihlaja (C. x mordenensis 'Toba'). Näpen as" kasvoikin vuonna 1985 14:ssa
mä orapihlajat ovat Oulussa kestäviä, to26:sta tutkitusta puistosta ( okelainen
dennäköisesti uudetkin lajit. Aronioita
1988). "Euroopantuhkapensas" on hyvin
(Aronia), ilmeisesti luumuaroniaa (A. x
prunifolia), on kasvatettu 1900-luvun
tavallinen myös muilla viheralueillaj a katujen varsilla. Sitä kasvaa esim. linja-autoalusta alkaen. Oulussa kasvatetaan mahdollisesti myös marja-aroniaa (A. mitschua eman luona betonipenkissä Ratakadun
varrella, yliopistollisen keskussairaalan,
rinii). Aroniat ovat Oulussa kestäviä. KesKontinkankaan, Peltolan ja Tuiran sairaatävä tuoksuvatukka (Rubus odoratus) on
loiden piha-alueilla ja Intiön hautausmaalkasvanut Oulussa 1890-luvulta alkaen,
la uuden kappelin ympäristössä. Maikkukuitenkaan se ei kuulu yleisimpiin koristelassa Mäystientien varrella kasvoi "euroopensaisiin. Virginiantuomea (Prunus virpantuhkapensas", joka oli vartettu noin
giniana) on istutettu Ouluun ensi kerran
metrin korkuisen pihlajan nokkaan, josta
1900-luvun alussa, pilvikirsikkaa (P. pensen oksat lamo ivat sateenvarjon malli se sylvanica) 1950-luvulla ja tuohituomi (P.
ti. Samanlainen varte ka voi vuonna 1994
maackit) noin vuonna 1988. Nämä kirsikat
Piki aaressa Pajakadun varrella (kuva 1).
ja tuomet ovat kestäviä, mutta harvinaisia.
Mäystintien pensa on jo kuollut. "Euroopantuhkapen a on Oulu sa kestävä ja
Cotoneaster integerrimus,
sen punaiset marjat kori tavat syksyisin
''euroopantuhkapensas''
muuten melko värittömiä oululaispuistoja
(kuva 2). Alakestiiän arboretumissa LiLajista C. integerrimus on hiljan erotettu
mingassa kasvatetaan myös "euroopanuusi laji C. scandinavicus, joka on rajoittuhkapensasta' (Arvola 1987).
tunut Pohjoismaihin ja Viroon (Hylmö
1993), ja joka on ainut Suomen luonnonvarainen tuhkapensaslaji. Lajista C. inteCotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas
gerrimus (s. lato) on käytetty nimeä kalliotuhkapensas, mutta tätä nimeä tuli i käytKiiltotuhkapen a ta on i tutettu Ouluun
tää mieluummin luonnonvaraisesta tuhkaainakin 1950-luvulta lähtien, sillä kiiltopensaastamme, vaikka se on jo ehditty
tuhkapensas oli kaupunginpuutarhuri Reino Toivosen suo ikkipen as. Kiiltotuhkanimetä "pohjolantuhkapensaaksi" (Alanpen as onkin "euroopantuhkapen asta"
ko 1994). Laajemmin Manner-Euroopassa
run aampi ja itä on i tutettu 20:een 26: ta
ja Iso-Britanniassa kasvavan lajin C. integerrimus (s. str.) voisi nimetä vaikka "euokelainen 1988).
tutkitu ta pui tosta
Kiiltotuhkapen a ka vaa myös lukui iUa
roopantuhkapensaaksi". Vielä en ole löymuilla viheralueilla, kuten Intiön hautau tänyt Oulusta kalliotuhkapensasta, i tutetmaalla Kontinkankaan sairaalan piha-alutuna tai kokoelmista. "Euroopantuhkapeneella, Tuiran uimalan luona jne. Li äk i
sasta" on viljelty menestyksekkää ti Ou-
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kiiltotuhkapensasta on istutettu paljon aidanteiksi teiden varsille sekä pihojen pensasaidoiksi. Kiiltotuhkapensas on Oulussa
kestävä (Toivonen 1961 ), joskin ankarat
talvet verottavat oksia. Joinakin vuosina
myyrät kuorivat kaarnan lumihangen alapuolisista osista, samoin kuin "euroopantuhkapensaasta". Alakestiiän arboretumissa Limingassa ka vatetaan myös kiiltotuhkapensasta (ArvoJa 1987).
Muut tuhkapensaat

C. G. Tigerstedt lähetti vuonna 1932 kivikkotuhkapensasta (Cotoneaster nanshan)
Ouluun kokeiltavaksi (Parvela 1932). Kivikkotuhkapensas istutettiin Ainolanpuistoon, mutta sen kohtalosta ei ole tietoja.
Mustamarjatuhkapen as (C. niger) on
mainittu täysin kestäväksi Oulussa (Toivonen 196lb), mutta sitäkään en ole nähnyt.
Crataegus submollis, iso-orapihlaja
Kuva 1. Pihlajaan vartetru "euroopanruhkapen as"
Oulun Pikisaaressa 19.VII.l994. -Valokuvat
Henry Väre.
Fig. 1. Coroneasrer imegerrimus on a rowan (Sorbus aucuparia) rootstock. - Photographs Henry
Yäre.
Kuva 2. "Euroopantuhkapensas" Lyötynpui tossa
29. VIII. 1993.
Fig. 2. Coroneasrer inregerrimus fruiting in Oulu.

lso-orapihlajasta ei ole vanhoja kirjallisuustietoja Oulusta, mutta yksi suuri pensas (3.5 m vuonna 1993) kasvaa Tuiran
Salmenrannassa senaattori Jalmari Castrenin kotipihalla kookkaan iperianhemepensaan ( Caragana arborescens) vieressä.
Castrenin kotitalo valmistui vuonna 1918,
ja ympäröivä puistoalue ja sen istutukset
lienee perustettu samoihin aikoihin. Salmenrarmassa on nykyi sin kaupungin puis-
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to-osasto. lso-orapihlaja kasvaa myös Hupisaarten kasarmialueella Sotilassairaalan
luona, jossa on viisi monirunkoista pensasryhmää (3.5 m vuonna 1993), ja kasarmin
ruokalan lähellä on ollut vanhoja ränsistyneitä pensaita (1980 Ulvinen, OULU).
Crataegus sanguinea, siperianorapihlaja
Siperianorapihlaja on Oulussa täysin kestävä (Elfving 1897, Anonyymi 1900) ja on
ollut istutettuna 1890-luvulta lähtien (Parvela 1930, 1932). Asessori Westerlundin
tilalla Vasankankaan Pulåssa kasvaa edelleen 1880- tai 1890-luvulla istutettu siperianorapihlaja (Väre 1986). Vanhimmat
näytteetlån on kerätty oululaisista pui toista jo vuo ina 1900 (Huumonen, OULU) ja 1916 (Pallari, OULU). Hautausmaalta on näyte vuodelta 1924 (Mannermaa, OULU) ja Hietasaaresta vuodelta
1928 (A.-L. Niinimäki, OULU). Nykyisin
siperianorapihlajaa kasvaa Oulun puistoista muutamin paikoin Hupisaarilla: lähellä
kesäteatteria pui tokäytävän varrella (3 m
vuonna 1993), taidemuseon länsipuolella
(5 m vuonna 1992) sekä sotilassairaalaalueellaja Åströminpuistossa (2m vuonna
1992). TuirassaLossikuja 1:nja 3:n välissä
on yk i (3.5 m vuonna 1992) kolrnirunkoinen pensas. Siperianorapihlajaa kasvaa
myös Limingassa Alakestiiän arboretumissa (Arvola 1987).
Crataegus chlorosarca, idänorapihlaja
Idänorapihlajan nimilapulla varustettu
orapihlaja on istutettu Paratii i aareen
vuonna 1991. Koska se ei ole vielä kukkinut, ei lajimääritystä ole voitu varmentaa,
vaikka lehtiensä puolesta pensa voisi
idänorapihlaja ollalån.
Crataegus douglasii,
mustamarjaorapihlaja
C. G. Tigerstedt lähetti vuonna 1932 Mu tilan arboretumista mustamarjaorapihlajaa
Ouluun kokeiltavaksi. Pensaat i tutettiin
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Ainolanpuistoon (Parvela 1932). Täältä on
kerätty näyte i o ta pystyhkö tä puusta
vuonna 1959 (Illikainen, OULU). Kak i
vanhaa mustamarjaorapihlajaa ka vaa
edelleen Ainolanpui tos a maakuntamuseon edustalla. Toi en päärungon Sannamyrsky katkaisi vuonna 1985 hieman yli
metrin korkeudelta. Sen i us täytettiin ementillä ja mustamarjaorapihlaja säilyi
hengissä. Rungon tyven halkai ija oli 32
cm vuonna 1993. Toinen mu tarnarjaorapihlaja (4 m vuonna 1993) ka vaa eteläi en
puistokäytävän varrella tuohituomien viere sä. Kiikkusaaren leikkikentän koillispuolella kasvaa vii i monirunkoista (5 m
vuonna 1993) mu tamarjaorapihlajaa.
äissä pensai sa on kulå a heteitä vain
10, kun mu tamarjaorapihlajalla niitä pitäisi olla 20, joten ky e oi olla myös
jostain lähilajista. Pensaat lienee i tutettu
1960-luvun alussa. Myö Mannerheiminpuiston leikkikentän kaakkoi isäreunassa
kasvaa kaksi mustamarjaorapihlajaa (3 m
vuonna 1993) yhde ä aitaorapihlajan ja
kahden nuoren mustarnarjaorapihlajan
kanssa. Leikkikentän eteläreunustalla kasvaa lisäk i kolme nuorempaa, 1990-luvun
alussa istutettua pen a ta. Peltolan sairaala-alueella (kuva 3) ka aa Ia teotaion lähellä kaksi iäkästä mu tamarjaorapihlajaa
(8 m vuonna 1993). e on mahdolli esti
i tutettu 1920-luvun lopulla, jolloin sairaalan taimisto peru tettiin. Tuirassa Ko låtie
32:nja 34:n väli ä ka vaa yksityi pihalla
kookkaita mustarnarjaorapihlajia. Valtatien varrella Kalliolan päi äkodin kohdalla on mustamarjaorapihlaja-aita (4 m
vuonna 1993), ja aman kadun varrella
Soililån edustalla on parikymmentä pallon
muotoi eksi leikattua pen a ta. Oulun
kookkain ja komein i tutu on kuitenlån
kesku tan tervey a eman Lyötynpui ton
puolei elia ivu talJa. Täällä ka vaa kuu imetrinen hy in monirunkoinen mutta yhteinäinen ryhmä. Mu tamarjaorapihlaja on
Oulus a täysi n ke tä ä (Toi onen 1961b).
Alake tilän arborerumi a Limingas a
ka vaa myö mu tamarjaorapihlajaa (ArvoJa 1987).
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Kuva 3. Mustamrujaorapihlaja Peltolan sairaal a-alueella 29. Vill.l993.
Fig. 3. Black Hawthorn (Craraeg us douglasil) fruitin g in the ground of Peltola Ho pital , Oulu .

Crataegus monogyna,
tylppäliuskaorapihlaja
Tylppäliuskaorapihlajaa on kasvanut Oulun puistoi ta vain Paratiisi aare a (Nokelainen 1988). Pensa istutettiin silloieen Oulun yliopi ton ka vitieteelliseen
puutarhaan vuonna 1965. Siemenet olivat
peräi in Leningradin kasvitieteelli e tä
puutarhasta. Täällä yk i tylppäliu kaorapihlaja (2 m) ka voi vielä vuonna 1988
(Väre, OULU), mutta seuraavana vuonna
e oli poistettu. Sama ta puu ta on kerätty
näyte myö vuonna 1979 (Ulvinen, OULU). Alakestiiän arboretumi a Lirn.inga a kasvanut tylppäliu kaorapihlaja on
kuollut.

Crataegus laevigata,
pyöröliuskaorapihlaja
Pyöröliuskaorapihlajaa ka vateniin 1890luvulla oulutai e a pui to a (Leivi kä

1894), mutta Parvela ( 1930) ei havainnut
itä. Oulun yliopi ton kasvitieteellinen
puutarha istutti pyörötiuskaorapihlajan
vuonna 1965 Paratii i aareen, mi tä e on
myöhemmin hävinnyt. Siemenet olivat peräisin Leningradin kasvitieteetti estä puutarha ta.

Crataegus x mordenensis 'Toba ',
helmiorapihlaja
Paratii i aarelle on i tutettu tylppäliuskaorapihlajan tilalle uonna 1990 yksi helmiorapihlaja (3 m) joka on toi tai eksi mene tynyt kohtalai e ti. Vuonna 1993 helmiorapihlaja oli kuitenkin katkottu alle
metrin korkeudelta, mutta haarat näyttivät
ke ällä 1994 hyvinvoivilta. Helmiorapihlajan viere ä kasvavat aitaorapihlaja ja
mahdollinen idänorapihlaja. Helmiorapihlajaa on yritetty monistaa mikroti äyksellä
Oulun yliopi ton ka itieteelli es ä puutarhas a (Joutsenlahti 1991 ).
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Crataegus grayana, aitaorapihlaja
AitaorapihJaja on täysin kestävä Oulussa
(Elfving 1897, Toivonen 196lb, Martikainen 1985d) ja on ollut istutettuna 1880luvulta alkaen (Leiviskä 1894, Cajander
1917, Parvela 1930, 1932). Vanhimmat
oululaiset näytteet on kerätty puistoista ja
puutarhoista vuosina 1895 (Lauren, TVRA), 1900 (Huumonen, OULU), 1920
(Pyykölä, OULU), 1923 (Taskila, OULU)
ja 1924 (Bengtsson, OULU). Pikisaareen
Oulun valimon pihalle istutettiin todennäköisesti 1890-luvun alussa aitaorapihlajia,
joiden jälkikasvut olivat yhä hengis ä
vuonna 1993. Ne ovat tehneet runsaasti
juurivesoja. Aitaorapihlajaa ka vaa Oulun
puistoi ta Toivoniemessä, Paratiisisaare sa, Hupi saarilla, Pokkisenpuistossa, Madetojanpuistossa, Hallituspuistossa, Leverinpuistossa, Mannerheiminpuistossa (Noke~ainen 1988) ja Karjasillan UumajanpUistossa (8 kpl, 4 m vuonna 1991 ). Toivoniemessä kasvaa viisi aitaorapihlajaa (4 m
vuonna 1993) Merikoskenkadun Iän ireu-
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na sa. Mannerheiminpuiston ympärille is~utettiin 1990-luvun alu a orapihJaja-aita,
JOka on ilmei esti aitaorapihlajaa. AitaorapihJaja on Oulun kuten koko maamme
tavallisin orapihlaja, ja itä ka vatetaan
monill~ muillakin kaupungin viheralueilla: Int1ön hautau maalla kasvihuoneiden
alapuolella, Ka arminkadun varrella kouluviraston eteläpuolella, ke ku airaalan
sekä Peltolan (kuva 4), Kontinkankaan ja
Tuiran sairaalan pihoilla, kesku tanja Tuiran aseman luona Rauhalan ympäristössä
u. eita ryhmiä jne. Myö yk ityi pihoilla
rutaorapihlaja on var in yleinen ekä pena aitoina että yk ittäi pen aana. Aitaorapihlajat kasvavat Oulu a 3-4 metriä korkeiksi. Aitaorapihlaja kasvaa myö Alake tiJän arboretumi a Liminga a.

Muut orapihlajat

Martti Ohenoja ka attaa kotipuutarhasaan Kiimingi ä u eita orapihlajalajeja.
Seuraavas a luettelo a hänen i tutuksi -

Kuva 4. Aitaorapih1aja Peltolan sai raala-alueella 29.Yill.l993 .
Fig. 4. Crataegus grayana frui ting in the ground of Peltola Ho pita1, Oulu.
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taan on mainittu sului ssa siementen itämisvuosi ja korkeus sekä kk-merkki , jos laji
on kukkinut. Korkeuden Martti Ohenoja
on kirjannut vuonna 1994. C. dahurica
(kanta 1, 1983, 3.5 m, kk; kanta 2, 1984,
2.0 m, kk), C. macracantha ( 1984, 0.1 m),
C. maximowiczii (kanta 1, 1984,2.5 m, kk;
kanta 2, 1984, 2.5 m, kk; kanta 3, 1984, 2.5
m, kk), C. nigra 1984, 2.5 m, C. pennsylvanica (1982, 2m, kk)ja C. pringlei (1981,
0.7 m).

Aronia, aroniat
Aronioita (nimellä Pirus prunifolia) on
kasvatettu Oulussa 1900-Juvun alussa (Cajander 1917). Aronioihin liittyvät nimistösekaannukset huomioonottaen (HämetAhti 1991 ) ja vanhojen museonäytteiden
puuttuessa, on vaikea arvioida, mitä lajeja
Oulussa on aiemmin todella kasvanut.
Myös suomenkielisen nimistön käytössä
on ollut sotkuj a. imiä kori stearonia ja
luumuaronia on aiemmin käytetty osoittamaan eri lajeja (Martikainen 1985d), mutta
nykyisin myös Juumuaronialla tarkoitetaan koristearomaa (A. x prunifolia, Hämet-Ahti ym . 1992). Luumuaronialla Martikainen ( 1985d) on kaiketi tarkoittanut
musta-aroniaa (A. melanocarpa), joksi
mu tamarjaista lajia vielä tuolloin arveltiin, muttajoka on sittemmin osoittautunut
rnarja-aroniaksi (A. mitschurinii, HämetAhti ym . 1992). Useimmat nykyisistä aronioista ovat koristearonioita, ja mahdollise ti myös vanhemmat istutukset oli vat
sitä. Puna-aronia ja marja-aronia on mai nittu talvenkestäviksi Oulussa (Toi vonen
196lb), samoin koristearonia (Martikainen 1985d).
Aronia arbutifolia, puna-aronia
Puna-aronian on ilmoitettu kasvavan Ainolanpuistossa (Toivonen 1955), mutta
nykyi in näitä 1950-Juvun istutuksia ei
iellä enää kasva, ja on hyvin mahdolli sta,
että pensaat olivat koristearonioita. Vuonna 1992 puna-aroni aa on istutettu Plaatan-
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saaren länsio aan. Taimet (5 kpl) olivat
keväällä 1993 var in huonossa kunnossa,
eikä pensaita vuonna 1994 enää löytynyt.
Puna-aroni at olivat peräisin Oulun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta, jonne
ne oli saatu siemeninä vuonna 1987 Rostockin kasvitieteelli sestä puutarhasta.

Aronia x prunifolia, koristearonia
Oulussa kasvaa kahta toisistaan poikkeavaa koristearoniakantaa. Toisen ominaisuudet ovat lähempänä puna-aroniaa ja
toisen musta-aroniaa, jotka ovat kori stearonian kantalajit Kannat eroavat toisistaan u earnmanki n ominaisuuden suhteen.
Puna-aroniaa muistuttavalla hedelmät
ovat 7-8 mm leveät, ne kypsyvät myöhemmin , niissä on selvä punainen alkuväri
ennen kuin tulevat sinimustiksi (toisinaan
hedelmät jäävät vihreiksi) ja lehdet ovat
kapemmat suhteessa pituuteen (kuva 5).
Musta-aroniaa muistuttavien hedelmät
ovat 9.0-9.5 mm leveät. Tarkasteltaessa
lehtien pituuden ja leveyden uhdetta (Hämet-Ahti ym. 1992) on mitattava useampia
lehtiä. Yhde sä oksassakin suhde voi vaihdell a huomattavasti, pitkäversoissa esim.
1.74-2.16 välillä ja saman pensaan lyhytversois a 1.94-2.68 välillä (puna-aroniaa
mui tuttava koristearonia). Musta-aroniaa
muistuttavassa kannassa vaihtel uväli yhden pensaan kahdessa eri oksassa oli 1.511.86 pitkäversoissa ja 1. 71-2.2 1 lyhytversoi sa. Musta-aroniaa muistuttavat koristearoniat ovat Oulussa yleisempiä kuin puna-aroniaa mui stuttavat. Kiikkusaaressa
niitä on iso i tutus lasten liukumäen reunustalJa ja "piparkakkutalon" meren puoJei ella nurmikolla pen asaitana. Peltolassa Oulunsuun airaalan uuden rakennuken einustalla kasvaa useita pensaita norjanangervon (Spiraea ' Gref heim') ja kiiltotuhk.apen aiden välissä, ja parkkipaikan
viere sä niitä on laaja ryhmä lännenkanukoiden ( Comus alba sub p. stolonifera)
seuras a. Sairaalan vanhalla puolella on
myö muutama i tutus. Myös Linnanmaalla yliopi ton alueella kasvaa koristearoni-
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Kuva 5. Koristearonian
punaiset mrujat muuttuvat aivan loppusyksystä
punamu tik i. 29.Yill.
1993.
Fig. 5. Fruit of Aronia x
prunifolia are first red but
turn reddish black in late
autumn in Oulu.

oitaja mahdollisesti myös mruja-aronioita.
Viime vuosina koristearonioita on istutettu
myös teiden varsille keskusta-alueen ulkopuolelle. Useimpina syksyinä koristearonioiden syysväritys on upea, ja pensaita
voisi istuttaa enemmänkin. Puna-aroniaa
muistuttavat koristearoniat ovat Oulussa
harvinaisia. Niitä kasvaa Ainolanpuistossa
maakuntamuseon edustalla eteläisen puistokäytävän varrella, lähellä suurta laakeripoppelia (Populus laurifolia) tuoksuvatukan (Rubus odoratus) seassa. Kiikkusaaren leikkikentän länsireunassa kasvaa yksi
yksittäinen pensas (0.8 m vuonna 1993).
Myös Lyötynpuistossa on kaksi ryhmää,
viisi pensasta kussakin (2m vuonna 1993).
Nämä pensaat on määritelty aiemmin puna-aronioiksi (Nokelainen 1988).

Aronia mitschurinii, marja-aronia
Mruja-aronia on ilmoitettu Oulun pui toista vain Kiikkusaaresta (Nokelainen 1988,
nimellä musta-aronia) . Paikalla kasvavat
pensaat saattavat kuitenkin olla kori tearonioita. Oulun yliopiston nurmikoille on
istutettu mruja-aroniaa muutamin paikoin,
ja Peltolassa Oulunsuun sairaalan vanhalla
puolella niitä ka vaa yksi ryhmä. Mrujaaronioiden määritys on kuitenkin vielä varustettava kysymysmerkillä, siksi paljon

niiden orninai uudet lähenevät koristearomaa.

Rubus odoratus, tuoksuvatukka
Tuoksuvatukkaa on ka vatettu Oulussa
1890-luvulta alkaen (Leivi kä 1894, Parvela 1930, 1932)ja eonmenestynythyvin
(Anonyyrni 1900). Tuoksuvatukka oli
tuolloin harvinainen, eikä e kovin yleinen
ole vieläkään. Vanhin näyte on kerätty
vuonna 1900 oululai e ta pui to ta (Huumonen, OULU) ja euraava vuonna 1907
(Lahenius, OULU). Oulus a tuoksuvatukasta käytettiin aiemmin nimeä tuoksuvaarain (Anonyyrni 1900). Tuok uvatukka
kasvaa Oulun puistoi ta ain Ainolanpui tossa ja Paratii i aare a
oke1ainen
1988). Hieman enemmän tuok uvatukkaa
on istutettu eräille muille viheralueille, kuten Intiön hautau maalle, Peltolan airaala-alueelle ja Suomen pankin edu talle Kajaaninkadun varrelle. Tuiran länsio a a
kaupunginvarikon punatiili en rakennuken edu talla Ko kitien arrella on pitkä
tuoksuvatukka-aita. Ylei in tuok uvatukka on kuitenkin yk ityi pihoilla (kuva 6),
ja sitä on i tutettuna kaiki a kaupunginosissa. Alake tilän arboreturni sa Lirninga a ka vaa myö tuoksu atukka (Arvola
1987). Tuok u atukka on Oulu a ke tä-
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Kuva 6. Tuoksuvatukka on melko tavallinen Oulun omakotitalojen pihamailla. 7. Vlll.l994.
Fig. 6. Flowering Raspberry (Rubus odoratus) is commonly planted in private gardens in Oulu.

vä, joskin sen versot saattavat vaurioitua
talvisin (Parvela 1930, Toivonen 1961,
Martikainen 1985d). Elfving (1897) mainit ee Oulusta lajin R.fruticosus.

Prunus pensylvanica, pilvikirsikka
Ainolanpuistossa kasvava pilvikirsikka
(10m vuonna 1993) on ilmeisesti istutettu
1950-luvulla (Holopainen 1980, Martikainen 1986). Tämä elinvoimainen puu on
en immäinen tiedossa oleva pilvikir ikk.a
Oulussa. Vanhin näyte on kerätty vasta
vuonna 1978 (Ulvinen, OULU), Välivainion Kesätien varrelta (5 m). Pilvikirsikkaa
ka vaa Oulun pui toista vain Ainolanpui stos a ( okelainen 1988) sekä Mannerheiminpuistos a,jonne pilvikirsikkaa on istutettu puiston uusintatöiden yhteydessä
vuonna 1991, sekä Tu iran Meriko ken päiväkodin viereisessä leikkipui to sa yksi
vuonna 1994 i tutettu parimetrinen taimi .

Ainolanpuiston pilvikirsikat tekevät itävää
siementä, myös linnuille en punaiset marjat (kuva 7) maistuvat. Madetojanpui ston
yläpuolelle Oikokadun varrelle on istutettu
viisi (2-2.5 m vuonna 1993) ja Tuiraan
neljä pilvikir ikkaa (2 m vuonna 1993)
pato illan ja uimalan väliselle alueelle
vuonna 1990 tai 1991. Useita pilvikirsikoita on istutettu yksityispihoille, kuten Heikinkatu 2:n pihalle yksi puu. Ke kas-reki teriin valittu monirunkoinen pi lvikirsikka
kaatui myr ky ä 1980-Juvun lopulla
Höyhtyän Sorsatiellä. Tämä Etelä-Suomesta taimena tuodun puun paksuus oli
iilo Karhun mittausten mukaan 146 cm.
Kiimingin Jäälissä ka vavan pilvikirsikan
juurive oista on ka vatettu uusia pilvikirsikoira yksityispihoille. Kiimingin pilvikirsikka on tuotu vuonna 1981 tai 1982
Joroi sista, jonne se oli tuotu Forssa ta.
Pilvikirsikka kasvaa myös Alakestiiän arboretumi sa Limingas a. Pilvikirsikka on
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kestävä Oulussa (Toivonen 1961a, Martikainen 1985a, 1986).

Prunus maackii, tuohituomi
Ainolanpuistoon maakuntamuseon edustalle kahteen eri kohtaan istutettiin vuonna
1988 yhteensä seitsemän (5+2) tuohituomea (kuva 8) ja Mannerheiminpuistoon
1990-luvun alussa viisi. Tuohituomet ovat
kasvaneet kummassakin paikassa hyvin.
Tuohituomea kasvaa myös yksityispihoilla, sillä sitä on ollut saatavanajonkin aikaa
taimistoissa. Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutarhassaan Kiimingissä tuohituomea
(1981, 7 m, kk). Tuohituomen kuoren kuparinruskea väritys poikkeaa hyvin paljon
muista puistamme, mitä ominaisuutta voisi hyödyntää puistoissarnme talvea ilmälläpitäen.

Kuva 8. Tuohituomi Ainolanpuiswssa ll.Vll.

1991.
Fig. 8. Amur Chokecherry (Prunus maackii) in
Ainola Park, Oulu.

Prunus virginiana, virginiantuomi

Kuva 7. Ainolanpuiston 40-vuotias pilvikirsikka
15. vm.t989.
Fig. 7. Pin Cherry (Prunuspensylvanica) in Ainola
Park, Oulu.

Virginiantuomea kasvatettiin Oulussa
1900-luvun alus a (Cajander 1917). Kolmen metrin korkuinen virginiantuomi kukki Linnan aareUa ja Iuumaijat kyp yivät
suotui ina ke inä (Parvela 1930). Helsingin kaupungin puutarhuri Svante 01 on
suunnjttelj Linnansaaren pui ton vuoden
1907 paikkeilla (Hautala 1976), ja virginiantuomi lienee i tutettu Ouluun ensi kerran tuolloin. En immäinen virgiruantuominäyte on kerätty uonna 1923 (Peura,
OULU) oululai e ta pui to ta, mahdolliesti juuri Linnan aare ta. Virginiantuomea (3 .5 m vuonna 1990) ka vaa Oulun
puistoi ta ain Toi onieme ä, Merikoskenkadun molemmin puolin, Toivoniementie6:n (2pen a ta)ja4: n ( 1i opensas)
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Kuva 9. Yirginiantuomi Toivoniemessä 15.YI.l989.
Fig. 9. Choke Cherry (Prunus virginiana) at Toivoniemi, Oulu.

kohdalla (kuva 9). e ovat kukk.ineet vuoittain 1980-luvulla. Mannerheiminpui ton luotei kulma sa kasvoi ennen kaksi
vanhaa monihaaraista puuta, mutta ne on
hävitetty 1980-luvun lopulla. Hupisaarten
kasarmialueella kasvaa muutamia virginiantuomia, ja Paratii isaarelle istutettiin
kaksi tainta vuonna 1991 (2-2.5 m). Virginiantuomi kasvaa myös AJakestiiän arboretumi sa Limingassa (ArvoJa 1987). Virginiaotuomi on Oulus a kestävä (Toivonen 196la), ainakin suotuisilla kasvupaikoilla. Paratiisisaaren kaakkoiskulmassa
ka vaa kolme 1980-luvun lopulla istutettua, tavalli een tuomeen (P. padus) vartettua virginiantuomen lajiketta ' Schubert'.
Vuonna 1994 ne olivat kahden metrin korkuisia. Tuomi, johon ' Schubert' on vartettu, näyttää menestyvän sitä paremmin, ja
punai ia lehtiä on vähemmän kuin vihreitä. Paratiisi aarella ka vaa myös kak i

purppuratuomea (P. padus ' Colorata').
Purppuratuomea on melko vähän i tutettu
Ouluun, mutta itä kasvaa mm. Intiön hautausmaalla ja Toivoniemen itäosassa.
Myö Alake tilän arboretumissa Liminga a ka vatetaan purppuratuomea.

Muutkirsikatja tuomet sekä
japaninru usukvitteni
Oulu a ka vatettiin 1900-luvun alu a
kääpiömantelia (Prunus tenella), joka
myö kukki, luumupuuta (P. domestica),
ruusumantelia (P. triloba) ja hapankirsikkaa (P. cerasus) (Elfving 1897, Parvela
1930, 1932). Ruu umantelia kasvatettiin
Hieta aares a Villa Vavan huvilapuutarha a1900-luvunalussa(Blomqvi t1915)
mutta Parvela tote i ruu umaotelin menehtyneen (Parvela 1930, 1932). Luumupuuja
hapanki.r ikka kasva at eräis ä oululaisi -

100
sa yksityispihoissa myös nykyisin. Kiikkusaarelle istutettiin neljä luumupuuta vuosina 1970-71 (Holopainen 1980). Ne kasvavat (2.5 m vuonna 1993) puiston itäpuolen
sisäänkäynnin luona. Yksi luumupuu (2m)
kasvoi Kiikkusaarella 1980-luvun alussa,
mutta tämä paleltui maan tasalle talvena
1984-85 (Nokelainen 1988). Hapankirsikka ei kasva kaupungin puistoalueilla. Toisinaan hapankirsikka on arvioitu Oulussa
talvenaraksi (Elfving 1897, Cajander
1917), toisinaan kestäväksi (Toivonen
1961a). Todennäköisesti yksikin hankala
talvi tuhoaa useimmat yksilöt. Alakesti iän
arboretumissa kasvaneet hapankir ikka
ekä kiiltotuomi (P. serotina) ovat kuolleet
(ArvoJa 1987). Tuomesta on Oulussa yksilöitä, joiden ominaisuudet eivät kunnolla
sovi metsätuomelle (P. padus subsp. padus) eivätkä pohjantuomelle (subsp. borealis) . Näissä poikkeavissa tuomissa kukinto on huomattavan tiheä, koska kukkaperät ovat vain 10 mm pitkät. Tavallisesti
tuomen kukkaperät ovat noin 20 mm. Kukkia on myös runsaammin. Terälehdet ovat
5 mm, kun ne tavallisesti ovat 8-10 mm.
Tämän tiheäkukkaisen tuomen tertut ovat
pystytkuten pohjantuomella, mutta lehtien
alapinta ja vuosikasvaimet ovat kaljut. Siten tämä tyyppi ei sovi pohjantuomek i tai
sen lajikkeeksi 'Laila'. Martti Ohenoja
kasvattaa kotipuutarhassaan Kiimingissä
useita Prunus-!ajeja. Seuraavissa luetteloissa hänen istutuksistaan on mainittu ului a iementen itärnisvuosi ja kasvien
korkeus sekä kk-merkki, jos laji on kuk:lånut. Korkeuden Martti on kirjannut vuonna 1989. Prunusasiatica (1981, 2.5 m, kk) ,
lännenhietakirsikka (P. besseyi) ( 1984,
0.3-0.6 m), kirsikkaluumu (P. cerasifera
var. divaricata) (1981, 0.6-0.7 m), P.
grayana (1985, 2 m), vienokirsikka (P.
ma.ximowiczil) (1985, 1.7 m), kääpiömanteli (1980, 0.5 m), ussurinluumu (P. ussuriensis) (1985, 2.2 m) ja hapankir ikkamuunnos (P. avium var. pubescens) ( 1985,
1m). Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutarhassaan Kiimingissä japaninruusukvitteniä (Chaenomelesjaponica) (1980, 0.7 m,
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kk) , joka on kukkinut aivan maan rajassa.
Ruusukvitteni teki hedelmiä Oulun yliopiston kasvitieteelli es ä puutarhassa
vuonna 1992.

Kiitokset
Martti Ohenojalle paljon kiitoksia tietojen luovuttarni sesta käyttööni. Mikko Piirai elle kiitokset
H:n, Jukka Yauraalle TURA:n kokoelmanäyttei den tarki tuksesta. Leena Hämet-Ahti on ollut
suureksi avuksi aronioiden määrityksessäja Pentti
Alanko on tarkistanut eräi tä orapihl aj ia.
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Kesäkävely Mustilassa
Dendrologian Seura järjestää kesäisen muistokävelyn Arboretum
Mustilassa, Elimäellä LAUANTAINA 15.7.1995 KLO 12.
Kävelyllä mukaeliaan Saksan Dendrologian Seuran reiHiä päivälleen
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Kasvipörssi
MYYDÄÄN

K

otimaisesta lisäyslähteestä: Pirunnuija (Oplopanax horridus), nutkansypressi
(Chamaecyparis nootkatensis), herne ypre si (C. pisifera), ussurinpihta (Abies
holophylla), japaninhemlokki (Tsuga diversifolia) ym. rnielen.IGintoisia pikkutaimia.
-Harri Villanen, Korvenrannantie 292, 15150 Lahti, puh. 918-784 6848.

E

rikoiskasvien taimia: Japaninkela köynnös (Celastrus orbiculatus 'Diana', ernika vija ' Hercules', hedekasvi), niverävaahtera (Acercampestre), hopeavaahtera
(A. saccharinum), katsura (Cercidiphyllumjaponicum), kanadanruohokanukka (Cornus canadensis), punamarjakanukka (C. mas), amerikantaikapähkinä (Hamamelis
virginiana), kevätköynnöskuusama (Loniceradioica), i oriippapaju (Salix 'Blanda'),
mustaselja (Sambucus nigra), keisarinhei i (Vibumumfarrerii), kurtturuusu-uutuuslajikkeita (Rosa rugosa 'Monte Rosa' ja 'Rotes Meer' ). Taimiluettelossa lisää lajeja.
-Heikki Linna, 07500 Askola, puh. 915-30 104.

PUUTARHAN KAUNOTAR
- kestävä suomalainen ruusu

Pentti Alanko · Peter Joy · Pirkko Kahila · satu Tegel
SUOMALAINEN RUUSUKIRJA
Suomalainen ruusulajista on ainutlaatuinen. Meillä on mm. run aasti
venäläisperäis iä lajikkeita, joista saa turhaan etsiä kuvau ta ulkomaalaisista
ruusukirjoista. Ne esitellään nyt ensimmäisen kerran tä ä upea ti
kuvitetussa Suomalaisessa ruu ukirjassa.
Kaikki tekijät ovat työskennelleet ruusujen pari a ekä työk een että
harrastusmielessä vuosikausia. He osallistuvat meneillään ole aan
ruusututkimukseen.
Teokses a käsitellään:
- ruusulajit ja lajikkeet
-annetaan hoito-ohjeet
- kerrotaan istutuksesta
- lannoituksesta
- talvisuojauksesta
- li säyksestä ja jalostuksesta.
Koko 17 x 24 cm, sidottu, noin 150
värikuvaa. Ovh. 245,-
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Helsingin yliopiston kasvitieteellisen
puutarhan Koillis-Kiinan tutkimusmatka
Timo Koponen ja Aune Koponen

Kopo nen, T. & Koponen, A. 1995: Helsi ngi n yliopiston kasvitieteellisen puutarhan
Koilli s- Kiinan tutkimusmatka. (Expedition of the Botanical Garde n, University of
Helsinki , to Northeast China.)- Sorbifolia 26(3): 107- 125. ISS 0359-3568
Since 1987 the Botani cal Garden, University of Helsinki has been building up a new
botani cal garden in the Kumpul a area ca. 3 km of the o ld garden in Kaisani emi in
the centre of Hei inki. Thegarden has geographicall y arranged secti ons and a section
of economic plants. The geographic sections are Eu rope, eastem and westem North
America, continental East Asi a and Japan. The plants for the new garden are acquired
partly through the inte mati onal seed exchange of boranical gardens and partly by
organi zi ng seed co ll ectin g expeditions. ln 1993 the garden organi zed an ex pedition to
Hokkaido in Japan and in 1994 to ortheast China. The expeditions fo rm a cooperative
program of four gardens. The SotanicaJ Garden of Hokkaido Universi ty, Japan, the
Arborerum of the Institute of Applied Ecology in Shenyang, China, and the Devoni an
Botanic Gardenin Edmonton, Canada, participate in the program. The project includes
micropropagati on of those woody plants for wh ich seeds are not easil y available in
general.
In ortheast China the major collecting areas were the Mt. Changbai area and the
Baishilazh i ature Reserve 40 km E of Kuandi an C ity. A total of 330 sets of seeds
or materia! for micropropagation were collected during the expedition. A li st of the
provenances co ll ected in Japanin 1993 and in China in 1994 is presented.
Tim o Koponen ja Aune Koponen, KasviTieTeellinen puwarha, PL 44, 00014 Helsingin
yliopisTO.

Motto
"Tämän ja muiden itäaas ialajsten puiden
viihdynnästä voinee päätell ä, että toi veitten Itä-Aas ian pohjoisos ista aada me ille
soveliaita ka vistonl isiä pitä i i oll a hyvin
uuret. Aikanansa oli i inne lähetettävä
erityinen siementen j a taimien kokooja.
Vai saisi ko ehkä toi voa, että meidän matku televat tiedem iehemme vast'ede
osoittaisivat edes hiukkasen harra tu ta
iihen, mikä on todell a hyödyllistä ja hede lmälli stä, eivätkä ainoastaan yksinomrue ti opi llisuuteen, kuten ka vien prässäämi een tru epäilyttävru n opetu Ia ten ja
muun semmoi en hanilimj een?" (A. F.
Tiger tedt 1922).

Uusi Kumpulan kasvitieteellinen
puutarha
Hei ingin yliopiston ka vitieteelli sen puutarhan peru tarrusv uosi on 1678, joll oin
Elia Till andz aitasi Turun Akatemian
"kaalitarhan" ja alkoi kasvattaa puutarhasa etupää ä lääkeka veja. Tillandzin
kuoltua puutarha rappeutui j a vasta 1700lu vun puoli äli ä Pietari Kalm rakensi
en uudell een. Hän ka vatti puutarhassa ja
Hi rven aJon aaren Sipsalon ti lalla mm.
Pohjoi -Amerika ta tuomiaan kasveja.
Puutarha äi lyi hy ä sä kunnossa Turun
paloon (4.-5 .9.1827) aakka. Keisarillinen
kä ky iirtää Turun Akatemia Hel sinkiin
annettii n kuusi viikkoa Turun pa lon j äi-
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HELSINGIN YLIOPISTON KASVITIETEELLINEN PUUTARHA KUMPULA
SOTANISKA TRÄDGÅRDEN ,
UNIVERSITETET 1
HELSINGFORS

BOTANICAL GARDEN ,
UNIVERSITY OF HELSINKI

+
SOm

Kuva 1. Kumpul an uuden kasvitieteellisen puutarhan kartta. Puutarha on jaetru 67 lohkoon (numerot
20 1-267). A. Kumpul an kartanon päärakennus. 8. Yläkartano, jos a puutarhan toimisto, kirja to ja
laboratoriot ovat. C. Lisäyskasvihuone. D. Taukorupa ja versta . E. Asuinrakennus. F. Jääke llari ,
käytetään taimivara tona talvisin. G. Leivintupa.
Fig. 1. Map of the new Botanical Garden in Kumpula. The garden is di vided into 67 ections (nos.
201-267). A-G. Buildings within the garden.

keen. Neljä kuukautta myöhemmin oli
kasvitieteelliselle puutarhalle varattu maata Kaisaniemestä ja jo v. 1833 siellä oli
istutuksiaan myöten valmis puutarha
(Lemström 1994). Siitä lähtien puutarha
on toiminut Hel singin nykyi sessä ydinkeskustassa Kai saniemessä. Yliopisto kuitenkin suunnitteli matemaatti s- luonnontieteelli en tiedekunnan kampuksen Kumpulaan 1980-luvulla. Uusi kasvitieteellinen
puutarha päätettiin perustaa Kumpul an
kartanon alueelle, joka sijaitsee n. 3 km
Kai san iemestä pohjoiseen. Uuden puutarhan peru tamisvuotena voidaan pitää vuotta 1987, jolloin puutarhan alue rajattiin .
Puutarhassa ovat hyötykasv iosasto, Hor-

tus ethnobotanicus ja kasvien alkuperän
mukaan järje tetty kasvimaantieteellinen
kokoelma Hortu geobotanicu . Kasvimaantieteellises ä kokoelma a ovat Euroopan , länti en ja itäi en Pohjoi -Amerikan , Japanin ja Itä-Aasian osa tot (kuva 1).
Puutarhan toimi to oli aluk i kartanon päärakennuk e a mutta nyt toimi to, kirjasto
ja laboratoriot o at Kumpulan Yläkartanos a, joka enti öitiin . 1993-94. Li äy kasvihuone ja talou rakennu työpajoineen ja taukotupineen valmi tuivat jo aikai emmin.
Puutarhan hyötyka vimaata on käytetty
yliopisto-opetuk e a . 1992 ja lääkeka vio astoa . 1994 alkaen. Puutarhaa ataan
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yl eisöll e v. 2010, mutta opastettuja käyntej ä voidaan j ärjestää aikaisemminkin .
Opetusta ja yleisön valistusta varten on
puutarhan toimi ston j a laborato rioiden yhteydessä tiedotustila, jota esim. koululuokat voivat käyttää luokkahuoneena.

Aineiston hankinta ja tutkimus
Uuden puutarhan kasv it saadaan osaksi
kansainvälisen siemenvaihdon välityksellä j a osaksi itse j ärjestetyill ä tutkimu mat-

koill a. Japanin Hokkaidolie tehtiin tutkimusmatka v. 1993 syyskuu ssa (ks. A. Koponen 1994, Koponen & Koponen 1994,
Lipponen 1994), Koilli s- l(jinaan v. 1994,
j a v. 1995 mennään keruumatkalle Brittiläiseen Kolumbi aan Kanadaan. Kumpulan
kasvimaantieteellisiin osastoihin hyväksytään vain luonnon alkuperää olevia kasveja.
Kumpul an puutarhan perustaminen antoi mahdolli suuden tutkia ulkomai sten
kasvien sopeutumi sta Etelä-Suomeen.
Helsingin yliopi to rahoittaa kolmivuoti sta hanketta ' Ulkomaisten kori ste- ja puutarhakasvien koti uttaminen Etelä-Suomen
oloihin . Paitsi Kumpul assa ja Kai sanieme sä Japanin kasvien opeutum ista tutkitaan Keravan, Kotkan j a Riihimäen kaupungi npuutarhoi s a, joille annetti in taimierät kasvatettaviksi j a tarkkailtaviksi. l(jinan tutkimusmatkan siemenkeruiden kasvattamisesta j a seurannasta tehtiin sopimuk et Harjun maatalous- j a puutarhaoppilaitoksen, Lepaan puutarhaoppilaitoksen
ja Mäntsälän maatalous- j a puutarhaoppilaitok en kanssa. Siemeni ä lähetetään
muille puutarhoille kansainvälisen siemenvaihdon (ks. lähemmin T. Koponen
1994) välityk e ll ä e im. Japanin kasvien
ie meni ä lähetetti in vaihdossa 1 600 anno ta ja l(jinan kasv ie n siemeniä tarjotaan
vaihtoon 142 erää (Koponen & Koponen
1995).

Tutkimusmatkan osanottajat ja
menetelmät
Ku va 2. Kaksi kii nalaista, kaksi suomalai ta ja
yksi kanadalaine n kaatam assa Berula cosraraa.
Puulla on pitkät kapeat lehdet, joi sa on yli kymmene n uoniparia ja sen ruohi irtoaa samaan tapaan kuin tu ohikoivu n ruohi. Koilli s- Kiina,
hangbai-vuori, 875 m, 7.9. 1994. - Valokuvat
Timo Kopone n.
Fig. 2. Two C hinese, two Finnsand one Canadian
felling down Berula cosrara . T he tree ha Iong and
narrow Iea es with more than 10 pairs of vei ns,
and its bark loosens li ke the bark of Beru/a papyrifera. ortheast hina, Mt. Changbai , 875 m, 7
Sepl. 1994. - Photographs Timo Koponen.

Tutkimu matkoihin o alli tuville j aetaan
tehtävät etukäteen ja sie menten keruuta
harjoite ll aan täysi ä varusteissa Suomesa ennen matkalle lähtöä. l(jinan matkaan
o alii stuivat Suome ta tämän kiijoittajien
Ii äk i ylipuutarhuri Kustaa Niini , puutarhuri Meija Pulkkinen ekä kasv itieteen
laitok enj atko-opi kelijatFKLeoJunikka
ja FK Vii i Virtanen . Timo Koposen tehtä ä on ollut matkojen uunnittelu ja rahoituk en jäije täminen. Maasto sa hän johtaa tutkimu ta ja ku aa Ii äy lähteet, ke-
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Ku va 3. Keruu kohteet Koill is-Ki inassa. 1. Changbai -vuori. 2. Baishilazhi. 3. Chanchun.
Fig. 3. Collecti ng locali ties in Northeast China. 1. Mt. Changbai. 2. Bai hilazhi . 3. Chanchun.

ruupai ka t j a matkan vaiheet. Aune Koposen tehtävä maastossa on valita kerättävät
kasvit ja antaa reki sterinumero j okaiselle
iemenerälle. Puutarhurit tarkistavat, että
siemen on kypsää j a hyvää j a keräävät
suurimman osan aine istosta; muut auttavat,jos omi lta tehtäv iltä j ää aikaa. Sekaannusten väl ttämiseksi keräys etenee erä kerrallaan ja k ~ikki ke räävät samaa kasv ia j a
erää samanaikaise ti . Korkeiden puiden
siementen keruussa käy tettiin Koilli -Kiinassa paikallisia kiipeäjiä j a muutaman
kerran saimme lu van kaataa puun (ku va 2).
Opiskelijat tallentavat todi stenäytteet jokaisesta lisäyslähteestä j a huole hti vat
näy tteistä. Siementen puhdi stu s j a kui vaus
tehdään yhdessä iltais in.
Ku mpul aan tarv ittava ai neisto kerätään
nelj än ka vitieteelli sen puutarhan yhteistyönä. Mukana ovat Japani sta Hokkaidon
yliopiston kasvitieteellinen puu tarha (Sapporo) ja Kanadasta Devonian Botanic Garden (Edmo nton). Kiinan Tiedeakatemi an
soveltavan ekolog ian laitoksen professori

Cao Tongja laitoksen arboretumi n johtaja
He Xing Juan a ta ivat Ki inan tutkimu matkan j ärjestelyi tä. Li äk i oli mukana
ekologian laitoksen aikai empi e imie
professori Li Shu Hsi n, Liaoni ngin ka vion toimi ttaja (Li 1988, 1992). Hän määritti
laj illeen keräämämme ainei ton jo maa to sa j a jälkeenpäin tarki ti määritykset
todiste näyttei tä. Edmontoni ta oli at mukana De onian Botanic Gardenin johtaja
profe sori Dale H. itt ja hänellä ihteerinä rouva Sandra itt. Yhtei en ainei ton
li säksi Yittit kerä i ät ar inkin kori teka veiksi opi ia kantoja omaa puutarhaan a arten. Japani lainen yhtei työku mppani tohtori Hideki Takaha hi ei ollut tällä matkalla mukana mutta tulee v.
1995 yyskuu sa BrittiJäi een Kolumbiaan.
Suurin osa Koillis-Kiinan aineisto ta
kerättiin Changbai- uore lla j a Bai hilazhin luonnon uojalualueella. Muutamia
eriä otettiin Chanchunin met äntutkimu in tituutin me t äpui to ta (ku a 3).
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Ku va 4. Korea nsembran, aj aninpihdan ja lukuisten lehtipuiden muodostamaa täysin a lkuperäistä metsää
Changbai- vuore ll a 725 m korkeudessa. Keskell ä oleva poppeli (todennäköisesti Populus max inwviczii)
on n. 40 m korkui nen. 3 1.8 .1994 .
Fig. 4. Primeva l fores t of Pinus koraiensis, Abies nephrolepis and many deciduous trees on Mr. Changbai
at the altitude of 725 m. The popl ar tree in the middle of the figure i ca. 40 m tali.

Changbai-vuoristo ja sen kasvillisuus
Mt. Changbai- shan ("Pitkä va lkoinen vuori ") on Koillis- Kiin an korkein vuori stoalue. Sen keskeinen osa on sammunut tuli vuori , jonka korkein kohta on 2 691 m
merenpinnan y läpuol e ll a. Tuli vuori on
purkautunut vuosina 1413 , 1597 , 1668 ja
1702 (Machida ym . 1987) . Suutin purkau
attui vuoden 1100 tienoi ll a ja e o li voimaitaa n verrattav issa es im. Vesuviuk en
purkaukseen v. 79 j a Krakataun purkaukseen v. 1883. Purkauksen ajankohta on
määritetty Ja pa niin las ke utuneen tuhkan
ja Changbailta laava n alta löytyneiden
puunru nkoj en hi i li-i sotooppimääritysten
(Machida ym. 1987 , Dachang 1987) peru stee ll a. Tuli vuoritoim innan tuloksena vuoren ympä rill ä on 80 km pitkä j a 90 km
leveä tuliperäisen maa n alue, j oka koo tuu
o in j ähmetryneistä laava- j a mutavirroi sta

j a os in tuhka- j a hohkaki vil as ke umi sta.
Kerrokset ovat kymmeniä metrej ä paksuja
kaukanakin kraateri sta ja kaikkiaan purkautunutta aine ta on laskettu olevan 50
3
km . Kraaterissa o n 375 m syvä "T aivasjär vi' . Kiinan j a Pohjoi -Korean raj a kulkee j ärven halki . Changbain koreankielinen nimi on Pektie-san.
Ch angbai-vuoren kasv illi suu on säilynyt osittain luonnontil assa (k uva 4) . Alue
oli pyhä Kiinan viime iselle ke isarisuvulle,
mantsuj en Ch ' ing-dyna tialle ( 164419 1 1). Tarun mukaan mantsuvaltion peru staja urhachi syntyi Changbai-vuorella. Hänen äitinsä laske utui sinne taivaista
ja pe eydytryää n kraaterijärvessäja syötyään punaisia ginsengju uren marjoja ryhtyi
synn yty puuhiin. Ch ' ing-dynas ti an aik ana
alue oli ke isari huoneen yk ityi somaisuutta
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Taulukko 1. Changba i-vuoren kasv illisuusvyöhykkeet suomalai sen (Hämet-Ahti ym. 1974) ja kiinalaisen
(Qian & Zang 1980, Zhao 1980) järjestelmän mukaan.
Table 1. The vegetation zones of Mt. Changbai according to a Finnish (Hämet-Ahti et al. 1974) and
a Chi nese (Qian & Zang 1980, Zhao 1980) system.
Oroboreaalinenjärjestelmä (Hämet-Ahti ym.l974)
vyöhyke
orohemiarktinen

alaraja, rn

pääpuulajit

2000

yläoroboreaalinen

1700

Belula ermanii,
yläosa puuton

keskioroboreaalinen

1400

Abies nephrolepj.s
Larix gmelinii var. olgensis
1-'icea jezoensis
Pinus koraiensis

1100

Abies nephrolepis
Larix gmelinii var. o/gensis
Piceajezoensis
Pinus koraiensis
Picea koraiensis

alaoroboreaalinen

orohemiboreaalinen

800

temperaatti nen

540

vyöhyke

2000

tundra

1700

Bewla ennanii -vyöhyke

1 ISO

havumetsävyöhyke

Pinus koraiensis,
lehtipuita
Abies holophylla
Picea koraiensis

ja tiukasti suojeltu . Vuonna 1979 Changbaille Qerustetiin 190 000 hehtaarin laajuinen UNESCOn kansainvälinen biosfäärin
suoj elualue. Ympäröivi ll ä alueilla metsiä
hoidetaan talousmetsinä. Alueen luonnotilai suutta kuvaa sekin , että Kiinan viime iset
siperiantiikerit as ustavat Changbai-vuoristossa. Niiden jälkien löytämisestä on
luvattu 10 000 juanin palkkio!
Changbai-vuoren kasvillisuusvyöhykkeet on es itetty taulukos a 1. Vuoren laen
laavaja liohkakivialue on kasviton . Vähän
alempana on sammalten j a jäkälien vallitsemaa harvahkoa heinä- ja ruohokasvillisuutta. Noin 2 000-2 400 m korkeudell a on
orohemjarktista paljakkaa, "alpiinista tundraa". Rhododendron aureum muodostaa
yhtenäjsiä pensastoja suojaisi a notkelmissa ja avoimemmill a paikoilla val litsevat pienikokoiset juolukat (Vaccinium uliginosum var. alpinum) ja lO cm koko isiksi
yltävät Rhododendron confertissimum ja
R. redowskianum. Ruohoi sta mainittakoon

Sanguisorba sitchensis.

Vyöhykkeet Zhaon (1980) mukaan
alaraja, rn

550

Pim1s koraiensis
-vyöhyke

Palj akan alapuolella on kj ikoi un (Bee
ovat ulkonäöltään hyvin saman lai ia kuin
Japanis a puurajalla kas a at Betula ermanii-koivikot. flma to vuoren lakjo i a
on mereistä, umuja e iintyy u einja talviolosuhteet o at liian ääre iä hav upuill e.
Hämet-Ahdin ja Ahdjn ( 1969) mukaan
koi vut ja lepät allit e at monin paikoi n
mereisten al ueiden met änrajoilla. Yläoroboreaali e a yöh kkee ä Changbailla
kas a at ki ikoi un Ii äk i Alrws hirsuta
var. mandshurica (ku a 5) ja Rhododendron aureum, joka täällä on i okokoisempaa kuin paljakalla.
Ke kjoro- ja alaoroboreaal i i sa yöhykkeis ä aliitse at ohotanpihta (A bies
nephrolepis), olganlehtikuu i (Larix gmelinii ar. o/gensis) ja ajauinkuu i (Picea
j e7oensis). Sekapuuna oi olla jonkin erran korean embraa (Pinus koraiensis) ja
ar inkin alaoroboreaali e a vyöhykkee ä ka a at koreankuu i Picea koraiensis) j a Betula schmidrii. Kenttäkerro on

tula ennanii) muodo tamia met iä.
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Ku va 5. Alnus hirsuta var. mandshurica. KoillisKiina, Changbai-vuori , 1870 m, 1.9. 1994 .
Fig. 5. Alnus hirswa var. mandshurica. onhea t
China, Mt. Changbai, 1870 m, 1 Sept. 1994.

rehe vää ruohostoaja ani aisia j a siitä puuttuvat me illä tutut varvut. Luonnontil aisissa metsissä on sammalten runsaus silmiinpi tävää: maanpinta, lahopuut ja mättäät
ovat paks un sammalikon peitossa. Sammali a on run aa ti päälly kasveina jopa
havupuill a. Sammalten run sau s on osoitu
ilmas ton merei yydestä ja vanhan metsän
mikro ilmas ton kosteudesta. Avoimill a
paiko ill a j oki var issa kasvaa lehtipuita j a
pensaita, e im. vaahteroita, jo iden valtaalue on temperaani sessa vyöhykkeessä.
Alueell a o n myös soita, j o ill a ka vaa samoj a rahkasammali a kuin Su ome a. So iden allitseva puu on olganl ehtikuusi, j a
pensa kerrok e a kasvavat 1.5 m korkuinen pen a ko ivu (Betulafruricosa) j a mata lammat pensashanhi kki (Poten tillafruticosa) j a Rhododendron parvifoliurn.
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Changbaill a suoje ltuj a alueita on vähemmän orohemiboreaali sessa j a orotemperaani sessa vyöhykkeessä kuin ylemmi ssä vyöhykke issä. Koreansembra on näiden
alempien metsien merkittäv in puu puuraaka-aineen j a syötävien siemeni ensä vuoksi. Sen ohe ll a seuraavat lehtipuut ovat runaita: Idänvaahtera (Ace r mono), mantsuri ansaarni (Fraxinus mandshurica), Quercus mongolica, Tilia amurensis j a Ulmus
propinqua. Koreansembrametsien eko logiaa j a puul ajidynamiikkaa on tutkittu monipuo li sesti (esim . Yang & Wu 1987,
Wang 1987). Ede ll ä luetellui sta pui sta koreansembra, mantsuri ansaami j a Quercus
mongolica ovat i o koko isia valopuita j a
niill ä on selvä j aksottaisuus kasv upaikoillaan. Muut ovat pienempi ä j a sietävät varjostusta, joten ne ovat aina läs nä näissä
metsissä. Hav upuista myös ussurinpihta
(Abies holophylla, kansikuva) j a j apaninmarjakuusi (Taxus cuspidata) kuulu vat
alueen te mperaatti een lajistoon. Suurin
osa koreansembrametsistä on tehokkaan
metsänhoidon piiri ssä. Laajat pensaikkoi set hakkuuaukiot j a rauduskoivun (Betula
pendula) muunnosta (var. "platyphylla")
kasvavat nuoret metsät ovat yle inen näky.
Korean embramet ät on hakattu laajoilta
alue il ta ja nii tä korvaavat mo nil aji et kesävihantien lehtipuiden muodostamat metsät lehtikuusi-i stutukset tai pell ot. Temperaattinen kasv illi suu on lajirikas ta. Kaikkiaan Changbailta tunnetaan n. 1 300 putkil oka via: al ueen Iajiluettelos a (Anonymou 1982) on e im . kymmenen kuu samaj a vaahteralaj ia (mm . Acer pseudosieboldianum ku va 6), eit emän ko ivua, alppiruu ua ja pen a angervoa, kuu i paatsamaa ekä neljä yreeniä.
Koreansembrametsien amo in kuin oroboreaali ten Abies-Larix-Picea -metsien
ka villi uu j a ka vi to Ko illi s-Kiinassa
ovat hyvin amanl ai ia kuin Kiinaan rajoittuva a Amurinmaassa (esim. Luukkanen 1975a b. echaev ym. 1979). Changbain kaakkoi o a, rajo ina Jalu- j a T yumenjoet, kuu luu Pohjoi -Koreall e. Metsien
puu laji to on iell äja monill a Korean ete-
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läisemmill ä vuori stoalue illa palj o lti samaa
kuin nttkimall amme alueell a (Kolbek ym.
1989).
Changbain kasv illi suudesta j a kasv istosta on tietoj a j a kuvauksia paitsi vanhemmassa j apanil aisessa, kiinalaisessa j a venäläisessä kirj allisuudessa myös mm . seuraav issa uudemmi ssa julkaisui ssa: Danert
ym. ( 196 1), Qi an & Zhang ( 1980), Zhao
( 1980), Hertel & Zhao ( 1982), Koponen
ym. (1983), Yang & Wu (1 987), Lancaster
( 1989), Sauer & Hong ( 1989), Sauer ym.
( 1992) ja Koponen & Koponen ( 1995).

Baishilazhin luonnonsuojelualue
Baishilazhi sij aitsee n. 40 km ko illiseen
Kuandi anin kaupung ista. Alueen aJavimmat osat kapeissa j okil aaksoissa ovat n.
400 m korkeude ll a merenpinnasta j a ovat
viljeltyjä. Jyrkkärinteiset vuoret ovat metsäisiä (kuva 7). Jokseenkin koko alue sijaitsee temperaatti sessa vyöhyk keessä;
korkeimmall a hui pulla ( 1 270 m), on ehkä
häivähdys orohemi boreaali sta. Suojelualueen ydinosa on kokonaan suojeltu j a
sitä ympäröi suoj avyöhyke, j onka taJou käyttö on j ossain määri n saJiittua. Oli kuitenkin he lppo hava ita, että koko alue on
hakattu ilme ise ti j apanila isten toimesta
1920- ja 1930- lu vuiJia. Changbai-v uoren
metsien kaJ taista iki vanhaa metsää ei o le
lainkaan , vaan metsät ovat nuori a. Suojelual ueell a näkyy merkkej ä myöhem mi stäkin hakkui sta ja onpa yksittä isiä hav upui ta
haettu metsästä aivan hilj attain .
Vuorten !akio issa kasvaa sekametsinä
amoja hav upui ta (ohotanpihta, ussuri npihta, ajaninkuu si j a koreansembra) kuin
Changbai n te mperaatti is a j a oroboreaalisissa metsissä. Korkeim mill a hui pui lla
es iintyy kiv ikoivua. Alarinteill ä laaksois a
ja ravi nteisill a varjorinteill ä on monien
kesävihantien puul aj ien muodostamia ekametsiä. Kui vemmill a harjantei ll a vallitsevat Quercus mongolica -metsät joiden
pensaskerroksessa kasvavat kesävihannat
kuninga atsalea (Rhododendron schlippenbachii), koreanat a lea (R. mucron ulatum).

Kuva 6. Korean aahtera on iro puu. KoiUi s- Kiina, Changbai- uori , 725 m, 31.8. 1994.
Fig. 6. Acer pseudosieboldianum i a graceful tree.
orthea t China. Mr. Changbai. 725 m, 31 Aug.
1994.

Rhamnus sclmeideri jaa oim illa paikoi ll a
mm. Lespede;:.a cyrtoborrya. Bai hilazhin
ka isto a on eteläi tä lajistoa joka puuttuu Changbailta - mm . Alangium plcuanifolium, pen a magnolia (Magnolia sieboldii) aJkomulperi (Morus alba) u urinpäärynä (Pyrus ussuriensis), Rhus chinensis, Staphylaea buma/da ja Symplocos
paniculata nähtiin ain iellä. Kaikkiaan
aJ ueelta on ta attu n. 1 000 putkiloka vilaJta .

Koillis-Kiinan kasviston tutkimuksen ja
kas atuskokeiden historiaa
Kun Kiina a autui Iän imaaJai ille 1800lu un puoli äli ä u eat "ka vienmet ä täjät"' teki ät vuo ikau iake täneitä aaJi -
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Kuva 7. Bais hilazhin luonnonsuojelualueen huippuj a. Rinteill ä on lauhkean vyöhykkeen metsää. Koillis- Kiina, 15.9.1994.
Fig. 7. Mountain peaks ofthe Baishilazhi ature Reserve. Temperate fore tgrow on the slopes. ortheast
China, 15Se pt.l994.

tusmatkoja Kiinaan (ks. esi m. Cox 1945
Lyte 1983, Briggs 1993). Lähes poikkeuksetta heidän kohteenaan oli vat Kiinan eteläiset maakunnat sekä Sichuanin ja Yunnanin vuori toalueet. Bretschneider ( 1898)
tuntee kymmenkunta Koillis-Kiinassa
1800-lu vun lopull a retkeillyttä kasvienkerääjää . Vuonna 1886 tutkimu retken tehnyt englantilainen H. E. M. Jame ( 1888)
oli en immäinen Changbai -v uorella käynyt Iän imaalainen, ellei aikai empiaje uiittojen käyntejä oteta huomioon. Venäläinen V. L. Komarov yritti päästä Changbaille v. 1897 Yalu-joen latvaa pitkin, mutta rankka ateet estivät yrityk en. Parii sin
ka vitieteellinen puutarha lähetti v. 1898
Hugo Bohnhofin keruumatkalle Mant:Suriaan. Vaikka hän matkakertomuk en a
(Bohnhof 1901, 1903) mukaan liikkui
enimmäk een venäjänpuo li e a U suri a, kä i hän myös Kiinan puolella ja kertoo

mm. Itä-Kiinan rautatien rakentamisen alkuvaihee ta.
Historialli i ta yistä Koillis-Kiinan
ka veja on kulkeutunut niukanlaisesti Euroopan ja Pohjoi -Amerikan puutarhoihin.
Venäläiset olivat ensimmäisiä, jotka Ievi ttivät koilli skiinalaisia ka vikantoja. Tämä
toiminta liittyi Siperian Vladivo tokiin yhdi tävän Itä-Kiinan rautatien rakentamieenja ylläpitoon , mihin Venäjä ai oikeuden v. 1896. ielä 1920-lu ulla ja 1930lu vun alu a illoi e a Mantsuria a asui
n. 200 000 enäläi tä tai valkovenäläistä,
osa hei tä euvo toliiton kan alaisia, osa
emigrantteja. Heidänjoukossaan oli kasvitieteilijöitä, jotka tutkivat alueen kasvi stoa
ja kasvilli uutta. Rautatien rakentamiseen
liittyi paitsi luonnonvarojen tutkimista
(e im. I a hke ich 1915 1916) myöskoepuutarhatoimintaa (Woeikoff 1941 ). Merrillin ja Walkerin ( 1938) ja Walkerin
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Ku va 8. Craraegus pinnarifidasra on jalostettu isomarjaisia viljelylajikkeira, joita iljellään ylei e ti
Koi ll is- Kiinassa. Marjat ke lpaavat mehuks i ja hilloksi. Kuvassa luonnon arainen pienimrujainen ka vi.
Koi llis- Kiina, C hanchung, 335 m, 11 .9. 1994.
Fig. 8. Cul tivars with large berries of Craraegus pinnarifida are commonly cultivated in ortheast China.
The berri es make good jam and j ui ce. The fig ure shows a native plant with mall berries. orthea t China,
Chanc hung, 335 m, II Sept. 1994.

( 1960) bibli ografioissa on lukui sasti viitte itä venäläisten kasviti eteilij öiden j ulkaisuihi n, j oista monet on pa inettu Harbinissa
julkaistuissa venäj änkie lisissä tieteelli sissä sarjoissa. Kokemuksesta tiedämm e
(Koponen 1979), että nämä julkaisut ovat
harv inaisia. Yll ämainitun bibli ografian tekijätkään eivät ole ni itä kaikkia nähneet.
Woeikoffin ( 1941 ) mukaan Itä-Kiinan
rautatei llä oli kokeilupuutarhoj a, j oiden
yhtenä tehtävänä oli kasvattaa kasveja rautatien puistoihin . Mantsurialaisia alkuperiä kokeil tiin niis äja moni s a Länsi-Siperian j a Venäj än euroopanpuol isissa puutarhoissa sekä Pohj ois-Amerikan koeti loi ll a,
viimeksi mainitui ssa kuitenkin vain n. 5 %
mahdollisi ta kasveista. Vastavuoroisesti
Mantsurian oloissa kokeiltiin Euroopasta
ja Pohjois-Amerikas ta aatujen hedelmä-

puiden ke tä yyttä. Woeikoffin ( 194 1)
mukaan Itä- Kii nan rautateiden koetilat sai vat vielä . 1923-1927 parhaat mahdolli setjalostetut omenapuukannat sekä Venäjältä että Amerika ta. Yhdy valtai n maatalou mini teriö ( nited State Departmen t
of Agricu lture) lähetti Frank . Meyerin
tutkimaan ja keräämään kiinalai ia hyötyka vikantoja. Meyer matku ti Koil lis-Ki ina sa vuo ina 1906 ja 1907 (Cox 1945) ja
saali ti mm. u eita oijan kantoja, joista
jalo tettuihin ka eihin Yhdy val tojen
tuottoi a oijan iljely peru tuu. Muitakin
yk ittäisiä iemenenkeräi lijöitä ilmei esti
liikkui Man!Suriassa mm. prof. . E. Hanen Etelä-Dakota ta yritti löytää Paeorzia
oreogetonin (= P. obovata) . 1934 (Woeikoff 1941 ). Arnold Arboretumin johtaja
C. H. Sargent matku ti v. 1903 junalla
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Pekingi in j a edell een Koreaan ja Japan iin ,
mutta keräsi siemeni ä Kiinassa vain Pekingi n ja muutamien eteläi sten satamaka upunkien y mpäri stö istä (Spongberg 1990).
Neuvosto liitto myi Itä-Kiinan rautatien
v. 1935. Japa nin 1932 perustaman Mantsukuon aikaan puutarha- j a kori stekasveiksi sopivien kantojen keruu Mantsuri as ta ja
ulkomaisten kantojen kokeilu lakkas i
(Woeikoff 1941 ) . Japanin ja Koilli s-Kiinan j a varsinkin Korean j a Koilli s-Kiinan
kasvistoissa on paljon yhtei stä. Japan ilai set olivat ottaneet Korean hallintaansa v.
1910, ja tutkineet alueen kasvistoa (esim.
Nakai 1915-1936), joten heill ä oli Kiinassa tarvetta vai n kasv iston perustutkimuksi in eikä niinkää n uusien koriste- tai puutarhakasvien etsimiseen. Kiinan lopulta
saatu a alueen takaisin val vontaansa v.
1955 länsim aisten tutkijoiden pääsy al ueelle oli rajoi tettua ellei mahdotonta.
Vasta ku lttuuri vallankumouksen jälkeen ovat länsimai set tutkijat voineeet
uorittaa maastotutkimuksia Kiinassa.
Vuonna 1980 ensimmäinen amerikkalaiski inalainen retkikunta, jonka osanottajat
olivat Yhd ysvaltojen ja Kiinan johtav ista
kasvilieteeli isistä puutarhoi sta ja arboretumei sta, suuntasi matkansa "kasvien metsästäj ien" vanhoille apaj ille. Myös IsoBritannian kasvitieteell iset puutarhat ja
puutarhaseurat ovatjärjestäneet keruumatkoja Kiinaan , mutta ne ovat suuntautuneet
maan etel ä- j a länsiosiin. Dendrol ogian
Seuran kiin anmatkalla v. 1980 "Siemenkeräy kin pääsi Koilli s-Kiinassajo hyvään
alkuun" (Karhu 1980). Sittemmin kiinalaiset metsävaltuuskunnat ovat tuoneet metsäntutkimuslaitokse lle yksittäisiä siemenena Koill is-Kiinasta. Kymmenkuntaa
Koilli - Kiinas ta saatua kasvikantaa kasvatetaan met äntutkimu slaitokse n koealueilla (J. Lehtonen , suullinen tieto). Changbain kasviston rikkaus o n kyllä ollut tiedossa puutarhapiireissä laaja lti (es im . Lancaster 1989, Herrmann 1993). Näyttää kuitenkin siltä, että kesällä 1994 tekemämme
tutkimu smatka oli ensimmäi ne n ulkomaalai sten nimenomaan iementen keruu een
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keskittyn yt laajahko tutkimusmatka Koilli s-Kiinaan.
ykyään Koillis-Ki inan kasvisto tunnetaan hyvin. Komarovin ( 190 J, 1904, 1905)
teos on vankka pohja ja myöhemmät venäläiset, japanilaiset ja kiinalaiset tutkijat
(es im . Kitagawa 1939, Liou 1955) täydensivät tietämystä. Ko illi s-Kii nan etel äisimmän maakunnan Liaoningin kasvio (Li
1988, 1992) ja pohjoisimman maakunnan
Heil onki angin kasviosta kaksi putkilokasvio-osaa (Tung ym. 1992a, b) ovat ilmestyneet. Changbai kuuluu Jilinin maakuntaan , jonka kasviota e i vielä ole julkaistu ,
mutta Changbain kasveista on tehty luettelo (Anonymous 1982).

Kerätty aineisto ja sen
menestymismahdollisuudet Suomessa
Koil liskiina1aista alkuperää olevista puutarhakasvei sta ei Suomessa ole paljonkaan
aikaisempi a kokemuksia. Heikinheimo
( 1956) ja Lähde ym. (1984) mainitsevat
Kiinasta vai n gansu laisia kantoja, itäaasialaiset kannat ovat Koreasta, Japani sta tai
Venäjän Kaukoidästä. Woeikoff ( 1941 )
kuitenkin antaa optimi stisen kuvan mantsuri alaisten kantojen kestävyydestä: "Euroopanpuolei ell aVenäjäll äuseimmat kokeilluista Mantsurian kasveista ovat olleet
kestäviä Vologdan kuvernementi ssä, Pietarissa (60" . L.) ja Suomessa (62")."
Viimeksi mainittu leveysaste viittaa Punkaharjuun, mutta kyseessä saattaa kuitenkin olla Mustilan arboretum . Voeikoff ja
myös kasvitieteilijä B. V. Skvortsov olivat
kirjeenvaihdossa A. F. Tigerstedtin kanssa
ja ilmei se ti lähetti ät siemeniä Mustilaan.
Harbinissa toimi 193~0 lu vu ll a siemenkauppias Ptit in, johon Mustila oli yhteyde sä (prof. Max Hagman , suull.). Taulukossa 2 esitetään muutamia Changbain ,
Baishilazhin Chanchunin ja Helsingin ilma totietoja vertailtavik i. Koillis-Kiinan
ankara talvi-ilmasto j a vähälumisuus puhu va t sen puolesta, että kerätyt kannat eivät kuole ainakaan pakkaseen, sen sijaan
Suomen tai ien aihtelevat ilmasto-olot
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Taulukko 2. Lämpötilat ja vuotui nen sademäärä Changbai-vuorella. Bai hilazhilla, Changchunissaja
Helsingin Kaisani emessä.
Table 2. Temperature and annu al precipi tation at Mt. Changbai, Baishilazhi , Changchung. and
Kaisaniemi in Helsinki.

vuoden keski lämpö, ' C

Changbai

Baishilazhi

Changchun

Helsinki

4.4

4.5

u

5.4

heinäkuun keski lämpö. ' C

20-22

22.4

28.3

17.0

tammikuun keskilämpö. ' C

- 15 -- 18

-12 .8

-22.4

-5.7

-40.0

-38.5

-36.5

-34.3

1600

IH5

647

alin mitattu lämpötila, ' C

600- 1340

sademäärä. mm

Taulukko3. Hels ingin yliop iston kasv itieteellisen
puutarhan Japanin Hokkaidolta v. 1993 (J) ja
Koillis- Kiinasta v. 1994 (K) keräämien puu vani sten kasvien aiempi viljely ja menestyminen Suomessa Hämet-Ahd in ym. ( 1992) mukaan.
Table 3. Earlier cultivation and hardiness of lhe
plants collected by the Botanical Garden. University o~ ~~lsinki on Hokka ido in Japan in 1993 {1)
and in orlheast China in 1994 (K).
kerättyjen
kasvilajien
lukumäärä
menestyminen

J

K

hyv in menestyvä , yleisesti viljelty

8

II

hyvin menestyvä, harvoin viljelty

25

32

poikkeuksellisen kylminä
vuosina pahoi n vaurioituva

6

6

huonosti menestyvä

2

3

viljelytieto epävarma

1

1

Suomessa alkuperäinen, ei vi ljelty

2

1

ei tietoja viljelystä tai
menestymisestä Suomessa

77

79

12 1

133

yhteensä

pakka ineen ja uojasameen voivat oll a
rajoittava tekij ä. Koilli -Kiina a ovat kesät lämpimämpiä kui n Suome a.
Suome a ka vatetaan lukui ia puutarhakasveja, joiden alkuperäinen lev inneiyy alue ulottuu Ko illi s-IGinaan. Pääo a
näi tä lienee kuitenkin kerätty Japani ta,
Korea ta tai Venäjän ~a uk oidä tä . Epäuora todiste keräämjemme ka vien mahdollisesta ke tävyydestä Suome a voisivat oll a ne japanil ai et ja koilli kiinalai et

Taulukko 4. Japanin Hokkaidolta v. 1993 (J) ja
Koi lli -Kiinasta v. 1994 (K) kerätyt kasvit elomuodoittain. ain lajitason tak onit on huomioitu.
Table .t Life fom1 of the plants collected on
Hokkaido in Japan in 1993 (J) and in onheast
China in 1994 (K). Only the taxa at the pecific
level are included.

san ikkaisia

J

K

1

1

havupuita ja -pensaita

7

9

lehtipuita

40

45

lehtipensaita ja arpuja

65

74

puuvanisia köynnöksiä

9

14

ruohovanisia köynnöksiä

2

3

ruohoja

38

33

heiniä, saroja. vihvi löi tä

7

1

169

180

yhteensä

ka it,joita Suome ajo iljellään,ja joiden mene tymi e tä on ha aintoja. Tauluko a 3 errataan Japani ta ja IGina ta
kerättyjen puu arti ten ka ien mene tymi tä Suome a Hämet-Ahdin m. ( 1992)
antamien tietojen peru tee lla. Tauluko a
käytetään edulli inta mahdolli ta, ii
yleen ä Etel ä-Suomea ko ke aa tietoa.
Tauluko a 4 e itetään yhteen eto ka vitieteelli en puutarhan IGinan j a Japanin
ru nei toi ta elomuotojen mukaan luokiteltuna. Molemmilla matkoilla kerättiin eniten puu arti ia ka eja, mutta myö e llaiia uurikokoi ia ruohoja kerättiin, joilla
ar ioitiin ole an kä ttöä perennoina. Suu-
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rin osa aineistosta on siemeni ä . Molemmi lla matkoil la otettiin myös oksia, jotka lähetetti in pikapostina Helsinkiin silmuli säystä varten. Japanin ainei stosta saatiin
li sättyä 12 pu uvartista kasvia, joiden siemeni ä ei ollut saatavissa matkamme aikana. ii stä esimerkiks i Chosenia arbutifolia on jo istutettu Kumpulan puutarhaa n
(ks . Kärkönen ym . 1994). Silmu lisäys Kiinan aineistosta on meneillään.
Va ikka Koilli s-Kiinan aineisto pyrittiin
kerää mään Etelä-Suomen bioklimaatti sia
olosuhteita mahdolli imman hyvin vastaavilta alue ilta, kerätti in kasvikantoja myös

Syy kuu ssa 1993 Japanin Hokkaidolta (J )
j a e lo- yyskuussa 1994 Koilli s-Kiinas ta
(K) Suomeen tuotu a inei sto . Suurin osa
aine istosta on siemeni ä. Silmulisäystä varten tuodut erät ovat sulke issa . Luettelossa
ei ole niitä eriä jotka syystä tai toi sesta on
poi stettu ka vitieteelli e n puutarhan kasitietokannas ta (es im . silmu lisäysaineisto,
jonka Ii äy e i onnistunut). umerot me rkitsevät kerättyj en kasvi kantojen määri ä.
imi stö on tarkistettu Hämet-Ahdin ym.
( 1992) , Pa lmenin & A langon ( 1993) j a
Hu xley n ym. ( 1992) mukai sek i. Tutki musa lueilla vierasperäiset ja viljellyt ka vit on merkitty lyhennykse ll ä kult. "
SA IKKAJS ET

PAUASSIEME ISET

Maxim.
A. sachali11e11sis (F. Schmidt) Mast.
Larix gmelinii (Rupr. ) Rupr. var?. o/gensis
(Henry) Ostenf. & Syrach Larsen
Picea glelmii (F. Schmidt) Mast.
P. jezoe11sis (S ieb. & Zucc.) Carriere
- var. komarovii ( . assil.)
Cheng & L. K. Fu
Pi11us koraie11sis Sieb. & Zucc .
P. pan,ijlora Sieb. & Zucc.
P. pwnila (Pallas) Regel

JK
- 1
- 4
3 - 1
2 -

3 3
- 3
- 2

1 4 -

Taxaceae

KOPPISIEME ISET

JK

- 1

Acer barbi11erve Maxi m.
A. cissifolium (Sieb. & Zucc.) K. Koch
A. japo11icum Thunb.
A. komarol'ii Pojark.
A. 111andshuricwn Maxim.
A. 1110110 Maxim.
- var. mavrii (Schwerin) akai
A. pa/111alli111 Thunb. ex Murr.
A. pseudosieboldianum (Pax) Komarov
A. rararicu111 L. ub p. girmala

1 1K

Aceraceae

1 -

Cupre aceae

Junip erus chi11e11sis L. (k ult. )
J. dm•urica Palla (ku lt .)
J. rigida Sieb. & Zucc. (kult.)

Pinaceae

Abies holophylla Max im.
A. nephrolepis (Traurv. ex Maxim. )

JK

Cepha lotaxaceae

CephalorlLWS harri11g1o11ia (Forbes)
K. Koc h var. 11a11a ( akai) Re hder

Ilm an professori Max Hagmanin antamia tietajaja
kirj a llisuusvihjeitä tämä kirjoitus o li si jäänyt kovin vaillinaiseks i. Kiitoksemme häne lle!

3 -

Ophioglossaceae

BOII )'chium l'irgi11ia11WII (L.) Sw.

Kiitokset.

Taxus cuspidara Sieb. & Zucc.

Lycopodi aceae

Lycopodium obscunmt L.

temperaatti sesta vyöhykkeestä . Varm uus
kantojen kestävyydestä saadaan vasta pitkäaikai sten kasvatuskokeiden jälkeen.
Koilli s-Kiinasta kerätyt kannat saattavat
o ll a arvoka ta ainei stoa kasvinjalostuksen
tarpei siin . Woeikoff ( 1941 ) ki tjoittaa moni sanaisesti j a lähes intoh imoi sesti Mantsuri an kasviston merkityksestä juuri ri steytystä silmälläpitäen.

1
2
- 1

(Maxim.)
A.
A.
A.
A.
A.

esm.

teg111e111osu111 Maxim.
trijloru111 Komarov
rnmca111111 Bunge
rscho11oskii Maxim.
ukurunduense Trautv. & C. A. Meyer

- 3
1
6
- 1

- 1

4 1 2 - 3
- 1

- 3
- 1
- 1

2 5 3
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Actinidiaceae
ACTinidia arguta (S ieb. & Zucc.)
Pianchan ex Miq.
A. kolomikta (Max im.) Maxim .
A. polygama (Sieb. & Zucc.)
Pianc han ex Maxim.
Alangiaceae
Alangiumplatanifolium
(S ieb. & Zucc.) Harms
Anacardiaceae
Rhus chinensis Mill.
Toxicodendron radicans (L.) Kuntze
subsp. orienrale (Greene) Gillis
T. trichocarpum (Miq.) Kuntze
Apiaceae
Angelica dahurica (Fischer)
Benth. & Haak. f.
Angelica sp.
Tilingia ajanensis Regel
Aquifoliaceae
/lex rugosa F. Schmidt
!. sugerokii Maxim. var. brevipedunculara
(Maxim.) S. Y. Hu
Araceae
Arisaema peninsu/ae Nakai
A . serratum (Thu nb.) Schatt
Arisaema sp.
Araliaceae
Acanthopanax sciadophylloides
Franch. & Sav
A . senricosus (Rupr. & Maxim.
ex Maxim.) Harms
A. sessiliflorus (Rupr. & Maxim .
ex Maxim.) Seem.
Aralia continenralis Kitag.
A. cordata Thunb.
A. e/ata (Miq.) Seem.
Kalopanax septemlobus (Thunb. ex
A. Murray) Kaidz.
Op/opanaxjaponicus (Nakai) akai
Aristolochiaceae
Aristolochia contorta Bunge
A. mandshuriensis Kamarav
Asclepiadaceae
Cynanchwn ascyrifolium (Franch.
& Sav.) Matsum.
C. caudatum (M iq.) Maxim.
Asteraceae
Aster g/ehnii F. Schmidt
Coealia hastata L. var. orienralis
(Kitarn.) Ohwi
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JK
2 2
4 2

1 1

- 1
- 3
4

6 -

1

1 1 1 -

3 - 2
2

1 -

3
3

Cirsium kamtscharicwn Ledeb.
Eupatorium chinense L.
lxeris srolonifera A. Gray
Ligulariafischeri (Ledeb.) Turcz.
L. hodgsonii Haak. f.
Saussurea amara (L.) DC.
Senecio cannabifolius Less.

1
1
3

Berberidaceae
8 erberis amurensis Rupr.
Caulophyllum robustum Maxim .

14
- 2

2 1 -

Betulaceae
Alnus hirsuta (Spach) Rupr.
3
- var. mandshurica Callier
- var. sibirica Fischer
A.japonica (Thunb.) Steud.
3
A. maximowiczii Callier
3
A. pendula Matsum.
1
8 etula chinensis Maxim.
8 . cosrara Trautv.
8. da vurica Pallas
8 . ermanii Cham.
4
8.fruricosa Pallas
8 . maximowicziana Reg.
2
8. pendula Roth (8. plaryphylla Sukaczev) 1
8. schmidtii Regel
Carpinus cordata Blume
1
C. /axiflora (Sieb. & Zucc.) Blume
1
Corylus sieboldiarw Blume var. mandsh urica
(Maxim. & Rupr.) C. K. Schneider
Corylus sp.
1
Osrryajaponica Sarg.
1

1
1
-

1
2

2
-

1

3
1
2
3
2
2
2
-

2
-

Buxaceae
Pachysandra terminalis Sieb. & Zucc.

2 -

Cannabaceae
Humu/us /upu/us L. var. cordifolius
(Miq.) Maxim.

1 -

- 1

2
- 1
2 -

1 - 1
- 1

- 1
1 -

1 1 -

Caprifoliaceae
Lonicera alpigena L. var. g/ehn ii
(F. Schmidt) akai
(L. chamissoi Bunge)
L. chrysamha Turcz.
L. maackii (Rupr.) Maxim.
L. monanrha akai
Sambucus sieboldiana Blume ex Graebn.
var. miquelii ( akai) Hara
Vibumwn burejaericum Regel & Herd.
V.furcatum Blume
V. opu/us L.
V. sargemii Koehne
V. wrightii Miq.
Weigelaflorida (Bunge) . DC.
W. honensis (Sieb. & Zucc.) K. Koch
W. middendorffiana (Carriere) K. Koch
IV. praecox (Lemoi ne) L. H. Bailey
Weige/a p.

2 1
5
- 4
- 2
- 2
6 - 1
- 3
2 - 2
1 -

2 - 2
1 -
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Ca r yophyllaceae
Lychnis cognara Maxim.
Celastraceae
Celasrrus orbiculatus Thunb.
Euonymus a/ata (Thunb.) Sieb.
E. hamilroniana Wallich subsp. maackii
(Rupr. ) Komarov
- subsp. sieboldiana (Biume) Hara
E. macroprera Rupr.
E. oxyphyl/a Miq.
E. planipes (Koehne) Koehne
Triprerygium regelii Sprague & Takeda

JK
- 1
2 3
2 3
1 II
2 -

3 2
- 4

Cercid ip hyllaceae
Cercidiphyl/umjaponicum Sieb. & Zucc.

3 -

Clusiaceae
Hypericum ascyron L.

1 1

Convallariaceae
C/inronia udensis Trautv. & Mey.
Polygonatum odorarum (Mill.) Druce
var. maximowiczii (F. Schmidt) Koid z.
Convolvulaceae
Calysreg ia sepium (L.) R. Br.
var. communis (Tryon) Hara
Cornaceae
Cornus a/ba L.
C. canadensis L.
C. comroversa Hemsl.

3 2 -

Trip eraleia bracreara Max im .
Vaccinium hirrum Thunb.
V. ovalifolium J. E. Smith
V. praesrans Lamb.
V. smallii A. Gray
V. uliginosum L.
V. u/iginosum L. var. alpinum E. Busch
V. viris-idaea L.

2
1 1
2
1 - 1
- 1
1 -

Eu phorbiaceae
Securin ega suffruricosa (Pallas) Rehder

- 1

Fabaceae
Amorphajruricosa L. (kult. )
Asrragalu s membranaceus (Fischer) Bunge
Caragana a rborescens Lam.
Gledirsiajaponica Miq. (kult. )
Glycine soj a Sieb.
lndigofera kirilowii Max im.
ex Palibin (kult. )
Lespedeza bicolor Turcz.
L. cyrroboii)'G Miq .
L. davurica (Lax m.) Schindler
L. hedysaroides (Pallas) Kitag.
var. subsericea (Komarov) Kitag.
(Maackia amurens is Rupr. & Maxim.)
Robiniapseudoacacia L. (kult.)

- 1
- 1
2 3 -

Cyperaceae
Carex siderosricra Hance
Scirpus wichurae Boeck.

1 1 -

Crassulaceae
Hylorelephium pallescens (Freyn) H. Ohba

- 1

Dioscoreaceae
Dioscorea nipponica Makino

- 3

Ericaceae
Gaulrheria miqueliana Takeda
Ledum hypo/eucum Komarov
L. pa/usrre L. var. angusrarum E. Busch
- var. diversipilosum akai
Leucorhoe grayana Max im.
Menziesia penrandra Max im.
Rhododendron a/brechrii Max im .
R. brachycarpum D. Don ex G. Don
R. aureum Georgi
R. confertissimum akai
R. kaempferi Planchon
R. mucronu/arum Turcz.
R. parvifolium Adam
R. redowskianwn Max im.
R. schlippenbachii Max im.

3 1
2
2 4 3 1 2 -1
- 1
1 - 3
- 1
-1
- 2

2
1
1
1
- 2

1
-

- 1
- 3
1
- 1
- 1
1

- 3

Fagaceae
Casranea crenma Sieb. & Zucc. (kult. )
Quercus mongolica Fischer ex Turcz.

1 4 3

Funkiaceae
Hosra sp.

1 1

Gentianaceae
Genriana uchiyamai akai
G. rrin ervis (Thunb.) Marg.

- 1
1 -

Grossula riaceae
Ribes disrans Jancz.
(R.japonicum Max im.)
R. koma rovii Pojark.
R. komarovii Pojark. var. cuneifo lium Liou
R. larifolium Jancz.
R. mandschuricum (Max im.) Komarov
R. rrisre Palla

- 1
2 - 1
- 1
1 - 2
- 1

Hemerocallidaceae
Hemerocallis p.

3 -

Hydrangeaceae
Deurzia amurensis (Regel) Ai ry Shaw
D. g/abrara Komarov
Hydrangea anoma/a D. Don subsp.
petiolaris (Sieb. & Zucc.) McClintock
H. paniculara Sieb.
Philadelphus schrenkii Rupr.
P. renuifolius Rupr. & Max im.

- 5
- 2
7 2 - 2
- 2
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Iridaceae
Iris sanguinea Hornem.
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1K
- 1

Primulaceae
Lysimachia clethroides Duby
Primu/ajaponica A. Gray

1K
- 1
1 -

Juglandaceae
Juglans ailan th i.folia Carri ere
J. mandshurica Max im .

4 - 5

Juncaceae
Ju ncus effusus L. var. decipiens Buchenau

1 -

Lamiaceae
Agastache rugosa (Fisc her & Mey.)
0 . Kuntze
Nepeta subsessilis Max im.

1 1

Liliaceae
Asparag us schoberioides Kunth
Cardiocrinum co rdawm (Thunb.) Mak.
var. glehnii (F. Schmidt) Hara
Lilium dau ricum Ker. -Gawl.
L. dis tichum Naka i ex Kamibayashi
Vera rrum maackii Regel

4
1
- 4
1

- 1

Magnoliaceae
Magnolia hypoleuca Sieb. & Zucc.
M. kobus DC.
M. sieboldii C. Koc h

7 2
- 2

Moraceae
(Morus alba L.)

1 1

Oleaceae
Fra.xinus chinensis Rox b. var.
rhynchophylla (Hance) He ms1ey
F. mandsch urica Rupr. var.
japonica M ax im .
F. sieboldiana B1ume var. pubescens Koid z.
Ligustrum suave (Kitag.) Kitag. (kult. )
Syringa dilatata Nakai (ku1t. )
S. reticulata (B1ume) Hara
S. pa tula (Palibin) Nakai
S. wolfii C. K. Schneider

- 3
1
2
3
-

1
1
4
2
4

Paeoniaceae
Paeonia obovata Max im.

- 4

Poaceae
Miscan thus sinensis Anderss.
Sasa kurilensis (Rupr.) Mak. & Shi b.
S. nipponica (Mak.) Mak.
S. palmata (Burb.) Camus

Polygonaceae
Polygonum lapathifolium L.
Reynoutria sachalinensis
(F. Schmidt) akai

- 1
- 1
1 2 1
2
4
2
-

1
1
1
1
2
1

1 -

Rhamnaceae

Longaniaceae
(Buddleia altemifolia Max im .) (kult.)

Ranunculaceae
Aconirum arremisiafolium Bar.
A.fischeri Reichenb. var. arcuarum
(Maxim.) Regel
A. sacha/inense F. Schmidt
A. yezoense akai
Acraea asiarica Hara
A. e1yrhrocarpa Fischer
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Torrey
& A. Gray ex Maxim.
C. simp/ex Wormskj. ex DC.
Clemarisfusca Tu rcz. var. violacea Max im.
C. koreana Komarov
C. mandschurica Rupr.
C. ochorensis (Pallas) Poir.
C. serrarifolia Rehder
Thalicrrum aqui/egiifolium L.
var. imennedium Nakai

2
5 1 1

Rhamnus dahuricus Pallas
R. schneideri Lev. & Vaniot
R. ussuriensis J. a

- 3
4

- 3

Rosaceae
Anmcus dioicus (\ alter) Fem.
- var. kamrschaticus (Maxim.) Hara
Crataegus maximoviczii C. K. Schneider
C. pinnatijida Bunge (kuva 8)
- var. major . E. Br. (ku1t. )
Duchesnea indica (Andrew ) Focke
Filipendula kamtschatica (Pallas) Max im.
Fragaria iinumae Makino
Malus baccata (L.) Moench var.
mandshurica ( laxim.) C. K. Schneider
M. toringo (Sieb.) Sieb. ex de Vrie e var.
sargentii (Rehder) C. K. Schneider
Photinia viliosa (Thunb.) DC.
Potentillaf ruticosa L.
Prinsepia sinensis (Oii v.) 01iv. ex Bean
(Pnmus glandulosa Thunb.) (ku1t. )
(P. maackii Rupr.)
P. maximoviczii Rupr.
(P. nipponica Mat um .)
- var. kuri/ensis (Miyabe) Wil on
P. padus L.
P. ssiori F. Schmidt
(P. tomenrosa Thunb.)
(P. verecunda Koehne)
Prwws sp. ''Amurin keltai nen luumu" (ku lt. )
Pnmus sp. "Amurin punai nen 1uumu" (ku1t. )
Pyrus ussuriensis Maxim.
Rosa acicu/aris Lindley
- var. taquetii (Le .) akai
R. davurica Palla
R. multiflora Thunb. ex Murray

1
1
2
1

2
2
3
1
1
-

1 1
1
3
4
3
5

2
2
-

1
1
1
2
-

1
1
2
1
1
3
2
2
4
1
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R. rugosa Thunb. ex Murray
Rosa sp.
Rubus craraegifolius Bunge
R. mesogaeus Focke
R. parvifolius L.
R. phoenico/asius Maxim.
R. pseudojaponicus Koidz.
Sanguisorba canadensis L.
S. hakusanensis Mak ino var. japon ensis
(Makino) O hwi
S. o.fficinalis L.
S. parviflora (Max im.) Takeda
S. renuifolia Fischer
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun
- var. srellipila Maxim.
Sorbus a/nifolia (Sieb. & Zucc.) C. Koch
S. commixra Hed l.
S. matsw1wrana (Makino) Koehne
S. polwashanensis (Hance) Hed l.
S. sambucifolia (Cham. & Sch1echt. ) Roem.
Spiraea beru/ifolia Pall as
S. clwmaedryfolia L.
S. miyabei Koid z.
S. media F. Schmidt
S. salicifolia L.
S. rrichoc01pa aka i
(Srephanandra incisa (Thunb.) Zabe1 )
Ru taceae
Phel/odendron amurense Rupr.
- var. sachalinense F. Schmidt
Skimmiajaponica Thunb.
Zanrhoxylum piperitum DC.
Sa1icaceae
(Chosenia arbwifolia (Pall as)
B. V. Skvorcz.)
(Populus carhayana Rehder)
(P. koreana Rehder)
(P. maximowic:ii Henry)
(P. pseudosimonii Ki tag.) (kult. )
(Sa lix babylonica L.) (ku1t. )
S. integra Thunb.
(S. koreensis Anderss.)
(S. maximovic-ii Komarov)
(Toisusuurbaniana (Seemen) Kimura)
Saxifragaceae
Asrilbe chinensis (Max im.) Franch. & Sav .

1 1 -

Schisandraceae
Schisandra chinensis (Turcz.) S aiilon

3 3
2 4 3

Scr ophula riaceae
Veronica kiusiana Furumi
Veronicasrrum sibiricum (L.) Penn.

1

-

1

JK

3 4

1 -

S mil aci naceae
Smilacinajaponica A. Gray

1 -

1 -

S ta phyleaceae
Sraphylea bumalda DC.

3 3

S ty racaceae
Sryrax obassia Sieb. & Zucc.

2 -

4 2 (2)
4 2 3
1 4 -

3

Sympl ocaceae
Symp/ocos chinensis (Lour.) Druce var.
leucocarpa ( akai) Ohwi f. piiosa
( akai) Ohwi
S. panicu/ara (Thunb.) Miq.

1 -

- 2

- 1

4 2
- 1
1 2

T hym e1aeaceae
Daplme kamrscharica Maxim. var.
je:oensis (Max im. ) Ohwi

1
1 3 1 -

T iliaceae
Tilia amurensis Rupr.
T. japonica (Miq .) Simonk.
T. mandslwrica Rupr. & Max im .
T. maximoll'ic:iana Shiras.

3 1

2
1 -1

2
2 -

- 1
- 1
1 -

- 2

Ulm aceae
( Ulmus davidiana P1 ancho n var. japonica
(Rehder) akai)
(U.japonica (Rehder) Sarg . var.
suberosa (Turcz.) S. D. Zhao)
(V. laciniata (Traut v.) Mayr)
(U. pumila L.)

1 -

- 5
4 - 2
1 -

2 - 1
1
- 1

erbe naceae
Cal/icarpa diclwroma (Lour.) K. Koc h

1 -

Vitaceae
Viris amurensis Rupr.
V. coigneriae Pulliat ex P1 anchon

- 2
4 -
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***
Kutsu syyskokoukseen
Dendrologian Seuran syyskokous pidetään torstaina 14.12.1995 klo 18
alkaen Säätytalolla (sali 3), Snellmaninkatu 9-11, Helsinki 17.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat ja
päätetään stipendirahaston kartuttamisesta.
Kokouksen jälkeen valokuvataiteilija Taneli Eskola esitelmöi aiheesta
"Puu kuvauskohteena·.
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Dendrologian Seura
Dendrologiska
Sällskapet r. y:n säännöt
ämä säännöt o n hyväksytty Dendrologian
Seura- Dendrol ogiska Sällskapet r. y:n vuosikokouksessa 28 . he lmikuuta 1995.

1 §Nimi ja koti paikka
Yhdistyksen nimi o n Dendrologian Seura Dendrologiska Säll skapet r.y. j a sen kotipaikka
on Helsing in kaupunki j a toimia lueena koko
Suo mi . Yhdi styksestä käytetään näissä sää nnöissä nimeä seura.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on edis tää kotimai sten j a
Suo messa menestyv ien ulkomaisten puul ajien
j a puuvartisten kasvilajien j a niiden muotojen
tuntemusta, tutkimu sta j a kokeilua, silmäll äpitäen erityisesti niiden merkitystä j a käyttöä
luo nno n- j a mai semanhoidossa, viheralueide n
ja puutarhain suunnittelussa ja perustami sessa
sekä metsän- ja muussa vi lj elyssä.
Tarkoitusperiään toteuttaakseen seura alan
harrastajain , tutkijain ja käytännössä to imi vien
henki löiden yhdy ss iteenä voi toimeen pan na
kokouksia, esite lmäti laisuuks ia, näyttel y itä ja
retkeilyj ä, harjoittaa julkai sutoimintaa, omistaa
koke ilualoja, jakaa a purahoja, y ll äpi tää kirj astoa j a arkisto ida kuva-ainei stoajäsenten käytettäväksi sekä yhteisto iminnassa vira nomaisten ,
tutkimu slaitosten ja taimitarha- ym. järjestöjen
kanssa kerätä ja ho itaa puuvartisiin kasveihin
liittyviä reki stereitä. Apurahojenjakoperuste i ta määrätään erilli sell ä seuran kokouksen hyväksy mällä säännöllä. Seuran retkillä noudatetaan hallituksen hyväksymää matku stussääntöä.
Se ura voi perustaa rahastoj a, ottaa va taa n
lahjoituksia ja testamentattua o maisuutta ja varoj a sekä toimeenpanna arpaja isia ja keräyksiä
hankittuaan asianmukaisen lu van .

3 §Jäsenet
Se uraan voi liittyä vars inaiseksi j äseneksi euran tarkoitu speriä kannattava henkil ö. Varsinaisia jäseniä ovat myös opiskelija- j a perhejäsenet. Kann attajaj äseneks i void aan kut ua o ikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toi-

mintaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. S aavu tetutj äsenoikeudet säi lyvät.
Varsinaiset j a kannattajajä enet mak avatjäsenmaksut,j o iden suuruudesta vuodeksi kerrallaan päättää seuran syyskokous. Opi skelija- j a
perhejäsenten j ä enmak u voi olla alempi kuin
muiden vars inaisten jä ente n. Jä enmaksuja
va taan var inaiset ja kannattajajä enet saavat
seuran julkaisuja hallituk en määrääm ällä tava ll a. Var in ai nen jäsen voi mak ama lla hallituk en määräämän kertakaikki en jäsenmaksun
siirtyä ainaisjä eneks i. Hallitus voi ottaa ulk omaalaisia jäseniä.
Hallituk e n ehdotukse ta voi euran ko kous
kutsuaan ioituneen henkil ön kunni ajäseneks i.
Seuran hallitus voi jakaa ansioituneille seuran
jä enille an iomerkkejä. Ansiomerkkien jakoperustei sta määrätään hallituk en hyväksy mällä merkki o hje äänn öll ä.
Jä ene llä on oikeu erota yhdi styksestä ilmoittamall a iitä kirjalli e ti hallitukselle tai
sen puheenj ohtajalle taikka ilmoittamalla eroami esta yhdistyk e n kokouk e sa.
Hallitus voi erottaa jäsenen , joka toimii seuran tarko itu periä astaan tai laimi nl yö jäsenmaks unsa suorittami en.

4 §Hallitus
Seu ran a ioita hoitaa hallitu , johon kuuluvat
puheenj ohtaja ja kak itoista ( 12) jäsentä ekä
kolme (3) araj ä entä. Hallitu val itaan ite n,
että e uran jä eni tön toimialat ja harrastuk et
tule at siinä edustetuiksi. Syy kokous alitsee
puheenj oht ajan uodek i kerrallaan, kuitenkin
aman he nkilö n e nimään kolme kertaa peräkkäin. Hallituk en muut jäsenet ja varajäsenet
alitaan kolmek i vuodek i kerrallaan iten,
että ko lmannes jä e ni tä ja varajä eni stä o n
kerrallaan e ro uoro a. Erovuoro a oleva hallituk enj ä en oidaan valita välittämä ti uude lleen vai n kerran. HaHituk e n jä enten toimi kau i alkaa kalenterivuoden alu ta.
Hallitu alit ee ke I..'Uude taan varapuheenjohtajan ja ihteerin ekä ottaa it e lleen varainhoi tajan ja muut tarvitta at toimihenkilöt ekä
määrää heidän tehtä i tään. Hallitu oi a ettaa
a ioita almi telem aan tarpeellisik i kat omiaan toimikuntia ja kutsua niihin jä eniä hallituk en ulkopuolelta. Alueelli ta ta i johonkin
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aiheeseen kes kittyvää to imintaa varten vo idaa n
perustaa erityisiä, hallituksen hyväksy mi ä kerhoja. T yöryhmillä tai kerho illa e i o le itse näistä
hallinnolli sta tai taloude llista asemaa.
Hallitus kokoo ntuu tarpeen vaati essa puheenj ohtaj an tai hänen esty neenä o llessaan varapuheenj ohtajan kutsu sta tai kun vähintään
kuu si (6) hallituksenjäsentäs itä vaati i. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi (6)
hallituksenj äsentä ta i varaj äsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenj ohtaj a on paikalla. Milloin hallituksen kokouksessa äänestettäessä äänet menevät tasan, ratk aisee kokouksen puheenj ohtajan kanta.

Seuran päätök eksi tulee se mie lipide, jota on
kann attanut yli puolet an netuista ääni stä. Aänten mennessä tasan ratkaistaan henki lövaalit
arvalla. Muutoin päätökseksi tul ee kokouksen
puheenjohtajan kannattama mie lipide.
Henkil övaalit suoritetaan umpilipuin,j os vähintään kaksi seuran j äsentä sitä vaatii .
Mikäli seuranj äsen haluaa saada jonkin as ian
seuran kokouksen kä iteltäväks i, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kuu si (6)
viikkoa ennen kokousta.

9 § Kevätkokous

5 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen ki1joittavat puheenj ohtaj a tai varapuhee nj oht aja, jompi kumpi yhdessä sihteerin
tai varainhoi taj an kan ssa. Käytänn ön raha-as ioiden hoidossa varainho itaj alla on oikeus kirj oittaa seuran nimi yks in .

6 §Tilit
Seuran tilit, jotka päätetään kalenteri vuosittai n,
on ennen he lmikuun viidettätoista päivää yhdessä hallituksenl aatiman vuosikertomuksen ja
hallituksen pöytäkirjojen kanssa annettava tilintarkastajille, joiden tul ee ennen he lmikuun
loppua antaa hallitukselle tilintarkastuskertomu.

Kevätkokouksessa käs itell ään seuraavat asiat:
l kokouksen avaus;
2 vai itaan kokouksell e puheenj ohtaja, sihteeri
sekä kaksi pöytäkirjantarkastaj aa, jotka toimivat tarvi ttaessa myös ää ntenl askijoi na;
3 todetaan kokouksen lailli suus ja päätösvaitaisuu ;
4 hyväk ytään kokouksen työjärjestys;
5 esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lau unto;
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistami sesta ja
vastuuvapauden myöntämi sestä hallitukselle
tai muista to imenpiteistä, mihin hallinto ja tilit
antavat aihetta;
7 val itaan kaksi tilimarkastaj aa vara miehi neen vuoden toimikaudek i alkaen kevätkokoukse ta;
8 käsitellään muu t kokousk utsussa mai nitut
a iat.

7 § Kokousten koollekutsuminen
Seuran kokouk set kutsuu koolle hallitus. Seuran j äsenet kutsutaa n kokoukseen ti edotuk in ,
j otka lähetetään jäsenille postitse väh intään
seitsemän (7) päi vää e nnen kokousta. Kutsu
voidaan amassa ajassa julkai ta euran lehdessä.

8 § Kokoukset
Seuran kevätkokous pidetään maal iskuun vii denteentoista päivää n mennessä ja syys kokous
joulukuun viidenteentoi ta päivään mennessä
hallituksen määräämä nä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitu
tai tilintarkastaj at katsovat en tarpeellisek i tai
kun vähintään 10 % euran jäseni töstä itä
hallituk elta erityisesti ilmo itettua asiaa varten
kirja lli sesti vaatii .
Seuran kokoukses a on jokaisell a varsinaie lia j äsene llä ää ni oikeu ja jokai eli a ääni oikeutetulla yks i ( l ) ää ni .

10 § Syyskokous
Syy kokoukses a käs itell ään seuraavat asiat:
l kokouk e n avaus;
2 val itaan kokoukselle puheenjohtaja, ihteeri
sekä kaksi pöytäki rj antarkastajaa, jotka toimi vat tarvittae sa myö ääntenl askijoina;
3 todetaan kokouk en lailli suu ja päätösvaltaisuus;
4 hyväk ytään kokouksen työjfuje tys;
5 päätetään varsinai ten ja kann attajajäsenten
jä enm aksujen uuruudesta euraavaksi toimintavuodeksi ;
6 vahv i tetaan toimintasuunnitelma ja tal ousarvio;
7
alitaan hal lituk en puheenjo htaja;
8
alitaan hallituk en uudet jä e net ja varajäsenet ero uoroi ten ti !alle;
9 käsitellään muut kokou kut ussa mainitut
a iat.
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11 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin vo idaan tehdä hallituksen aloittees ta tai jos vähintään viisi (5)
jäsentä sitä hallitukselle kirjallisesti ehdottaa.
Muutosehdotus on käsi teltävä ja hyväksyttävä
kahdessa peräk.käisessä seuran kokouksessa,
j oiden vä liä on vähintään kaksi viikkoa. Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava kokouskutussa.
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12 § Yhdistyksen lakkauttaminen
Päätö euran purkami e ta on tehtävä, kuten
edellä sääntöjen muuttami se ta on anottu. Seuran purkautuessa luovutetaan sen varat seuran
ohjelman mukai en toiminnan tukemiseksi jollekin muulle reki teröidylle yhdistykselle, säätiölle tai lai tokselle, en mukaan kuin seuran
lakkauttami asiaa vi imeksi käsittelevä kokous
päättää.

Dendrologian Seura - Dendrologiska
Sällskapet r.y:n stipendirahaston säännöt
ämä säännöt on hyväksy tty Dendrologian
Seura - Dendrologiska Sällskapet r. y: n vuosikokouksessa 28. helmikuuta 1995.

1. Dendrologian Seura- De ndrol ogi ka Sällskapet r.y, jo ta näis ä säännöi ä myöhemmin
käytetään nimity tä Seura, tukee jäseniään en
päämääriä palvelevien tutkimusten, elvity ten
ja kehittämi hankkeiden teo sa jakamalla apurahoja tipendirahastosta.

2. Stipendirahasto sisältää pääomia, joiden reaalituotto on jakokelpoista. Reaali tuotok i katsotaan virallisen vuosi ttaisen inflaation ylittävä
osuus tuotosta.

3. Stipendirahaston riskittömästä kartuttami e ta va taa Seuran hallituk en valvonna a
varai nhoitaja. Stipendiraha ton toimintakertomus kä itellään vuo ittain o ana Seuran muita
talou toimintoja j a e on yhteisen tilintarkastuk en alainen.

4. Stipendirahastoa kartutetaan ottamall a vastaan lahjoi tuksia, testamentattu a omaisuutta ja
varoj a ekä siirtämällä siihen Seuran likviidejä
varoja. Seuran varoja voidaan myö ijoittaa
tilapäisesti raha topääomaan, jolloin ijoitu toiminnan reaa li tuotto tältä aja lta jää jakokelpoisek i tuotok i.

5. Seuran hallitusjuli taa tipendit haettavaksi
Sorbifolia-lehde sä olevalla ilmoituksella, ottaa tarvittavat asiantuntijat, a ettaa tarv ittavat
työryhmät ja päättää jao ta. Hall itus suuntaa
varat hakukerroitlain haluamaan a kohtee een.

6. Stipendiä voi hakea henkilö joka on ollut
Seuran jäsen ähintään kak i vuotta. Stipendin
aaneen on toimitetta a hallituk elle elvity
tuloksista erik een ovittava a määräajassa.
Stipendin loppuo a mak etaan va ta elvityken valmi tuttua.

7. äiden sääntöjen muuttarni e ta päätetään
Seuran kokouk e sa yk inkertai ella ääntenenemmi töllä.

8. Mikäli eura purkautuu rinna tetaan tipendirahaston arat muihin euran aroihin.
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Thailtava agave
Sinikka Piippo

Piippo, S. 1995: fh ailtava agave. (The admirable agave.)- Sorbifolia 26(3): 129- 136.
!SS 0359-3568
The genu s Agave i native in warm and temperate America, but pecies have been
exported to many parts ofthe world either a fibre plants oras decoratives. Agaves have
been widely and variously used by the native people. The use of agave as source of
fibre, food , alcohol, steroid hormone , drug , soap etc. i discussed.
Sin ikka Piippo, Luonnomiereellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, PL 47, 00014 Helsingin yliopisto.

Agavet ovat eniten j a ehkäpä monipuoliimmjn käytettyjä aavikkoka veja. Monet
maallikot sekoittavat ne usein kaktuksiin ,
vaikka yhtäJäi yydet ovat hyvi n vähru iä.
Agavet ovat puuvarti sia liljaka eja, kaktukset puolestaann kuuluvat omaan heimoonsa, jonka edu tajilla u ein on vain
ulkoinen puutu va tukiranka.
Agave-lajeja on noi n 300 (Gentry 1993
Hickman 1993) j a ne ovat hyvin vaikea ti
toi istaan erotettavia (Gentry 1972). Eniten lajeja on Meksiko sa (Barrio 1988).
Yleensä agavet tunnetaan paikalli sesti
nimellä maguey (Barrios 1988, Moore
1989 Westrich 1989). Isommat laj it tunnetaan ylei e ti myös nimillä century plant
ja me cal, pienemmät nimell ä lechuguill a
(k . myö Dodge 1992). " Agave" on kreikkaa ja merkit ee ihailtavaa, ko ka ennen
u kottiin ka in kukkivan vasta JOO-vuotiaana (Stuart 1984). Samaan vi ittaa myö
nimi century plant.
Aga en lehdet ijait evat ruu ukkeena
ja niitä on laj i ta riippuen 60-300, ne ovat
harmaan ihreitä,jopa !50 cm pitkjä, vahakerroksen peittämiä, joko pak uja taj ohuita, ko ia tai pehmeitä yleen ä meheviä.
Lehtien reunat ovat hampai et, mutta hampaat aattavat puuttuakin (Gentry 1972,
iethammer 1974, Morton 1976, Clarke

1977 Stuart 1984, Bower 1987 , Harrington 199 1). Lehtien kärjes ä on vahva pääteota. Kukat sij aitsevat 3 -5(-12) m pitkäsä par aa mui tuttavassa kukkaperässä.
Tyypilli tä agavei lle on, että ne kullivat
vain kerran elämässään, 8-25(-40) vuoden iä ä. Agavet tarvitsevat kaikki nämä
vuodet kerätäk een tarvittavan ravinnon
kukjntaan (Dodge 1992). Kukkavarren
ka vu on nopeaa, y1een ä 5- 7, muttajopa
30 cm päivä ä (Morton 1976, Saunder
1976). Kukinto kestää kuukausia ja siementen kypsyttyä ka vi kuolee (Barrios
1988). Keil an ihreät tulppaaninmuotoiset
kukat ijrutse at tunnusomai e ti ryhmittäin sivuhaaroi a. Ku kat ovat voi makkaan tuoksuisiaja öisi n kukki via. Kolibrit,
hyöntei et ja lepakot toimi vat pölyttäj inä
(Gentry 1972, Bower 1987). Agavet li ääntyvät run aa ti ivuver oi ll a, en sijaan iemenet ovat u ein steriil ejä (Barrios
1988).
Agavet o at kotoi in lämpimä tä ja
trooppi e ta Amerika ta (Hickman 1993).
iitä e iintyy Etelä-Kaliforniasta Uuteen
Mek ikoon, Arizonaan evadaan LänsiTek a iin, Etelä- tahiin ja Mek ikoon
(Kirk 1970 Gentry 1972, Clarke 1977,
Dodge 1992 Moore 1993 · kuva 1). Ylei iä
ne o at Sonoran Mojaven ja Coloradon
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aavikoill a. LajiA. virginica kasvaa Appalake ill a asti (Moore 1989). Sisalagave, A.
sisalana, on kotoisin Etelä-Meksikosta,
josta se on viety Keski-Amerikkaan (Morton 1976). Vuonna 1836 se vietiin Jukatanilta Etelä-Floridaan mahdolliseksi kuitukasviksi, Floridasta Baharnaan , LänsiInti aan, j a suurimpaan osaan tropiikki a.
Agaveja on käytetty Etelä-Euroopassa koristeena j o 1500-luvulta ja hy vin kotiu tuvina ne ovat levinneet ympäri Espanjaa,
Portugalia, Kreikkaa j a Etelä-Italiaaja sittemmin myös Välimeren eteläpuolell e (ks .
Grieve 1992). Ne ovat levinneet ihmisen
mukana outoihin paikkoihin kuten Kathmandun laaksoon Nepaliin (ku va 2). Alkuperäisill ä kasv upaikoill aan Uudell a mantereella agavet viihtyvät kui villa kivikkoisilla aavikkorinteillä 900- 1500 metrin
korkeudessa.
Agaven lehdissä on 4 % kuitua (Morton
1976) j a päällyskelmussa 5-17 % vahaa
(Duke 1986). Kasveissa on myös sapogeniineja: mm . hekogeniinia, tigogeniinia,
neotigogeniinia, gitogeniinia, diosgeniinia, smil ageniini a, sarsapogeniini a, sisalogeniini a (A. sisalana) j a jarnogeniinia
(Gentry 1972, Morton 1976, Duke 1986,
Moore 1989). Eniten sapogeniineja onjuurakossa (Morto n 1976). Li säksi kasveissa
on terpeenejä, kitkeröruneita, haihtuvi a öljyjä, agavekumiaja oksaalihappoa (Gentry
1972, Stuart 1984).
Agaveja käytetään pääas ialli sesti kuiduksi , ravinnoksi, lääkkeeksi ja rohdoksi,
alkoholin val mi stukseen j a saippuana.

Kuitukasvi
Kuitua saadaan kaikista agavelajeista.
Lehdet irrotetaan ja upotelaa n veteen niiden pehrnentärni seksi, minkä jälkeen ne
niputetaan ja huuhdotaan kunnes lehtien
" lihai sa" osa irtoaaja kuidut voidaa n kammata irti ja kiertää puneelle (B all s 1962,
Kirk 1970, Saunders 1976). Ennen kuitu
irrotettiin kuivista lehdi stä hakkaamalla.
Vahvinta on kuoll eista lehdi stä saatu kuitu .
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Kuva 1. Agave deserri. Jacumba Park, Etelä-Kali fornia , 27. 1. 1994.- Valokuvat Sinikka Piippo.
Fig. 1. Agave deserri. Jacumba Park, Southern
California, 27 Jan. 1994.- Photographs Sinikka
Piippo.

Intiaanit o at tehneet agavekuiduista
koreja, hrujoj a jousiin pingotinnaruja,
pe itteitä, mattoja, sandaaleja, säkkejä, päänau hoja, i eltimiä, lankaa, kantokasseja,
verkkoja, au ojen nippumattoja ja eremoniae ineitä (Ball 1962 Kirk 1970,
Gentry 1972 , ietharnrner 1974, Clarke
1977, Heizer & El asser 1980, Barrio
cLaughlin &
1988 Harrington 199 1,
Schuck 1991 ). Kolumbus ta edeltävänä aikana agaveku idu ta tehtiin mekkojaja koristevaatteita (Gentry 1972). Atsteekit tekivät !ehdi tä papyry tä muistuttavaa paperia (Saunder 1976 Weiner 1991 ).
Sisal (Agave sisalana ku a 3) ja henequen (A. f ourcroydes) kuuluvat tärkeimpiin kansainväli iin ko iin kuituihin.
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Ku va 2. Agave americana pihojen ja polkujen reunu stajana. Kathmandu , epal, 13. 12. 1993.
Fig. 2. Agave americana edging yards and paths. Kathmandu, epal. 13 Dee. 1993.

Mui ll a agavelajeill a ku itusolut ovat lyhyempi ä (McLaughlin & Schuck 199 1).
Muitakin lajej a, kuten A. lechuguillaa,
käytetään ku itenkin pi enessä mää rin . Suure sa määrin sisalia kasvatetaan Meksikon
Campechessa, Brasili assa, Haiti sa, ItäAfrikassa j a Etelä-Afrikassa. Indonesia sa
oli ennen paljon sisa lin ka vatusta, mutta
II maailmansodan j älkeen se on vähentynyt. Keski-Amerikassa, Venezue la a,
Madagascari s aja Inti a a on pieni ä vilj elmiä. Si alin ka vatu e i ko kaan onni tunut Floridas a, missä se nykyään on vain
ylei nen karkulainen ja kori te (Morto n
1976). Bahaman i alteolli uu on kuti tunut käs ityöJä i as teelle. Heneque ni ä ka vatetaan Jukatanillaja Kuuba a.
Sisali a saadaan 2000 kg/ha vuodessa
(Morton 1976). Koko maailman vuo ituotanto on 0.5 miljoonaa tonn ia. ykyään
i ali a käytetään suuressa mittakaava a
köysiin, laivaköysiin, purje lankaan, kahvi-

j a sokeri äkkeihin, ja pienessä mittakap.vassa paperiin , voimapapetiin , mattoihin ,
ryijyihin riippumattoihin , moppeihin , harjoihinja andaalei hin . Sitä käytetään myös
man il akuidun jajuutin korvikkeena (Duke
1986).
Ravintokasvi
Pohjois-Amerikan puol ella rav intokäyttö
on ollut agaven tärkein käyttötapa (Bali
1962, iethammer 1974, Saunders 1976).
Se on ollut aav ikkointi aanien tärkeimpiä
ruolåa. Myö Mek iko a ravintokäyttö on
tunnettu (Barrio 1988). Jotkut agavet, kuten A. jaiboli ovat harvinai tuneet intiaanien käytön uok i (Gentry 1972).
Agaveja käyttäviä inti aaniheimoja ovat
olleet ha a upait hopit, javapait, marikopat, papagot, wa lapait kaibabit, white
mountain-apa it chirikahua-apas it j a
me calero-apas it ( iethammer 1974). Pi-
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mat uskal sivat apassipelon vuoksi käyttää
agaveja vain nälkävuosina. Mescaleroapass it ovat saaneet nimensäkin agavesta
(mescal =agave; Harrington 1991 , Weiner
1991).
Melkein kaikki lajit ovat syötäviä, mutta
toi set ovat maukkaampia (Kirk 1970, ks .
Gentry 1972). Intiaanit keräävät ja paahtavat hyvin nuoria ja ravinteikkaita kukkavarsia, " nuppuja" tai " kruunuja" (Balls
1962, Kirk 1970, Niethammer 1974, Saunders 1976, Clarke 1977, Heize:· & Elsasser
1980, Barrios 1988, Weiner 1991 , Dodge
1992). Nuput ovat maukkaita, jonkin verran banaanin ja ananaksen makuisia, vanhemmiten liian kuituisia. Intiaanit paahtoivat nuppuja päiväkausia maauuneissa.
Paahdetuista nupui sta poistettiin uloimmat
lehdet, jolloin mehukas ja makea sisus
paljastui . Sisus on pehmeä ja se voidaan
syödä joko sellaisenaan tai viipaloida,
murskata, muovailla kakkusiksi ja kuivata.
Intiaanit söivät kakkuset kuivana, keitti vät
ne uudelleen tai sekoittivat muuhun ruokaan . Nuppuja myös keitetään ja syödään
voin ja suolan kera tai paistetaan jauhossa
(Clarke 1977). Makea juoma saatiin keittämällä kakkuja vedessä; neste voitiin
myös jättää käymään (Balls 1962, Harrington 1991 ). Nykyäänkin on intiaaneja,
jotka pakkaavat keväällä tavaransa ja lähtevät agaven nuppujen keruuseen , leiriytyvät agavein kasvupaikoilla ja avaavat jälleen vuosisataiset maauuninsa (Gentry
1972, Saunders 1976).
Jotkut intiaanit ovat pitäneet enemmän
nuorista kukkavarsista kuin nupui sta
(Ball s 1962, Gentry 1972, Niethammer
1974). Kukat, varsinkin avautumattomat,
voidaan keittää ja/tai kuivata (Balls 1962,
Kirk 1970, Niethammer 1974, Clarke
1977). Ne säilyvät kuivattuina vuosikausia. Siemenistä voidaan tehdä jauhoa
(Balls 1962, Kirk 1970, Niethammer 1974,
Clarke 1977, Harrington 1991 ). Hyvin
nuoret lehdet voidaan syödä raakana tai
keitettyinä. Lehdistä on tehty myös siirappia. Myös agaveilla ruokailevia toukkia on
paistettu herkkuruoaksi (Clarke 1977).
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Kuva 3. Agave sisa/ana. Kew Gardens, Englanti ,
9.6.1 992.
Fig. 3. Agave sisa/ana. Kew Gardens, England, 9
June 1992.

Aga et ei ät ole täy in ongelmauomia
käytettyinä. Raakana agave on myrkyllistä
( iethammer 1974). Tuore uute oi ärsyttää ihoaja uuta iethamer 1974, Morton
1976, Duke 1986, We trich 1989, Harrington 1991 ). Jopa i almatot oivat aiheuttaa
allergiaa. Juuren jatku a si äinen käyttö
voi häiritä e im. ra valiukoisten vitam ii nien imeytymi tä uoli to ta (Moore 1979,
1989) . Jotkut lajit oivat olla häiritsevän
lak atii i ia (Gentry 1972, Harrington
1991).
Agavealkoboli
Kalifornian intiaanit eivät valmi taneet
aga e ta alkoholia, päin a toin kuin Mekikon uden Mek ikon ja Arizonan inti-
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Kuva 4. Meksikon alkoholi valmisteita: tequil a ja
mezcal. Oaxaca, Meksiko, 28. 1.1991.
Fig. 4. Spirits from Mexico: tequila and mezcal.
Oaxaca, Mexico, 28 Jan. 199 1.

aanit (Balls 1962). Esim. White ma untainapassit paahtoivat nuppuj a peräti 15 päivää,joll oin saatiin liimamai nen ma a,joka mur kattiin ja erittyvä ne te käytettiin
alkoholijuomaks i ( iethammer 1974). Intiaanit e ivät kuitenkaan o anneet ti lata
ennen espanjatai ten tuloa (Gentry 1972).
Meksikos a agavesta valmistetaan ko lmea eri alkoho li tuotetta, pulque, me cal ja
tequila (kuva 4). Tequ ila ja me cal ovat
kirkkaita ja värittömi ä, pulque on maitomai ta ja laimeampaa (Barrio 1988) .
Kaikkia näitä valmi stetaan eri osis a Meksikoa (kuva 5).
Pulque on vanhin , jo 300-lu vull a tunnettu agavealkoholi . Se on ollut tärkeä ekä
o iologi esti että määrälli e ti ennen ja
jälkeen espanjatai ten tulon (Barrio
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1988). Ennen valloitusta pulque o li pyhä
juoma. Tolteekki- ja atsteekkikulttuureja
on jopa kutsuttu pulquekulttuureiksi juoman silloisen merkittävyyden vuoksi.
Meksikon intiaanihallitsijat estivät humaltumiset kovin ottei n. Pulquen käyttö oli
kiellettyä muilta paitsi vanhuksiltaja imettäviltä äideiltä,joill e sen käyttö oli allittua
sen ravitsevuuden vuoksi, ja tärkeissä uskonnollisissa rituaaleissa. Rangaistus juopumuksesta oli kuolema. Papeille ja ylhäisille yksi kerta riitti -heidät kuristettiin
tai hakattiin kuoliaiksi. Talonpojalle kova
kohtalo koitui vasta toisella kerralla, ensimmäisellä kerralla riitti varoitukseksi
hiusten ajelu ja yleinen pilkka kylän keskusaukiolla.
Espanjalaisten tultua esteet pulquen
nauttimiselle hävisivät ja tavat pian hö ltyivät. Myöhemmin yritettiin laatia rajoittavia säädöksiä, joilla ei kuitenkaan ollut
kovin paljoa vaikutusta. ykyäänkin Meksiko a on paljon erityi iä pulquerioja, jotka ovat tarkoitettuja paikallisille pulquen
ystäville ja joihin liittyy oma mon inainen
kulttuurin a pulquen nauttimisen ohell a.
Pulquen käyttö muodo taa kymmeneksen
koko alkoholi n käytö tä nykypäivän Mekikos a. JoiHain Mek ikon alueill a pulque
on paikalli ten ihmi sten ainoa tulonl ähde.
Eniten pulqueta tehdään Agave atrovirensistä, vaikka monia muitakin isoj a ja
mehevälehtisiä lajeja kuten A. lurida (A.
mexicana), A. americana jaA. ferox käytetään. Para ta pulqueta saadaan kylmien
ja kuivien ka vupaikkojen agaveista.
Pulquen valmi tami eksi suuri o a kasvin ke ku ta poi tetaan kukkaverson kehittymisen estämiseksi. Tämän jälkeen
ka vi jätetään rauhaan kahdeksi tai mielellään kuudek i kuukaudeksi, minkäjälkeen
arpi avataan ja puhkotaan. Viikon kuluttua
puhkamalia löysytetty "li ha" poi tetaan,
jolloin muodo tuu kanava, johon " hunajaesi" aluu . Päivittäin ne tettä kerättäe ä
aukkoa laajennetaan. Yleen ä ne tettä saadaan kak i litraa päivä sä, mutta jotkut
agavet tuotta at jopa kahdeksan litraa.
e tettä aadaan 4-6 kuukauden ajan en-
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Ku va 5. Tequilan, mezcalin ja pulquen tuotantoalueet. Pi irretty Barrio in ( 19 8) mukaan.
Fig. 5. The production areas of teq uil a, mezcal and pulque. Drawn according to Barrio ( 1988).

nen kasvin kuo lemaa. Nesteen käy minen
kestää 7- 14 päivää. Käyminen alkaa jo
kasvi s a teholtaan hiivaa vastaavan bakteerin Termobacterium mobile toimesta.
Josku s pulque maustetaan hedelmillä, pähkinö ill ä, vihanneksilla tai ru keall a sokeri ll a.
Pulque on hyvä energian lähde. Se i ältää aminohappoja, paljon C-vitamiini a, Bvitamiineja j a D- ja E-vitamiinia. Inti aaneilla, jotka nauttivat paljon pulqueta, e i
ole todettu vitamiininpuutetta.
Meksikon intiaaneilla ei ollut ti lattua
alkoho lijuomaa ennen espanjalaisten tuloa
eli v. 1521 (Barrios 1988). Vahvoihin alkoholijuomiin tottuneet espanjalai et alloittajat alkoivat pian katsella ympärilleen
Mek ikos a kek iäkseen mj tä he idän kaipaamaansa vahvaa alkoholia voi i ryhtyä
valmi tamaan. Ei vienyt kauaakaan kek iä

pulque mahdolli ek i alkoholin lähteeksi.
Espanjal ai et ryhtyivät ti slaamaan agaven
ne tettä ja yntyi mezcal. He e ivät kuitenkaan it e kauaa tyytyneet mezcaliin, vaikkaki n he ymmär i ät kaupankäynnin merkityk en pajkalli ten kan a. aikka alkoholiongelmat Ii äänt i ät, iinatulot merkit ivät e panjalai ille häiriöitä e nemmän.
Mezcali a a lmi tetaan noi n 20-30 agavelaj i ta . ezcal-agavet ka ava t lämpimämmill ä aluei ll a kuin pulqueta tuotta at
aga et, mutta ei ät kuitenkaan tropiiki a.
Valmii een mezcaliin ekoitetaan u ein
e im . kooko maitoa tai anana ta. Pulloihin
aa tetaan Ii ätä chi lipaprika tai i oja toukkja, ar inkin aga ella ruokailevia toukkia.
Tequila on nimi. jota käytetään tiety tä
mezcal-lajikkee ta (Barrio 1988).
imen ä e on aanut mek ikolai e ta pikku-
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Tequil an valmi stami seks i agavet kaivetaan maasta, lehdet poistetaan j a vain ydin
jätetään jäljelle. Ydin pienitään, paahdetaan isoissa uuneissa, minkä j älkeen mehu
puri stetaan ul os. Mehuun li sätään sokerei ta käymistä varten. Lopputuote saadaan
toi sell a ti slauksell a. Tequil a saa vanheta
muutamasta kuukaudesta seitsemään vuoteen ennen käyttöä.
Rohdos-, lääke- ja muu käyttö

Kuva 6. Agave tequilana. Kew Garden , Englanti ,
9.6.1992.
Fig. 6. Agave tequilana. Kew Gardens, Eng land, 9
June 1992.

kaupungista njmeltä Tequil a ja oikea ti
alkoholin nimi on Tequil an mezcal. Tequilaa aadaan vain yhdestä laji ta Agave
tequilana (ku va 6), ja aito maku on ain
tietyllä alueell a ka vav ill a ka veilla. Tequilaa ei vo i valmi staa ti laamall a pulqueta. Myöskään muiden alueiden mezcal
ei mai tu oikealle.
Päinvastoin kuin pulqueta ja mezcalia
tequilaa viedään tuotantoalueiden a ulkopuolelle. Vuon na 1987 tuotettiin 63 mil joonaa litraa teq uil aa vuodes a josta 33
miljoonaa vietii n ulkomaille. Tuotanto ei
vastaa kysyntää. Vienni tä 91 % menee
Yhdy valtoihin , 2.5 % Kanadaan 5 91
Eurooppaan muualle 1.5 91. Paikallise sa
yli op i to a pidetään ar o anaan oikeuttaaa kur ia tequilan almi tami e a.

Rohtona käytetään agaven lehdi stä ja juurista tehtyä uutetta tai kui vattuj a lehtiä.
Lehtien uskotaan auttavan närä tykseen,
ruokahaluttomuuteen ,
ilmava ivoihin ,
krooniseen ummetukseen ja he lpottavan
virtsantul oa (Moore 1979, 1989, 1993,
Stuart 1984, Barrios 1988) . Juuriuute auttaa äänmuutoksi ta johtuviin reum aattisiin ni elkipuihin. Lehtiä on pureksittu virkjstykseksi ( iethammer 1974, Clarke
1977 Barrio 1988, Moore 1989). Lehtija juurimehua ekä pehmeää lehti sisusta
on käytetty haa oihin , tulehduksi in ja ruhjei iin (Gentry 1972, iethammer 1974,
Clarke 1977, Moore 1989). Jotkut intiaanit
ovat kä ttäneet mescal-viiniä synn ytyksien jälkei iin erenvuoto ihin ( iethammer
1974). alkoi ten aavuttua mantereelle
kasvi sai käyttöä yfi liksen lääkinnässä
(Barrios 1988, We trich 1989). Muita kananlääkjntäkohteita ovat olleet punatauti ,
keltatauti, lepra, haavat j a nyrj ähdykset
(Duke 1986).
Agave ta aadaan hekogeniini a j a smilageenia, joita käytetään kortisonin ja sukupuolihormonien es iasteina (Gentry
1972, Du ke 1986). Agaveja kasvatetaan
joko pelkästään tätä tarkoitusta varten tai
hormoneja aadaan isali ta ja henequestä
saatavan kuidun sivutuotteena Afrikassa ja
Aa ia a (Gentry 1972). Intiassa ja Kenia a kuitutuotannosta jäävästä lehti siuk e ta eristetään hekogeniini , joka viedään Englantiin kortisonin tuotantoon
(Morton 1976). Jonkin verran hormonituotantoa on myö Ju katanilla. Eniten apogeniineja on van hoi sa lehdi ssä. Aga-
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ven on oltava 7-8-vuotias, jotta smi lageenituotanto olisi riittävää ollakseen kannattavaa (Gentry 1972).
Saponiinit vaahtoavat vedessä, joten
joitain saponiineja sisältäv iä ka veja on
käytetty pesemiseen. Eri agavelajeissa on
eri määriä saponiinia. Yleensä pesuaineeksi käytetään meksikolaisia lajeja, ja yleensä niiden juuria tai lyhyttä runkoa. Juuret
sopivat vaatteiden pesuun tai shampooksi
(Gentry 1972, Moore 1979, 1989, Grieve
1992).
Koilli s-Meksikossa agavenlehdet ovat
melko tärkeää karjanruokaa (Gentry 1972,
Morton 1976). Inti aanit ovat saaneet agaveista myös väriaineita (Balls 1962, iethammer 1974,Ciarke 1977, Weiner 1991 ).
Lehtien pääteotia on ylei sesti käytetty neuloina (Niethammer 1974, Cl arke 1977).
Kukkavarsista on rakennettu kattoja ja aitoja (Gentry 1972, Barrios 1988, Weiner
199 1). Monissa mai ssa ha1vimmatj a parhaat kruja-aitaukset saadaan yhä kasvavista agaveista (Stuart 1984, Barrios 1988).
Agaven koristekäyttö on varsinkin viime
aikoina lisääntynyt (Barrios 1988).
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Kalifornian tammet
Jaakko Hyvönen

Hyvönen, J. 1995: Kalifornian tammet. (Oaks in California.) - Sorbifolia 26(3): 137146. ISS 0359-3568
Oaks (Que rcus) are represented by nineteen species in California. Formerl y they
covered extensive areas, and even today oaks dominate one third of all the forests and
pasrure of the State. Oak acorn were formerly stable food for local lndians. Today
some of the species are tili important as source of high-qualiry timber. During recent
decades the conservation of native oaks ha al o achieved more artention. Phylogeny,
distribution and ecology of the specie are di cu ed and even species are presented
in more detai l.
Jaakko Hyvönen, Ekologian ja sysremariikan/airos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisro.

Kalifornia a kasvaa luonnonvaraisina 19
tarnmea, ekä aina- että kesävihantia lajeja. Yar inai ia puita lajei sta on yhdek än
muut ovat pen aita, osa melkeinpä varpumai ia (Hickman 1993). Eri tammilajien
vallitsemat biotoopit kattoivat uuren o an
nykyi en Kalifornian pinta-alasta ennen
viime vuo isadan puoltaväliä. ykyi in
met ien pinta-ala on vain murto-o a alkuperäisestä, mutta edelleenkin noin kolmannek ella o avaltion metsistä ja laidunmai ta tammet ovat vaJtapuina (Pavlik ym .
1991). Suurio a aiemmin met än peittämi tä rintei tä on peltoina ja hedelmätarhoina. Suojelualoiden tiheä verko to on
varmistanuterityyppi ten met ien äi lymi en, jo kin paikoin vain hyvin pieninä ja
o ittain muuntuineina pirstaleina. Kolmen
tammilajin (Quercus lobata , Q. douglasii
ja Q. engelmannii) luonnollinen uudi luminen on huomattavan vähäi tä eikä il miön yitä vielä täy in ymmärretä (Pavlik
ym. 1991 ). Eri tammilajien ja niiden bioteoppien uojelu onkin aivan viime vuo ina herättänyt mielenkiintoa ja johtanut
mm . Kalifornian tammien uojeluun tähtää än äätiön (Californi a Oak Foundation) peru tamiseen vuonna 1988. Säätiön

en i toimia oli juli taa vuosi 1990 Kalifornian luonnonvarai ten tammien vuodeksi
ja tämä aa utti myö o avaltion lainsäätäjien tuen. Marraskuun en immäi enä päivänä 1991 pääkaupungi a, Sacramentosa, vietettiin en immäi tä Kalifornian tammipäivää (California ative Oak Day) istuttamalla tammia Sacramenton Capitolpui toon (Pavlik ym. 1991 ).
seille suomatai illekin Kalifornian
tammimetsät o at tutumpia kuin he itse
kenties aavista at. Eteläi en Kalifornian
Hollywood on edelleen tärkeä elokuva- ja
televi iotuotannon ke ku ja sen vuok i
ympäri tön tarnmimet i ä on taltioitu lukematon määrä mitä eritai impien elokuien ulkokohtauk ia.

Kalifornian tammien systematiikasta
Pyökkika vien (Fagaceae) heimoon kuuluu lähes 1 000 lajia ( ixon 1989). äistä
tammia lasketaan olevan 300-600 (Jones
1986) joi ta en innä mainittu luku lienee
lähempänä totuutta. Tammien uku on laajimmalle Ie inn t kaiki ta heimon uvui ta ja tammia ta ataankin lähe kaikkialla
pohjoi en pallonpuoli kon temperaattisen
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vyöhykkeen alueell a. Ete läiselle pall onpuo li sko ll e tammien levinne i yys ulottuu
vain Etelä-A merikassa j a Indones iassa.
Pyö kki kasve ista tammi ll e läheisintä sukua
on kaa kko isaas ialainen puul aji Fo rmanodendron diochangensis (ku va 1), j oka on
sukunsa ainoa laji. Muita lähe isiä, samaan
monofyleetti seen ryhmään tamm ien kansa kuulu via puul ajej a ovat lndonesiassa
esi intyvä Trigonobalanus verticillata sekä
Ete lä-Amerikassa, Kolumbi assa, kasvava
Colombobalanus excelsa ( ixon 1989).
Myös kaksi viimemainittua sukua ovat
mona tyy ppisiä (sii s va in yksilajisia; Ni xon
& Crepet 1989). Tämä ns. trigonobalanu sryhmä o li aiemmin huo mattava ti nykyistä
laajemmall e levinnyt,ja ryhmää n kuulu via
fo siileja on löydetty sekä Pohjo i -A merikan että Euroopan varhais i ta tertiäärikauti sista ken as tumi sta (Crepet 1989) .
Tammet on perinte isestij aettuj oko kahde ksi tai ko lmeksi aJasuvuksi j a kuudeksi
sektioksi (Jones 1986). Alu stavien kl ad isti ten analyysien mukaan ( ixon & Crepet
1985) suvun evo luuti ota ku vaa parhai ten
jako kahteen alas ukuun: Quercus ja Cyclobalanopsis, joista viimemainittu a tavataa n
vai n Itä-Aasiassa. Alas uku Quercus voidaan puo le taa n jakaa ne ljäksi ektiok i:
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Kuva 1. Tammien (Quercus) ja niille läheisten
sukujen fylogenia ixonin ( 1989) mukaan.
Fig. 1. Phylogeny of oak (Quercus) and rel ated
group after ixon ( 19 9).

Rubrae (Erythrobalanus), Protobalanus
Cerris j a Quercus (Lepidoba lanus). Vii me maini tu sa sektiossa voidaa n vie lä erottaa useampi a monofy leetti iä ry hmiä
(esim. ala ektio Glaucoideae) , joiden keskinäi et sukul aisuussuhteet ovat kuitenkin
vie lä epä e ivät. M yöskään sektio iden ke ki nä isiä sukul aisuu ssuhtei ta ei ole vielä
perusteelli e ti tutkittu , joten nimi töki n
on os ittain vie lä vakiintumato n (Crepet &
Nixon 1989). Ka lifornian tammet eivät
muodosta yhtenäistä monofy leettistä ryhmää, vaan alueen laj istoon kuuluu tammia
e lvästi eri kehity linjoista. Va itao a lajei ta kuulu u ektioon Quercus.
Kalifornian tam mista tunnetaan runaa ti luon no a yntyneitä ri teymiä, yhteensä yli 30 (Tucker 1979). Tau lukkoon 1
on sisäll ytetty nä istä yleisimmät. äi tä
Quercus x macdonaldiin asema on epä e i-

vä. Täll ä nimellä kuvatut tammet saattavat
i ältää muitakin kuin Q. berberdifolianja
Q. lobatan väli iä risteymiä (Hickman
1993). Paikoin. kuten San Franci con pohjoi puolell a ja rannikon edu tan pienillä
aarilla, tammipopulaatiot koo tu at pääo in u ei ta ri teymi tä . muodo taen n .
ri teymäpar ia . Yleensä ri teymät kuitenkin e iintyvät ain yk ittäi inä puina tai
pen aina(Pa likym.l991 ).

SE KTIO R BRAE
1. Quercus kelloggii californja black oak
Kalifornian puumai et tammet o at u ein
valtalajeja ka upaikoillaan. mutta Quercus kelloggii (ku a 2) on tä ä uhtee a
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Ku va 2. Quercus ke/loggiin lehti ä ja terhoja. Stanislaus ati onal Forest, Tuolumnen piiri kunta.ValokuvatJ aakko Hyvönen 1992ja 1995.
Fig. 2. Leaves and acorns of Quercus ke/loggii.
Stani slau ati onal Fore t, Tuolu mne Co. - Photograph Jaakko Hyvönen 1992 and 1995.

Kuva 3. Quercuschrysolepiksen oksistoa. Albany
Hill , El Cerri to, Contra Co tan pii ri kunta.
Fig 3. Branches of Quercus chrysolepis. Albany
Hill, El Cerri to, Contra Costa Co.

poikkeus. Se kasvaa vain sekapuuna muiden lehti- j a havupuiden joukossa, yleisimm in yhdessä keltamänn yn (Pinus ponderosa) kanssa. Muita euralai lajeja ovat mm .
sokerimänty (Pinus lambertiana), harmaapihta (Abies concolor) j a tuok u etri (Calocedrus decurrerzs) . Kevääll ä Q. kelloggiin vaalean vihreä lehvä tö erottuu eivä ti näiden hav upuiden tummi a neul asia
va ten j a yk yll ä puolestaan lehti en !ei ku va ke ltaisen j a punaisen kirj ava syy väritys tuo e loa hav upuiden tummaan vi hreyteen. Englanninki eli sen nimensä Q.
kelloggii o n aanut mu ta npuhu van kaarnan a vuo k i. Paikalli ten inti aanien ke ku ude a laj ia arvo tettiin maukka ide n ter-

hoj ensa uoksi (Brockmann & Merrilees
1986). Q. kelloggiita tavataan etenkin sisämaan vuori toal ue ill a, j a hienoimmat puut
löytääki n Sierra evadan rinteiltä. Suurin
yksilö ka aa Pl acerin piirikunnassa: rungon halkaisija on 2 .8 metriä j a ikää puull a
on run aat 450 vuotta.

SEKTIO PROTOBALANUS

2. Quercus chrysolepis, canyon Hve oak
Monien mie le tä Quercus chrysolepis (kuva 3) on kaunei n Kali fo rni an tammi sta
(Little 1990). Se on myö o avaltio n ta mmi ta !ei in (Pa lik ym . 199 1). Laaj asta
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levinnei yydestäja hyvin erilaisista ka vupaikoi ta johtuen en ulkomuoto on myö
hyvin vaihteleva- se voi saavuttaa jopa
yli 20 metrin korkeuden tai jäädä vai n
matalaks i pensaaksi. Q. ch.rysolepis ka vaa lähes koko osavaltion alueella, meren
pinnan tasosta yli 2 500 metrin korkeuteen.
Puuaines on hyvin kovaa j a iksi itä käytettiinkin aiemmin runsaasti erilaisis a
työkalui ssa, vankkureiden akseleina ym.
(Little 1990, Pavlik ym. 1991).

3. Quercus vaccinifolia, varputammi,
huckleberry oak
Varputammi (kuva 4) on matala, lamoava
pen as ja se kasvaa korkeammalla vuori tos a kuin muut tammet. Se menestyy
avoimilla kallioisi ll a kasvupaikoilla aina
3 000 metrin korkeudelle saakka ekä
Sierra evadalla että Rannikkovuorilla.
Ylei impiä seuralaislajeja ovat Arctostaphylos patula, Juniperus occidentalis ja
jeffreynmänty (Pinus jeffreyi) (Pavlik ym.
1991 ).

SEKTIO QUERCUS
4. Quercus lobata , valley oak

Kuva 4. VarpulaJ11mj (Quercus l'accinifo/ia ) paljaalla kalliolla altatie 108:n varrella, Sonoman
ational Fore t, Tuosolasta länteen, Stani lau
lumnen piirikunta.
Fig. 4. Quercus vaccinifolia on expo ed cljff by
the Highway 108, W of Sonoma Pa , Stani lau
ational Forest, Tuolumne Co.

Quercus lobata (kuva 5) on suurikokoi in
Kalifornian tammista: se saavuttaajopa 30
metrin korkeuden ja rungon halkaisija voi
olla yli 2.5 metriä. Se on koko länti en
Pohjoi -Amerikan suurin kesävihaota puu
(Little 1990). Van himmat puut aavuttavat
jopa 600 vuoden iän . imen ä mukai e ti
(valley oak, laak otammi) Q. lobata ka vaa laaksoje n syvämultai illa ka vupa ikoilla,jotka tarjoavat tarpeeksi ko teuttaja
ravi nteita majesteettisen puun kasvuun .
Luonnolli sesti samai set ka vupaikat ovat
olleet myö halutuimpia viljelymaik i ja
sik i Q. lobata -metsiköt peittävät enää
vain murto-o an alkuperäise tä aluee taan. Q. lobata on Kaliforniassa endeeminen ja itä e iintyy etelä tä Lo Angele in
edu taJla ijait evalta Santa Catalinan aa-

relta pohjoi een aina Sha tan piirikuntaan
saakka lähelle Oregonin rajaa.

5. Quercus garryana, oregon oak
Quercus garryana on Kalifornian tammi ta ainoa jonka Ie innei yy alue ulottuu
pitkäJle pohjoi een o a altion rajojen ulkopuolelle. Suurimmat tämän lajin edu rajat löyty ätkin Kalifornian pohjoi e ta
naapurio a altio ta. Oregoni ta, mutta lajia ta ataan aina ancouverin aarelle, Kanadan Brittiläi een Kolumbiaan aakka.
illamette-jokilaak oi a
Columbia- ja
Oregoni a tämä laji ka aa Ii 25 metriä
korkeak i ja runkojen halkai ija on lähe
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Kuva 5. Quercus /obata kevätasus a
Fig 5. Quercus lobara in spring a long

apa Ri ver,

apa Co.

Taulukko 1. Kalifornian tammi lajit sekä yleisimmät risteymät.
Table 1. The Califomian oak specie and most common hybrid .
Puut 1 trees

Pensaa t 1 brubs

Q. /obata ee, valley oak
Q. garryana Hook .. oregon oak
Q. kelloggii ewb .. black oak
Q. douglasii Hook. & Arn. , blue oak
Q. engelmannii E.Greene, engelmann oak
Q. agrifolia ee, coa tlive oak
Q. wis/izenii A.DC., interior live oak
Q. chrysolepis Liebm. , canyon oak
Q. tomentella Engelm., i land oak

Q. berberidifolia Liebm., crub oak
Q. mrbinella E.Greene. desen crub oak

Yleisimmät risteymät 1 most common hybrids
Q. x eplingii ( Q. rlouglasii X garryana)
Q. x alvordiana (Q. douglasii x rurbinella)
Q. x morebus (Q. kelloggii x wis/izenil)
Q. x chasei (Q. kelloggii x agrifolia)
Q. x macdonaldii (Q. berberidifolia x lobata)

Q. dumosa

un., coa tai scrub oak

Q. parvula E.Greene, island scrub oak
Q. comelius-mulleri K. ixon & K.Steele, muller oak
Q. palmeri Engelm., palmer oak
Q. durata Jep on. leather oak
Q. vaccinifolia Kellogg, huckleberry oak
Q. sadleriana R.Br.Camp 1., deer oak
Q. john-tuckeri K. ixon & C.H.Muller, tucker oak
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Kuva 6. Quercus douglasiin vallitsemaa puistomaista met ää. Glory Hole leirintä-alue ew Melones
järven rannalla. Calaverasin piiri kunta.
Fig. 6. Oak woodland dominated by Quercus douglasii. Glory Hole campground by e\ Melone Lake,
Calaveras Co.

kaksi metriä. Q. garryana kykenee kuitenkin ka varoaan hyvin monenlai illa ka vupaikoilla laaksojen savisilta pohjilta aina
kivikkoisille harjanteille saakka. Laji on
taloudellise ti merkittävin Pohjois-Amerikan länsiosien tammista (Little 1990).

6. Quercus douglasii, blue oak
Quercus douglasii (kuva 6) on Kai ifornian
kuumien ja kuivien sisäosien matalien
kukkuloiden kasvi. Se on monin tavoin
opeutunut näihin ääreviin olo uhteisiin.
Toi in kuin monien muiden Kalifornian
tammien, Q. douglasiin terhot kykenevät
itämäänjo yk yllä. Taimienjuuret ka vavat hyvin nopeasti , ja ka vu jatkuu jopa
am
viileiden talvikuukausien aikana.
juuret kykenevät tunkeutumaan yvälle
maahan kilpailevien ruohojen ja heinien
juurten alapuo lelle. Q. douglasiille ei kos-

kaan kehity niin komeaa latvu ta kuin
muille tammi IIe. Sen lehdet o at pienet j a
pak un ahakerrok en peittämät mikä antaa koko kas iJle inertävän vihreän värisävyn. Tä tä tulee myö lajin englanninkielinen nimi " ininen tammi . Kun että
on aata illa hy in niukalti, lehtien olu einiin kertyy run aa ti ligniiniäja elluloo aa ja näin olut äilyttä ät muoton a
eden puuttee ta huolimatta. Myö aktiivi ten olujen olune teen uolapitoi uu
muuttuu niin että lehdet äily ät laka tumatta vaikka menettäi ivätkin yli 30%
normaali ta ne temäärä tään. Erityi en
ankaran kui uuden aikana lehdet putoavat,
ja puut ka atta at uudet lehdet va ta euraa ana ke äänä. Harvinai en kui uuden
ke tä yyden an io ta Q. douglasii on valtalaji lähe puolella Kalifornian tammien
vallit emi ta ka upaikoi sta (Pa lik ym .
1991 ).
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7. Quercus berberidifolia, scrub oak
Quercus berberidifolia (ku va 7) on Kalifornian pensasmaisista tammi sta yle isimpi ä. Se saattaa kasvaa lähes vii i metriä
korkeaksi ja muodostaa usein lähes läpipääsemättömiä tihe ikköj ä, joiden kenttäj a pohj akerroksen kasv illi suu s on äärimmäi sen niukkaa. Q. berberidifolia on eräs
Kaliforni an ns. chaparral-kasvillisuuden
tyyppil ajeja (Barbour & Billings 1988). Se
kasvaa pääasiassa alle 1 500 metrin korkeudell a Tehaman piirikunnasta Sierra
evadalta aina Baja Californi an pohj oisosiin asti Mek ikon puolelle.

8. Quercus durata, leather oak

senpuu- (Ce rcis), paatsama- (Rhamnus) ja
myrkkysumakkilajeja (Toxicodendron).
Tiheän kenttäkerroksen muodostavat nykyisin pääa iassa yks ivuotiset Euroopasta
kotiutuneet heinät. Etenkin joki varsien
metsissä Q. lobata kehittyy majesteettisiin
mittoihin yhdessä Platanus racemosan
kanssa . Alemman latv uskerroksen muodostavat jalopähkinä Juglans californica,
saarni Fraxinus latifoliaja saarnivaahtera
(Ace r negundo).

Eteläinen avoin tammimetsä (southern
oak wood/and)
Met ät ovat tyypilli siä rannikkovuorill a
San Lui s Opi sbon piiri kunnasta, San Franciscon ja Los Angelesin väli ltä aina Baj a

Quercus durata (ku va 8) on erpentiinikallio iden laji. Kuten muut tämän ravinneköyhän kasvualustan pensaat myös Q. durata on hyvin runsashaarainen , ja sill ä on
laaja juuristo . Se on yleensä alle kolme
metriä korkea ja muodostaa pyöreähkön
latv uksen (Pav lik ym. 199 1). Lajia tavataan yleensä alle 1 500 metrin korkeudella
Kal iforni an keskios issa (Hickman 1993).

Tammien vallitsemat kasvillisuustyypit
Avoin Quercus douglasii -metsä (blue oak
woodland)
Pui stomaiset Quercus douglasiin vallit emat avoimet metsät ovat hallitseva ka villi suustyy ppi kaikki all a Kaliforni an kesku slaaksoa ympäröivill ä mata lill a kukkuloi ll a 100- 1 200 metrin korkeudella. Tällaiset met ät kattavat n. 8% koko osavaltion pinta-ala ta (Barbour & Billing 1988).
Q. douglasiin li äk i muita tärke itä tammilajeja ovat Q. agrifolia rannikon lähei yyde äja Q. wislizenii si ämaas a, Q. lobata
laak o i sa j a Q. kelloggii ylempänä rinteillä. Tam mien lisäksi met i ä o n myös melko pienikokoista hevoskastanj aa, Aesculus
ca/ifom icaa, ekä abi nenm äntyä (Pinus
sabiniana). Pen aita on vähän, e imerkik i
ianpuolu kka- (Arcrosraphylos) , juudak-

Kuva 7. Quercusberberidijo/ia11 terävän hammaslaitai ia lehtiä, Mendocino ational Forest Colusan piirikuma.
'
Fig. 7. Sharply dentate leaves of Quercus berberidifo/ia, Mendocino ational Forest, Colusa Co.
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Califo rni an pohj oisosiin , Meksikon puolell e alle 2 000 metrin korkeudell a. Pohj oiempana valtalajina on ainav ihaota Q. agrifolia, etelämpänä sen sij aan kaksi kesävihantaa lajia - Q. engelmannii j a jalopähkinä, Juglans califomica. Eteläisen
Kaliforni an rannikkoalueet ovat muuttu neet vars in paljon viime vuosikymmenien
aikana j a tämän kasvilli suu styypin metsät
ovat käyneet vähiin . Ne onkin luokite ltu
osavaltion uhanalaisimpiin bi otooppeihin
(Barbour & Billings 1988).

Ainavihanta sekametsä (mixed evergreen
fo rest)
Ainavihannat sekametsät kattavat Kal iforni an pinta-aJasta 3-4% j a sijoittu vat vuoristoissa puistomaisten tammimetsien ja
ylempien rinte iden havumetsien väliin.
Lajisto koostuu näiden molempi en kasvil li suustyyppien ele mentei stä. Yleisimpiä
puita ovat suurilehtinen oregonin vaahtera
(Ace r macrophyllum), voimakkaan aromaattinen kalifornianlaakeripuu (Umbellularia califomica) sekä etenkin Quercus
chrysolepis. Kaksi ensin mainittua ovat
tyypilli siä tuoreille kasvupaikoille. Q.
chrysolepis on näistä kolme ta puu sta laajimmalle lev innyt (Barbour & B ill ings
1988). Toinen yleinen tammi on Q. kelloggii. Lehtipuide n muodostam an alemman
latvuskerroksen yläpuolelle kurottautuvat
yleensä korkeammat havupuut, mm . douglaskuuset (Pseudotsuga menziesii j a P.
macrocarpa) sekä paikoin keltamänty.

Chaparral-pensaikot
Ai navihantaa chaparral-pen aikkoa esiintyy Pohj oi -Amerikan Iän iranni kolla
Oregonista aina Baja Cali fo rnian pohj oi osiin saakka Meksikon puole lle. Chaparral-pensaikkoa muodostavia pen aita on
yli sata lajia, yleisimpi ä ja runsaslaji ia
sukuj a ovat mm . sianpuolu kat, Garrya
(Garryaceae) j a Ceanothus (Rhamnaceae).
Pe nsas maisista tammi sta Quercus berberidifolia muodostaa pai koin lähe puhtaita

Kuva . Quercus duratan pieniä hannaanvihreitä
lehtiä ja uuria pulleita terhoja. Mendocino ational Forest, Colu an piirikuma.
Fig. 8. Greyi h-green, mall leave and thick,
rounded acom of Quercus durata . Mendocino
ational Fore t, Colu a Co.

ka u toja. Si ämaan kui emmi ll a penaikkoalueilla en korvaa lähi ukuinen Q.
turbinella. Kolma leinen pen aikkojen
tammi on Q. durata (Barbour & Bill ing
1988).

Kalifornian tammet h ötykäytössä
Kalifornian lukui at intiaaniheimot eli ät
aikoinaan pääa ia a keräilyn ja met ä tyk en ara a. Intiaanit käytti ät alueen
run aita luonnon antimia hy in monipuoli e ti, mutta harvat ka it oli at yhtä tärkeitä intiaaneille kuin tammet.
oli at
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yhtä ke ke i iä kuin lohet länti sen rannikon
tai bii on i keski sen preeria-alueen väestö lle. Terhot muodostivat 1800-lu vun alu sa
ravinnon peru stan 3/4:11e alueen intiaa ni väe tö tä . Terhoja oli runsaasti tarjo ll a,
e ikä "sado n" määräkää n vaihde llut li ian
rajusti vuodesta toi seen. Tammente rhot
o li vat myös tärke in hyödyke heti suolan
j älkeen inti aa ni en vä li essä kaupas a. Heimojen j a perheiden nautinta-alueiden rajat
piirrettiin u ein terhoja tuottavien tam mimet ie n peru teella selkkau ten älttämiek i. Tä ä ei aina täy in onnistuttu , vaan
heimojen väli IIe yttyi " terhosotia" j o i ta
tunnetuin oli vuoden 1830 ti enoilla pomojen ja wappoj en välill ä nykyi sen Hea ld burg in pohjo ispuole ll a (Pav li k ym. 199 1).
Tam me ll a oli kes ke inen asema inti aan ien
rituaa le is a, j a terhoj a pidettiin hedelm älli yyden j a vo iman vertau kuvina. Eri he ima ill a o li omat erikoi stuneet tapan a terhojen kerää mi seen, kuivattami seen, säil ömi een ja valmi tami seen ruoaks i. Tämä
olikin u ein ar in työ läs tä ja aikaa vaatiaa puuhaa, illä kui atui ta ja hienonnetui ta terhoi ta piti hu olelli e ti huuhtomalla po istaa niiden i ältämät karvaat
tanniinit. Tämän e ivalmi telun jälkeen
jauhoi ta tehtiin yleen ä joko puuroa t.ai
le ipää (Ciarke 1977, ietham mer 1974).
En immä i e t eurooppatai et ierailivat
nykyi en Kali fornian alueell a jo 1500-luun puoli äli s ä mutta va ta 1700-lu ulla
e panjalai et peru tivat en immäi et kiinteät lähety a e mat. Tämä ei ie lä johtanut
paikalli ten met ien uuri uuntai een rai aami een. Lähety a emien älinömä ä
ympäri tö ä puutarhat yrjäytti vät tuontai et tamm imet ät, mutta a ta nautojen
ja lampa iden tuominen alueelle erotti
uure mmin luontoa. 1820-lu un puoli äli tä lähtien Kaliforni a kuu lu i Mek ikoon
ja uuria maa-alueita aratti in nautakarjan
laitumik i (Pavlik ym. 199 1). Tammien
ohe ll a mek ikolai ia kiinno tietenkin ka tanjatammi (Lirhocarpus den iflorus),
tamm ill e kaukai ta uku a o le a p ökkika ien heimon laji. Puun kuorta käytettiin
run aan tanniinipitoi uuden uok i nahko-
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jen parkit e mi seen (eng l. tanbark = parkkikuori). Es imerkiksi nykyi sen San Franciscon ym päri stöstä puita kaadettiin niin
run aa ti , että laj i on alueell a ede ll eenkin
harvinaisem pi kuin muuall a Kali fo rni assa .
Kali fo rnian Sierra evadan kultalöydöt
1800- lu un puoli väli ssä merkitsivät suuren muuttoaa ll on alkua. Leveämmän leivän toi vossa siirtol aisia tul vi etenkin Yhdysvaltain itäisi tä os ista sekä Atlantin takaa Brittein saariita ja Keski -Euroopasta.
Alueen
äestö n moninkertaistuminen
muutama a vuo ikymmene sä e i voinut
o ll a jättämättä jälkiään myös kään tammimetsiin . Run koja kaadetti in puutavaraksi,
poltettiin puuhiilek i ja terhoj a kerättiin
karjan rehuk i. Run aa ti ta mmimets iä
myö rai attiin laitumik i ja pe ll o ik si ja
paikoin uuri a tammia raivattiin po is tieltä
jopa räjäyttämä ll ä.
Luonnon uojelun ottae a ensi askeleitaa n Kali fornia a vuo isadan alkupuole lla ot ikoihin pää ivät etenkin osavaltion
puujättiJäi et: punapuu (Sequoia sempervirens) ja mammuttipetäjä (Sequoiadendron giganreum). Tammet oli vat sivuosasa aikka niidenkin uojeluun kiinnitettiin
huomiota k ittäi i ä tapauk issajo aivan
uo i atamme en i vuo ina. Vasta 1970lu ullajärje tettiin en immäi et Kali fornian tammien uojelua ko kevat tieteelli set
kokouk et (Pa lik ym. 1991 ).
Kalifornian tam mi a on käytetty jonkin
erran kori tepuina e im . Euroopassa
(Bean 1980, W alter ym. 1989) ja Australia a (Pov eli 1991 ). Enene ä ä määrin
niitä käytetään i tutettuina myö koti eudullaan Kalifornia a. Tammia on i tutettu
run aa ti eritai iin pui toihin, u e in vapaaehtoi oimin. äin tammia pyritään palauttamaan niiden aiemmin aliitsemille
ka upaikoille (Pa lik ym. 199 1). Myö
kaupunkien uunnittelu a pyritään nykyi inturvaamaan tammien all it e mien biotaoppien äil minen e linkelpoi ina taajaan a urrujen alueiden liepei ll ä. Rakennu ten tii i tä ijoittelua rohkai taan, jotta
mpäröi ät tammimetsät ei ät pir toutui i
liikaa (Pa lik m.l991) .
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Saamamme palautteen mukaan syynä oli lähinnä korkea hinta, joten
yritämme järjestellä matkaa tämänvuotisten suunnitelmien pohjalta niin ,
ettei kustannuksia nostavaa omaa bussia o lisi käytössä koko a ikaa.
Matkailmoitus tulee Sorbifolian seuraavaan numeroon. Kommentteja sekä
ensi kesän että myöhempien vuosien suunnitelm ista voi soitella Aulikki
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Edistystä puiden hoitoon
Jorma Kuittinen

Olen am mattimainen puidenhoitaj a eli arboristi ja alan yksityisyrittäjä. Olen kirjoitellut puidenhoidosta lehtiin ja antanut päivälehtiin haastatteluja. Tarkoituksena o n
herättää suuren yleisön kiinnostusta meill ä
huonosti tunnettuun ai hee een. Meill ä e i
tehdä pihapuiden hyväksi sitä mitä pitäisi;
työn taso on usein huono j o istutuksesta
alkaen.
Puutarhao petuksemme e i anna oppilaille tarvittavaa, nykyaikai ta tietoa; rahastahan sekin on osittain kiinni . Useampi vo isi
ja useamman pitäi si tehdä vali stustyötä
puiden hyväksi kertomalla mielipiteitään
tiedotusvä line ille j a päättäj ille. Paljoa ei
aada aikaan, j os vain viherväen kokouksissa ja lue ntopäivillä a iaa käsite ll ään.
Tieto ongelmista pitää saada päättäji lle.
Esimerkik i kaupungeis a asunto-o akeyhtiöiden isännöit ij ä e i yleensä vo i til ata
puidenho itoa ilman muuta. Aina ei edes
hallitu s riitä, vaan tarv itaan yhti ökokous.
Silti vielä aatetaan riidellä pienistäkin a ioi sta.
Olen ollut vuodesta 1986 asti kan ai nvälisen puidenhoitajien seuran j äsen (ISA ,
Internatio nal Soc iety of Arboriculture). Jäseni ä on eurassa yli 6 000, Suomesta vain
muutama. Viime keväänä kokouk e sa ilmeni , että Skandinavian maat peru tai ivat
omia o astoj aan (chaptere ita) ja paikalli ia puideny täv ien järje töj ä on j o perustettukin. Ei olekaan välttämätöntä saada
palj on he nkilöj äseni ä suo raan pääjärje tö lle vaa n tärkeämpää oli i aada vaikutu sva itai ia tukij oita puidenhoidolle. E itin vuosia itten Puutarharakentaj ien kokoukse a, että en si äll ä o li si alao a to
puidenhoidosta innostune ill e - ehdoru
vain merkittiin pöytä kirj aa n. Pentti Alanko e irti minu lle, että tämä voi i toimia

De ndrologian Seurassa. Koetetaa nko ?
Yhdi styksen olisi helpompi saada ääntään
kuulu vi lle tiedotu sväline issä j a messuilla .
Alan yrityk et vo isivat harrastaa enemmän
yhteistyötä ja yleisövali stusta.
Tarvittais iin niin paljon : ohjelehti siä oikeasta isruruksesta, le ikkauksesta, tuennasta jne. iiden painatu s on pikkufirmalle lii an kalli ta. USA :ssa on alalle standardit, meillä vain unelma.
Skandinavian osasto yrittää saada alalle
pätevöitymistutkintoa. Tutkinto ja standardit olisi at todell a tarpeen. Meill ä kun
lähes kuka tahansa saa tehdä mitä tahansa.
Ilmo itu ten " yleistai turit" lu paavat tehdä
laidasta laitaan mitä tahansa puutarha-alalla - tämä on suuri uhka alan todelli sille
ammatti la i ille.
Tilan puutteen vuoksi Iuette len seuraaassa ain muutamia epäkohtia j a toiveita:
ei ll ä i tutetaan puita, joiden proveniens i ei ovi. Edu lli e sa hinna a ei aina
ole järkeä.
- Puiden oikea i turussyvyys ja istutu stuenta ai hte levat.
- Puun juuristaalueelle levitetty kate ei
ole pakollinen järjestön lehdessä ja Puutarhalehde ä on j ulkai tu tietoa ruoho n
haitoi sta j uuri stoal ueella.
- Ede taimisto i a ei tehdä puille ohjaavia leikkauk ia, jälkihoito on tavallisesti
" herran hallu a" .
-Edelleenkin oksan o ikea leikkaustapa
on epä eivä monille.
- Heikkojen puiden tuentarve on va ltava ,
mutta kuinka aada tieto perille päättäjille
ja i tuttajille.
- Puiden lannoitus ja kasv in uojelu ovat
har inai ia.
- Puutarhakoului aja ta imimyymälöisä oli i h vä olla malleja oikei ta pensai-
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den ja puiden ja myöskin pensasaitOJen
leikkaustavoista. Esimerkiksi usein lii an
suuriksi ka vav ien lehmusten ja hopeapajujen kokoa voidaan rajoittaa meillä harvo in nähdyi lt ä leikkaustavoill a, mutta tällöi n le ikkaus on aloitettava nuori sta pui sta
ja le ikkaus on tehtäväjoka vuosi lepoai kana. Tapille le ikkaus on väärin . Koralli kanukan vanhat oksat lei kataan maan rajasta- koristearvo on nuori ssa oksissa.
Ei liene tarpeelli sta, että ISA:ll a oli i
paljon henkilöjäseni ä Suomessa. Tärkeämpää o lisi, että sitä kautta saisi mme uusinta tietoa ja tutkimusta hyödyksemme.
E imerkiksi ko. euran j ärjestölehdes ä o n
paljon tieteelli stä aineistoa, jota tavallinen
ihminen ei ymmärrä. Lehden välissä tulee
mm . Arboricultural Abstracts, lyhennelmi ä julkaistui ta tutkimuksista. iillä voisi oll a käyttöä me illäkin - esimerkiksi
viimeisi mmässä numerossa annettiin viitteitä artikkele ihin omenaruvesta, poppeleista, mäntyjen lumituhoista, paljasjuuri ten puuntaimien käsittely tä, jne.
Lopuk i kuvaus työpäivästäni: minut
kutsuttiin Munkkiniemeen poi stamaan
koivun ok ia ikkunan edestä j a tammen
oksaa lipputangon ti eltä. Pihall a oli myös
muita puita, mm . yks i kovin huonon näköinen tammi, jo sa oli palj on kuivia oksia.
Epäi lin heti kuristavaa juurta ("gi rdling
root", d' Ambrosio 1990), j a se löytyikin
kovin syvältä. Piene n "salapolii sityön" jälkeen selvisi, että vuosia sitten oli haluttu
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li sää multaa mm. perennoille. Tä tä seurasi, että läheiset puut joutuivat jopa 25 cm
liian yvälle. Pahimmin kärs ineet ie tammelle oli täyttö mahdolli se ti ai heuttan ut
poi tamani kuri stavan juuren. Liian syvälle joutuneen tam menjuurelle istutin kolme
pientä tammen tainta ja keväällä kokei Ien
ympätä latvat juuren ni skaan ap ujuuriksi.
Voi onni stua. Mittaviin maanpoistoihin ,
ilmastoi ntip utkiin tm . ei taloyhtiöllä o le
varaa eikä hal ua. Tarka ti n samall a vastapäisten kerrostalojen puita - vii si aivan
kelvotonta vaahteraa, joi a ei ol lut kunnon run kojohtoi ta latvu ta, mutta paljon
repeilleitä ok ia. äiden vaahteroiden alkuperä on väärä: lehdet ovat vi hreitä vielä
loka-marra kuussa, vuo ika vu on lii an
pi tkää eronpää ei tuleennu . V-haaran
ke kellä oi nähdä kuolleita tikkuja ; täs tä
juuri alkaa si äänka vanut kuori,jokajohtaa repeämi een. Puut pitäi si kaataa ja istuttaa tilalle kunnon puita, mutta tähän e i
taloyhtiöllä o le haJua.
Jo te lukij at olette kiinno tuneita pui ta
huolta kanta ien poruka ta niin ottakaa
yhteyttä. Puhelin ja fax: 90-879 4 159,
ArboratorOy, Ylitilantie44, 01800 Klaukkala.

Kirjallisuutta
d' Ambro io, R. 1990: Crown density and its correlation to girdling root syndrome. - J. Arboriculture
16:153-157.
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Kaupunkipuuseminaari
Dendrologian Seura järjestää kaupunkipuita käsittelevän seminaarin
pe1jantaina 3. marraskuuta 1995 alkaen klo 9 Helsingissä Säätytalolla,
Snellmaninkatu 9- 11 . Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Päivän lopuksi
julkistettavaa kirjaa on mahdollisuus ostaa tilaisuuden jälkeen.

Aamupäivän puheenjohtajana professori Max. Hagman
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.00 Seminaarin avaus, Dendrologian Seuran puheenjohtaja,
maisenw-arkkitehti Anne Mäkynen
9.05 Miksi monilajisw kaupunkipuustoa ?, FT Leena Hämet-Ahti
9.35 Kaupunkipuut sienten elinympäristönä, professori Tuomo Niemelä
10.05 Suomen kaupunkien kauneimnwt puut- diaesitys, MMK Pentti Alanko
10.20 Tauko
10.30 Puisto-osasto ja kaupunkipuw, toimistopäällikkö Eino Pursio
11.00 Modemi puunhoito, Luk, arboristi Johan Bäckström
11 .30 Keskustelu aamupäivän aiheista
1 1.45 Lounastauko

Iltapäivän puheenjohtajana professori Martti Markkula
• 13.00 Maja, puita ja bulevardeja- katsaus Euroopan kaupunkipuiden historiaan,
FT Eeva Ruoff
• 13.45 Puu ja veistos- puu esteetlisenä kokemuksena, professori Lauri Anuilo
• 14.30 Keskustelu
• 14.45 Kahvitauko
• 15.15 Vihreät jäniläiset, Suomen paksuimmat puut.
Kirjan julkistaminen, Anne Mäkynen
• 15 .20 Kirjan syntyvaiheista, toimittaja Niilo Karhu
• 15.40 Keskustelu
• 16.00 Seminaarin päättäminen, Anne Mäkynen
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Paikalliskerho Helsinkiin
Helsinkiin on perustei lla Dendrologian Seuran paikalliskerho. joka järjestää
puistokävelyjä ja kursseja pääka upunkiseudulla . Kerhon perustamiskokous
pidetään torstaina 16.11.1995 klo 18 alkaen Säätytalolla ,
Snellmaninkatu 9- 11. salissa 3. Kokouksessa suunnitellaan kerhon toimintaa .
Satu Tegel pitää tilaisuudessa esitelmän aiheesta "Helsingin puistojen
harvinaisuudet". Tervetuloa mukaan!

Niilo Karhu:

Vihreät jättiläiset,
Suomen paksuimmat
puut
"Nallen kirja" ilmestyy marraskuun alu a. Kirjajulki tetaan
kaupunkipuuseminaarissa Säätytalolla (k . ilmoitu edelli ellä sivulla).
Kirjassa esitellään 1214 puuta- oikeita jättiJäi iä ja pikkujättiJäi iä.
Mitattuja puita on 44 kasvisuvusta yhteen ä 431 taksonia. Lukija löytää
kirjasta tiedon, missä kasvavat kunkin tak onin paksuirnmat yk ilötja
mitä suuria puita mahtaakaan omilla kotikulmilla ka vaa.
221 sivua, 90 valokuvaa 13 karttaa. Hinta Dendrologian Seuran
jäsenj}Je 140 mk+ toimituskulut 40 mk (muille 180 mk+ toirnitu kulut
40 mk). Hintoihin sisältyy arvonli ävero 12 ~ . Kirjan lähetämme
postiennakolla. Tilaukset o oitteella:
Kirsi Koponen, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki.

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y.
Puheenjohtaja , ordförande : Maisema-arkkitehti Anne Mäkynen , Museokatu 31 A
2 , 00100 Helsinki , puh . 90-839 2988 (työ), 90-490 113 (koti) , fax 90-839 3458 .
Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen : Antti Autio , Kurt Fagerstedt, Rei jo
Hahkala, Sirkka Ju hanoja, Leo Junikka, Aulikki Kauppila (varapuheenjo htaja , viceordförande) , Heikki Kiuru, J uha Prittinen , Risto Savola inen , Terhi Suoj ala, Satu
Tege l, Peter Tigerstedt .
Varajäsenet , suppleanter : Pentti Ala nko , Kirsi Koponen , Timo Louna.
Sihteeri , sekreterare : Sirkka J uhanoja , MTTK , Puutarhatuotannon tutkimuslaitos ,
Toivonlinnantie 51 8 , 21500 Piikkiö, puh . 921 - 477 2209 .
Varainhoitaja , skattmästare : Mirja Ryttäri , livisniementie 2 1 142 , 0226 0 Espoo ,
puh. 90-804 1445.
Kirjastonhoitaja , bibliotekare : Pentti Alanko , Kasvim useo , Luonnontieteellinen
keskusmuseo, PL 7 , 00014 Helsingin yliopisto .
Jäsenyys, medlemskap : Jäseneksi haluavan tulee ottaa yhteys seuran sihteerii n
ta i muuhun hallituksen jäsenee n.
Jäsenmaksut, medlemsavgifter: Vuosijäsenmaksu 80 mk, opiskelijat 50 mk,
ainaisjäsenmaksu 850 mk, yhteisöjäsenmaksu 850 mk seuran post isiirtot ilille
800019-4 19921 . Ars avgift 80 mk, studerande 50 mk, ständigt medlem skap 85 0
mk , sammansluttning 850 mk på sällskapets postg irokanto 800019-419921 .
Kerhojen yhteyshenkilöt :
Karjalan kerho : Kolin kansallispuiston kehittämispäällikkö Kauko Salo, Metsän tutkimuslaitos , Joensuun tutkimusasema , PL 68 , 80101 Joensuu , puh . 973-151
4034 , fax 973-151 4567 .
Keski-Suomen kerho : MMM Marjatta Uosukainen , Maatalouden tutkim uskeskus ,
Terve taimiasema, 4134 0 Laukaa , puh . 941-633 740.
Keski-Uudenmaan kerho: Hortonomi Aila Tarva in en , Uudenmaan Maaseutukes kus , Seutulantie 1, 04400 Järvenpää, puh . 90- 271 5622.
Kärhö- Kerho- Klematis-Kiubben : Sabina Nordström , Överbyn puutarhaoppilai tos , Petorinkuja 3 , 02940 Espoo , fax 90-866 254 , puh . iltais in 90-863 1365.
Louna is-Suomen kerho : Ylipuutarhuri Arno Kasvi ja LuK Mauno Yli-Pietilä, Turun
yl iopiston kasv itieteellinen puutarha , Ru issalo 25 , 20100 Turku, puh . 92 1-258
9217 .
länsirannikon kerho : Jarmo Serola , 23950 Pyhäranta , puh . 938-825 8135 ja
Vesa Muurinen , 27320 lhode , puh . 938-823 6159 .
Oulun kerho : Kaupunginpuutarhuri Pentti Martikainen , Oulun kaupunki, Koskitie
2 , 90500 Oulu, puh . 981-314 2147 , fax 981-314 2160 ja hortonomi Katri Pyhä luoto, Kempeleen puutarhaoppilaitos, Pirilänti e 155 , 90440 Kempele , puh . ja fax
981-515 229 .
Rhododendron -kerho : Osmo Jussila, Ta litiaisenkuja 12 , 21100 Naantali , puh.
921 -435 0043 .
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Ilmoitukset, annonsavgifter: 1/ 1 s. 1 000 mk , 1/2 s. 600 mk. Pekka Markkula,
puh. 90-579 343 (työ), 90-563 0277 (koti) .
Tilausmaksut, prenumerationsavgifter: Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa . Se
jaetaan seuran jäsenille jäsenmaksua vastaan . Muille tilausmaksu on 80 mk.
Utkommer 4 gånger om året. Sällskapets medlemmar får tidskriften för medlemsavgiften. För utomstående är avg iften 80 mk per år.
Toimituskunta, redaktionskommitte: Aune Koponen , Tap io Lindholm , Jouni
Mikola , Risto Murto, Jaakko Nurmi , Mikko Piirainen . English texts revised by
Peter Joy.
Painos, upplaga: 2 000 kpl/st.
Painatus, tryckort : Vammalan Kirjapaino Oy .
Seuran muita julkaisuja voi tilata oso itteesta, sällskapets andra publikationer
beställes hos: Kirsi Koponen , Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki.

Kansikuva: Halavan (Salix pentandra) koristeell iset siemene ili set em inorkot
säilyvät puussa yli talven . -Valokuva Jouko Ve ikkolainen .
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Halava Pohjois-Suomessa
Seppo Ruotsalainen

Ru otsalainen, S. 1995: Halava Pohj ois-Suomessa. (Bay willow (Sali x pentandra) in
northern Finland .)- Sorbi fo lia 26(4): 155- 166. ISS 0359-3568
Bay willow (Salix penrandra) is an arborescent species wi th a wi de di stribution in
central and northern Eura ia. Unfortunately it is not very well-known, although it is
quite easy to identi fy. ln Finland bay willow is most frequent in the southern part of
the coun try. However, some specimens are found even in northernmost Lapland, and
in central and southea tern Lapland numerous population can be found. ln Posio, in
southeastern Lapland a specimen about 50 years old was found with a di ameter (breast
height) of over 40 cm and with a height of 15.5 m. These val ues are not far fro m the
maximaobserved in southern Finland. ln Kolari, in central Lapland, bay willow is found
quite comrnonly in abandoned peatland fie lds, riverside meadow and swamps along
brooks, where the largest trees are growing. Bay willow eems mainl y to have benefited
fro m the changes in human activitie over the last decades. Constructi on of roads and
ditches ha created good gerrnination conditions for the eed and in such places one
can often see vigorous young bay willow trees. On the other hand, peatland fi elds and
meadows abandoned by farmers have given bay willow theopportunity to occupy them.
Bay willow has everal characteristics which make it worth considering as a forest
and ornamental tree. It is easy to propagate both from seeds and cutti ngs, it has a
reasonable growth rate and good wood quality and it grows on soi ls with hi gh water
content. Its narrow, fai ntly glossy leaves and hairy, whi te fru iting catk:i ns in the autumn
give an exotic effect among other native Finnish trees. However, the use of bay wil low
has been very limi ted. It should be favoured as an orn amental tree close to houses and
along roads, if the sites are suitable. Also in forests bay wi llow could be favoured
without any great economical losses, because the sites best suited for it are of very little
value in forestry.
Seppo Ruotsalainen, Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema, 95900 Kolari.

Kauni halava (Salix pentandra) on val itettavan huonosti tunnettu puul aji niin
Pohj oi -Suome sa kuin muual laki n. Paljolti tämä johtuu en olemanoma ta taloudelli esta merkityksestä ja pajujen vähäi estä arvostuksesta. Halavan tunnistaminen on kuitenkin varsin helppoa yleensä siihen riittävät kasvin suhteelli sen
kapeat, kiil tävät, hienosti sahalaitai etlehdetj a puumainen kasvutapa. Myöhäi ykyisessä maisemas a siemenkotansa avanneet emihalavat ovat suorastaan huomiota
herättä iä.

Halava ei kui tenkaan ole ollut pohjoisuomalai ille täy in tuntematon , jos kohta
ai na ei ole tehty eroa halavan ja rai dan
väli llä. Vielä 1920-luvun alussa oli vat
vanhat ihmi et Lapi a kertoneet, kuinka
majavat olivat käyttäneet padonrakennustarpeikseen " ... kai kki läh irannan .. . halevat, tuomet ja ve akot... " (Paulaharju
1977). Kittil ä sä halava on tunnettu jopa
niin hyvin, että on tiedetty en olevan " ...
li ian myr kä rekien paj unami seen" (myrskä =hauras). Toisaal ta Kolari ta on tallennettu mai ninta " Raitaa ne ku ttuvat hale-
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vaksi". Samantapainen nimi- ja lajikimara
näyttää olevan vallalla koko Suomen alueella ja lähikielistämme ainakin virossa.
Sanat 'halava', 'salava' ja 'raita' tarkoittavat isoksi puuksi kasvavaa pajua. Painopisteet ovatsuomenkielessä kyllä nykyisten merkitysten kohdalla. 'Halava' on balttilainen lainasana, jonka alkuperäinen
merkitys on 'vihreä' tai 'nuori oksa' (Sari
Maamies, Kielitoimisto, suu!!. tied.).
Edelläkuvatun horjuvan nimikäytännön
perusteella on hyvin mahdollista, että Aleksis Kiven runossaan 'Ikävyys' mainitsema
"himmeä halava" on Erkamon (1985) esittämällä tavalla tarkoittanut jotain muuta
puumaista pajua kuin nykykielenkäytön
mukaista halavaa. Kyseessä on voinut olla
kotoinen raitamme (Salix caprea) tai todellahimmeä hopeapaju (S. 'Sibirica').
Halava on mielestäni Pohjois-Suomen
"eksoottisin" ja mielenkiintoisin puulaji.
Luontokokemusteni kärkipäähän sijoittuu
keskikesäinen kanaottiretki Kolarissa tasaisella suolakeudella verkkaisesti Virtaavalle Naamijoelle, jonka yllä lenteli joukoittain metallinsinisiä neidonkorentoja.
Jokea reunusti tiheä rantametsä, jossa
muutaman metrin korkuisten koivujen yläpuolelle kurottuivat haJavien harvalehtiset
Jatvukset. Pienen "mittakaavamuunnoksen" jälkeen saattoi kuvitella olevansa
trooppisen sademetsän sydämessä virtaavalla viidakkojoella.
Tarkoitukseni on tässä kirjoituksessa
tehdä tunnetuksi halavaa sekä omien havaintojeni että kirjallisuustietojen avulla.
Pääpaino esityksessäni on Pohjois-Suomessa, mutta käsittelen vuoden puuta yleisemminkin. Mielenkiintoisimpien kohteiden sijainnit olen ilmoittanut yhtenäiskoordinaateilla 100 metrin tarkkuudella
Heikinheimon ja Raatikaisen (1981) esittämään tapaan (pohjoiskoordinaatti:itäkoordinaatti). Kirjallisuudessa mainittujen
havaintojen ja eräiden pinnallisemmin kuvattujen esiintymien paikallistamiseen
olen käyttänyt leveys- ja pituusasteita.
Esittämäni puiden läpi- ja ympärysmitat
on mitattu rinnankorkeudelta.
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HaJavan levinneisyys ja esiintyminen
Levinneisyys kirjallisuuden mukaan

Halava on Euraasian pohjoisosissa laajalle
levinnyt laji. Sitä tavataan Brittein saarilta
Länsi-Siperiaan (Hämet-Ahti ym. 1992).
Euroopassa sen levinneisyyden painopiste
on keski- ja pohjoisosissa (Jalas & Suominen 1976). Fenno kandian koillisosassa
halava on melko harvinainen (Hulten
1971 , Jalas & Suominen 1976). Holtenin
( 1971) mukaan yhtenäisemmän esiintymisen raja kulkee Kainuun eteläo ista Pohjanlahden ympäri Uumajan korkeudelle,
mistä levinneisyysalue ulottuu Kölivuoristoon . orja a halava e iintyy runsaana
aina Troms aan aakka mutta Etelä- orjan länsirannikolta e näyttää puuttuvan.
Tämän lisäksi suuria "valkoi ia alueita"
levinneisyyskartalla on Norrbottenin sisämaassa sekä Kuolan niemimaalla. Luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolella
halavaa ta ataan viljeltynä ja villiintyneenä USA:n itävaltioi sa (Rehder 1967).
Suome sa haJa aa esiintyy koko maassa, tosin pohjoisosi a harvinaisena (Hämet-Ahti ym. 1992). Vuosina 1951-53 toteutetun kolmannen valtakunnan metsien
inventoinnin (VMI III) mukaan yhtenäiemmän e iintymi en alue kulkee linjalla
Pello - Rovaniemi - Muhos - Kajaani Oulun läänin eteläraja (Kujala 1964). Tämän linjan pohjoi -ja itäpuolella halavaa
tavattiin inventoinnin yhteyde ä vain satunnaise ti . Hieman yllättäen run aimman
e iintyrnisen alue näyttäisi olevan Perämeren rannikolla. Pohjoisin halavahavainto
on tä sä in entoinni a Inarin lounai o i ta.
Tietoja yk ittäi i tä pohjoi i ta halavaesiintymi täja Jaajempiakin kat auksia haJa an e iintyrni een löytyy kirjalli uude ta useita. Hjeltin (1902) mukaan halavaa
on tavattu Kolari ta Ylläsjoelta ja Äkä Iompolon läheltä, Muoniosta Kittiiästä ja
Sodankylä tä. Sen ijaan hän pitää liioitteluna aiemmin esitettyjä käsityk iä halavan
runsaude ta Inarinjärven ympäristössä.
Montell (1948 1962) ei monikymmen-
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vuotisen kasvihavainn ointinsa aikana ollut
nähnyt halavaa Muoniossa tai Enontekiöllä. Samoin Laestadius (1993) toteaa halavan puuttuvan Ruotsin puoleisen Karesuvannon kasvillisuudesta. Hämet-Ahdin
ym. (1992) mukaan halava kuitenkin kasvaa Enontekiöllä .
HaJavasta Kittilän pohjoispuolis kossa
on kirjallisuudes sa muutamia mainintoja.
Cajanderin ( 1917) mukaan halava kasvaa
Pyhäjokivarr essa Pallastunturi lla (n. 68.
N, 24. 10' E) ja Kujalan (1961) mukaan
Salangissa (68. 10' N, 24.50' E). HaJavan
esiintymisest ä Lapin läänin itäosissa en ole
löytänyt yksityiskohta ista kirjallista tietoa.
Sen sijaan Inarin Lapin alueelta Kallio ja
Mäkinen (1975) ilmoittavat kymmenen
halavan kas vupaikkaa, joista pohjoisin on
Utsjoella Kevon lähellä (n. 69.44' N, 27"
05 ' E).

Kuva 1. Halingonojan varressa Kolari sa kasvava
vanha lahovikai nen halava, jonka runkoon tikat
ovat hakanneet pe äkolojaan.- Valokuva Seppo
Ruotsalainen.
Fig. 1. An old bay willow growing by a brook in
Kolari, northem Finland. Woodpeckers have made
nesting holes in the decayed trunk of the tree. Photograph Seppo Ruot alainen.

Julkaisemattomia tietoja halavan
esiintymisestä Pohjois-Suomessa
Olen jo monena syksynä kiinnittänyt huomiota halavan runsauteen Kolarissa ja
muuallakin Lapin läänin keski- ja eteläosissa. Liikkuessani kesän ja syksyn 1995
aikana Pohjois-Suom essa pyrin samalla
tarkkailemaa n halavan esiintymistä teiden
varsilla. Joitakin lyhyitä matkoja tein varta
vasten etsiäkseni halavia. Koiarista on halavaa koskevia havaintoja kertynyt jo vuosien mittaan maastossa kulkiessani . Myös
muut luonnossa liikkujat ovat avustaneet
omilla huomioillaan . Seuraavassa on yhteenveto kertyneistä havainnoista .
Kemin ja Tornion välisen valtatien (nro
21) varrella halavaa esiintyy runsaasti . Jatkettaessa samaa tietä pohjoiseen halavat
vähenevät, mutta Ylitornion ja Kolarin välillä halavia näyttää olevan jälleen runsaammin, vaikkakaan ei yhtä paljon kuin
rannikolla. Pellon kirkonkylältä etelään
tien itäpuolella (66.45' N, 23.57' E) on
koivujen seassa useita kymmeniä puumaisia halavia. Kolarin kirkonkylän eteläpuolella on pienikokoisia halavia tien varrella.
Kirkonkylält ä n. 5 km pohjoiseen on Ison

158
Siukojärven kohdalla suuri halavaesiintymä, joka jatkuu maantieltä n. 500 m länteen. HaJavia on harvakseltaan valtatien
varrella aina Kolarin kunnan pohjoisrajalle
asti. Kaikkiaan tiedossani on Koiarista nelisenkymmentä halavaesiintymää. iistä
eräitä kiinnostavimpia kuvailen jäljempänä tarkemmin.
Muoniosta havaintoni ovat vajavaisemmat, mutta Kolarin rajan ja Kihlangin välisellä taipaleella (n. 10 km) ei halavia ole
sattunut silmi ini valtatien varrelta. Muonion kunnan eteläosassa Tapojärven pohjoi rannalla (74988:3579) kasvaa pari noin
kolmimetristä emihalavaa metsittyvällä
niityllä. Sain myös ilmoituksen, että Tapajärvellä kesämökin rannassa kasvaa kaksi
noin kymmenmetristä halavaa (Olavi Leppänen, suull. ilm.). Vielä pohjoisempaa,
Pallas-Ounastunturin kansallispuistosta
on kasvillisuuskartoituksen yhteydessä
löydetty halava Röyniojalta (n. 68°09' N,
24°05' E; Heikki Eeronheimo, Metsähallitus, henk. koht. tied.). Tämä on ainoa tiedo sani oleva paikallistettavi a oleva
esiintymä Enontekiöllä.
Koiarista itään päin mentäes ä halavat
harvinai tuvat. Kolarin ja Kittilän väliltä
olen havainnut muutamia yksilöitä. Kittilänja Sodankylän väliltä löytyy reilut puolenkymmentä halavaesiintymää, mutta ne
ovat ke kittyneet selvästi Kittilän puolelle.
Sodankylästä olen havainnut ainoastaan
pari yksilöä kirkonkylän länsipuolell a (67"
25 ' N, 26°32' E) metsittyvällä pellolla.
Sodankylän ja Ivalon välillä en ole nähnyt
ainoatakaan halavaa, vaikka olenkin ajanut ky ei en tien kahdesti var in otolli een
halavanhavainnointiaikaan.
Rovaniemen ympäristö sä halavia on
useissa paikois ajokivarsill aja myös kaupunkialueella. Samoin Kemijärvellä on
nähtävissä run aasti halavaa. Po ion ke kustaajamassa Aholassa on Po ionjärven
rannalla suuri halavaesiintymä,jota kuvailen tarkemmin jäljempänä. Myö muualla
Po ionjärven rannoilla esiintyy halavaa
(Reino Hämeenniemi, suull. ilm.). Po iolta
Rovaniemelle johtavan tien (nro 81) var-
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rella halavia on ainakin Keski-Posiolla.
Edellä esitetyt havainnot sopivat pääpiirteissään yhteen kirjallisuudes a ilmoitettujen halavan levinneisyy -ja run austietojen kans a. Halava on siis runsaampi
Lapin läänin Iän i- kuin itäosis aja pohjoisimmassa Lapi a e on hyvin harvinainen.
Halava on kuitenkin miele täni kirjal1isuudessa esitettyä run aampi Kemijärven ja
Posion järvialueilla sekä Kolarissa. Kujala
(1964) tosin vetää halavan yhtenäisen
esiintymisen pohjoi srajan Koiarista Rovaniemelle, mutta havaintoaineiston niukkuus (yksi havainto Kolarin eteläo issa)
huomioon ottaen on ilmei tä, että hän on
tämän lajin kohdalla korjannut levinneiyy tietoja Hjeltin (1902) mukaan. Todettuani miten yleinen halava on Kolarin alueella, tuntuu härnmä tyttävältä ettei sitä
havaittu VMI ill: a tämän enempää. HaJa a näet kuului niihin lajeihin, joita tarkkailtiin jatkuvasti 10 metrin levyiseltä inventointikai ta! ta. Kolarin kunnan alueelle
inventointilinjoja edettiin n. 150 km. Toin on muistetta a, että halavan kaltaisen
kohtalaisen barvinai en lajin levinnei yyde tä ei aada kovin tarkkaa kuvaa y temaatti en linja-arvioinnin peru teella.
Kolarin ja Muonion paikallislehdessä
ollut halavaa kä ittele ä kirjoitu ja pohjoi impien haJa ae iintymien peräänkuulutus (Ruotsalainen 1995) tuotti vain yhden havainnon Muonion puolelta (em.
Ola i Leppä en ilmoitus). Tapajärven halavaesiintymä kuitenkin osoittaa, ettei haJa a puutu Muonio ta niin täydelli e ti
kuin iellä lähe 40 uotta met änhoitajana
toimineen ja ka itiedettä harrastaneen
Ju ru Montellin ilmoitu ' ... har ej av mig
anträffat " (Montell 1962), antai i aiheen
olettaa. Erä elity oisi olla että tyypilli et haJa an ka upaikat - puronvar iniitytjakorvet-ovatu einyk ityi maita,
joihin met ä altion irkarniehell ä ei ollut
paljon asiaa.
Kallion ja Mäki en (1975) mukaan Inarin Lapi s a opi ien ka upaikkojen puute
on halavan e iintyrni tä rajoittava tekijä.
Ylei erominkin haJa an run au Lapi a
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Kuva 2. Posiolaisella pihalla kasvava komea halavarivistö. - Valokuva Reino Hämeenniemi.
Fig. 2. A row of tali bay willows growing in a yard in Posio, northero Finland.- Photograph Reino
Hämeenniemi .

selittyy sille sopivien kasvupaikkojen lähinnä ravinteikkaiden korpien - yleisyydellä (Ilvessalo 1960, Suomen Kartasto
1992).

Kolarin halavaesöntyrniä
Ääverjoki

Parikymmentä kilometriä kirkonkylältä
etelään Ääveljokeen laskevan pikkupuron
varrella (74584:3599) olevas a märäs ä
korve a kasvavat paksuimmat Kolaris a
tapaamani halavat. Kaikkiaan alueella kasvaa joitakin kymmeniä yleensä yksi- tai
kaksirunkoisia halavia. Useat rui tä ovat
läpimitaltaan yli 20 cm ja pak uin 31 cm.
Pi in mittaamani puu oli 13m pitkä, ja sen

läpimitta olj 18 cm. Puut ovat jo vanhoja,
kääpäsienten lahottamia. Ilmeisesti vetinen turvemaa ei anna ruttävästi tukea isojen halavienjuurille, sillä tuuli on kaatanut
joitakin runkoja. Muu puusto korvessa
koostuu hieskoivuista, kuusista ja harmaalepi tä. Pintakasvillisuudessa tavataan
monia rehevyyttäja märkyyttä ilmentäviä
lajeja kuten järvikortetta, kurjenjalkaa ja
rentukkaa. AJue on erittäin vaikeakulkuista korkeiden kaulamättäiden ja vetelien
rimpien mo aiikkia. Se että halava tunnetaan huonosti,johtuneekin osaksi siitä, että
sen uo imat ka vupaikat eivät yleensä ole
luonnos a liikkujien uo iossa. Kulkuvaikeuksien Ii äksi halavakorpien viehätystä
ähentä ät ke äi een aikaan sankat sääskiparvet.

160

SORBIFOLIA 26(4) 1995

halavaesiintymä. Puut ovat selvästi pienempiä kuin edellisellä paikalla. Paksuin
puu on läpimitaltaan 18 cm ja pisin puu 11
m pitkä. Halavat ovat nuorempia kuin Ääverjoella ja ne ovat vielä elinvoimaisia ja
hyvässä kasvukunnossa. Puolet halavista
on yksirunkoisia, mutta enimmillään samassa ryhmässä voi kasvaa kuusi runkoa.
Valtaosan (yli 90 %) puustosta muodostaa
hieskoivu, seassa on haJavien lisäksi joitakin mäntyjä ja pari raitaakin. Ojituksen
seurauksena maaperä on melko kuivaa,
mutta aika ajoin ojanäyräiden yli vyöryvä
tulva tuo ravinteita rehevälle pintakasvillisuudelle ja puille. Tiheän metsikön isältä
ei löytynyt merkkejä halavan uudistumisesta, mutta parinsadan metrin päässä
ojanpenka sa kasvaa u eita pieniä halavantaimia.

Halingonoja

Kuva 3. Komea suorarunkoinen halava Kraanaojan varressa Kolarissa.- Valokuva Seppo Ruotsalainen.
Fig. 3. A stately bay willow with a straight trunk
by a brook in Kolari, northern Finland. - Photograph Seppo Ruotsalainen.

Kraanaoja
Kirkonkylältä n. 5 km kaakkoon Iuonnonpurasta peratun Kraanaojan latvoilla
(74722:3648) on ojitetussa koivulettokorvessa n. 40 yksilöä (70 runkoa) käsittävä

YlJäsjokeen laskevan Halingonojan varressa n. 7 km kirkonkylän koillispuolella
on halavia harvakseltaan ainakin parin kilometrin matkalla. Halingonoja on kapea
luonnonpuro, jonka varsilla on vanhoja,
hylättyjä niittyjä ja luonnontilaisia korpia.
Jyrkkälaskuisilla kohdilla sankka kuusikko työntyy aivan ojan partaalle yijäyttäen
kaikki lehtipuut, mutta hitaammin virtaavilla paikoilla on koivuvaltaista korpea,
missä sekapuuna kasvaa harmaaleppää ja
halavaa. Pensaskerroksessa on pajujen lisäksi tuomea, pihlajaa ja punaherukkaa.
Pisin Koiarista löytämäni halava kasvaa
Halingonojan varrella pienen niittyaukean
laidassa (74808:3652). Se on toiselta puolelta uunnilleen samanmittaisen kuusen
vaijostama hoikka yksilö, jolla on 15 cm:n
läpimitastaan huolimatta pituutta 15,5
metriä. Toinen merkittävä halavayksilö
kasvaa edelli estä hieman ylävirtaan
(74813:3652). Se on järeä (läpimitaltaan
30 cm), vanha ja raihnainen puu, jonka
tikka on kelpuuttanut pe äpuukseen (kuva
1). Tarkemmin tutkimallani vajaan kilometrin mittai ella matkalla kasvaa kaikkiaan yli 20 halavaa. Suurin osa niistä on
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Taulukko 1. Eri puulajien osuudet rinnankorkeusläpimitaltaan yli 4 crn:n puista kahdella Ison Siukojärven rannalle subjektiivisesti sijoitetulla ympyräkoealalla (säde 5 rn). Koealojen tulokset on yhdistetty.
Table 1. Proponion of different tree specie based on individuals rnore than 4 cm dbh. Combined results
from two subjectively Ieeated circular sample plots (radius 5 rn) at Iso Siukojärvi.
Puulaji
Tree species

Ryhmien lukumäärä
Number of groups
lkm, no

%

Runkojen lukumäärä
Number of sterns
lkm, no

%

Halava (Salix pentandra)

9

18

29

39

Hieskoivu (Betula pubescens)

28

57

34

45

Harmaaleppä (Abws incana)

II

23

II

15

Kuusi (Picea abies)

1

2

1

1

49

100

75

100

Yhteensä, total

iäkkäitä, melko huonokuntoisia puita,
mutta joukos a on joitakin nuorempiahn
yksilöitä.

yk ittäi puina. Enimmillään samassa ryhmä ä oli jopa 9 runkoa.

Posion pihahalavat
Iso Siukojärvi

Aivan valtatien nro 21 varrella hrkonkylältä n. 5 km pohjoi een on o ittrun kuivatuo Ison Siukojärven pohjoisrannalla suuri
yhtenrunen
halavaesiintymä
(74819:
3630). Alue on vetistä koivulettokorpea
jonka pen askerroksessa on pajujen Ii äksi
katajaa. Puiden kasvun kannalta paikka ei
ole yhtä uotuisa kuin edellä kuvatut kohteet. Halavaesiintymä venyttäytyy 500
m:n pitui ena nauhana pithn järven pohjoisrantaa. Nuorempia hal avia on lisäksi
noussut runsaasti järveen laskevan ojan ja
maantien varteen. Mittasin metsikö tä
kaksi ympyräkoealaa (säde 5 m), jotka
sijoitin kohtiin, rni sä kasvaa eniten halavia. Tulo ten mukaan haJavien osuus runkoluvu ta voi olla suurimmillaan n. 40 %
(taulukko 1). Metsikkö on varsin tiheä,
sillä koealoilta mitattu kokonaisrunkomäärä vastaa 4 800 runkoa hehtaarilla ja
halaviakin on 1 850 kpl/ha. Pisi n alueelta
löytämäni hal ava on 8,5-metrinen ja paksuin läpimitaltaan 11 cm. Koivut ovat keshmäärin hieman paksumpia kuin halavat.
Tämän paikan haJaville on tyypillistä, että
ne e iintyvät ryhmittrun. Koealoilla olleista 29 rungosta ainoastaan kolme kasvoi

Posion keskustaajamassa Aholassa kasvaa
kahden vierekkäisen talon pihoilla runsaa ti suuri a halavia (73361 :5524). Talot
sijaitsevat Posionjärven rannalla alueella,
joka on palja tunut veden alta noin sata
vuotta itten kun järven vedenpintaa laskettiin. Arvo Steckmanin pihalla ja tontin
rajoilla kasvaa kailliaan n. 90 halavarunkoa, jotka ovat sijoittuneet 15 ryhmään .
Monet rungoista ovat läpimitaltaan yli 20
cm, paksuin nii tä 32/40 cm (rungon poikhleikkaus soikea). Mielenhintaista kasvutietoa saa halavarivistöstä, joka kasvaa
33 vuotta sitten puretuo ulkorakennuksen
paikalla. Suurin nrustä halavi sta on nyt 13
m pitkä ja läpimitaltaan 20/28 cm. HaJavien ea sa ka va at pari raitaa ovat 3-4
metriä lyhyempiä. Osa Steckmanin pihalla
kasvavista halavista on lahovikaisiaja kuivalatvaisia. Joitaho vuosia itten piha-alueelta poistettiin joitaho halavia.
aapurissa asuvan Ida Mursun pihalla
kasvaa 23 ryhmässä n. 60 runkoa. Suurin
osa halavista on tontin rajalla kulkevan
ojan reunalla (kuva 2). Suurimmat halavat
ovat todellajäreitä puita. Pisin on 15,5 m
pitkä ja läpimitaltaan 41/44 cm. Toinen
uuri puu on läpimitaltaan 40/46 cm, mutta
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häviää pituudessa metrin verran pisimmälle. Samaisessa ojanvarressa kasvaa useita
muitakin lähes yhtä suuria halavia. Ne ovat
jo selvästi huonokuntoisia: monista on latva kuollut ja kääpiä työntyy esiin rungosta.
Myrsky onkin kaatanut pihalta yhden !ahon puun. HaJavien hyvään kasvuun vaikuttaa ravinteikas maaperä, joka on hikevää multamaata. Ojanvarressa kasvaa runsas aluskasvillisuus, mm. nokkosta, hierakkaa ja huopaohdaketta.
Talon omistajan muuttaessa paikalle 49
vuotta sitten halavia ei vielå ollut (Ida
Mursu, suull. ilm.). Vaikka puiden ikää ei
tällä perusteella voidakaan täysin tarkasti
päätellä, ne eivät todennäköisesti ole kovin
paljon yli 50-vuotiaita. Myöskin naapurissa Steckmanin pihalla kasvavien n. 33vuotiaiden haJavien koon perusteella voidaan pitää täysin mahdollisena, että halavat ovat saavuttaneet 50 vuodessa huimat
mittasuhteensa.
Vanhoja, joskaan ei näin mittavia halavia on näiden kahden talon molemmin
puolin olevilla rakentamatlomilla rantaalueilla. Nuoria, muutaman metrin mittaisia halavia on nähtävissä usean sadan metrin päässä tästä esiintymästä pitkin teiden
varsiaja umpeenkasvavia peltoja.

Havaittua ja luettua halavan biologiasta

Kuten edelläolevista kuvauksista on jo ilmennyt, halavan tyypilliset kasvupaikat
ovat reheviä korpiaja rantoja tai umpeenkasvavia niittyjä. Suurimman kokonsa se
saavuttaa kaikkein rehevimmillä kasvupaikoilla, joilla on lisäksi virtaavaa vettä.
Halavaa tavataan hyvinkin märillä, seisovavetisilJä soilla ja rannoilla sekä metsittyvillä, melko vähäravinteisilla niityillä,
mutta niillä se jää muutaman metrin pituiseksi kitukasvuiseksi puuksi . HaJavan menestymistä märillä kasvupaikoilla saattaa
selittää havainto, jonka mukaan se pystyy
muodostamaan kasvukauden ajan eläviä
ilmajuuria (Jenik 1978). Varsinkin aukeilla kasvupaikoilla se kasvaa usein monirun-
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koisena puuna. Tämä voi johtua vesasyntyisyydestä tai eläintuhoista taimivaiheessa. Joskus voi kuitenkin tavata komeita,
yksirunkoisia, suoria puita (kuva 3).
Käsitykseni mukaan halava on viime
vuosikymmeninä runsastunut PohjoisSuomessa. Tähän on syynä ihmisen toiminnan väheneminen tietyillä paikoilla ja
lisääntyminen toisaalla. Heinänteon ja laidunnuksen loppuminen luonnonniityillä ja
pelloilla on antanut halavalle mahdollisuuden palata monille sellaisille paikoille,
joilla se on todennäköisesti kasvanut joskus aiemmin. Teiden rakentaminen ja metsäojitus on muokannut runsaasti suotuisaa
itärnisalustaa halavan siemenille. Tyypillisessä tapauksessa halavan tairnia on metsäautotien pientareilla parinsadan metrin
matkalla molempiin suuntiin korpijuolista
tai purosta, jonka tie ylittää. Pienellä etsimisellä lähistöltä löytää yhden tai useampia vanhoja halavia,jotka ovat nuorennoksen vanhempia. Järven vedenpinnan laskeminen näyttää ainakin Posiolla johtaneen
halavan kannalta erinomaiseen tulokseen
paljastamalla sille sopivaa rehevää järvenpohjaa. Myös Kujalan (1964) mukaan halava on monin paikoin hyötynyt ihmistoirninnasta. HaJavan ilmeinen runsasluminen saattaa o altaan selittää sitä, miksi
sellaisi lta alueilta, mi sä halavaa nyt tavataan jopa runsaasti, on aiemrnilta vuosilta
niukasti havaintoja (Montell1962, Kujala
1964).
Halava on pajuistarnrne myöhäisimpiä
kokkijoita- se kukkii va ta lehtien puhkeamisen jälkeen. Etelä-Suome sa tämä
tapahtuu kesäkuun alkupuolella, Lapissa
jopa vasta juhannuksen jälkeen (Vuokko
1995). Kolarissa halavan kukinta oli lämpöoloiltaan normaalina kesänä 1995 käynnissä kesäkuun puolivälissä. HaJavan kukinnot ovat pitkiä roikkuvia, norkkomaisia, ja pölytys tapahtuu pääasiassa tuulen
välityksellä (Viherä-Aarnio 1988). Halava
tulee sukukypsäksi jo nuorella iällä. Metsäntutkimuslaitoksen arboretumiin Kolarin Teuravuomalle v. 1991 i tutetuista ykivuotiaista halavi ta ensimmäiset tekivät
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siementäjo viidentenä kasvukautenaan alle metrin pitui sina. Kesällä 1995, ollessaan
kuuden kasvukauden ikäisiä, jo yli puolet
halavista kukki . lstutetuista 36 haJavasta
14 osoittautui emi- ja 13 hedeyksilöiksi
loppujen 9 jäädessä vielä arvoituksiksi.
Nuoruusvaiheessa luku suhde näyttää sii s
melko tasaiselta. Hjältenin ( 1992) mukaan
halavan emiyksilöt eivät, toi in kuin haavan ja raidan, maistu hedeyksilöitä merkitsevästi paremmin jäniksille. Tästä johtunee sen muita pajuja tasaisempi hede- ja
emiyksilöiden lukusuhde myöhemmälläkin iällä.
Useimmista muista pajuistarnrne poiketen hal ava ei kovin helposti risteydy toisten pajul ajien kanssa. Se ri steytyy kyllä
muiden saman 'aitopajujen ' alasuvun jäsenten kanssa, mutta luontaisesti ne eivät
Suomessa toi siaan kohtaa, harvinaisen jokipajun (Salix triandra) esiintymisalueita
lukuunottamatta (Vuokko 1995). Koska
muita 'aitopajuja' on saatu risteytettyä toisiin alasukuihin kuulu vien laj ien kanssa,
on todennäköistä, että se onnistuisi myös
hal avalla (Anneli Viherä-Aarnio, Metla,
suull . ilm.). Luonnossa tämä kuitenkin estyy, koska halava myöhäisenä kukkijana
on ajal lisesti eristyksissä mui sta lajeista.
Halavan siemenet itävät parhaiten melko korkeassa lämpöti lassa (26-30 C). Stratifiointi +4 C: ssa parantaa itävyyttä alhaisissa lämpötiloissa. Tätä on pidetty sopeutumisena siihen, että hal avan siemenet irtoavat siemenkodi staan vasta myöhään
syksyllä tai talven mittaan (Junttila 1976).
Keski-Euroopassa halava voi saavuttaa
25 m:n pituuden ja 90 cm:n läpimitan
(Lattke 1966). Karhun ( 1995) mukaan
Suomen paksuin halava kasvaa Joensuussa. Tyvestään kaksihaarai en puun paksumman haaran ympärysmitta on L71 cm.
Paksuin posiol ainen hal ava ei jää tästä
kovin kauas, sillä sen vastaava tunnus on
laskennallisesti n. 140 cm. Kolmesta Suomen pak uimmasta halavasta pisin on toinen joensuulai nen puu ( 16,5 m; Karhu
1995). Täs äkin ominaisuude sa pisi n Poion (kuten myös Kolari n) halava pää ee
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varsin lähelle - metrin päähän - Joensuun jättihalavia. Tuntuu yllättävältä, että
Posion paksuin halava yltää näin lähelle
suomenennätystä. On kuitenkin mahdollista, että todellisista Suomen suurimmista
halavista ei ole saatu ilmoituksia. Tähän
viittaa mm . se, että vuosisadan alkupuolella Hämeessä on kasvanut halava, jonka
rungon ympärysmitta oli n. 280 cm (läpimitta 90 cm; Cajander 1917). HaJavan
kasvu ei ilmeisesti kärsi ko vin paljoa pohjoisen lyhyestä kasvukaudesta, jos maaperän ravinteisuus on hyvä. Rehevässä purolaaksossa Utsjoella kasvavat Suomen pohjoisimmat halavat ovat yli 7 m pitkiä ja
läpimitaltaan 15-18 cm (Kallio & Mäkinen 1975).
Ensimmäisinä elinvuosina halavan pituu skasvu vaikuttaa melko verkkai selta
(kuva 4). Vaikka Teurav uoman arboretumiin istutetuista hal avista pisin olikin kuuden kasvukauden iällä jo 125 cm, olivat
lyhimmät vasta 35 cm pitkiä. Osasyynä
hitaa een pituuskehitykseen on arboretumin halavalle liian karu maaperä. Myös
Roinisen ym. (1993) mukaan halavan pituuskasvu on ensi mmäisinä vuosina melko
verkkaista, mutta saavuttaa jo noin 10 vuoden iällä maksimiosa 80 cm/vuosi. Kuvaan
4 kerätty epäyhtenäinen pituu skasvuaineisto antaa kuvaa halavan pituuskehityksestä. Aineiston heikkouksista huolimatta
voidaan päätellä, että hal ava on varsin nopeakasvuinen puu , joka pystyy saavuttamaan yli kymmenen metrin pituuden 20
vuode sa ja jatkaa kasvuaan vielä senkin
jälkeen.
Halava on melko lyhytikäinen puu , jonka uurimmat yksi löt ovat yleensä lahov ikai iaja kuivalatvai sia. Vären (1992) mukaan Oulun vanhoissa halavissa tavataan
usein ari nakääpää (Phellinus igniarius), ja
Kolarissaki n tapaamani halavanlahottaj at
kuuluvat todennäköisesti samaan laj iin.
Halavan lehdet ovat usein loppukesästä
halavanruo teen (Melampsora larici-pentandra) saastuttarnia (Holmåsen 199 1).
Po iolla kasvavissa hal avissa totesin tätä
ienitautia kesällä 1995.

164
Nisäkkäistä ainakin jänikset ja hirvet
käyttävät halavan versoja ravintonaan. Havaintojeni mukaan se ei kuitenkaan ole
yhtä suosittu kuin muut pajulajit. Hjältenin
(1992) aineiston mukaan jänikset söivät
raitaa kolme kertaa enemmän kuin halavaa, ja haapa oli vieläkin maistuvampaa.
Havaintojeni mukaan myöskään lehtiä
syöville hyönteisille halava ei ole yhtä
mieluisa kuin muut pajulajit. Kuitenkin
sahapistiäisistä ja lehtikuoriaisista löytyy
lajeja, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan halavaan. Pajuja ravimonaan käyttävien hyönteisten isäntäkasvin valinta perustuu pajujen erityisiin fenoliyhdisteisiin
(Roininen & Tahvanainen 1989, Kolehmainen ym. 1995). Kaiken kaikkiaan halavalla elävä hyönteislajisto tunnetaan melko huonosti (Juha Siitonen, Metla, suull.
ilm.).

Mitä hyötyä halavasta?
Nykyään halavalla ei ole taloudellista merkitystä, mutta aiemmin sitä on käytetty
korinpunonnassa ja hevosluokkien raakaaineena. Hyödyn aikakaudella 1700-luvulla halavan siemenkarvoja pyrittiin hyödyntämään puuvillan tapaan nimellä
"ruotsalainen puuvilla" (Kiuru 1995).
Lehdistä on valmistettu keltaista väriainetta, ja kuorta on käytetty muiden pajujen
tavoin nahan parkitukseen ja kuumelääkkeenä (Hinneri ym. 1993). Halavan käyttöä viljelypuuna on tutkittu Keski-Euroopassa (Lattke 1966) ja myös Suomessa sitä
on pidetty lupaavana lajina tähän tarkoitukseen (Malmivaara ym. 1971 ). Kuitenkaan 1970-luvulla alkaneessa PERA-projektissa (puu energian raaka-aineena), jossa selvitettiin myös pajujen hyödyntämistä
bioenergian tuottamisessa, halava ei ollut
mukana. Syynä tähän oli, että tavoitteena
oli pensasmaisten, lyhytkiertoviljelyyn sopivien pajujen kehittäminen. 4H-liiton
kautta suoritettu lähtömateriaalin keräyskään ei tuottanut saaliiksi kovin monta
halavakloonia (Kirsi Elo, Uudenmaan-Hämeen ml, suull . ilm.). Nopeakasvuisenaja
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selluteollisuuden kannalta puuaineeltaan
lähes koivun veroisena (Uusvaara & Pekkala 1979) halavalla voisi olla sijansa
myös metsätaloudessa kosteilla, ravinteikkailla mailla, joilla muut puulajit eivät ole
kilpailukykyisiä. Tämä edellyttäisi kuitenkin puumaisten, hyväkasvuisten yksilöiden valitsemista lisäysmateriaaliksi (Lattke 1966). Metsäntutkimuslaitoksen metsägeneettisen rekisterin mukaan Suomesta
on valittu kaikkiaan 28 halavakantapuuta
(tilanne 7.9 .1995), mutta valinta on tehty
pääasiassa muun kuin kasvun perusteella.
Polttopuuna halava on hyvin kuivattuna
kevyttä ja vähän savuttavaa (Arvo Steckman, suull. ilm.).
Koristepuuna halavaa on hyödynnetty
valitettavan vähän, vaikkakin Suomen
paksuimmat halavat ovat piha- tai puistopuita (Karhu 1995). Vären (1992) mukaan
myös Oulun puistoista löytyy joitakin halavia. Avoimella kasvupaikalla siitä kehittyy suhteellisen nopeasti tuuhea, kaunis
puu, jossa on tietty "eksoottinen" leima.
Jos kyseessä on emipuu, sen valkoiset siemennorkot tarjoavat silmäniloa läpi syksyn ja talven, varsinkin jos taustalla on
tummia havupuita. Siemennorkoista voi
tosin olla haittaakin aivan pihapiirissä, sillä niistä riittää roskia koko talveksi.
Niissä harvois a tapauksissa missä halava kasvaa pihapuuna se on yleensä tullut
paikalle luontaisesti. 0 a Oulun puistohalavista on kuitenkin ilmeisesti viljeltyjä, ja
halavaa on istutettu myös Ala-Kestiiän arboreturniin Lirninkaan (Väre 1992). Halavaa on helppo viljellä, sillä sen siemenet
itävät kohtalaisen hyvin ja sitä voidaan
lisätä myös pistokkaista. Helppo viljeltävyys on johtanut siihen, että halavaa on
käytetty paljon tutkimuskohteena kasvurytmitutkimuksissa (esirn. Junttila & Kaurin 1985). Pi tokaslisäys on varma menetelmä, jo haluaa saada silmiensä iloksi
emilialavan valkoisine siemennorkkoineen tai vaihtoehtoisesti vähemmän mskaavan hedepuun. Siemenestä tapahtuvaa
lisäämistä helpottaa siementen helppo kerättävyys ja niiden pajun iemeniksi suh-
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Ku va 4. HaJavan pituuden riippu vuus iästä. Ai neistona on käytetty seuraavia lähteitä: Kolari j a Posio omat mi ttaukset, Joensuu - Roininen ym. 1993, Uusimaa- Uusvaara & Pekkala 1979, kantapuut metsägeneeninen rekisteri . Joensuun ja Uudenmaan havai nnot ovat metsikkökeskiarvoja, muut lähinnä
maksimiarvoj a.
Fig. 4. The height of the bay willow as a fun ction of age. The followi ng sou rces have been used: Kolari
and Posio - own measurements, Joensuu - Roininen et al. 1993, Uusimaa- Uusvaara & Pekkala
1979, kantapuut (trees elected for breeding purposes)- Forest Genetic Register. Observations fro m
Joensuu and Uusimaa are means of a stand, others are maximum values.

teellisen hyvin säi lyvä itävyys (Junttil a
1976). Halavan viljely vaikuttaa myös
melko varmalta: esim. Teuravuoman arboretumiin v. 199 1 istutetui sta 36 halavasta
yksikään ei ole vielä tuhoutunut.
Halavalle parhaiten sopi vat kasvupaikat, veti set puronvarsikorvet, ovat metsätal oudelli sesti vähämerki tyksisiä, joten
sen vaal imisesta ei tu le suurta taloudellista

rasitusta. Tällä tavoin metsätaloudessa
voitaisiin helposti huolehtia luonnon monimuotoisuuden säi lymi sestä. Tienvarsilla
ja muilla näkyvill ä paikoi ll a hal avaa kannattaiSI suosia. äin saadaan vähällä vaival la li sää vai htelua maisemaan. Toivottavasti halava nousee tuntemattomuudesta
si lle kuulu valle sijalle pohj oisten metsien
ek ootti ena kaunottarena.
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Monimuotoinen tunturikoivu
Sirkka Juhanoja

Juhanoja, S. 1995: Monimuotoinen tunturikoivu. (Mountain birch - a highJy variable
tree.)- Sorbifolia 26(4) : 167-173. ISS 0359-3568
Three species of the genus Betula occur in Fennoscandia: B. pubescens Ehrh. , B.
pendula Roth and B. nana L. In Nonhem Finlandthe gene pools of all the Betula species
are involved in introgressive hybridization. The mountain birch Betula pubescens
subsp. czerepanovii (Orlova) Hämet-Ahti is highly variable and at !east three forms are
known , which differ in morphology, ecology and distribution, viz. monocormic,
polycormic and procumbent. The role of herbivores is significant in the evolution of
birches in nonhem marginal areas .

Sirkka Juhanoja, Maatalouden tutkimuskeskus, puutarhatuotannon tutkimuslaitos,
Toivonlinnantie 518, 21500 Piikkiö.

Koivu muodostaa pohjoisen metsänrajan
Suomessa kuten muuallakin Fennoskandiassa, mikä maailmanlaajuisesti ajatellen
on poikkeuksellista. Subarktista koivuvyöhykettä pidetään pohjoisen havumetsävyöhykkeen
reunamuodostumana
(Kihlman 1890, Hustich 1966, Ahti ym.
1968), joka liittyy ilmaston mereisyyteen
(Hämet-Ahti 1963, Sjörs 1963, HämetAhti & Ahti 1969). Koivumetsiä tavataan
myös Euraasian itärannikolla, ja ekologisesti homologisia ovat mm . Pohjois-Amerikan Alnus sinuata -metsiköt Alaskassa.
Vastaavanlaisia koivumetsiä tavataan
pohjoisella Uralilla, HirnaJajalla ja Kaukasuksella (Hämet-Ahti & Ahti 1969, KuUman 198 1, Hämet-Ahti 1987).
Risteytyminen lähtökohtana

Fennoskandian koivuvyöhykkeen koivut
ovat herättäneet runsaasti kasvisystemaattista kiinnostusta ja aiheesta on julkaistu
useita hijoituksia. Systematiikan tekevät
mutkikkaaksi luonnossa esiintyvät eri lajien ja muotojen väliset risteymät. Yleisesti
hyväksytyn luokituksen mukaan Lapi ssa
tavataan kolmeeri koivulajia: rauduskoivu

Betula pendula, hieskoivu B. pubescens ja
vaivaiskoivu B. nana. Hieskoivu on Lapin
koivulajeista ainoa tetraploidi laji (2n=56)
ja monimuotoisuutensa vuoksi systemaattisesti vaikea ja kiistanalainen yksikkö.
Pohjoisen koivuvyöhykkeen vallitsevan
puun, tunturikoivun, taksonomiseen käsittelyyn on vaikuttanutAltailta 1840-luvulla
kuvattu laji Betula tartuosa (Ledebour
1849). imi tuli yleiseen käyttöön Euroopan ja Länsi-Siperian vuoristojen ja pohjoisten alueitten koivujen nimenä (Regel
1865). Myöhemmin altailainenja pohjoiseurooppalainen tunturikoivu on erotettu
toisistaan: altailainen on saanut nimen Betula tartuosa ja pohjoi seurooppalainen nimen Belula czerepanovii. Nykyisin pohjoista tunturikoivua pidetään hieskoivun
alalajina Betulapubescens subsp. czerepanovii, josta erotetaan muunnokset appressa ja czerepanovii (Orlova 1978, HämetAhti 1987, Hämet-Ahti & Karhu 1989).
Kasvisystemaatti sesti Lapin koivut
kuuluvat ektioon Betula, jossa alasektioon Albae sijoittuvat puumaiset koivut,
hies- ja rauduskoivu, pensasmainen vaivaiskoivu taas puolestaan alasektioon Nanae (Winkler 1904). Kummallekin alasek-
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lehtimuodon vähäinen muuttuminen puun
aikuistuessa. Albae-koivuilta vesomiskyky lähes täysin puuttuu ja niiden lehtimuoto muuttuu selvemmin puun siirtyessä aikuisvaiheeseen. Erityisesti taipumus kasvattaa tyvisilmuista vesoja on oleellinen
ympäristössä, jossa suvullinen lisääntyminen ei aina ole mahdollista. Tämä ominaisuus mahdollistaa koivun säilymisen ja
lisääntymisen pohjoisilla alueilla. Suurimmassa osassa levinneisyysalueitaan eri alasektioihin kuuluvat koivut eivät risteydy
keskenään, mutta pohjoisilla alueilla eri
lajien kukinta on osittain samanaikainen ja
risteytymistä estävä inkompatibiliteettimekanismi on heikentynyt (Hagman
1971 ). Pohjoisessa tavataankin luonnossa
runsaasti eri lajien välisiä risteymiä, ja
tunturikoivu on yntynytAlbae- ja Nanaekoivujen risteytyrni en ja takaisinristeytyrnisen eli introgression tuloksena (Vaarama & Valanne 1973, Sulkinoja 1981,
1983, Sulkinoja & Valanne 1987). Nanaeja Albae-koivujen älinen ri teytyminen
on mahdolli tanutnuoruu ominai uuksien
siirtymisen puumai een Albae-koivuun ja
tällä tavoin tehnyt puumai en koivun Lapin olosuhteisiin sopeutuvaksi (Vaarama
&Valanne1973 Su1kinojaym.198l , Kallio ym. 1983, Valanne & Sulkinoja 1991).
Soikertavia ja rungollisia puita
Kuva 1. Suikertava låilopäänkoivu Betula pubescens subsp. czerepanovii var. appressa Sodankylän Kiilopäällä.- Valokuvat Sirkka Juhanoj a.
Fig. 1. Procumbent form of mountain birch, Betula
pubescens subsp. czerepanovii var. appressa at
Kiilopää, Sodankylä, Northem Finland. - Photographs Sirkka Juhanoja.

tiolle ovat ominaisia tietyt sopeutumat, ja
ne ovat keskittyneet päälevinnei yyksiltään omille alueilleen. Nanae-koivuille on
tyypillistä nuoruusominaisuuksien säilyminen läpi elämän. Tällaisia ominaisuuksia ovat kasvullisen lisääntymisen voimakkuus, hyvä pistokkaiden juurtuminen ja

Ri teymäalkuperänsä vuoksi tunturikoivu
on hyvin monimuotoinen. Siitä voidaan
kuitenkin erottaa kolme toi istaan ulkomuodoltaan, levinnei yydeltään ja eko1ogialtaan erilai ta tyyppiä: monirunkoinen
eli polykorminen, yk irunkoinen eli monokorminen ja kolmanneksi maata pitkin
suikertava tyyppi. Viimemainitusta käytetään nimitystä var. appressa, kiilopäänkoivu , ja se tunnetaan Suomes a ainakin
Sodankylän Kiilopäältä (Kallio & Mäkinen 1978). Alkuperäi ellä kasvupaikalla
puut ovat tunturin juureUa rungollisia,
mutta niille on luonteenomai ta oksien taipuminen ala päin. Mitä ylemmä rinnettä
noustaan, itä matalammiksi rungot jäävät,
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Kuva 2. Monirunkoista tunturikoivikkoa Kevoll a Utsjoella.
Fig. 2. Polycormic (multiple-stem) fonn of mountai n birch at Kevo, Utsjoki ,

ja lopulta puu on täysin maanmyötäinen
(kuva 1).
Monirunkoinen tunturikoivu (kuva 2)
on useiden runkojen muodostama k.looni
jossa on run aasti nuorta vesoista muodostuvaa ka vustoa. Joskus monirunkoinen
tunturikoivuldn voi käsittää vain yhden
rungon. Tämä koivutyyppi on yleen ä vallitseva mantereisemmilla aluei ll a, ja sitä
ja
niukkaravintei emmj ll a
tavataan
ohuemman lumen aluei ll a kuin yksirunkoista tyyppiä. Yksirunkoinen tunturikoi vu on tavallisesti täysin ve aton, ja en
latvu on elvärajainen ja tiivi (kuva 3).
Tämä koivutyyppi on e iintymiseltään merei empi kuin monirunkoinen koivuja ka -

orthem Fin land .

vaa usein tunturien ylärintei llä, missä se
muodostaa harvoja puistomaisia metsiköitä koivujen e iintymisen korkeussuuntaisilla ylärajoilla. Suomen Lapissa yksirunkoi ia tunturikoivuja voi ihailla mm. Paistunturien itä- ja pohjoispuolella, paikoitellen Utsjoen koilli o is aja Muotkatuntureilla. Yksirunkoi sten koivujen esiintymj alueet ovat usein pak ulumisia ja runsa ra inteisempia kuin monirunkoisten
koivujen alueet. Li äksi voidaan vielä
erottaa oikeastaan neljäntenä tyyppinä ykirunkoinenjoldlaaksoi saja vuonoj en perukoissa ka va a muita kookkaampi tyyppi , joka muistuttaa eniten hieskoivua (Kallio & Lehtonen 1973, 1975, Kallio & Mä-
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Kuva 3. Yksirunkoisia tunturikoivuja Kevon luonnonpuisto sa Utsjoella.
Fig. 3. Monocormic form of mountain birch at Kevo, Utsjoki, orthem Finland.

kinen 1978, Sonesson & Hoogesteger
1983, Verwijst 1988).
Kasvimaantieteellisissä katsauksissa on
paljon mainintoja pohjoisen koivun monimuotoisuudesta, mutta eri muotojen nimeäminen vaihtelee suuresti tutkijan mukaan. Kihlman (1890) on taipuvainen pitämään muotojen välisiä eroja erilaisista
Kujala
johtuvina.
kasvuolosuhteista
( 1929) mainitsee Petsamoa koskevassa
kasvillisuustutkimuksessaan hieskoivun
monimuotoisuuden koivuvyöhykkeellä:
useimmiten koivu on pensasmai nen , monirunkoinen, mutta matalia yksirunkoisia
puitakin tavataan. Kujalan näkemyksen
mukaan erot johtuvat ulkoisista tekijöistä.
Myös Hämet-Ahti (1963) toteaa hieskoivun monimuotoisuuden koivuvyöhyk-

keelläja mainit ee ainakin kak i toisistaan
erotettavaa tyyppiä, monirunkoisen ja yksirunkoisen koivun. Yksirunkoisia koivuja
tavataan lähinnä subalpiini ten mantereisten koivikoitten tuoreilla kankailla ja lehtomaisissa koi ikoi sa sekä submaritiimisella vyöhykkeellä matalalla meren tuntumassa, mi ä puut ovat kookkaita. Thannhei er (1977) tarkoittaa kä itteellä "monokorminen" laak oi a esiintyvää koivutyyppiä. "Betula callosa otö" -nimellä
tunnetaan Pohjoi - orjasta ja -Ruotsista
koivutyyppi ,jolla on joitakin yhteisiä piirteitä tunturikoi un yksirunkoi en muodon
kans a. Kallio ja Mäkinen ( 1978) eivät
kuitenkaan ole taipuvaisia pitämään monokorrnista tunturikoivua siihen kuuluvana.
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Erot säilyvät viljeltäessä
Koska eri tunturikoivutyypit esiintyvät
pääasiassa erilaisilla alueilla, voisi ajatell a
ulkomuodossa havaittavien erojen johtuvan kasvu paikasta. Josku s on esitetty, että
yksirunkoisuus olisi luonteeltaan sekundaarista, joll oin monokormi sta koivua ei
geneetti sesti olisikaan olemassa (Sonesson
& Hooge teger 1983). Kasvatettaessa eri
tyyppien vapaapölytteisiä jälkeläisiä yhtenäisissä olosuhteissa vuosina 1978- 198 1
(Kalli o ym. 1983) ja 198 1- 199 1 (Juhanoj a, jul kaisematon) on todettu , että erot
tyyppien välill ä ilmenevät si lloinkin ja tulevat näkyviin jo ensimmäisten vuosien
aikana. Selvimmin mu ista eroaa maata pitkin sui kertava tyyppi. Viljell yssä taimi ai neistossa taimet kasvavat aluksi pystyasennossa ja ovat muita tunturikoivuja hi daskasvui sempia, mutta muutamien vuosien kuluttua taimien muoto on jo selvästi
mui sta poi kkeava: matalan rungon latvaosassa on tiheässä maata kohti taipuvia
oksia. Tämän koivun lehti on niin ikään
pienempi kuin muiden tunturikoivujen ja
melko pyöreä muodoltaan. Suikertava koivu on myös todettu tutkimuksissa tunturikoi vui sta tehokkaimmaksi yhteyttäj äksi
(Ovaska 1987). Kukkimisen appressakoivu aloittaa muita tunturikoivuja vanhempana.
Yksirunkoinenja monirunkoinen tunturikoivu mui stuttavat nuorina taimina melkoi se ti toisiaan , koska kummal lakin on
tässä vaihee sa vasta yksi runko eikä vesoj a ole muodostunut. Yksirunkoinen koivu
on kuitenkin hidaskasvuisempi ja pyöreälehti empi kuin monirunkoinen. Hieskoivu eroaa molemmi sta tunturikoi vumuodoi ta nopearnman kasvunsa ja vähemmän pyöreän lehtensä peru steell a.
Hieskoi vun lehtimuodossa tapahtuva
muuto puun ai kuistuessa on selvempi
kuin muilla koivutyypeillä. Albae-al asektiolle ominaista onkin selvä lehti muodon
muuto nuoruusvaiheesta ai kuisvai heeseen siirryttäessä, kun taas Nanae-koivui ssa elvää muutosta ei tapahdu. Tunturi-

koivutyyppien lehtimuutos mui stuttaa lähinnä Nanae-koivuissa tapahtu vaa muutosta. Muiden puun ulkonäköön vaikuttavien ominais uuksien, rungon paksuuden,
oksakulman tai haarojen määrän perusteella tunturikoivuja ja pohj oista hieskoivua ei
voi erottaa yksiselitteisesti toisistaan 1015-vuotiai na. Hieskoivu kukkii tunturikoi vumuotoja nuorempana j a tunturikoivuista
monirunkoinen nuorempana kuin yksirunkoi nen.
Monia lähisukui sia lajeja, jotka risteytyvät keskenään, voidaan erotell a toisistaan
kemial listen analyysien avulla. Joitakin
koivujen alalajeja ja ri steymi ä on tutkittu
analysoi mal la lehtien fe noliyhdi steiden
esiin tymi stä. Tällä tavoin on pystytty selvittämään es im. ri steymien kantamuodot
(Koshy ym. 1972). Tunturikoivumuotojen
muuntelu on niin suurta ja muodot ovat
taksonomisesti niin läheisiä toisilleen, että
ohutkerroskromatografisella
kyseisellä
menetelmällä ei ole saatu selviä eroja eri
tyyppien välille. Hieskoivu poikkeaa selvimmin mui sta, sekin vain muutaman fenoliyhdisteen perusteell a (Juhanoja, julkaisematon).
Monimuotoisuus pohjoisen koivun
valttina
Voidaan ajatella, että tunturikoi vu muodostaa korkeussuuntaisen kliinin, jossa
suikertava appressa-koivu edustaa lähinnä
kuivan kasvupaikan sopeutumaa ja hieskoivumainen yksirunkoinen laaksoissa
kasvava puu matalal la kasvavaa tyyppiä,
joka on kuitenki njos ai n määrin eteläisestä hieskoivusta poikkeava. Monirunkoinen
koivu on ku ivien, niukkaravinteisten rinteiden tyyppi j a yksirunkoinen koi vu maaperäitään edullisempien alueiden lähinnä
ylärinteillä reliktinä säilynyt tyyppi . Lapin
koivujen evoluutiossa Nanae- ja Albaealasektioiden välinen ri steytyminen j a takaisinristeytyminen ovat lähtökohta ja
edelleen käynni ssä oleva tapahtuma, joka
muokkaa Lapin koivul ajeja pohj oisiin olouhteisiin. Kysymys on vastaavanlaisesta
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tapahtumasarjasta, jonka tuloksena oletetaan hieskoivun syntyneen (Walters 1968,
Vaarama & Vaianne 1973, Kallio & Mäkinen 1978, Pieninkeroinen & Vaianne
1991).
Voidaan ajatella, että hieskoivu on levinnyt pohjoiseen kahta tietä ja kahta strategiaa käyttäen. Toinen tie on suoraan etelästä vaivaiskoivuun sekoittuen . Se on johtanut monirunkoisen tunturikoivun syntyyn. Tällöin koivu on säilyttänyt puumaisen kasvutavan ja saanut ri steytymisen
kautta ominaisuuksia, jotka tekevät mahdolliseksi säilymisen pohjoisessa hyvinkin
niukoilla kasvupaikoilla kasvullisesti lisääntymäll ä. Toinen hieskoivun tie pohjoiseen voisi olla merenrantojen ja jokilaaksojen kautta. Näillä paikoilla olosuhteet
ovat suotuisarnrnat: ilmasto on leudompi ,
kosteutta runsaammin ja ravinteita enemmän . Myös tunturien lakialueille on ollut
mahdollista levittäytyä, mikäli maaperän
pH ja ravinteisuus ovat olleet riittävät.
Tällaisilla alueilla esii ntyy yksirunkoinen
tunturikoivu. Tämä tunturei lle kiivennyt
yksirunkoinen hieskoivu on kuitenkin saanut osan geeneistään vaivaiskoivulta, mistä ovat osoituksena pyöreä lehtimuoto, hitaampi kasvunopeus ja toi si naan punainen
ru skaväri, jota puhtaall a hieskoivull a ei
ole. Heikko kasvullinen lisääntymiskyky
asettaa yksirunkoisen tunturikoivun monirunkoista epäedu11isempaan asemaan pohjoisessa. Erilaisten tyyppien kehittymistä
on osaltaan edistänyt j a sitä pitää yllä korkeussuuntaisen kliinin ääripäiden geneettinen eristyminen.
Kaikis a tunturikoivutyypeissä eri ominaisuuksissa esiintyvä suuri vai htelu on
osoitusta jatkuvasta tapahtumisesta: olosuhteiden muuttuessa vali ntaetu voi siirtyä
tyypistä toi een, jolloin monimuotoisuuden ylläpitäminen on tarkoituk enmukaista. Koivun lehtiä ravinnokseen käyttävien
hyönteisten massaesiintymät ovat voimakkaasti Lapin koi vujen evoluutiota sääteleviä. On osoitettu, että risteytymisen ja takaisinristeytymisen aikaansaama vaihtelu
koivui ssa ai heuttaa myös lehtien laadus a
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eroja, jotka vaikuttavat lehtien syödyksi
tulemiseen (Senn ym . 1992, Hanhimäki
ym . 1993, Hanhimäki 1993). Syödyksi tuleminen puolestaan mahdollistaa uusi utumisen, mikäli puu pystyy kasvattamaan
tyvivesoja. Tunturimittarin massaesiintymät voivat näin ollen olla tehokkaita monirunkoisten koivikoiden nuorentaj ia (Tenow & Bylund 1989), mutta yksirunkoi en
koivikon syödyksi tuleminen johtaa tuhoon . Yksirunkoi sen tunturikoivun esiintymisalueita onkin laajalti tuhoutunut mm.
1960-luvulla olleiden tunturimittarimassaesiintymien seurauksena. Yksirunkoinen
koivu voi säilyä massaesiintymän aikana,
mikäli muodo tuu ns. kylmäjärvi, jonka
alueella herbivorit eivät talvehdi ( iemelä
1979, Tenow & Bylund 1989). Ka vullinen uusiutuminen ja lisääntymi nen tyvivesoja kasvattamalla on oleellista pohjoisissa olosuhteissa säilymisen kannalta,
koska suurta resurssisatsausta vaativaan
suvulliseen lisääntymiseen on mahdollisuuksia puurajan tuntumassa vain harvoin .
On e itetty että uvulli een Ii ääntymiseen on mahdollisuuksia vain edafisesti
paremmilla paikoilla, joilla mm. yk irunkoinen koivu e iintyy (KuUman 1984).
Kuitenkin yk irunkoisen koivun metsiköissä on niukasti taimia. Ka vulli een lisääntymiseen sopeutunut monirunkoinen
tunturikoi u o oittaa tässäkin suhtees a
sopeutu mista niukkuuteen ja on yk irunkoista koivua edul1isernma sa a emas a
pohjoisis a olo uhteissa.
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Lounaisen Pohjois-Amerikan luonnonvaraisia hyötykasveja. Sahuaro ja okotillo
Sinikka Piippo

Piippo, S. 1995: Lounaisen Pohjois-Amerikan luonnonvaraisia hyörykasveja. Sahuaro
ja okotillo. (Wild useful plants of South-Westem orth America. Saquaro and
Ocotillo.)- Sorbifolia 26(4): 174-178. ISS 0359-3568
Two useful plants of the deserts of South-Westem orth America are presented.
Saguaro (Carnegiea gigantea) was much appreciated for its fruits used for winemak.ing, food and syrup. The plant is still used for syrup, puddings, candies and jam.
Ocotillo (Fouquieriasplendens) is a plant used for herbal medicine. Especially the bark
is used for stim ulating fat metabolism, but also the roots, fruit and fl owers are used
either as medicine or food. Branches are used as living fence .

Sinikka Piippo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, PL47, 00014 Helsingin yliopisto.

Sabuaro
Sahuaro (Camegiea gigantea syn. Cereus
gigantea) on sukunsa ainoa edustaja (ks.
Hickman 1993). Monet kuitenkin yhä sijoittavat sahuaron pylväskaktuksiin (Cereus) (ks. esim. Benson 1974). Cereus-suku on yhä huonosti tunnettu jopa laji määrältään.
Sahuaro on puuvartinen ja puumainen,
Yhdysvaltain suurin, jopa 17 metrin
(yleensä 3-12 metrin) korkuiseksi ja jopa
50-haaraiseksi ja 75 cm paksuksi kasvava
kaktus (kuva 1; Farb 1963, Kirk 1970,
Ebeling 1986, Dodge 1992). Kermanvaaleat, 5- 6 cm leveät kukat sijaitsevat ryhminä haarojen päissä (kuva 2). Ne avautuvat
yöllä ja kukkivat vain vajaan päivän ajan .
Hedelmät ovat ulkopinnaltaan vihreitä, sisältä punertavia, 6-8 cm pitkiä (Benson
1969, Kirk 1970, Ebeling 1986, Dodge
1992, Hickman 1993). Puutunut tukiranka
sijaitsee mehevän soiukon alla (Farb
1963). Sahuarojen uskotaan tulevan korkeintaan 200 vuoden ikäisiksi (Dodge
1992).

Sahuaro on erittäin hyvin opeutunut
rajoitettuun veden aantiin. Se aattaa varastoida runkoon ajopa tonnin vettä (Farb
1963). Rungon ja haarojen ollessa täynnä
vettä sahuaro ikäänkuin kohottaa 'käsivartensa' , mutta kuivana aikana käsivarret
roikkuvat alhaallajopa maata vii täen . Jopa muutaman sateettoman vuoden jälkeen
sahuaro py tyy vuo ittain kukkimaan ja
tuottamaan hedelmää ve ivara tojensa turvin (Farb 1963, Ebeling 1986 Dodge
1992). Pinnan hrujutja piikit e tävät auringon ja tuulen kuivattavaa vaikutusta. Sahuaronjuuri ton muodo tavat en maahan
ankkuroiva pääjuuri ja että imevä pintajuuristo. Pintajuuri to aattaa ulottua jopa
15 metrin säteisenä yk ittäi en sahuaropuun ympärille, jolloin e tehokkaasti ehkäisee muiden ahuaroka vien tunkeutumisen yksityiselle ve ire eville. uoret
kasvit kuitenkin tarvit evat ympärilleen
isompia ka veja uoj aamaan niitä kesän
auringonpaahteelta ja talven kylmyydeltä
(Ebeling 1986).
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Kuva 1. Sahuaroja (Carnegiea gigan tea) Arizolähellä Black
nassa,
Canyon Cityä. Vl.l993 .
Valokuvat Sinikka
Piippo.
Fig. 1. Saguaros (Camegiea giganrea) in Arizona, near Black Canyon
Photographs
City. Sinikka Piippo.

Sahuaro on harvinainen Kalifornia a,
jossa sitä kasvaa vain San Diegossa Colorado-joelta Whipple-vuoriston lähistöltä
Laguna Dam' ille sekä Santa Catalina- ja
San Clemente-saarilla (Farb 1963, Ben on
1969, Ebeling 1986, Hickman 1993). Sahuaro on luonteenomainen kasvi Sonoran
aavikolla Länsi- ja Etelä-Arizonas a ja
Luotei -Meksikossa. Sahuaron kukka onkin Arizonan kansalli kukka (Farb 1963,
Dodge 1992). Komeimmat ahuarot ka vavat Arizonan Saguaro ja Organ Pipe
Monument-alueilla.
ational
Cactus
Myö Pimassa ja Santa Rosassa on upeita
sahuaroja (Benson 1974). Levinnei yysalueen a itä- ja pohjoi so issa sahuaro ka vaa harjanteiden etelärintei llä, joi sa e on
parhaiten suojas a talven kylmyydeltä.
Sen ijaan esim. Mek ikon lämpimillä alueilla eka vaa pohjoi srinteillä.
Var inkin pima- ja papago-intiaanit
ovat käyttäneet ahuaroa ruokana ja rakennusaineena (Keamey & Peebles 1951 ). Intiaanit kutsuivat hedelmiä ' pitahaya'ksi
(Kearney & Peebles 1951 , Saunder 1976,
Ebeling 1986). Samalla nimellä on kuitenkin kut uttu monia muitakin kaktu hedelmiä. Hedelmät kerätään ke ä-heinäkuu a.
Kyp inä ne avautuvat helpo ti. Sadonkorjuun aikaan kokonai et intiaanikylät py -

tyttivät väliaikaisia leirejä sahuarometsiin
pariksi kolmeksi viikoksi. Sahuaron hedelmien kypsymisen myötä koitti intiaaneille
vuosittaisen sahuaroviinin juomisseremonian aika, minkä uskotti in tuovan sateen
iethammer 1974, Saunders 1976, Ebeling 1986). Viiniä valmistetaan yleensä
antamalla tuoreista hedelmistä saadun mehun käydä (Kirk 1970). Varsinkin papagointiaaneille,jotkajoivat viinin sellaisenaan
lisäämättä joukkoon muita kasveja kuten
muut intiaanit, sahuaroviinin juomisella
oli suuri ymboliarvo. He ovat saattaneet
käyttää jopa mikro-organismeja viinin
käyttämiseen (Ebeling 1986). Viiniin sekoiteniin moninkertainen määrä vettä, jotta juoma oli i vain lievästi humalluttavaa
juhlissa uurinakin annok ina nautittuna
(Nietharnmer 1974). Juoma oli iiderin
kaitai ta ja pahoinvointia aiheuttavaa.
Sahuaron hedelmät ovat ravinteikkaita
ja nii ssä on run aasti valkuai ta, rasvaa ja
C-vitarniinia ( ietharnmer 1974). Sahuarohede1mät olivat aikoinaan intiaaneille
uoden en immäisiä makeita ruokia ( ietharnmer 1974, Ebeling 1986). Joidenkin
intiaanien anotaan yöneen kolmen viikon ajan hedelmiä siinä määrin että he
lihoi vat kymmeniä kiloja. Hedelmät olivat
niin tärkeitä pimoille ja papagoille, että
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Kuva 2. Sahuaron kukkia. VI.l993.
Fig. 2. A blooming saguaro.

heidän kalenterivuotensa alkoi hedelmien
kypsymisen ajankohdasta (Niethammer
1974, Saunders 1976, Ebeling 1986).
Papagot liittivät kaksi pitkää sahuarobrujannetta yhteen käyttäen yläpäässä
poikkipuuna teroitettua kreosoottipensaan
(Larrea divaricata) oksaa kapauttaakseen
hedelmät alas. Jolleivät hedelmät avautuneet maahan iskeytyessään, ne avattiin ja
hedelmäliha kaivettiin ulos puolikkaistaja
heitettiin koriin (Nietharnmer 1974, Ebeling 1986). Leirissä hedelmäliha upotettiin
veteen siementen erottarniseksi. Jokainen
sahuaropuu tarkastettiin joka kolmas tai
neljäs päivä kypsien hedelmien keräämiseksi ennen lintuja. Yhden perheen arvioidaan koonneen n. 400 kg hedelmälihaa
vuodessa. Sahuarosato oli siksi suuri , että
siitä riitti kuivattuna koko vuodeksi.
Sahuaron hedelmiä syötiin sekä tuoreena että kui vattuna (Ebeling 1986). Hedelmälihasta muovattiin n. 15 sentin kokoisia
palleroita, jotka kuivattiin auringossa. Palleroiden säilyvyys ei ole järin hyvä niiden
toukkaisuuden vuoksi. Siirappia tehtiin
keittämällä joko tuoreita tai kuivattuja hedelmiä useita tuntej a (Kirk 1970, Ebeling
1986). Siirappi on kirkasta, vaaleanruske-
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aa ja käyttökelpoi sta säilykkeiden valmistukseen (Benson 1969, Kirk 1970, Saunders 1976). Intiaanit varastoivat siirapin
talveksi saviastioihin, jotka suljettiin huolella heinän ja saven seoksella, adobella.
Papagot tekivät sahuaron siemenistä öljyistä tahnaa,jota syötiin sellaisenaan voin
tapaan tortillojen päällä (Jaeger 1947,
Kearney & Peebles 1951 , Kirk 1970, Ebeling 1986). Intiaanit saattoivat syödä siemeniä myös tuoreina taijauhaa ne jauhoksi, joka sekoitettiin muihin jauhoihin käytettäväksi leivän leivontaan (Nietharnmer
1974, Ebeling 1986). Pirnojen ja papagojen keskuudessa jauhettuja siemeniä lisättiin myös cholla-kaktuksen (eräs Opuntialaji) silmuihin ja vehnäjauhoon kiihdyttämään äidinmaidon eritystä. Siemeniä on
käytetty myö kananruokana (Benson
1969). iethammer ( 1974) antaa yksityiskohtai set ohjeet papagojen j a pimojen
edelleen valmistarnien sahuarosiirapin,
-vanukkaan, -hillon -hyytelön, sahuaronsiemenrnakeisten ja hedelmäsalaatin valmistuksesta.
Sahuaron kuoltua rungon mehevät osat
hajoavat ja brujanteet jäävät jäljelle. äitä
intiaanit ovat käyttäneet avi- ja risuasumustensa rakennustarpeiksi ja keihäiksi, mikä käytäntö on ilmeise ti hyvin vanhaa (Jaeger 1947, Saunder 1976, Ebeling
1986). Jonkin verran ahuaroa käytetään
myös uusissa huonekalui a (Benson
1969). Puu on niin kovaa rnineraalikiteiden vuoksi että se hetke sä tylsyttää työvälineet.

Okotillo
Lounai -Yhdy vailoi sa ja Meksikossa tavataan 8-10 Fouguieria-lajia. Kaliforniassa kasvaa ainoa taan okotillo (Fouquieria
splendens), Kalifornian niemimaalla Ii äksi F. burragei ja F. diguetii (Wiggin
1980). Suku on heimon a (Fouquieriaceae) ainoa edustaja. Heimo on harvoja
pelkästään aa ikkoka veja käsittäviä heimaja (Dodge 1992).
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Kuva 3. Okotillo-pensas (Fouguieria splendens)
ruoskamaisine haaroineen. Kalifornia, Mojave.
28.1.1994.

Fig. 3. Ocotillo (Fo uguieria splendens) with its
whiplike branches. Califomia, Mojave.

Okotillo-nimi tulee atsteekkien kielestä:
'ocotle', mänty, 'illa', pieni, (Jaeger 1947).
Okotillo on erikoisen näköinen pensas, jolla ei ole varsinaista runkoa, vaan kasvi
haarautuu läheltä tyveään lähes pystyiksi ,
2-10 metriä korkeiksi ruoskamaisik i haaroiksi,joita attaa olla kuudestajopa sataan
(kuva 3; Hickman 1993). Kuoressa on 1-4
cm pitkiä piikkejä, lehdet ovat pieniä, vain
1-5 cm pitkiä ja alle sentin levyisiä (kuva
4). Kukat ovat torvimaisia, punaisia, korkeintaan tuuman mittaisia· hedelmät pari
senttiä pitkiä. Okotillo on näyttävimpiä
aavikkokasveja var inkin kukkie aan
kirkkaanpunaisin kukin .
Ocotillo kasvaa Etelä-Kalifomias a,
Arizonas a, Teksasi a ekä Meksiko a
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Coahuilassa ja Zacatecas'issa (Wiggins
1980, Hickman 1993). Kasvia on kaikkialla Kalifornian aavikoiden merentasosta
Uuden Meksikon 1 580 metrin korkeuteen
asti (Moore 1989). Arizonassa kasvi on
rauhoitettu.
Okotillo on erittäin herkkä maaperän
kuivumiselle, jolloin se heti pudottaa pienet lehtensä (Jaeger 1947, Keamey &
Peebles 1951 , Nietharnrner 1974, Bowers
1989). Lehdet puhkeavat parissa päivässä
kunnon sateen jälkeen, paitsi talvella, jolloin on liian kylmää. Vihertävä runko ottaa
suorittaakseen lehtien yhteyttämistehtävän lehdettöminä jaksoina (Moore 1989,
Dodge 1992). Kasvi saattaa pudottaa lehtensäja kasvattaa ne uudelleen useamman
kerran vuodessa.
Kalifornian intiaanit, kuten cahuillat,
ovat syöneet okotillon kukkia ja hedelmiä
raakana tai keitettynä (Jaeger 1947, Kearney & Peebles 1951 , Kirk 1970, Niethammer 1974, Heizer & Elsasser 1980). Jos
kukkia onnistuu saamaan alas tästä korkeasta ja piikkisestä kasvista, niistä saa
miellyttävän makuista juomaa joko upottamalla ne lyhyek i ajaksi kuumaan veteen
tai yön ajaksi kylmään veteen (Jaeger
1947, ietharnmer 1974, Moore 1989).
ietharnrnerin mukaan siemenet eivät ole
maultaan miellyttäviä.
Okotilloa on käytetty ja yhä käytetään
rohdoksi. Kukkateestä saadaan lääkettä
kurkkukipuun ja kuukautisongelmiin
(Moore 1992). Yleisemmin kuitenkin käytetään varren kuorta, joka sisältää ainakin
12 iridoidiglyko idia, monotropeiinimetyy1ie teriä, adoksosidia, loganiinia, vahaa
ja pihkaa (Moore 1989). Parasta lienee
tuoreesta kuoresta tehty tinktuura. Jotkut
keittävät varren palasta puoli tuntia vedessä, minkäjälkeenjoukkoon lisätään viskiä
(Moore 1992). Kuorta pidetään hyvänä
rohtona elvyttämään lymfa-aineenvaihduntaa (Moore 1989, 1992, 1993). Rasvojen imeytyminen imusuoni toon paranee,
jolloin verentungoskin lantion ja suoliston
alueella helpottuu. Rohtoa pidetään tehokkaana myö peräpukamiin, kitarisatuleh-

178

SORBIFOLJA 26(4) 1995

pikarj aansa ja varastorakennuksiksi. Haarat juurtuvat helposti ja kasvavat erittäin
tiheäksi ja piikki eksi suojamuuriksi (Kirk
1970, Keamey & Peeb1es 1951 , Niethammer 1974, Dodge 1992). Kuolleita haaroja
käytetään rakennusaineena adobe-saven
kanssa.

Kirjallisuutta

Kuva 4. Okotillon pieniä lehtiä ja piikkejä.
Fig. 4. The small leaves and spines of ocotillo.

dukseen, munuaistulehdukseen, hyvälaatuisiin kasvai miin ja hyvälaatuiseen eturauhasen laajentumaan.
CahuilJa-intiaanit valmistivat okotillosta vahvaa juuriteetä vanhustensa vaikeaan
yskään (Moore 1989). Apachet lievittivät
väsymystä kylpemällä okotillon juurikeitteessä (Kirk 1970, Niethammer 1974,
Moore 1989). Juurijauhetta ja kuumennetusta varresta puristettua mehua käytettiin
yleisesti kivuliaisiin turpoamiin ja ruhjeisiin.
OkotiJloa ei kuitenkaan enää suositella
raskauden aikana käytettäväksi . Se stimuloi maksan toimintaa ja suo1iabsorbtiota,
joten se saattaa vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen (Moore 1992).
Intiaanit rakentavat okotilloista eläviä
aitoja kojootteja vastaan, suojellak een sii-

Benson, L. 1969: The native cacti of Califomia.243 s. Stanford Univ. Press. Stanford, Califomia.
Benson, L. 1974: The cacti of Arizona. - 207 s.
Univ. Arizona Press. Tucson, Arizona.
Bowers, J. E. 1989: 100 desert wildflowers.- 60s.
Southwest Parksand Monuments As oc. Tucson,
Arizona.
Dodge, N. . 1992: Flowers ofthe Southwestdeserts.
-136 s. Southwest Parksand Monuments Assoc.
Tucson, Arizona.
Ebeling, W. 1986: Handbook of lndian foods and
fibers of arid Arnerica. 971 s. Univ. of Califomia
Press. Berkeley, Los Angeles, London.
Farb, P. 1963: Face of ortb America. - 316 s.
Harper & Row Pub!. ew York and Evanston.
Heizer, R. F. & Elsasser, A. B. 1980: The natural
world ofthe Califomia indians.- 271 s. University of Califomia Press. Berkeley, Los Angeles,
London.
Hickman, J. C. (toim.) 1993: The Jepson Manual,
Higher plants of California. - 1400 . Univ. of
Califomia Pres . Berkeley, Los Angeles, London.
Jaeger, E. C. 1947: De ert wild flowers . - 322 s.
Stanford Univ. Press. Stanford, Califomia.
Keamey, T. H. & Peebles, R. H. 1951 : Arizona flora .
-1032 s. Univ. ofCalifornia Pres . Berkeley and
Los Angeles.
Kirk, D. 1970: Wild edible plants of the Westem
United States. - 312 s. aturegraph Pub!.
Healdsburg, Califomia.
Moore, M. 1989: Medicinai plants of the desert and
canyon we t.- 184 . Mu eum of ew Mexico
Press. Santa Fe.
Moore, M. 1992: Lo remedios. Traditionai herbal
remedies of the South\ est. - 108 s. Red Crane
Books. Santa Fe.
Moore, M. 1993: Medicinai plant of the Pacific
West. - 359 . Red Crane Book . Santa Fe.
iethammer, C. 1974: American Indian food and
lore. - 191 s. Collier Books, Collier Macmillan
Pub!. ew York, London.
Saunders, C. F. 1976: Edible and u eful wi1d plants
ofthe UnitedStatesand Canada. - 275 s. Dover
Pub!. ew York.
Wiggins, I. L. 1980: RoraofBajaCalifomia. - 1025
s. Stanford niv. Pres . Stanford, Califomia.

179

SORBIFOLIA 26(4} 1995

Fitzroya cupressoides havupuiden aatelia

Chilen

Sakari Tuhkanen, SoiIi Stenroos ja Jaakko Hyvönen

Tuhkanen, S., Stenroos, S. & Hyvönen , J. 1995: Fitzroya cupressoides - Chilen
havupuiden aatelia. (Fitzroya cupressoides - noble Chilean con.i fer.) - Sorbifolia
26(4) : 179-189 . ISSN 0359-3568
Fitzroya cupressoides is arnong the loftiest conifers of the southem hemisphere. lts
phylogeny, fo rmer and current distribution, ecology, economic importance and preservati on are briefl y discu sed.
Saka ri Tuhkanen, Turun yliopiston maamieleen la itos, 20500 Turku; Soili Stenroos,
Ekologian ja systematiikan la itos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisto; Jaakko Hyvönen,
Turun yliopiston biologian laitos, 20500 Turku.

Fitzroya cupressoides (Molina) Johnston
(esp. alerce, lahuen, lahuan; engl. alerce,
Patagoni a cypress) on eteläisen pallonpuolj skon kookkru mpia havupuita. Sen lähjru storia on varsin samanJ ru nen kuin toisen
eteläisen havupuuj ätin, Uudessa-Seelanni ssa kasvavan kaurin (Agathis australis):
molemmat ovat hyvin haluttuj a arvokkaan
puuruneksensa vuoksi ja siitä syystä merki ttävästi vähentyneet voimakkruden hakkuiden johdosta jo viime vuosisadalla.
Cupressaceae-heimoon kuuluva Fitzroya on monatyyppinen suku, ts. F. cupressoides on sukunsa ru noa laji . Heimon
eteläiset suvut (yhteensä 11 Melanesiassa,
Au stralaasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Etelä-Euroopassa) muodostavat
monofyleetti sen ryhmän. Fitzroyan läheisimmät sukul ruset ovat monatyyppinen
tasmanial ru nen Diselma j a Etelä-Crulen
njin ikään monatyyppinen Pilgerodendron (ku va 1; Hart 1987).
Fitzroya on majesteettisen kookas puu.
Se voi kasvaa jopa 60 metrin korkui seksi,
ja paksuimpien yksilöiden halkaisija voi
oll a 4-5 m (Schmithiisen 1978). Run ko on
suora ja sen kaarna on paksua, lii stakkeista

ja väriltään punertavaa. Oksat ovat runsashaarrusetj a riippu vat. Lehdet ovat kaikki suomumaisia, oksan myötäisiä, ja niiden
alapinnall a on kaksi vaaleaa ilmarakojuovaa. Kävyt ovat pienet, läpimitaltaan
0,8- 1 cm, ja siemeni ssä on lenninsiivet
(kuvat 2-5; kuvia ja piirroksia mm . Sarvas
1964, Brion ym. 1988, Hoffmann 199 1).
Fitzroya kasvaa hyvin hitaasti , paksuuskasvu on keskimäärin vrun n. 0,4 mm
vuodessa ja 200-vuotiaat puut ovat vasta n.
12 m korkeita (Schrnithii sen 1978).
Levinneisyysalue

Fitzroya kasvaa luonnonvaraisena Chilessä j a siihen rajoittuv issa os issa Argentiinaa
leveyspiirien 39.50' ja 43 .30 ' välissä (kuva 6). Suurin osa esiintymistä on mantereen vedenjakajan länsipuolell a; Argentiinan puolell e levinneisyysalue ulottuu vain
muutam issa kohdin , joi hin riittävän voimakas mereisyysvaikutus pääsee tunkeutumaan. Aiemmin laajemmjsta ja yhtenäisemmjstä metsistä on jäljellä enää hajallisia esi intymjä. Kokonaisalueki n on supi stunut e panjalrusten tulon (1 500- ja 1600-
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Kuva 1. Eteläisen pallonpuoliskon Cupressaceaeheimon sukujen fylogeneettinen malli Harrin
(1987) mukaan.
Fig. 1. Phylogenetic relationships ofCupressaceae
in the Southern Hemisphere according to Hart
(1987).

lukujen vllihteessa) jälkeen - lliernm.in
Fitzroyaa esiintyi myös esim. Valdivian
pohjoispuolella. Schmithi.isenin ( 1956)
Chileä koskevassa kasvimaantieteellisessä
aluejaossa Fitzroyan esiintymät sijoittuvat
valdiviaanisen ja pohjoispatagonisen sademetsän alueelle.
Levinneisyysalue jakautuu Rannikkokordillieereihin (joita Valdivianja Chiloen
välillä kutsutaan Cordillera Peladaksi)
Keskilaaksoon (Valle Central eli Valle
Longitudinal) ja Andien kordillieereihin.
Rannikkokordillieerit jatkuvat Chiloen
saarelle, ja niiden korkeimmat huiput ylittävät 1 000 m vain muutamin kohdin. Keskilaakso on hautavajoama (Graben), joka
on täyttynyt kvartaarisilla jäätiköiden, jäätikköjokien, tuulen ja nykyisten jokien kasaarnilla kerrostumilla sekä tulivuoriperäisellä tuhkalla (Toledo & Zapater 1987).
Laakson korkeus on tarkastelualueeli a alle
200 m merenpinnasta ja korkeus laskee
etelää kohden. Andien kordillieerit muo-

dostavat täällä 60-100 km:n levy:isen vuoristovyöhykkeen lukuisine hrujanteineen
ja laaksoineen. Andit olivat jääkaudella
laajalti jäätiköityneet, mutta moreenikerrostumat ovat yleisesti peittyneet vulkaanisten kerrostumien alle. Andien huiput ulottuvat tällä alueella keskimäärin
2 000 m:iin, vllin muutama huippu ylittää
2 300m.
Alueella vallitsee mereinen, lauhkea
länsirannikon ilmasto. Talvet ovat alhaalla
leutoja, kesät lämpimiä, mutteivät kuumia
(kuva 7). Kylmimmän ja lämpirnimmän
kuukauden keskilämpötilojen erotus jää
yleensä alle 9· :een; kuitenkin Argentiinan
puolella ero noussee yli 10·:een. Vuosisademäärä on suuri , koko levinneisyysalueella ilmeisesti vähintään 1 500-2 000
mm. Ylemmillä länsirinteillä sademäärä
on useita tuhansia millimetrejä vuodessa.
Yli 700 m:n korkeudessa talvisademäärä
tulee suurelta osin lumena. Sademäärissä
on selvä vuodenllikllisvllihtelu. Kesä on
kuivinta llikaa mutta illoinkin ademäärä
on useita kymmeniä millimetrejä kuukaudessa, ja kesäkuukausien (tammi-maaliskuu) yhteenlaskettu ademäärä on vähintään 100 mm, yleen ä huomattavasti en
yli. Sademäärät lisääntyvät alueen eteläosia kohden (Romero 1985).
Kasvupaikat ja kasviyhdyskunnat

Fitzroya kas aa Ie inneisyy alueellaan
kahdella ka vupllikkatyypillä: yhtäältä
alangoilla eden llivaamilla mllilla ja toiaalta uoriJla 400-600 m:n korkeude ta
yli 1 000 m:n korkeuteen lähelle met änrajaa (Schmithi.i en 1960 Golte 1974; kuva
8). Alankojen met ät on lähe täy in hävitetty.
Rannikkokordillieereilla
Fitzroyaa
esiintyy enimmäkseen 700-1000 m:n korkeudella. Se oli laajojen met äalueiden
valtapuu uurin o a nii tä on nykyi in
hakattua ja poltettua.
Fit ro a muodo taa n. 40 m:n korkeuteen ulottu an ylemmän latvu kerrok en
(ku a 9). Alemman latvu kerrok en puita
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Kuva 2. Fitzroya cupressoides ylispuuna kohoaa muiden puulajien muodostaman
latvuskerroksen yläpuolelle.- Valokuva Soili Stenroos, 1992 Parque Nacional
Alerce Andino, Chile.
Fig. 2. Fitzroya cupressoides rises above the canopy
of other trees. - Photograph Soili Stenroos, 1992
Parque Nacional Alerce Andino, Chile.

ovat 15-20 m:n korkuiset etelänpyökki
Nothofagus betuloides ekä Drimys winteri. Pensa kerro on noin kak imetrinen.
Siinä val litsevat Chusquea nigricans
(bambu), Desfontainia spinosa, Berberis
serratodentata Pemettya furiens ja Ugni
candollei. Ruohovarti ia on angen vähän;
yleisimpiä ovat mätä tävä araka vi Oreobolus obtusangulu ja Blechnum magelLanicum- anikkainen. Soiden ja Fitzroyamet än väli e ä aihettumi vyöhykkee ä ka vaa u ein Pilgerodendron uviferwn,

Fitzroyaa muistuttava havupuu , muttei lähe kään yhtä kookas. Maannok ena on
ohut ja hapan pod oli (Veblen ym. 1976).
Andien kordillieereilla uurimrnat jäljellä olevat Fitzroya-metsät ovat leveyspiirien 40.30' ja 42• väJj ä. Täällilin alemmassa latvu kerrok e a tavataan e im.
etelänpyökjt Nothofagus dombeyi ja N.
betuloides ekä havupuut Saxegothaea
conspicua Pilgerodendron uviferum ja
Podocarpus nubigenus. Runkojen pohjapinta-ala ta Fitzroyan o uu voi olla 2/3 ja
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Kuva 3. Fitzroya-metsää.
-Valokuva Soili Stenroos,
1992 Parque Nacional Los
Alerces, Chile.
Fig. 3. Fitzroya forest. Photograph Soili Stenroos,
1992 Parque Nacional Los
Alerces, Chile.

nyt jo hakatuissa metsissä se on luultavasti
ollut suurempikin. Pensaskerros on avoin;
tyypillisiä lajeja ovat Chusquea nigricans,
Drimys winteri var. andina, Desfontainia
spinosa, Philesia magellanica, Maytenus
magellanica, Pemettya spp. ja Berberis sp.
Kenttäkerros on hyvin harva, ja koostuu
lähes yksinomaan sanikkaisista Blechnum
magellanicum j a Gleichenia squamulosa.
Maannos on ohut, ylin kerros (0- 15 cm) on
hyvin hapan ta. Maaperänä on yleisesti vul-

kaanista tuhkaa jäätiköiden ja jäätikköjokien kasaarnien kerrostumien päällä (Veblen ym. 1976).
Joitain poikkeuksia lukuunottamatta
Fitzroya ei kasva rinteillä metsänrajapuuna, vaan en yläpuolella on matalahkoa
etelänpyökkimetsää, jonka valtalajeina
ovat Nothofagus pumilio ja N. antarctica
(Schmithiisen 1978). Alle 700 m:n korkeudessa Fitzroya kasvaa vain hajayksilöinä metsi ä, joi a valtapuulajeina ovat
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Nothofagus nitida, Drimys winteri, Laureliopsis philippiana ja Podocarpus nubigenus (Veblen ym. 1976).
Alangoilla, erityisesti Puerto Monttin ja
Lago Llanquihuen välill ä, levittäytyi vielä
viime vuosi sadalla laajoja sekä Fitzroyan
vallitsemia että Fitzroya-sekametsiä. yttemmin laji on miltei kokonaan hävinnyt
näiltä alueilta (Veblen ym. 1976). Sekametsi ssä tavalli sia seuraJaislajeja olivat
Tepualia stipularis, Drimys winteri, Gevuina avellana ja Embothrium coccineum.
Pensaskerroksen muodostivat Desfontainia spinosa ja Baccharis sphaerocephala.
Kenttä- ja pohjakerroksen lajeja olivat rahka ammalet, Oreobolus ja Pernettya. Kasvupaikat olivat selvästi vedenvaivaamia.
(Reiche 1934 ).
Al angon ja vuoriston Fitzroya-metsien
väli ll ä ei ole perustavaa eroa. Oberdorfer
( 1960) toteaa niiden kuuluvan ka vi osiologisesti yhteen. Alangon "alerzaJ" vaihtuu ilman selvää rajaa vuoriston "aJerzaliksi". Suuri Puerto Monttin pohjoi puolinen
"aJerzal" muuttui kutakuinkin asteirtai e -

Ku va 4. Fitzroya on kookas puu. - Piirrokset
Leena Kii ski1ä Hoffmannin (1991) mukaan.
Fig. 4. Fitzroya is a 1ofty and impressive tree. Drawings by Leena Kii ski1ä according ro Hoffmann ( 1991 ).
Kuva S. Firzroyan oksa.
Fig. S. A branch of Fitzroya.
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Kuva 6. Fitzroyanlevinneisyysalue lähinnä Ramfrezin & Rivero in (1975) mukaan. Golten ( 1974) alue
ei ulottui si esim. AntiUancan luo; kuitenkin sieltä mainitaan Fitz.roya-ka vu toja (Quintanilla 1982).
Toisaalta Ramfrez & Riveros ( 1975) lukevat mukaan e im. Lago ahuel Huapfn pohjoi puolisiakin
alueita ja itäosaa lähes Barilochea myöten, mikä ei pitäne paikkaan a. Myö etelämpänä Argentiinassa
Lago Puelon ja Lago Menendezin luona levinneisyysaluetta on supi tettu alkuperäi lähteeseen verrattuna.
Fig. 6. The distribution of Fitzroya mostly according to Ramirez & Rivera ( 1975). According to Golte
( 1974) the distribution does not reach forexample Antillanca, although there are records of Fitzroya from
thi s region (Quintanilla 1982). On the other hand , Ramirez & Riveros ( 1975) include al o areas north of
Lago ahuel Hu apf and eastwards almost a far as Bariloche, which claim are probably erroneou . Also
in the more outhem areas in Argentina around Lago Puelo and Lago Menendez the area has been reduced
from that from the original.

ti Calbuco-tulivuoren "vuoristoalerzaliki" (Golte 1974). Kasvualustan kosteus on
suuri ympäri vuoden vuorillakin. Siellä
ademäärä on suurempi kuin alangolla ja
talvella kertyvä lumi varasto takaa riittävän
kosteuden varsinkin Fitzroyan parhaaseen
kasvuaikaan alkukesällä (marra -tammikuussa). Suhteellisen alhaiset lämpötilat ja

uuri pilvi yy vähentävät haihduntaa.
Ko teutta ilmai eva rahka ammal Sphagnum acutifolium on yleinen ammallaji
kaikissa näi ä met i ä (Golte 1974).
Schmithi.i enin ( 1960) mukaan Fitzroyan kasvupaikat eivät määräydy erityien uuresta vedentarpee ta, vaan kilpailuLe inn i yy alueen
kyvyttömyyde tä.
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Kuva 7. Lämpötilan ja sademäärän vuotuinen kulku Pueno Monttissa Miillerin (1982) mukaan.
Fig. 7. Annual temperature and precipitation in
Pueno Monn, according to Miiller ( 1982).

ylei en · rajan määrää kuitenkin ilmasto:
pohjoista ja itää kohden kesän kuivuusjaksot asettavat rajan. Todennäköisesti Fitzroya kuitenkin tarvitsee myös suurta maaperän kosteutta. Golte (1974) mainit ee,
että o assa Fitzroyan levinneisyysaluetta
sen ekologinen ja fysiologinen optimi ovat
lähellä toisiaan.
Hyötykäyttö
Fitzroya on arvostettu ja haluttu puu. Puuai ne on erittäin kestävää ja sillä on hyvä
va tu tuskyky ieni- ja hyönteistuhoja vastaan . Lisäksi sillä on kaunis punertavanruskea väri ja pintakuviointi . Puuaine on
melko kevyttä ja en lujuus on heikohko,
joten itä ei juuri ole käytetty tukirakenteihin, mutta en ijaan laajalti laivanraken-

nukseen, musiikk.i-instrumentteirun, panelointiin, ikkunankehyksiin, oviin, kattolaattoihin ja aiemmin myös puhelinpylväiksi (Hoffmann 1991). Puuaineksen hyvästä säilyvyydestä antaa käsityksen tieleikkauksesta löytynyt tukki, joka oli ollut
hautautuneena ainakin 2 000 vuotta, mutta
oli edelleen sopivaa sahatavaraksi
(Schmithiisen 1960)! Talonrakennuspuuna Fitzroyan levinneisyysalueella 1600luvulla käytetty puu ei osoita vieläkään
juuri mitään lahoarrusoireita huolimatta
alueen perin kosteasta ilmastosta (Veblen
ym . 1976).
Koristepuuna Fitzroyalla ei ole ollut
merkitystä. Englantiin se tuotiin vuonna
1849, mutta on edelleenkin melko harvinainen, lähinnä Englannin länsirannikon ja
Irlannin suurimpien puukokoelmien erikoisuus (Bean 1973, Mitchell 1975, Mitchell & Wilkinson 1991).
Jo 1500-luvulla Fitzroyan hyödynnys
tuli kaupallisesti tärkeäksi Cruloen saarella. Sittemmin hakkuiden painopiste siirtyi
mantereelle; Canal de Comaun (42.20'S)
seudut olivat hakkuiden keskus 1600- ja
1700-luvuilla. 1800-luvulla keskus siirtyi
lähemmäksi Puerto Monttia (Veblen ym.
1976).
1800-luvun loppuun mennessä Fitzroya
hakattiin lähes kaikista kohtuudella saavutettavista paikoista. Vuoden 1850 vaiheilla
oli Puerto Monttin pohjoispuolella sijaitseva laaja metsä suurimmalta osin hakattu ja
1890 jäljellä oli enää vain muutamia harvoja yksilöitä. Samaten laajat Fitzroyametsät Valdivian eteläpuolella Rannikkokordillieerien laen tuntumassa oli hakattu
ja poltettu 1850-lukuun mennessä (Philippi 1866). V aldivian ja Puerto Monttin välisen alueen asuttamiseen liittynyt viljelymaan raivaus ja kaskeaminen oli nopeinta
ja massiivisinta metsien hävitystä koko
Chilen historiassa (Lauer 1961 , Altarllirano 1990).
Fitzroya oli 1600- ja 1700-luvuilla koko
Crulen kolonian tärkeimpiä tuotteita.
Suurta kaupallista merkitystä sillä oli vielä
pitkälti tällä vuosisadalla: 1960-luvulla
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sen osuus oli 6% puutavaratuotannon arvosta ja 11% puutavaran viennin arvosta
(Veblen ym. 1976).
Parhaiden fenotyyppien harsintahakkuissaja laajojen metsäalojen avohakkuissa on jo menetetty Fitzroyan kokonaisia
alkuperäalueita (ja ehkä ekotyyppejä).
Kasviyhdyskuntia on hävitetty: aikanaan
laaja alangon Fitzroya-metsä Puerto
Monttin ja Lago Llanquihuen välillä on
otaksuttavasti kilpaillut suurenmoisuudessaan Kalifornian rannikon punapuumetsien kanssa (Simmons & Vale 1975). Näin
Fitzroyan väheneminen on näkyvimpiä
esimerkkejä maailmanlaajuisesta metsien
geenivarojen köyhtymisestä.

Suojelupyrkimyksiä

Fitzroyankin kohdalla on tullut esiin luonnonsuojelun ja luonnonvaran taloudellisen
hyväksikäytön ristiriita. Tuhannet ihmiset
ovat olleet riippuvaisia Fitzroyan hyödynnyksestä joko suoraan tai epäsuorasti.
Jonkinasteisen lainsuojan Fitzroya sai
vuonna 1969. Lain mukaan CONAF:in
(Corporaci6n Nacional Forestal) hyväksyttäväksi on jätettävä hakkuusuunnitelma
ja hakkuidenjälkeen oli ryhdyttävä toimiin
metsän uudistamisen turvaamiseksi. CONAF:in valvontamahdollisuudet olivat
kuitenkin vähäiset eikä tuolloin vielä ollut
juuri mitään metsäekologista tietoutta
Fitzroya-metsän uudistamisesta. Metsien
hyödyntäminen jatkui edelleen suuressa
mitassa laillisesti, vähäisemmässä määrin
laittomasti, jopa kansallispuistoissa (V eblen ym. 1976). Tuolloin oli suunnitelma
laajentaa Los Alerzales -kansallispuistoa
Rannikkokordillieereilla. Puiston nykyinen asema on epäselvä: useimmilla kartoilla siitä ei näy jälkeäkään eikä sitä mainita Chilen kansallispuistojen luettelossa.
Vielä 1970-luvun puolivälissä tehtiin
laajoja, useiden neliökilometrien laajuisia
hakkuita Rannikkokordillieereilla sekä
Apagado-tuli vuorta ympäröi väliä vyöhy kkeellä. Varsinkin Apagadon ympäristössä
topografia on hyvin jyrkkä ja rikkonainen,
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joten eroosiovaara avohakkuiden jälkeen
on suuri. Koska kuitenkin vain Fitzroya
korjattiin pois, suojeli eroosio! ta ilmeisesti
maahan lahoamaan jätetty puubiomassa,
joka oli vähintään kolmasosa kokonaisbiomassasta. Pahoja eroosiovaurioita ei
ole alueelta raportoitu (Veblen ym. 1976).
Fitzroya rauhoitettiin vihdoin vuonna
1976 ja sille annettiin asema Chilen luonnonmonumenttina. Rauhoitus tarkoitti , että eläviä puita ei saa kaataa. Suojelun ongelmallisuutta kuvaa, että hieman ennen
lain voimaantuloa eräs yhdysvaltalainen
yhtiö hakkasi Pata Maissa Puerto Monttin
kaakkoispuolella laajoja koskemattomia
2 500 vuotta vanhoja Fitzroya-metsiä.
Laittomien hakkuiden tiedetään jatkuvan
edelleen. Monia tulipaloja uskotaan sytytetyn lain kiertämiseksi: laki suojelee eläviä puita, metsäpalossa kuolleen. saa kaataa. Saatetaan myös hakata muu metsä
Fitzroya-puiden ympäriltä, jolloin puu
kasvupaikkaolosuhteiden äkillisesti muuttuessa kuolee (Gilroy 1992).

Reliktilaji?

Fitzroyan suojelua on joskus vastustettu
väittämällä sen olevan reliktilaji, joka on
menettänyt eJjnvoimansa ja joka vähjtellen aivan luonnollisestikin häviäi i. Tämän näkemyksen mukaan pitkällä aikavälillä Fitzroyan suojelu olisi tuomittu epäonnistumaan, ja sen vuoksi sen taloudellinen arvo tulisi hyödyntää välittömästi.
Heusserin (1966, 1974) mukaan Fitzroyan holoseerukauti nen sijtepölyhuippu
oli 4 500-6 500 vuotta sitten, jolloin vallitsi kosteampi ja viileämpi ilmastovaihe.
Fitzroyan levinneisyys Etelä-Amerika sa
oli täten huomattavasti supistunut jo ennen
espanjalaisten tuloa.
Fitzroyan vuosirenkaista on tehty 3 620
vuoden mittainen rekonstruktio kesän
(joulu-maaliskuu) keskilämpötiloista (Lara & Villalba 1993). Sarjasta näkyy useita
lämpimiä ja kylmiä vaiheita, jotka ovat
ke täneetjoi takin vuo ista useihin vuosi satoihin . Yk i elittei tä uuntausta kaudel-
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Kuva 8. Fitzroya-kasvustojen sijoittuminen (vas.) Andien kordillieereilla ja (oik.) Rannikkokordillieereilla Schrnithi.isenin ( 1978) mukaan.
Fig. 8. The location of Fitzroya in the Andean Cordilleras (left) and the Coastal Cordilleras (right),
according to Schmithi.isen (1978).
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Kuva 9. Kaavamainen esitys Fitzroya-metsän (alerzalen) rakemeesta Rannik.kokordillieereilla Ramirezin
& Riverosi n ( 1975) mukaan.
Fig. 9. Schematic representation of the structure of the Fitz.roya- forest (alerzal) in the Coastal Cordilleras,
according to Ramirez & Rivero ( 1975).

ta ei ole aatu esiin. Siten 4500-3500 vuotta itten on tapahtunut jotakin Fitzroyan
kannalta epäedullista, joka on upi tanut
en levinnei yyttä.
Fitzroya on ollut tertiaarikaudell a paljon nykyi tä laajemmalle levinnyt, ja nykyinen levinneisyysalue on jäänne laajemma ta. Tämä ei kuitenkaan oikeuta otak umaan että Fitzroyan luonnollinen ukupuuttoon kuoleminen olisi väi tämätöntä .

Toi ena peru teena Fitzroyan reliktia emalle on viitattu en ka vupaikkoihin
- nii tä pidetään reliktihabitaatteina, joihin laji olisi joutunut vetäytymään heikon
kilpailukykyn ä vuok i (Schrnithtisen
1960). Tällai ia kasvupaikkoja tulee Fitzroyalleepä.ilemättä vastaki n tarjoutumaan,
joten tämäkään piirre ei ole peruste odottaa
luonnolli ta ukupuuttoa. On u kottu Fitzroyan heikkoon uudj tumj kykyyn ; on jo-
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pa väitetty, ettei se uudistu lainkaan nykyisissä ilmasto-oloissa (Hoffmann 1991 :39).
Uusimmat tutkimukset osoittavat, että
hakkuiden tai kulon jälkeen Fitzroyan uudistuminen todella on heikkoa kaikentyyppisillä kasvupaikoilla. Puerto Monttin
pohjoispuolella noin 130 vuotta sitten hakatusta metsästä on veden pahoin vaivaamaHa maalla edelleen nähtävissä halkaisijaltaan kolmimetrisiä kantoja eikä paikalle
ole kasvanutedes sekundaaripuustoa (Golte 1974: kuva 6). Yleensä kuitenkin hakkuualueelle tulee sekundaarikasvusto, jossa vallitsevat toiset puulajit (Lara 1993).
Saattaa olla, että hakkuujäte ja bambukasvusta varjostavat liiaksi valoa vaativaa
Fitzroyaa. Kuitenkin jonkin verran uudistumista pitäisi voida tapahtua, sillä nopeasti uusiutuva bambukasvusta ei ole yhtenäinen eikä liioin hakkuujäte 1-2 m:n paksuudestaan huolimatta peitä koko maanpintaa.
Taimien löytyminen on silti erittäin harvinaista (Veblen ym. 1976).
Vuorilla 800-1 200 m:n korkeudella
Fitzroya sen sijaan uudistuu elinvoimaisesti sellaisten luonnonkatastrofien kuin
vulkaanisen tuhkan kerrostumisen, laavavirtojen ja maanvieremien jälkeen. Tällaisia katastrofeja tapahtuu aivan riittävästi
metsien uusiutumisen turvaamiseksi. Lisäksi Fitzroya voi uudistua avoimissa vanhoissa tai keski-ikäisissä metsissä, joissa
latvuspeittävyys on vähäinen (alle 30%).
Uudistuminen on kuitenkin hyvin vähäistä
ja sattumanvaraista. Keski- ja alemmilla
korkeuksilla (500-800 m; 100-500 m)
Fitzroyan uudistuminen rajoittuu kasvupaikoille, joihin on kohdistunut luonnonkatastrofi. (Lara 1993).
Nykyinen ilmasto ei ehkä ole optimaalinen Fitzroyalle. Saattaa olla, että tämän
vuoksi sen uusiutuminen ei juuri onnistu
paikoilla, joilla se joutuu kilpailemaan
toisten lajien kanssa. Luonnonkatastrofeja
tapahtuu alueella kuitenkin niin paljon,
että niiden avulla erittäin pitkäikäisen Fitzroyan uudistumisen pitäisi olla turvattua.
Mahdollisesti se ei vuorill a ole uudi stunut
muulla tavoin koskaan aiemminkaan.
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Kärhökerhossa tapahtuu
Kutsumme kaikki kiinnostuneet Kärhökerhon talvitapaamiseen torstaina
25.1.1996 klo 19.00 alkaen. Tilaisuus pidetään Överbyn
puutarhaoppilaitoksen tiloissa Espoon Järvenperässö, os. Pehtorinkuja 3.
HPY:n kartasto s. 32/82-39. Tilaisuudessa eri henkilöt kertovat körhöihin
liittyvistä kokemuksistaan. Saamme mahdollisesti viemiksemme Amo Kasvin,
Seija Lehtisen, Niilo Lounamaan ja Börje Frin. Ohjelmassa myös vuoden 1996
toiminnan suunnittelu (esim . mahdollinen matka Viroon Uno Kivistikin luokse).
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Det händer i Klematisklubben
Vllnbjuder alla lntresserade tili Klematisklubbens vinterträff to 25. 1.1 996
kl1 9.00. Tillfället äger rum i Överby trädgördsskolas utrymmen i Träskända i
Esbo, address: lnspektorsgränden 3. HTF:s kartor s. 32/82-39. Under kvällen
beröttar mönnlskor om sina klematiserfarenheter. Möjligen göstas vi av Arno
Kasvi, Seija Lehtinen, Niilo Lounamaa och Bö~e Fri. Vi diskuterar ocksö
programmet för ör 1996 (t.ex. en eventuell resa tili Uno Kivistik i Estland).
Kaffeservering. Völkommen!
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Tampereen paikalliskerho aloittaa
uudelleen toimintansa
Tampereen seudun dendrologit kokoontuivat
Maa- ja metsätalolle runsainjoukoin 4.10.1995
perustamaan uudelleen Tampereen paikalliskerhoa. Paikalle saapui lähes 30 seuran jäsentä
ja kerhon perustamisesta oltiin yksimielisiä.
Kerhon nimeksi valittiin Pirkanmaan den drologit. Toimintaa käynnistämään valittiin
työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana
Kaarlo Ouni, sihteerinä Elise Pämppi sekä jä-

seninä Sampsa Aaltio, Patrick Hackman, Ahti
Koskinen ja Ritva Pajarre.
Pirkanmaan dendrologien toiminta käynnistyy vuoden 1996 alusta, jolloin työryhmä esittelee toimintasuunnitelman ja kerhon säännöt.
YhteyshenkilöiDä toimivat metsänhoitaja
Kaarlo Ouni (puh. 931-250 31ll)ja puutarhuri
Eli e Pämppi (puh. 931-219 6569).

Dendrologian Seuralle ja Pentti Alangolle
Vihreä Kaupunki -mitali
Kaupunkipuuseminaarin yhteydessä 3.11.1995
Dendrologian Seura sai tunnustusta työstään:
Seura sai vastaanottaa Vihreä Kaupunki -mitalin. Myöntämisen perusteena todetaan mm .
seuraavaa: "Mitä paremmin tunnemme luonnon jossa elämme ja jonka yhtenä osana olemme, sitä paremmin ymmärrämme omaa suomalaisuuttamme. Suomen luonnossa on puuvartisilJa kasveilJa poikkeuksellisen suuri merkitys.
Dendrologian Seura ry. on koonnut yhteen erityisesti puista ja pensaista kiinnostuneet samanhenkiset ihmiset. Se on toiminnallaan trujonnut
puitteet kasvintuntemuksen ja kasvien oikean

käytön yrnmärtämi en li äämi elle ja tähän liittyvän tiedon ja valistuk en jakarni elle."
Seuran aktiivijä en MMM Pentti Alangolle
luovutettiin ama a tilai uude sa Vihreä Kaupunki -mitali merkittävä tä työstä viherrakentamisen kasvitietouden kehittämisessä. Perusteluissa todetaan mm. että Pentti Alanko on jo
pitkään ollut puutarha-alalla ka vien tunnistamisen auktoriteetti, 'kävelevä tietopankki".
Elinkeinon ja a ian harrastajien eduksi Pentti
Alanko on aktiivi esti jakanut tietoaan julkaisujen kautta ja esiintymällä asiantuntijana lukuisis a alan tilai uuk i a.- Sirkka Juhanoja

Arboretum myytävänä
Dendrologian Seuran jäsen Svetislav Kolarovic on luopumas a Arboretum Jus ila taan
Oriveden Juupajoella. Vaikka arboretum on pieni (1750 m2) ka vaa iellä runsaasti erilai ia
puita ja pensaita (ks. kiljoitus Sorbifoliassa 2/1991). Tiedämmehän, kuinka kauan ke tää,
ennen kuin puuvartisistutukset ovat näyttäviä. yt oli i mahdolli uu aada pikku arboretum
valmiina. Lähemmät tiedustelut: Svetislav Kolarovic, Höllöntie 59, 35320 Hirsilä, puh.
931-334 1636.
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Brugmansiat, Pohjois-Andien maagiset
puudaturat
Sinikka Piippo

Piippo, S. 1995: Brugmansiat, Pohjois-Andien maagiset puudaturat. (Brugmansia, the
magical tree daturas of the Northem Andes.)- Sorbifolia 26(4): 191-196. ISSN
0359-3568
Brugmansia, a genus closely related to Datura, has either eight to nine species, or three
species and many cul tivars in the orthem Andes, depending on the species concept.
Many local Indian tribes use the flower , leaves, twigs or seeds as ritual hallucinogens
and as medicine against various di seases, such as skin inflarnrnations, fever, arthritis,
pain and asthrna.
Sinikka Piippo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, PL47, 00014 Helsingin yliopisto.

Kaikki Brugmansia-suvun edustajat ovat
eteläamerikkalaisia (S met 1983, Richardson 1986). Pohjois-Andit ovat suvun monimuotoisuuden keskus ja kenties syntyseutu (Schultes & Hofmann 1973). Suvun
edustaj ia tavataan Andien ylängöillä Kolumbiasta Chileen. Vain B. suaveolens on
läntisen. Amazonasin lämpimien alankoseutujen laji (Schultes & Raffauf 1990).
Lajikäsityksen sekavuus

Brugmansia-suvun lajien taksonomia on
huonosti tunnettu . Monet tutkijat lukevat
Brugmansian yhä Datura-sukuun kuuluvaksi eril liseksi puuvartiseksi ryhmäksi ,
jonka edustajia usein kutsutaan puudaturoiksi (Schu ltes & Hofmann 1973). Biologisesti ja morfologisesti puudaturat ansai tsevat oman sukunsa (Smet 1983). Päinvastoin kuin Daturoilla, Brugmansioiden hedelmät ovat piikittömiä, puutu via tai maJtoisia, avautumattomia (Gentry 1993).
Gentryn ( 1993) mukaan suvu ssa on kahdeksan lajia. Hän ei kuitenkaan nimeä niitä. Schultes ja Hofmann (1973) mainitsevat seuraavat lajit (eri sektiona suvussa

Datura): Datura arborea, D. aurea, D.
candida, D. dolichocarpa, D. sanguinea,
D. suaveolens ja D. vulcanicola. Näistä
ainakin D. arborea luultavasti on D. candidan synonyymi. Kiljallisu udessa, puhuttaessa lajien hyötykäytöstä D. candida on
usein sekoitettu D. arboreaan ja D. suaveolensiin. Schultesin ja Raffaufin (1990)
mukaan lajeja on 8-9. He mainitsevat kuitenkin vai n seuraavat: Brugmansia aurea
= B. candida, B. x insignis, B. sanguinea,
B. suaveolens ja B. versicolor. Joidenkin
käsitysten mukaan varsinaisia lajeja olisikin vain kolme: B. candida, B. sanguinea
ja B. suaveolens, loppujen ollessa näiden
viljelymuotoja.
Kaikki Brugmansia-lajit ovat viljeltyj ä
eikä niitä tunneta Iuonnonvaraisina
(Schultes & Hofmann 1973, Richardson
1986). Tästä voi päätellä niiden olleen
kauan ihmisen vaikutuspiirissä ja ihmisten
käyttäneen niitä eri tarkoituksiin. Kaikki
lajit ovat luultavasti kromosomistoiltaan
poikkeavia ja elinkelpoi set hedelmät ovat
satunnaisia. Eri intiaaniheimot morristavat
puudaturoita varren kappaleista (Schultes
& Hofmann 1973, Richardson 1986). He
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Kuva 1. Brugmansiacandida, hyvin vaihtelevannäköinen valkokukkainen puudatura. Otavalo,
Ecuador. 24.XI.1994. Valokuvat Sinikka Piippo.
Fig. 1. Brugmansia candida, a very variable tree
datura with white flowers.
Photographs
Sinikka Piippo.

ovat' kiinnostuneita nimenomaan oudonnäköisistä muodoista. Varsinkin Kolumbian Sibundoyn laakso on tunnettu monista
eri kultivaareista. Sekä kasvien ulkonä.!<ö
että niiden vaikuttavien ominaisuuksien
vahvuus vaihtelee.
Brugmansia candida (kuvat 1 ja 2; synonyyminimiltään Datura candida, D. arborea, D. aurea, D. pittieri, Methysticodendron amesianum), paikallisilta nimiitään floripondio, borrachero, borrachero
blanco, cacao sabanero, muscuai borrachera, gumsian borrachero, kinde borrachero,
amar6n borrachero, munchira ja salaman
borrachero (Barriga 1992) on 3-5 metriä
korkea, runsashaarainen ja hyvin monimuotoinen puu. Lajilla on runsaasti yksittäin roikkuvia, alabasterinvalkoisia kukkia, jotka ovat muodostuneet viidestä terälehdestä, joiden käJjet ovat tai puisat ja jopa
3.5-9 cm pitkät. Kukat tuoksuvat myskiltä
varsinkin auringonlasun jälkeen. Verhiö
on torvimainen, noin 4 cm paksu ja 20 cm

pitkä, trumpetinmuotoinen. Lehdet ovat
hyvin vaihtelevanmuotoiset, suikeat, soikean keihäsmäiset, reunoistaan eri tavoin
liuskoittuneet, ehyet tai hampaiset. Hedelmät ovat avautuvia, 15-25 cm pitkiä ja 7
cm leveitä, runsassiemenisiä (Schultes &
Hofmann 1973, Barriga 1992).
Ainakin seuraavat kultivaarit erotetaan
kukkien ja lehtien muodon perusteella:
'Culebra', 'Quinde', 'Amaron', 'Biangan', 'Salaman' ja ' Buynes'. Lääkinnällisiltä ja ja narkoottisilta orninaisuuksiltaan
muodot eroavat toisistaan (Barriga 1992).
Methysticodendron-suku on joidenkin tutkijoiden mukaan oma sukunsa (Schultes &
Raffauf 1990), mutta useimpien mielestä
se on Brugmansia candidan kultivaari
'Culebra' (Schultes & Hofmann 1973).
Gentry (1993) ei mainitse Methysticodendron-sukua lainkaan. M. amesianumilla on
hyvin kapeat lehdet ja syväliuskainen teriö. "Lajin" epäillään syntyneen virusinfektion tuloksena.
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Kuva 2. Brugmansia candidan muhkeita kukkia.
Aguas Calientes, Machu Picchu, Peru. 12.m.
1995.
Fig. 2. Large flowers of Brugmansia candida.

Kuva 3. Brugmansia sanguinean isokokoisia kukkia. Ota valo, Ecuador. 24.Xl. 1994.
Fig. 3. Large, trumpet- haped flowers of Brugmansia sanguinea.

Brugmansia sanguinea (kuvat 3 ja 4,
synonyymjnimj]tään Datura sanguinea,
Brugmansia bicolor), prukallisilta nimj]tään borrachero rojo, borrachero colorado,
floripondio encarnado, campanilla encarnada, tonga, guandue, guamucaja huamuca (Barriga 1992) on muuten samankaltainen kuin B. candida, mutta kullien verhiö
on viisikulmrunenja teriö on keskjosastaan
keltilinen tili oranssi, kärkjosastaan punertava, ja käijen liuskatovat lyhyemmät, alle
2 cm pitkät, joko suorat tili kaartuneet.

te & Hoffman 1973, Smet 1983, Barriga
1992). Yleensä skopolamiini (hyoskjiru)
on vallit eva alkaloidi. Valkokukkrusissa
itä on noin 0.1-0.3% (Smet 1983), kokonajsalkaloidien määrän ollessa 0.3-0.55%
(Schulte & Hofmann 1973, Duke 1986).
Muita alkaloideja ovat mm . aposkopolarruini, nor kopolamiini, norhyoskyarruini ,
noratropiini , pseudotropiini, tropiiru, oskjinj, ok iinj ja meteloidiini.
Vrukutuksiltaan puudaturat ovat myrkyllisiä, huumaavia, nukuttaviaja pupilleja laajentavia. e ruheuttavat näköhruriöitä, kurkun ja uun kuivumista, tajuttomuutta, typeryyttä, hulluutta, skjtsofreniaa
ja vilivaitili uutta, suurina annoksina kuoleman (Schulte & Raffauf 1990, Barriga
1992). Vrukutuksiltaan ne ovat siksi voimakkruta, että ka vianauttinutjoutuu pian

Tropaanialkaloidit

Brugmansiat sisältävät Daturoiden tavoin
tropaanialkaloideja, atropiinia, hyoskyarruinia ja skopolarruirua, joiden määrä
vajhtelee vuodenajkojen mukaan (Schul-
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,
/

syvaan unitilaan (Schultes & Hoffmann
1973). Kaikesta tästä huolimatta näitä kasveja on käytetty hyvin paljon paikallisen
intiaaniväestön keskuudessa.

Rituaalikasvi

Rätsch ( 1992) on esittänyt perinpohjaisen
kuvauksen Daturoiden huumekäytöstä.
Daturoiden sisältämät aineet ja käyttötavat
ovat samanlaisia kuin Brugmansioilla.
Andit ovat Brugmansia-suvun hallusinogeenisen käytön keskus. Kiijallisuutta

Kuva 4. Brugmansia sanguinea, näyttävä ja runsaskukkainen Pohjois-Andien
pensas. Otavalo, Ecuador.
24JG.l994.
Fig. 4. Brugmansia sanguinea, the richly blooming
busb ofthe orthem Andes.

asiasta on kuitenkin vähän. Kasvisuku on
Ecuadorin ylän.köjen ensisijainen huumausaine (Kvi t & Holm- iel sen 1987,
ks. myö Lewington 1990). Kolumbiasta
Ecuadoriin, Peruun Boliviaan ja Chileen
intiaanit arvostavat näitä ka veja sekä
lääkkeenä että rituaali ena huumeena
(Schultes & Hofmann 1973). Puudaturoita
käyttäviä intiaaniheimaja ovat ainakin Kolumbian chipchat, chocot., inganot, kansat,
sionat., kofanit., Boli ian Ecuadorin ja Perun ketchuat, Chilen mapuche-huillit itja
Itä-Ecuadorin canelot., piojot omaguat jivarot ja zaparot.
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Kasvien valmistustavat ovat vaihdelleet
eri intiaaniheimojen keskuudessa, mutta
yleisintä on ollut hienantaa siemeniä alkoholiin tai valmi staa lehdistä, oksista tai
kukista keitettä (Schultes & Hofmann
1973, Schultes & Raffauf 1990). Lehti- tai
kukkamehu voidaan juoda myös kuumentamatta. Joskus kukkia sekoitetaan tupakan kanssa ja poltetaan piipussa (Duke
1986).
Bogotasta pohjoiseen asuvat intiaanit
käyttivät Brugmansia sanguinea -lajia auringon temppelin seremonioissa. Perun
Pohjoi s-Andien Huancabamban laaksossa
val litsee yhä vanha kuukultti nimeltä San
Pedronkultti (Davis 1983). Rituaalin aikana nautitaan San Pedro -kak.tu ta (Triclwcereus pachanoi) toi sinaan yhdessä jonkun Brugmansia-lajin kanssa. Monet intiaaniheimot tekevät B. gandiflorasta ja
joistain mui sta Brugmansia-lajei sta "ayahuasca"-huumetta yhdessä kaapin (Banisteriopsia caapi) kanssa (Davis & Yost
1983, Marles ym. 1988, Richardson 1986,
Kvist & Holm-Niel sen 1987, Schu1tes &
Raffauf 1990). Joskus he käyttävät sekoitukseen myös Brunfelsia-suvun edu tajia
tai Piper variegatumia. Bogotassa ennen
e panjalaistentuloa chipchat antoivat kasvilla terästettyä käynyttä maissij uomaa
kuolleiden soturien vai maille ja orjille
tainnuttaakseen heidät ennen hautaarnista
elävältä entisen isäntänsä tai aviomiehensä
viereen.
Perun monet intiaaniheimot käyttävät
yhä Brugmansia sanguinea -lajia euru tell akseen esi-i sien ä henkien tai muiden
henkien kanssa (Schulte & Hofmann
1973, Barriga 1992). Perun Matacanakaupungin intiaanit uskovat ka vin palja tavan vanhojen hautoj en aarteita, mi stä
johtuu kasv in paikal linen nimi "huacacachu" (hautaka vi). B. arborea -kukkatinktuuraa käytetään Chile sä selvänäköti lan
aavuttarni een (Grieve 1992). Monet heimot käyttävät Brugmansioita nähdäk een
tulevaisuuteen (Davis & Yost 1983). E irn.
kofaneille B. suaveolens ja B. insignis ovat
hamani sti en juoman aineksia (Mor &

Rizzini 1966, Davis & Yost 1983, Kvist &
Holm-Niel sen 1987).
Jivarot, Itä-Ecuadorin entiset pääkallonmetsästäjät, tekivät rituaalejaan varten
Brugmansioista "maikoaa" (Smet 1983).
Kasvin kuorimehuajoko juotiin tai käytettiin peräruiskeen tavoin, jolloin vaikutus
luultavasti oli hyvin voimakas. Ji varo-soturit halu sivat kasvista voimaa ja kyvyn
nähdä tulevai suuteen.
Kolumbian intiaanit sekoittavat Brugmansia candidan kukkia tai lehtiä ajokoirien ruokaan tai tunkevat niitä koirien sieraimiin saadakseen ne rai vokkaarnmiksi metsästäjiksi (Duke 1986, Schultes & Raffauf
1990). Kofanit käyttävät B. suaveolensin
vaaleanpunaisia muotoja ihmisille, ja myrkyllisempinä pitämi ään vaaleampia muotoja koirille (Schultes & Raffauf 1990).
Chilessä mapuchet antavat kasvia niskoi tteleville lapsille (Schultes & Hofmann
1973).

Lääkekäyttö
Davi in ja Yostin ( 1983) mukaan Brugmansiat ovat arvostetuimpia Amazonasin
lääkkeitä. Amazonasilla puudaturoita käytetään u ein ulkoi e ti kääreinä tai kylpyhautei na ihovaivoihin, kuten ruusuun ja
erilai iin tulehduksiin, märkimisiinja kuumee een, ja joko sisäisesti tai ulkoisesti
niveltulehduksiin, kipuihin, lihaskramppeihin, kylmettymisiin, reumatismiin , väsymykseen ja jopa kasvaimiin (Duke
1986 Kvi t & Holm- ielsen 1987, Schul te & Raffauf 1990). Barriga (1992) maini tsee li äksi hermo äryt, astman, kouri tu kset (e im. kohdun), epil epsianj a tanssitaudin, ja Duke ( 1986) murtumat, peräpukamat, unettomuuden ja madot. Quichuaheimon ke kuudessaB. grandiflora tunnetaan nimillä "cold tree" tai "cold medicine' koska e aiheuttaa kylmänväreitä,
minkä vuoksi laj ia käytetään kuumerohtona (Schulte & Raffauf 1990). Ainakin
coaquerit käyttävät ka veja pään ärkyyn
ja turvotuksiin (Kvist & Holm- iel en
1987).
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Meksikossa Brugmansia candida tunnetaan myös lääkkeenä. Kukista tai lehdistä valmistetaan keitettä ienajoksiin, lehtiä
pannaan haavoille verenvuotoja tyrehdyttämään ja päänsäryn vaivatessa tuoreita
lehtiä asetetaan ohimaille (Ri vas 1988).
Kuivattuja kukkia poltetaan piipussa astmaa helpottamaan. Unettomuuden yllättäessä tuoreita kukkia pannaan tyynyn alle.
Kasvia käytetään myös jopa vesikauhuun,
jolloin eri kasvinosia voidaan juoda keitteenä tai niistä tehdään kylpy (Rivas 1988,
Barriga 1992).
Eräät Kolumbian intiaanit istuttavat
Brugmansioiden hedelmiä maissipeltoon
estämään tuholaisia syömästä itävää maissia. Waoranit puolestaan käyttävät B.
grandiflora -lajia talojensa rakennusaineena (Duke 1986, Schultes & Raffauf 1990).
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