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VUODEN PUU 1997- ÅRETS TRÄD 1997

VUORIJALAVA
ALM
(Ulmus glabra}

Jiiiikauden jälk<isdlä limJ?<ib.uddla jalavalehdot olivat Suom<:SSa
yleisiä. ja.laviscamme b.a}a~ alaisc.mpaa , vuorijalavaa, on eniten
Ahvc:nanmu.lla ja Varsma.is-Suomessa. Uudenmaan, EreläHämc=, Savon ja Pohjois-lilljalan vihälukuisilla lasvupaikoilla
on wdn vain muutamia puita pohjoisrinteiden rehevissi
puronvarsissa. Lounaa.s.sa vuorijalavu kasvaa myös kallionilluslouhikoissa; parhaat casamaan jalavistot li<n<Yit ruhoutunea
peltoja raivattaessa jo vuosisuoJa sinen. Vuorijalava kuklcii
ennen lehtien puhkeamista, usein jo huhtikuWia... Lcveälri
siipipalteisct pähkylät karisevat jo alkukesällä. Puu on koko
Suomessa raulioit<ttU. Vuorijalava on yleisimpiä puisropuitarntnC
Oulun korkeudelle asti. Se myös helposti karkaa puisroisra
Cl:ljamie:n ympäristöön. Vuorijalava on arvokas huonekalu- ja
tll'Vq)UU, J:l sen viljdy on viriämässä ctdäisimmässä Suomessa..

D<ndrolopn Scun- DendrolosUJ<a Sllbkap<t '·Y·

Under den efterisrida Yirmeperioden v:u almlundar allmänna
i Finland, Av vira tvi almaner har almen, dler skol!$almen
som den ocksl ka1las, den största utbredningen. Mesr aLn finns
pi Åland och i Egendig. Finland. Pi de fl växtplatserna i
Nyland, södta Tavasdand. Savolax och norra Karden växer ofi:a
ban nlwa fl aid i ~ bäeklundar pi nordslunningu. 1
sydvist hirou alm ocksi1 blodanatker under bergssrup. De
bäsa almbesdnden anw ha blivit förnörda dl lker röjdes f'or
irhundraden sedan. Almen blommar pi bar kvist, ofi:a redan
i april. De btett vingkantade nönema mognar och sprids om
förso=n. Almen är mdlysc i hela Finland. Den är en av
vira allmännaste parl<.träd norruc rill Uld.borg och sprids ocksl
Iän rill parkemas omgivningar. Almen ger ett värdefullc möbeloch snidu:riviske ocb odlingeo av alm ökar i sydlig>ste Fmhnd.

•

Luonnonrictedlinen k.eskusmusm, kuvimUKO
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Vuoden puu 1997
Vuoden 1997 puusta, vuorijalavasta
( Ulmus glabra) on julkaistu Marja Koistisen suunnittelema ja piirtämä juliste
(koko 59x42 cm, pohjaväri vaaleankeltainen). Luontokuvaaja Jouko Veikkolainen on toimittanut kuvamateriaalia
julisteen piirtämistä varten. Julisteen
suomenkielisen tekstin on kirjoittanut
Pertti Uotila ja ruotsinkielisen CarlAdam Hreggström. Kaikille heille kiitokset.
Vuoden puu-julistesarjassa on esitelty 19 puuta: 1979 kynäjalava ( Ulmus
laevis), 1980 visakoivu (Betula pendula
var. carelica), 1981 mänty (Pinus sylvestris), 1982 vaahtera (Acer platanoides), 1983 kuusi (Picea abies), 1984
metsäomenapuu (Malus sylvestris),
1985 kataja (Juniperus communis),
1986 tammi (Quercus robur) , 1987 rauduskoivu (Betula pendula), 1988 saarni
(Fraxinus excelsior), 1989 suomenpihlaja (Sorbus hybrida), 1990 raita (Salix

caprea), 1991 tuomi (Prunus padus),
1992 harmaaleppä (Alnus incana), 1993
marjakuusi (Taxus baccata), 1994 kotipihlaja (Sorbus aucuparia), 1995 halava
(Salix pentandra), 1996 haapa (Populus
tremula) ja 1997 vuorijalava. Kahdesta
ensimmäisestä Vuoden puusta, metsälehmuksesta ( 1977) ja tervalepästä
( 1978), ei ole tehty julistetta. Juliste arja
on näyttävä ja yhtenäinen ja opii hyvin
mm. julkisten rakennusten , koulujen ja
eri laitosten seinme.
Julisteen hinta on 20 mk(+ toimitu kulut 20 mk). Viiden juli teen sarja
maksaa 90 mk (+ toimituskulut 30 mk)
ja kymmenen arja 180 mk (+ toimituskulut 35 mk). Hintoihin si äityy arvonlisävero 22 %. Mänty- ja vaahterajulisteet on myyty loppuun seuran julkaisuvarastosta, muitajulisteita voi tilata Kjrsi Koposelta Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki.

Kyvyt esiin - ilmianna itsesi!
Dendrologian Seura on kokoamassa
" luennoitsijapankkia", jonka ensisijainen
tehtävä on auttaa kerhoja tilaisuuksienjärjestämisessä ja puhujien löytämisessä. Tähän pankkiin kokoamme listan niistä henkilöi stä, jotka suostuvat olemaan kerhojen
käytettävissä esim. yhden luennon tai kokonaisen tunnistuskurssin verran. Lyömme tässä kaksi kärpästä yhdellä iskulla:
toi aalta kerhojen vetäjäporukat eivät tiedä, minkälaisia resursseja seuramme jä enistöstä löytyy ja toisaalta taas, kun asiantuntija käy pitämässä yhden kurssi n jossai n, niin melkein samall a vaivalla saman
kurssin voisi pitää toisellakin paikkakunnalla.

Lähetä siis tiedot asiantuntij asta osaamisaloineen Anu äinölälle joko postit e
osoitteella Ka ibiologian laito , PL 27,
00014 He i ingin yliopi to tai fax.illa 09708 52 12 tai ähköpo tilla anu .vaino la@
hei inki .fi. Lähetä omat tieto i mutta mei dän uomal ai ten aatimattomuuden tähden on tärkeää että' ilmi annat" myö kolleega i, mieluiten heidän uo tumuksellaan . Pankkiin talletetta ien luennoit ijoiden ei tarvit e olla euran jä eniä. Tiedot
on tarkoitettu euran i äi een käyttöön
välitettä äk i kerhojen vetäjille.
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Jalavan suku sekä lehto- ja vuorijalavan
taksonomia
Pertti Uotila

Uotila, P. 1997: Jalavan suku sekä lehto- ja vuorijal avan taksonomia. (The genus
Ulmus, and taxonomy ofUimus minor and U. glabra).- Sorbifolia 28(1 ):5- 16. ISS
0359-3568
A brief summary i given on the taxonomic and nomenclatural problems in the genus
U/mus (Uimaceae), especially in sect. U/mus. Hybrids between the species are
relative ly common or easy to produce, except for U. americana L. and U. laevis Pallas.
A fairly wide species concept in the genus is accepted. However, the author considers
that two subspecies, a nonhern one and a southero one, should be recognized in the
Wych elm (Uimus glabra Hudson).
Pertti Uotila, Kasvimuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 7, 00014 Helsingin
yliopisto.

Laaja ti tulkiten jalavakasvien heimoon
Ulmaceae kuuluu 15 sukua ja yhteensä
noin 150 puu lajia. Toisinaan heimoon luetaan vain uvut, joissa hedelmä on litteä,
siipipalteinen ja lehdissä on yksi pääsuoni
(Ulmus, Hemiptelea, Planera, Phyllostylon, Holoptelea ja Zelkova), ja heimoon
Celtidaceae erotetaan uvut, joissa hedelmä on munanmuotoinen ja lehdissä on
yleensä kolme pääsuoota (mm. Grudzinskaja 1967, 1968, Boratynska 1991). Vähintäänkin heimo jaetaan kahteen alaheimoon, Ulmoideae ja Celtidoideae (Todzia
1993).
Jalavakasvien heimo kuuluu nokkosmaisten ka vien lahkoon (Urticales),jos a
en lähei immät suku lajset ovat mulperipuukasvien (Moraceae) heimos a (Manchester 1989, Todzia 1993). Jalavaka vit
ovat puuvarti ia ja mrutiajsne teettömiä,
niillä on varhain karisevat korvakkeet, ykinkertai et lehdet ja yleen ä vuorottaineo
lehtia ento, kukinnot ovat viuhkomai iaja
luotteja on kaksi. Puu- ja kukka-anatomian ekä kukkamorfologian puole ta heimoa on pidetty alkeelli ena, mutta eräiltä

mui lta ominaisuuksiltaan se on melko kehittynyt. Alaheimo Celtidoideae on primitiivisempija lähempänä heimoa Moraceae
kuin alaheimo Ulmoideae.
Jalavan suku
Jalavat (Ulmus) on helppo erottaa suvulJeen useimmista muista puista jo lehdistään, jotka ovat lyhytruotisia, ehyitä, epäymmetrisiä ja taidoiltaan useimmiten
tois ahaisia. Lehdet sijaitsevat oksilla kakirivisesti, ja nuoret oksat ovat hieman
" ik-sak" -mutkru ia. Jalavilla ei ole lyhythaaroja, mutta useille lajeille ovat tyypillisiä lyhyet ok anhaarat, joi a on vain
muutamia lehtiä. Jalavien hedelmä on
luonteenomainen leveä iipipalteinen pähkylä ( amara) . Rungon kaarna on ainakin
vanhemmjten pitkittilisuurteista.
Vanhimmat elvästi jalavan sukuun
kuuluvat fossiilit tunnetaan Yhdy valtojen
länsirannikolta eo eenikaudelta noin 58
miljoonaa vuotta sitten (Manchester
1989). Vanhjmmat Euroopan jalavafossiilit ovat oligo eenikaudelta, noin 30 mil-
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Kuva 1. Oreoptelea-alasukuun kuuluvilla j alavilla kukat ja hedelmät
ovat pitkäperäisiä ja hedelmän siipipaHe on ripsireunainen. Kynäjalava
Hattulan van han kirkon
pihalta. 10.5.1993. Valokuvat Pertti Uotila.
Fig. 1. Ulmus subgen.
Oreoptelea is characterized by pedicellate flowers and frui ts, and ciliate
samara. Ulmus /ae vis,
Harrula 1993. - Photographs Pertti Uotila.

Kuva 2. U/mus-alasuvun
lajien kukat ja hedelmät
ovat lyhytperäisiä ja hedelmän siipi paHe on ripsetön. Etelänvuorijalava
Ahvenanmaan Finströmin Mangelbosta 11.6.
1986.
Fig. 2. Ulmus subgen.
U/mus is characterized
by subse sile flowers and
fruits, and glabrous samara. U/mus glabra,
southem race, Aland,
Finström 1986.

joonan vuoden takaa (Manchester 1989).
Laajimmin tulkjttuna Euroopassa on nykyään vain kolme alkuperäistä jalavalajia.
Muinoin lajeja näyttää olleen täällä enemmän, mutta lajiluku väheni viimeistään
plioseenikaudella muutama miljoona
vuotta sitten.
Uusimmissakin lähtei ssä Ulmus-suvun
laj iluku vaihtelee kovasti: 18 (Mabberley
1990), 25-30 (Todzia 1993), 34 (Boratynska 1991 ), n. 45 (Wiegrefe ym. 1994).
Suku on laajalti levinnyt pohjoiselle pallonpuoliskolle, etenkin lauhkealle ja vii-

leälle vyöhykkeelle. Jalavien alkuperä- ja
monimuotoi uu ke kus on Itä-Aasia sa,ja
yk in Kiina a ka aa kymmenkunta kotoperäistä jala alaj ia. Kaakkoi -Yhdysvalloissa ja Mek iko a on merkjttävä
ekundaarike kjttymä
vanhojen lajien
(Bate-Smith & Richen 1973, Boratyn ka
1991 ).
Myös jala an u un i äi e tä luokittelu ta on eritai ia mielipiteitä. Bate-Smith
ja Richens ( 1973) ryhmittelevät uvun lajit
seit emään ryhmään etupää ä fla onoidien peru teella. Heybroek ( 1976) luokjt-
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te lee laj it kuuteen sektioon . Boratynska
( 1991 ) puole taan j akaa suvun kahteen
ala ukuun ja nämä edelleen yhteensä yhdeksään sektioon .
Uusimmassajao itte lussa (Wiegrefe ym.
1994) suku jaetaan kahteen a lasukuun ja
kumpikin näistä kolmeen sektioon. Eurooppalainen kynäj alava ( U. laevis) ja
amerikkalainen valkojal ava (U. americana) kuuluvat sektioon Blepha rocarpus.
Yhdessä
amerikkalaisten
sektioiden
Trichoptelea ja Chaetoptelea kanssa ne
muodostavat alasuvun Oreoptelea, jota
luonnehti vat pitkäperäiset kukat ja hedelmät sekä ripsilaitainen samara (kuva 1).
V Imus-a lasuvun nimi sektion lajeista lähe
kaikki ovat euraasialai ia,ja sektioon kuuluu yli puolet maailman jalavalajista ta,
mm . siperianj alava ( U. pumila), lehtoj alava ( U. minor) ja vuorij alava ( U. glabra;
kuva 2). Kaksi muuta sektiota, Microptelea ja Lanceifolia, ovat pieni ä ja itäaas ialais-pohjoisamerikkalai ia.

Jalavien risteytyminen
Maantieteellisen isolaation li säksi mm .
kukkimi ajan eria ikais uus estää luonnos a
useimpien jalavalajien väliset ri teytymiset. Kaikki j alavat eivät suinkaan kuki keväällä enne n lehtien puhkeami sta, vaan
muutamat aas ialaiset laj it kukkivat alkusyksystä, j a kevätkukkijoillakin on eroja kukkimisajoissa. Esimerkiksi lehtojalava kukkii ennen vuorijal avaa, kynäjalava
vuorij alavan j älkeen.
Vuorijalavan ja lehtoj alavan välill ä on
ehkä aika isemmi n ollut uurempi maantieteellinen isolaatia ill ä lehtojalava on alkuperäi enä ilmeise ti nyky i tä eteläisempi , mutta on ihmi sen vaikutukse ta levinnyt pohjoi seen vuorijalavan alueelle
(Richen 1976). Vuori- j a lehtoj alava ri teytyvät luonnos a j a ihmi en luomilla
paikoilla, j a hybridit saattavat paikoin olla
kantalajeja ylei e mpi ä tai aiheutta at hankalien ri teymäpopul aati oiden muodo tumi en (mm. Etelä-Ruot in Skoonessa; A.
il on 1980). Myö lehtojalavan ja ipe-

7
rianjalavan sanotaan ri steytyneen laajalti
Etelä-Venäj äll ä, minne iperianjalavaa on
i tutettu runsaa ti (Grudzin skaja 1961 ).
Vuorijalavan j a lehtoj alavan luontai sen
risteytymisen ja keino II isten ri steytysten
jajälkeläistöjen valinnan tulok ena on viljelyyn saatu melkoinen joukko muodoltaan kooltaan, lehdiltään ja karvai suudeltaan erilaisia klooneja. Klooneja on li sätty
ja lev itetty laj ikkeina eri puolille Eurooppaaja Pohjois-Amerikkaa. Tästä risteymäsyntyisestä lajikeryhmäs tä voidaan käyttää nimeä Ulmus x hollandica, pui stoj alava. Myös uorijalava ta ja lehtojalavasta
on viljelyyn otettu erilais ia tava lli esta
poikkea ia klooneja. Var in todennäköiesti myö o a nii tä on yntynytjonkinastei ina risteyminä ja kuuluu puistojalavaan.
Keinollista ris teyttäm istä on käytetty
paljon jalavien jalostu työssä, erityisesti
yritettäessä saada aikaan ho ll anninj alavataudi lle
vastustuskykyisiä
laj ikkeita.
äyttää siltä, että u eimmat j alavalaj it
aadaan risteytymään keskenään, mutta
eri kokei a on aatu yllättävän ristiriitaisia tuloksia. Samoin it efertiliteettiä koskevat tulokset aihtelevat. Tulosten eri laiuus iittaa paitsi mahdollisiin virheisiin
myös laj ien sisäisiin, popul aatioiden välisiin eroih in .
Kukkimi aja llinen i olaatio vo idaan ivu uttaa varastoimall a kevätkukkijoiden
iitepölyä syk yyn. Santamour ( 1972) pölytti u eiden ke ätkukkijoiden iitepö lyll ä
yksyllä kukkivia aasialaisia laj eja U. parvifolia ja U. serotina. Onni tunut tulos
aatiin niin vuori- lehto- kuin kynäjalavankin iitepölyllä muttei valkoja lavan
iitepölyllä.
iimek imainittu elitetään
iten, että alkoja la a on suvun ai noa tetraploidi (2n=5 6) ja ettei e kykene ri steytymään diploidien (2n=28) kan a. Hedelmiä aattoi yntyä kohtuulli esti , mutta
iementaimia aatiin yleen ä kehittymään
ko in ähän, mm. U. laevis x parvifolian
kohdalla alle 1~ : a ri teytyk istä.
Town end ( 1975) yritti yhteensä 31 :tä
jala ien ri teyty kombinaatiota joi ta
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Kuva 3. Aasialainen siperianjalava on Yhdysvaltojen j a Kanadan eniten viljeltyjä jalavia, koska se on
sopeutunutääreviin olosuhteisiin, kestää hyvin j alavatauti aja on helpo ti risteytettävis ä muidenj alavien
kanssa. Oklahoman Keyesin , lyhytruohopreerialla sijaitsevan pikkukaupungin, lähes kaikki puut ovat
siperianjalavia. l3.5.1996
Fig. 3. Ulmus pwnila, native to Asia, is one of most frequently planted elms in USA and Canada because
it tolerates harsh conditions, is resistant to Dutch Elm di ease and readily hybridise with other elms.
Almost all trees in the small town of Keyes (Oklahoma, short gra s prairie) belong to U. pumila.

1

21 :n tuloksena hän sai aikaan taimia. Onnistumisprosentti osoittautui riippuvan
mm. siitä, kumpi kantalajeista oli hede-,
kumpi emikasvi. Prosentti oli alhainen
muissa paitsi lehtojalavan ja iperianjalavan välisessä risteymässä. Risteytykset,
joissa kynäjalava oli hede- tai emikasvina,
eivät onnistuneet lainkaan. Kokei ssa itsepölytyksellä saadun siemenen onnistumisprosentti oli erittäin alhainen, korkeimmillaan se oli siperianjalavalla (kuva 3), mutta silläkin ristipölytyksellä saatiin paljon
parempi siementuotos.
Hans (1981) päätyi siihen, että itsekompatibiliteetti on mahdollinen kaikilla hänen tutkimillaan lajeilla (mm. U. americana, U. laevis, U. minor, U. glabra ja U.

pumila). Hänen mukaansa aikaisheteisten
lajien ryhmän isällä ja aikaisemisten lajien ryhmän si ällä risteytyminen olisi mahdollinen, vaikka lajit kuului ivat eri sektioihin.
Mittempergher ja La Porta ( 1991 ) kriti so i at Han in tulok ia. He tekivät laajan,
vuosia ke täneen 11 jala alajin ri teytyskoesarjan ja mm. ka vattivat ri steyty ten
tulok ena aadut iemenet en immäi en
sirkkataimi ai heen yli. It epölyty kokei a he tote ivat it ekompatibiliteetin olevan
mahdolli ta mm. lehtojal aval laja uorij alavalla muttei kynäjalavalla. 76:sta yritety tä risteymäkombinaatio ta 24 epäonnistui ,ja nii tä 13 oli ellai ia,jois a kynäjalava oli toi ena osapuolena. Kynäjala-
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van siitepölyllä pölytettiin onni stuneesti
mm . vuorijalava, mutta yhdenkään laj in
siitepölyll ä ei saatu kynäj alavalle aikaan
elinkykyisiä j älkeläisiä.
Ager j a Guries ( 1982) osoitti vat. ri steytyskokeissaan, että val kojal avan luoti ll a
kynäjalavan siitepölyn itäminen estyy täysin ja muiden lajien suurelta osin. Risteytymi seste ei sii s johdu kromosomaali sesta
yhteensopimattomuudesta, vaan luotin
vääränlaisen siitepölyn itämi stä estävistä
ai neista. Li säksi valkojalavan käyttämi stä
ri steytysjalostuksessa vaikeuttaa aikaanaatujen triploidien hybridi yksilöiden
elinkel vottomuus. Huonon ri steytymi sensä vuoksi Blepharocarpus-sektion jalavat
näyttävät poikkeavan selvästi mui sta jalavista, eivätkä ne ehkä ole keskenäänkään
kovin läheisiä.

Lehtojalavan ja vuorijalavan niinistöja taksonomiasekaannukset
Linnen ( 1753) kuvaamat kolme jalavalajia
ovat amerikkalainen Ulmus americana,
eurooppalainen U. campestris ja aasialainen U. pumila. Mikä li vuorij alava ja lehtoj alava luettaisiin kuuluviksi samaan laj iin
(mihin olisi perusteensa mm . niiden ri steytymisessä), laj in nimenä oli si U. campestris. Yl eensä lehtoj alava j a vuorijalava on
haluttu pitää laj itaso n yksikköinä. Tällöin
nimi U. campestris on hylätty nimenä,
jonka merkitystä ei voi selvittää (nomen
ambiguum; Melvill e 1938), koska sen kuvauksen e lementtei hin sisältyy niin vuori jalava kuin lehtoja lavakin ja koska nimeä
on käytetty ristiriitaise ti . imi tö ääntöjen muututtu a nomen ambiguum -ratkai u
ei tässä tapaukse a enää ole hyväk yttävä, ja Arm trong ja Sell ( 1996) ovat tyypittelemässä U. campestris -nimen siten,
että e tarkoittaa taksonia U. scabra Miller,jota viime aikoina on ylei esti kutsuttu
nimellä U. glabra Hudson sub p. glabra.
Samalla he es ittävät nimen hylkäämi tä
(nomen rejiciendum), mikä o n uu ien nimi tösääntöjen mukaan mahdollista. Vanhassa kiijalli suudes a ja herbaarionäyt-

tei ssä nimeä U. campestris on käytetty
yleisesti , ja on syytä oll a tarkkana sen
tulkinnassa.

Lehtojalava
Ulmus campestris -nimen hylkäämisen
j älkeenki n lehtojalavan tieteellinen nimi
on ongelmallinen ja riippuu mm . käyttäjän
noudattamasta lajikäsitteestä. Suppean lajikäsityksen mukaan lehtojalava jakautuu
Euroopassa muutamaan lajitason yksikköön (mm . Melville 1978). Jalavat Flora
Europaeaan kirjoittanutta Richensiä (mm.
1968, 1977, 1983) seuraten on kuitenkin
melko yleisesti oltu sitä mieltä, että lehtojalavan muuntelua ei ole mahdollistajakaa
ai nakaan lajitason yks ikköihin. Tällöin
laaja-alainen lehtojalava (pienil ehti sten
eurooppalaisten jalavien ryhmä) , j ota kasvaa ainakin Pohjois-Afrikasta Ööl antiin ja
Portugalista ehkä Himalajalle asti (kuva
4), saa tieteelliseksi nimekseen Ulmus miLaaj immin
käytettynä
nor Miller.
(Richens 1977 , 1983) siihen sisältyy myös
"englanninjalava", U. procera Salisb. (U.
minor var. vulgaris (Ai ta n) Richens).
A iaa on setvitty erityisesti Britte in saarilla. Siellä suvun käsittelyä leimasi pitkään kahden brittiläisen jalavaspesialistin,
Melvillen ja Ri chensin , sangen vastakkainen käsitys uvun muunte lu sta ja laj ita. oi ten taksonien määrästä. Brittei n
saarten putkilokasvien laji luettelossa
(Kent 1992) U. procera j a U. plotii on
palautettu Iajitasolle. Melvillenj a Richensi n jälkeen Armstrong ja Sell ovat yhdessä
ryhtyneet elvittämään Britte in aarten jalava otkua mm. käyttäen hyväkseen eri
tutkijoiden aikai emmin keräämiä laajoja
herbaarioainei toja. En immäisessä artikkeli ssaan Arm trong ja Sell ( 1996) esittäät hy än kat auksen jalavien tutkimuksesta ja eri taksonien nimeämi sen historia ta Brittein aarilla. He ilmoittautuvat
suppean Iajikä itteen kannattajiksi j a antavat artikkeli saan ymmärtää että he idän
miele tään alueella kasvaa ainaki n 20 jalavalajia!
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Ulmus mlnor coll.

© The Committee fo r Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo.
Kuva 4. Laajimmin tulkitun lehtojalavan levi nneisyys Euroopa sa Atla Aorae Europaeaen mukaan
(Jalas & Suominen 1976) . Pisteet tarkoittavat alkuperäisiä, puoliksitäytetyt pisteet epävarmasti alkuperäisiäja avoympyrät kotiuruneita tulokkai ta.
Fig. 4. Distribution of Ulmus minorcoll . in Europe (Jalas & Suominen 1976). Dots indicate indigeneous,
half-filled dots uncertai n status and open circ le established aliens.

Vaikka olisildn suppean laj ikäsitteen
kannall a, tuloksia ei voi sellaisenaan oveltaa muualle Eurooppaan jo siitä yy tä,
että missään muuall a jalavia ei ole tutldttu
yhtä suurella innolla eikä nii stä ole kerätty
vastaavanlaisia isoja aineistoja. Perioteii tä pikku lajeista (voikukat, kevätleinikit,
vatukat) jalavapikkul ajit erottaa niiden
helppo ri steytyrninen. Mutta ajatusta ei
pidä tuoreeltaan hylätä ylilyöntinä, vaan
lehtoj alavan ja vuorijal avan muuntelua
olisi kyllä syytä selvittää muuallaki n kuin
Brittein aarilla ja käyttäen Ann tronginja

Sellin ta oin mahdolli imman monia orninai uuk ia (mm. kukkia, hedelmiä, lehtiä,
ok ien korkkiuturni ta ja karvaisu utta,
rungon kaamaa, e amuodo tu ta ja puun
muotoa) ja tietenkin myö moderneja menetelmiä.
Myö Pohjola a on ongelmia, vaikka
lehtojalava on täällä perin harvinainen ja
alkuperäi enä Öölantiin Gotlantiin ja
Tanskaan rajoittunut. Eteläi immässä
manner-Ruotsi aja Tan ka a on paikoin
viljelystä karanneita lehtojaJavia ja kasvulli e ti yntynyttä lehtojala atiheikköä.

SORBIFOLIA 28(1) 1997

11

Kuva 5. Lehtojalavan pikkuhaaroja. Piirrokset Marj a Koistinen.
Fig. 5. Twigs of Ulmus minor. Del. Marja Koi stinen.
a) Gotl and, 1915 K. Johansson (H 1326125); b) Gotl and, 1883 C. Cedercreutz (H 1326111 ); c) Öland,
1910 R. Srem er (S); d) Öland, 1920 K. Johansson (H 1326143e).

Pohjoi mai i ta lehtojalavista on aiemmin
käytetty ylei esti nimeä U. foliacea, myöhemmin U. carpinifolia, ja viime aikoina
täällä on mukinoina siirrytty käyttämään
U. minor -n imeä. Sangen todennäköi esti
Pohjolan lehtojalavat eivät ole amoja
kuin englantilaiset pieni lehtisetjalavat.
K. Johansson selvitti lehtojalavan
muuntelua Gotlanni sa (Johansson 1921 )
ja Öölanni a (Johansson 1922) ja erotti
aarilta laji ta on yksiköitä. Jotkut Johan -

onin yk iköt näyttävät kuuluvan lehto- ja
vuorijalavan ri teymään. Hän myös totesi
Öölannin ja Gotlannin lehtojalavien poikkeavan hieman toi i taan (kuvat 5a-d).
Mm. korkkiutuminen oli yleisempää Gotlannissa kuin Öölannissa. Johanssonin keräämän melko uuren pääa iassa Tukholmassa olevan herbaarioainei ston ja täydentä ien kenttätöiden perusteella saattaii olla mahdolli uus aarten jalavien yksityi skohtai empaankin käsittelyyn.

12
Vuorijalava
Lindquist ( 1930, 1932) selvitti perusteellisesti vuorija1avan muuntelua koko Pohjolassa ja päätyi jakamaan vuorija1avan täällä kahdeksi muunnokseksi , var. montana
ja var. scabra. Hylander (1945 , 1966) käsitteli ne alalajitasolla tulkiten var. scabran U. glabran nimiroduksi (Hylander
1966). Tämän jälkeen subsp. montana on
kulkenut skandinaavisissa kasvioissa pohjoisena rotuna (mm . Jonsell & Jonsell
1994, Ö. Nil sson 1986, Nordhagen 1970,
Mossberg ym. 1992). Merkittävä poikkeus
on Elven (1994),jonka käsityksen mukaan
tällaista taksoni a ei voida erottaa.
Lindqui stin (1930, 1932) mukaan pohjoinen vuorijalavarotu kasvaa myös Brittei n saarten pohjoi sosissa. Taksonia ei kuitenkaan ole kovin paljon käsitelty Brittein
saarten runsaassa jalavakirjallisuudessa
(esim. Richens 1983). IsolehtistenjaJavien
ryhmä on yleensäkin aiheuttanut Brittein
saarilla vähemmän keskustelua kuin lehtojaJavaryhmä. Ann trong & Sell ( 1996)
erottavat pohjoisen vuorijalavan lajitasolla ja pitävät sitä ehkä "puhtaimpana" Brittein saarten jaJavataksonei sta.
Hudson (1762) kuvasi Ulmus glabran
tieteelle uutena lajina Englannista. Stokesin (1787) kuvaama U. montana on U.
glabra -nimen myöhempi laiton toisinto.
Millerin ( 1768) kuvaama U. scabra on
yleensä tulkittu U. glabran synonyymiksi,
toisin sanoen suppeasti tu lkittu U. glabra
tarkoittaa eteläistä vuorijaJavarotua. Pohjoisen rodun nimen pohjaksi ei kelpaa Stokesin laiton U. montana. Näyttää siltä, että
pohj aksi ei kelpaa myöskään Lindqvistin
U. glabra var. montana, jolloin pohjoisen
rodun nimi aJalajitasolla on subsp. montana Hylander (mm . Kent 1992).
Armstrong ja Se II ( 1996) kuitenkin toteavat yksikantaan, että Hudsonin U. glabra tarkoittaakin pohjoista vuorijalavataksonia. Hudsonin (1762) ku vaus on lyhyt
"Ulmus foliis oblongo-ovatis duplicatoserratis basi incequalibus, cortice glabro",
eikä siitä sinänsä selviä kummasta rodusta
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on kyse, joskin se kuulostaa paremmin
sopivan pohj oiseen kuin eteläiseen vuorijalavarotuun. Mikäli Armstrong ja Sell
ovat oikeassa, tä tä seuraa, että pohj oinen
rotu on U. glabran nimirotu subsp. glab ra
ja eteläi en vuorijalavarodun tieteellinen
nimi aJalajitasolla on Ulmus glabra subsp.
scabra (Miller) Dostal. Yksi nimistäsotku
li sää Pohjoismaiden flooraan!
Mikä sitten on tämän pohjoisen jaJavan
taksonominen arvo? Pohdin asiaa kirjoittaessani jalavan suvun käsittelyn tekeill ä
olevaan pohjoimaiseen kasvioon Flora
ordicaan. Flora ordicassa käytettävän
muunnoksen ja aJalajin määritelmän mukaan muunnostaso ei tullut kyseeseen,
vaan valittavi na olivat aJalaji tai sitten ei
mitään taksonomista käsittelyä. Empimisenj älkeen päädyin käsittelemään v·uorijalavan Pohjolas a kahtena alalaji na. Tässä
käytän niistä nimiä pohj anvuorij alava ja
etelänvuorijalava.
Sel vimmillään alalajit erottaa sangen
helposti toisistaan, mutta ongelmia aiheuttaa niiden laaja yhtei nen, sympatrinen
alue, missä sekapopulaatiotja erilaiset välimuotoiset puut ovat tavallisia. VuorijaJavia on jo vuo isatojen ajan istutettu eri
puolille Pohjolaa, myös lajin luontaisen
alueen ulkopuolelle, ja kumpaakin alalajia
on Ii ätty taimistoissa, missä nii tä ei ole
pidetty erillään. Tätäkin kautta on tapahtunut rotujen rajan härnärtymistä. Siis pohjanvuorij alava ei ole kovin hyvä taksoni,
mutta halusin nostaa esiin vuorijalavamme luontaisen muuntelun siinä viljeltyjen
jaJavalajikkeiden tulvas a, missä vähäisilleki n ka vumuotopoikkeamille ja eri laisi lle risteytystuotteille annetaan nimiä, jo kus jopa lajita oll a.
Pohj anvuorijalava jää matalammaksi
puuk i kuin etelänvuorijalava. Latvus on
leveä iellä, mi sä on tilaa kasvaa, ja oksat
ovat melko vaakasuorassa, kärji tä ehkä
hieman alastaipuneita (kuva 6). Pohjanvuorijalavan kaarnaa anotaan paksummaksi kuin etelän uorijalavan. Ok at kaljuuntu at aikai emrnin jo toisena tai kolmantena uonna. Lehdet ovat paksumpia
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Kuva. 6. Pohjanvuorij alavan latvus on leveä ja lehdet kapeita. Norja, Sör
Tröndelag, Midtre Gaudal
17.8 . 1994 .
Fig. 6. Trees of the northem race of Ulmus g/abra
have a broad canopy and
narrow leaves. Norway,
Sör Tröndelag, Midtre
Gaudal 1994.

ja kapeampia (kuva 7a), eikä niiden kärkiosassa ole liuskamaisia hampaita kuten
eteJäjsellä rodulla (kuva 7b-d). Lehtilaidan hampaat ovat tylpempi ä, sekundaarihampaita on vain yksi tai kaksi, kun niitä
etelänvuorijalavalla on yleisesti kolme taj
neljä . Tyypillisimillään pohjanvuorijalava
on helposti tunnettavissa. Sen saattaa sekottaa pui stojalavaan,jonka lehdet kuitenkjn ovat ohuita sekä yleensä pitkäruoti sempia ja ileämpiä.
Pohj anvuorij alavaa kasvaa Brittein
saarten pohjoisos issa Keski- orjassa, Ete-

lä- orjan vuonojen perukoiden laaksoi ssa
ja Ruotsissa TaaJajnmaalta Ångermanlantiin ja Å elen Lappiin , hyvin harvinajsena
etelämpänäkin (kartta Lindqui st 1932:
21 ). Sen arvell aan levi nneen Skandinav iaan lännestä Brittein saari lta. Pohjoi sin
luontainen kasvupaikka sijaitsee Norjassa
ordlandin Beiami ssa. Beiamin jalavan
jälkeJäjskJoonia kasvatetaan Islannissa
melko yleisesti koristepuuna. Eteläisimmät kasvu paikat sijait evat Etelä-Ruotsin
ylänköalueill a. Viljeltynä pohj anvuorijalavaa on monin paikoin orjan ja Ruotsin

14
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Kuva 7. Vuorijalavan pikkuhaaroja. a) pohjanvuorij alava, b--d) etelän uorijalava. Piirrok et Marja
Koisti nen.
Fig. 7. Twigs of Ulmus glabra . a) northem race, b--d) southem race. Del. Marja Koistinen.
a) Sör Tröndelag, Midtre Gaudal 1994 P. Uotila 40389a (H 1684110); b) V, Raisio 1938 A. V. Auer (H
295031); c) V, Tammisaari (Bromarv) 1951 G. Marklund (H 2950 17); d) Up1, Häbo, 1994 P. Uotila
40496d (H 1684007) .
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Ulrnus glabra

© The Commi ttee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo.
Ku va 8. Yuorijalavan lev inneisyys Euroopa a Atla Florae Europaeaen mukaan (Ja las & Suominen
1976). Etelän- ja pohj anvuorijalavaa ei ole eroterru . Merkkien elitykset kuvassa 4.
Fig. 8. Di stribution of Ulmus glabra in Europe (Jalas & Suominen 1976). For the ymbols, see Fig. 4.

ke kio i sa j a Suomes akin a inakin Oulu sa j a Vaa a sa.
Etelänvuorijalavaa kasvaa koko Euroopas a a iva n pohjoi simpia o ia lukuunottamatta (ku va 8). Tanska n puut, samoin pääo a Ruots in eteläos ien ja Norjan ete läosie n a lankoa lueiden puista, kuuluvat tähän
rotuun. Myös Suomen alkuperäi e t vuorijalavat kuu lu vat iihen,joskin muuta mi a
pui s a on pohjanvuorijalavan piirte itä.
Skandinav iaan rotu on levinnyt e te lä tä j a
e hkä kaakosta.
Vuorijalavan popul aatioide n välinen
muunte lu e i e lity pe lkä tään etelän- ja

pohjanvuorijalavan e rottami e li a. Populaatioiden väl inen muuntelu on muutoinkin melko huomattavaa. Jo han son ( 1922)
kiinnitti huomi ota gotlantil a i e n vuorij a laan öölanti lai ta pyöreämpiin le htiin. Gotlanni ta löytyi li säk i poikkeavia puita,
joiden hedelmä oli iemenen kohdalta karvainen, kute n kaakkoi seurooppalai sell a
laji ll a V. elliptica. Li äk i puistoihimme
on tuotu myö ke kieurooppala isia vuorija lehtojalava-alkupe riä j a vuori- ja lehtoj a lavan ri steymäklooneja (V. X hollandica), jotka ovat ri steytyneet täällä ja joskus
kara nneet luo ntoo n.
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Jalavan levinneisyyshistoria ja jääkauden
jälkeiset ilmaston vaihtelut
Mirjami Tolonen

Tolonen, M. 1997: Jalavan levinnei syyshistoria ja jääkauden jälkeiset ilmaston vaihtelut. (The history of elm (U imus) in Finland.) - Sorbifolia 28( 1): 17-22. ISS
0359-3568
Elms arrived in Finland in the early stage of post-glacial recolonization. By the warm
Atlantic Period (8 000-5 000 years ago) they had become the commonest or econd
commonest of the noble deciduous trees over the coastal area and Lake District of
Finland . European white elm (Ulmus laevis) was the first elm to arrive about 9 000
years ago from the south-east over the Kareli an lsthmus, the wych-elm (U. glabra)
arrived so mewhat later from the west. The initial expansion of Ulmus was a response
to climatic amelioration. This response continued in the north until 6 000 years ago
when a stab le situation was apparentl y reac hed. Subsequently, the so-called "elm
decline" occurred, so that by 4 000 years ago the population of elms had decreased al l
over Europe. Several hypothe es have been presented to explain this decline. The rapid
disappearance of West-Eu ropean elm in the pollen records c. 5 000 years ago may be
partly attributable to beetle-bome Dutch Elm Disease, but also to selective pollarding
and other activities of eolithic man.ln orth-East Europe the migration of orwegian
spruce (Picea abies) coincided with the elm decline. The accelerated spread of podsolic
soi ls may also have caused changes in the distribution of elms. Climatic changes
unfavourable to elm , competitive exclu ion by the later arrival of other tree species as
well as various anthropogenic disturbances are considered a the mai n reasons for
decline of the elms.

Mirjami Tolonen, Ekologian ja systematiikan laitos, PL 7, 000 / 4 Helsingin yliopisto.

Molemmat alkuperäiset jalavalajimme,
vuorijalava j a kynäjalava, ovat komeimpia
lehtipuitamme. e olivat jääkauden jälkei sellä lämpökaudella (8 000-5 000
vuotta itten) Suomen ylei impiä jalopuita. Metsiköinä niitä ei juuri enää tapaa,
ainoa taan yk ittäisinä sekapuina lehdoi -

a.
Vuorijalava ( Ulmus glabra; kuva 1) on
ylei in Ahvenanmaalla ja Lounai -Suomen aari to a harvinai empi Etelä-Suomen lehtoke kuksissa. Sen parhaat ka vupaikat, viljavat, usein kalkkipitoi set lehtoniityt ko teat puronvar ilehdot, kallionalu - ym. lehdot ekä rehevät aniai - ja
lehtokor et on ajat sitten raivattu ja tuhot-

tu . Yk ittäi et Hämeen , Pohjois-Savon ja
alkuperäisesiintymät
Pohjois- Karj alan
o at jäänteitä ilmastokau ilta, jolloin ihminen ei vielä ollut kaventanut puun elinmahdolli uuk ia.
Toinen jala alajimme, kynäjalava (Ulmus laevis) on vuorijalavaa harvinaisempi . Sen aluekin on suppeampi. Puu kasvaa
alkuperäi enä paikoin Etelä-S uomessa
Suomenlahden tuntumassa ja Kokemäenjoen vesi tön alueella Karku sta Hämeenlinnaan ja Luopioi iin. Se on tyypillinen
rantapuu joka ietää hyvin tulvaa. Kynäjala a ka aa manterei e n ilma ton puuna
Skandina ia a ai n Öölannin saarella,
mi ä on Ruot in uurimpiin kuuluva leh-
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timetsä. Si ellä ovat edustettuina kaikki
pohjoiset leht ipuut pyökkiä lukuunottamatta, ja tällainen oli tilan ne jo muinaismetsässä 5 000 vuotta sitten. Ja lava t kasvavat yhdessä saam en, tammen, vaahteran
jne. kanssa sekametsissä tuorei ll aja ravinteikkailla maill a. Nykyisin jalavat harvoin
vallitsevat primaarimetsissä mi ssään Keski-Euroopassa tai Brittein saari ll a, vaikka
sekundaari metsiköt voivat olla melkein
yhtä ainoaa jalavakloonia (populaatioita).
Jalavan suvun edustajia on kasvanut eri
puolilla Eurooppaa kaikkina Pleistoseen iajan jääkausien välisinä lauhkei na interg lasiaaliaikoina. Jalavat ovat yleisesti olleet tammivaltaisten jalopuumetsien osakkaita. Tätä on melko yksityiskohtaisesti
voitu selv ite ll ä siitepölylöydösten li säksi
mm. eri kerrostumista löyty ne istä lehtien,
hedelmien ja puuaineksen jäännöksistä
(esim. Lang 1994).
Jalavia kasvoi maassamme ai na Pohjois-Pohjanmaata, Peräpohjolaa ja luultavasti Lappia myöten viimei stä j äätiköitymistä edeltänee llä, nykyaikaa lämpimämmällä interglasiaaliajall a eli Eem-kaudella
( 100 000-120 000 vuotta sitten) tai sitä
ennen. Seuralaisina niillä oli mm. pähkinäpensasta ( Corylus), valkopyökkiä ( Carpinus), orjanlaakeria (llex), mi steli ä (Viscum), murattia (Hedera) j a kuningassaniaista (Osmunda); nämä kertovat selvästi suotuisammasta ilmastosta (lämpimät kesät, leudot tal vet) (Eriksson 1993).
Viimeisen jäätiköitymisen ajalta j alavan
siitepölyä on löytynyt Kreikasta ja Italiasta interstadiaalikerrostumista Uäätiköitymistä keskeyttänyt aika, joka on ollut Jijan
lyhyt tai kylmä interglasiaali vaihetta vastaavan kerrosruman syntymisell e), jotka
ajoittuvat noin 40 000-35 000 vuoden
taakse.
Interglas iaali ajalle, jota nyt e lämme eli
jalavien
Holoseeni-kaudelle
laadittu
"vaellusmall i", joka perustuu laajoihin siitepölyaineistoihjn ja laj in nykylevintään
(Huntley ja Birk 1983) osoittaa, että refugioita eli turvapaikkoja on Pohjoi s- ja Keski-Euroopan laaji mman jäätiköitymisen
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aikana ollut todennäköisesti useita: Balkanilla, eteläisillä Alpeilla, Etelä-Ranskassa, Venäjällä (ehkä Etelä-Uralilla), ja
myös Brittein aarten lounaisosissa tai lähi alueilla. Vuorijalava on nykylajeista todennäköisin laji, jonka refugio on ollut
Brittein saarten läheisyydessä, kun taas
kynäjalava itäeurooppalaisena ja mantereisena puuna on elänyt Venäjällä. Balkanin - Välimeren ympäristön turvapaikat
kuulunevat lehtojalavalle.
Euroopassa jalavan siitepölyjä on löydetty kaikkialtajään peitosta vapautunei lta al ueilta eloperäi i tä kerroksista, jotka
ajoittuvat myöhäisjääkauteen eli aikaan
yli 10 000 vuotta itten. Tuohon a ikaan
j alavaa oli jo run aasti Kaakkois-Euroopan metsissä ja se levisi nopeasti pohjoiseen ja länteen, pohjoisessa aina Itämeren
rantamille saakka. Yleisen käsityksen mukaan kynäjalava vaelsi ensin Baltian alueelle (Thomson 1942, Stockmarr 1970) ja
sitten Suomeen (e im. Sauramo 1942) ;
vuorijal ava levisi lännestä vasta myöhemmin.
Aluksi levintä oli nopeaa, alueen reunan
eteneminen jopa 1 km/v. Myöhemmin
kuin 8 500 vuotta itten eteneminen oli
yleensä 100-200 m vuodessa (Länsi- orja sa paikoin 500 m/v). Jalavien levinnän
alku vaihe jääkauden jälkeisen ajan alu sa
johtui varma ti ilmaston paranemi esta,
vaikka nopea aellus pohjoiseen ihmetyttää. Levintää jatkui parituhatta uona eli
noin vuoteen 6 000 ennen nykyaikaa jolloin luonnossa oli saavutettu ilmeisen vakaa k.Jijmaksivaihe.

Jalavalajien erottaminen fossiilisista
slitepölyistä
Jalavien siitepölyt o at " keskisuuria' (läpimitaltaan 25-36 mikrometriä), 4- tai 5tai joskus 6-ituaukkoi ia. Säilyvä olu einä (ek iini) on pak uja karkearakenteinen
ja iitepölyt ovat ylipäätään hyvin säilyviä
ja verraten hy in tuulen mukana leviäviä.
Vaikka jala ien iitepölytuotto on kohtalaisen suuri, näyttää iltä, että jo noin 2 %
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Kuva 1. Tuulipölytteisten kasvien, kuten vuorij alavan, soi hinj ajärviin kerrostunut siitepöly kenoo
kasvillisuuden kehityksen va iheista.- Valokuva
Pentti Alanko.
Fig. 1. Pollen records of wind-pollinated plants,
such as elms, reflect the history of local vegetation. - Photograph Penni Alanko.

pölyosuu puide n kokonaispölysateesta
vastaa paikalli sta j alavaesiintymää. Kymmenen prosentin ta i sitä suurempi pö lyosuu s on alue ill a, mi sä jalavat ovat huomattavia osakkaita metsäpuu stossa.
Rutiininomai issasiitepölytutkimuksisa j alava n iitepölyjä ei määritetä laji n
tarkkuudell a. Sama koskee muutamia
muitakin puu vartisia me ill ä usealajisia sukuj a. Morfologisten piirte iden, itu aukkojen lukumäärän j a pölyhiukkasen koon perusteell a kynäjalavan ja vuorij alavan iitepölyt voidaan erottaa tietyll ä varmuudell a
toisistaan til as tolli sesti riittävästä aineistosta (Stockmarr 1970, 1974, Tolonen
1980a). Mei ll ä tämä erottaminen on mahdolli sta, koska lajeja on vain kaksi j a ne
kuuluvat selvästi eri ryhmjin . Jo Balti an
mais a, Ruotsin Itämeren saari ll a ja Tan kassa astuu ku vaan mukaan lehtoja lava
(Ulmus minor) j a Län i-Euroopassa englan ninj alava ( U. procera), j otka voivat risteytyä vuorij alavan kans a. God win
( 1975) pi tää kolmea j alavalaj ia, vuo rij alavaa, lehtojalavaa j a englanninj alavaa alku-

perili sinä Brittein saarilla, mutta risteytymi set j a istutuk et ovat vaikeuttaneet suvun taksonomi an j a lev innei syyden selvittämi stä, e ikä siitepö lymäärityksistäkään
ole apua.
Lammin kirkonkylän Lamminj ärven
pohj asedimenteistä tutkitoissa lämpökauden näytteissä oli erittäin runsas jalojen
lehtipuiden pöl ystö (Tol onen 1980b) (kuva 2). Jalavan siitepölyjen osuus oli varhaisissa postglasiaal ikerroksissa noin 12 %, aikavälill ä 8 000-5 000 vuotta sitten
4-5 %, lyhytaikaisesti jopa 6-8 %, j a se
vähenty i väh ite llen lämpökauden lopulla.
Siitepöl yjen mittaukset ja vertaam inen
nykyiseen aine istoon osoitti selvästi , että
kynäjalava saapui ensi n alueelle ja vasta
vähän myö hemmin vuorijal ava, joka lämpökauden alusta lähti en o li va ltalaji.

Kasvillisuuden luontainen kehitys
Suomessa

Varhaislämpökauden metsien vaiheet
Viimeisen jääkauden katsotaan Lu oteisEuroopassa päättyneen 10 000 vuotta itten jolloin jäätikkö alkoi lopulli sesti vetäytyä Salpausseliltä. Jääkauden jälkeinen
aika voidaan jakaa ilmaston ripeän lämpenemi en ja eliöiden nopean vaelluksen
luonnehtimaan esi lämpökauteen, ilmastollisen optimi n ja ka villi suuden vakiintuneisuuden aikaan sekä taantuvan kehityksen eli ilmaston huononemi en aikaan.
Kas illi suuden alku vaihe j ääkauden j älkeen määräytyy en nen muuta kasvil ajien
tulojärjestyksen perusteella, sii s sen mukaan , mikä laji ehti ensin . ilma to on ollut
kuitenkin tärkein tekijä metsien hi storiassa. Ilma ton läm metessä pioneerivaihetta
seura i metsittyminen.
Ka villisuuden kehityksen pääsuuntaiivat on vo itu hahmotell a e1i biol ogisin
menetelmin , tärkeimpänä niistä siitepölyanaJyysi. Siitepölydiagrammeissa voidaan
erottaa neljä eri päävaihetta, en mukaan
mitkä siitepölytyypit vallitsevat puiden
siitepölystössä. ämä vaiheet ovat meill ä
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PinusBetula

Picea

BetulaAlnusQuercetum
Mixtum

Pinus
Betula
Kuva 2. Lamminjärven siitepölyd iagrammi. Diagrammis a on esitetty ylei impien puiden iitepölyjen
(vasemmalta luki en: kuusi, mänty, koivut, lepät, pähkinäpen asjajalava) vuotuiset laskeumatpinta-alayksikköä kohden. Syvyydet vasemmassa reunassa ovat senttimetreinä liejun pinnasta. Diagrammi on
siinä havaittavien vaihteluiden perusteella jaettu paikalli iin siitepölyvyöhykkei iin (Z). Vyöhykeraja
Betula-Alnus-Quercetum Mixtum 1 Pinus 430 cm yvyydellä tarkoittaa mm. leppien ja jalavien
yleistymistä noin 8 000 vuorta sitten; vyöhykeraja Picea 1 Berula-Ainus-Quercetum Mixtum 200-230
cm syvyydellä tarkoittaa kuusen yleistymistäjajalojen lehtipuiden taantumi ta noin 5 000-4 500 vuorta
sitten.
Fig. 2. Annual deposition oftree pollen types in Lake Lamminjärvi , southem Finland.

koivuvaihe ja mäntyvaihe (esi lämpökaui), lehtipuuvaltaisten sekarnet ien vaihe
(lämpökausi) ja havumetsien vaihe (lämpökauden jälkeinen aika).
Koivut ja haapa tulivat ensimmäisinä
puina jääkauden jälkeen. Salpausselkien
etumaasto a Kaakkois-Suomessa ja eteläi ellä rannikolla koivuvaihe päättyi noin
9 000 vuotta itten, jolloin mänty aapui.
Likimain amoihin aikoihin saapuivat
myös jalava j a pähkinäpensa . On toden-

näköi tä, että pähkinäpen a aapui meren
yli etelä täja länne tä · en fo siili ia pähkinäitä on löydetty ennen muuta Lounai Suomen oista. Jalava, ilmei e ti kynäjalava tuli Karj alan kannak en kautta, ja
Ii äk i e aapui varhain myö eteläi elle
rannikolle. äiden puiden run ai n e iintyminen alkoi a ta 000 uotta irten, i ämaa a ähän myöhemmin, yhde ä tervalepän ( aapui rannikolle noin 8 500
vuotta sitten) ja puoli uo ituhatta myö-
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hemmin lehmuksen kan ssa. Vesistöjen vedenpinna n aleneminen palj as ti kynäjalavalle samo inkuin tervalepälle hede lmäl lisiä ranta lietteikköj ä kasv ualu staksi; ekologisesti samanl aisia kasv upaikkoja kynäjalava rakas taa nykyäänkin Keski -Euroopan j okivarsilla tervalepän ja saamen seuralaisena.
Tyypilli stä koko varhais lämpö kaudelle
o li , että kasvillisuuden yleinen luonne ol i
vielä vaki intumaton . Kasvillisuuden kehitystä on verrattu vaikkapa kuloal uesukkessioon j ättimäisessä mittakaavassa.
Metsien luonteen vaihte lu pohj autui lähinnä puulaj ien erilaiseen vaellu snopeuteen.
Esi lämpökauden lopull a ilmasto oli todennäköisesti hi eman nykyistä lämpimämpää
ja kuivempaa.
Keski-S uomeen, ai naki n nykyesiintymiensä seuduill e saakka jalavat levis ivät
nopeasti; vaellu snopeus seuras i sam aa
mallia kuin muualla Euroopassa. Ainakin
vuorij alava ja todennäköisesti myös kynäjalava yhdessä pähkinäpensaan kanssa
kasvoiva t Keuruu n-S aarij ärven seuduill a
lehtomaisissa metsissä (esim . Koivu la ym.
1994). Yksityiskohtaista tietoajalojen lehtipuiden muinaisista pohjoisrajoi sta Suomessa ei o le, mutta Vasari n ( 1978) mukaa n ainakaan Kuusamossa saakkajalavia
ei ole ka vanut.

Lehtipuuvaltaisten sekametsien vaihe
Siitepölydiagrammeissa sangen yhdenmukaisesti erottuva lehtipuiden luonnehtima vaihe (koivu-leppä-ja lot lehtipuut) ilmeisesti merkit ee vakiintuneisuuden aikaa met äka villi suuden hi toriassa. Se alkoi , kuten edell ä todettiin noin 8 000 vuotta sitten ja kesti 3 000 vuotta. Jalavia oli
yleisesti 4-5 % kaikkien puiden pölystö tä, joskus Etelä-Hämeen lehtokeskuksen
alueel lajopa 8 %. Ruotsin puolellajalavia
on kasvanut yhdessä pähkinäpensaan
kanssa yle isesti lämpökaudella 6 5003 500 vuotta sitten Pohjoi - orrlannis a
saakka, mi sä pähkinäpe nsasta vieläkin
e iintyy reliktinä (Segerström 1990).

Kauden päättymi stä ilmentää ennen
muutajalojen lehtipuiden tuntu va väheneminen ja männyn muuttuminen metsien
valtapuuksi. Suomessa lämpökauden päättymistä ilmentää myös kuuse n ilmaantuminen ja yleistymi nen metsäpuuksi. Jalojen lehtipuiden taantuminen oli varsin vähittäistä, etenkin maaperälli sesti suotui silla paikoilla. Toisaalta kuusen leviäminen
alkoi idästä jo lämpökaudella noin 5 5005 000 vuotta sitten, j a noin 2 000 vuotta
myöhemmi n se vasta saavutti VarsinaisSuomen rannikon (K. Tol onen 1983).
Kuu en leviäminen liittyy ilmaston alkaneeseen huononemi seen. Se päätti sii s
metsien kliimaksivaiheen ja kehitys alkoi
taantua . Metsäala väheni myös kiih tyneen
soistumisen takia.

Jalavan taantuminen
Kl iimaksivaihetta seurasi jalavan taantuminen , niin että noin 4 000 vuotta sitten
jalavan si itepölyarvot oli vat alhaiset koko
Euroopassa. Lev inneisyysal ueen pirstoutuminen jatkui edelleen seuraavina vuosituhansi na.
Tä tä metsähistorialli esta muutoksesta
on kirjoitettu paljon, ja syitä pohdittu jo
vuo ikymmeniä. Yleen ä sitä pidetään hyvin amanaikai sena tapahtumana läpi Läni- ja Ke ki-Euroopan. Tarkat ajoitukset
kuitenkin ovat osoittaneet, että Pohj ois- ja
Luote is-Euroopassa jalavien romahdus tapahtui 5 500-5 000 vuotta sitten. Kaakkois-Euroopas a e alkoi l 500 vuotta aikaisemmin edeten sieltä seuraavan vuosituhannen aikana Ke ki-Euroopan vuoristojen ympärillä. Kaakkois-Euroopassa jaJa vien taantumiseen liittyy li säksi samanaikainen tammen ja lehmuksen väheneminen , amalla kun valkopyökki, pyökki ja
jalokuusi Ii ääntyivät. Samanlainen oli tilanne Keski-Euroopan vuori toi ssa. Pohjois-Euroopa a kuitenkin jalavat taantuivat lähes yksi n, mui sta tammisekametsän
laj ei ta riippumatta . Tavalli sesti vain valoa vaati at koivut ja lepät osoittavat liääntymi tä.
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Jalavien taantumiselle on esitetty ainakin neljä eri syytä: 1) kilpailu tuloj ärjestyksessä myöhempien puiden kanssa, 2)
ilmaston muuttuminen epäsuotuisaksi jalav ille, 3) ihmisen toimet ja 4) nopeasti
levinnyt sienitauti (Iversen 1973, Godwin
1975, Rackham 1980).
Holl anninj alavatautia aiheuttava kotelosieni Ceratocystis ulmi on histori allisella ajalla useaan otteeseen levinnyt mantokuoriaisten (Scolytus spp.) levittämänä
Euroopassa uskomattoman nopeasti (500
m - 4 km vuosivauhtia). Sienitaudill a ei
kuitenkaan yksin voida selittää koko jalavien levinneisyysalueen metsämuutoksia.
eoliittinen maanviljelyskulttuuri li sääntyvine raivauksineen ja karj anhoitoineen
on yleisesti vähentänyt mets iä, jaloj a lehtipuita ennen muita. Jalavien oks ia käytettiin run saasti lehdesten tekoon. Useimmissa Brittein saarilta, Pohj ois-S aksasta ja
Pohjois-Puolasta tehdyissä siitepölydiagrammeissa on erotettavissa useita jalavien siitepölyosuuksien vähenemisiä, ensimmäiset neoliittisell a ajall a 5 000 vuotta
sitten, nuorimmat ajoittuen pronss ikauteen ja rautakauteen. Lehdesten keruu , sienitauti ja raivaukset tuntuvat lu ontevilta
tulkinnoilta, varsinkin, kun usein taantumista seuraa jonkinasteinen lyhytaikainen
elpyminen.
Myös Etelä-Suomessa ihminen on jo
vuosituhansia muuttanut metsäluontoa.
Varhaisimmat raivausten merkit ovat
suunnilleen 5 000 vuoden takaa. Maanviljelyn ensi todisteet ovat Varsinais-Suomesta kivikauden lopulta Kiukaisten kulttuurin ajalta n. 3 600-3 200 vuotta sitten.
Sieltä maanviljelyyn liittyvä kaskeaminen
ja laiduntaminen levisi vähitellen sisämaahan Härnee een.
Meillä Suomes ajaJavien väheneminen
yhdessä muidenjalojen lehtipuiden kanssa
on 3 000 vuotta pitkän aja njakson aikana
tapahtunu t vähittäinen ilmiö lämpökauden
lopulta lähtien; samal la kuusen vo ittokulkujatkui ja maaperä uuttuij a happamoitu i.
Onkin arveltu, että jalavien nykyinen poh-
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joisraj a ei mei ll ä ole ilmaston, vaan maaperän sanelema. Ei olekaan ihme, että levinneisyytensä äärialueilla jalavien alkuperäiset esiintymät ovat ajat sitten pirstoutuneet vähäisiksi jäänteiksi.
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Viron historiallisista puutarhoista
Ain Järve ja Kersti Lootus
Englanninkielisestä esitelmästä "Situation in Hi storic Garde ns in Estoni a"
lyhennelmän laatinut Anne Mäkynen .

Järve, A. & Loorus, K. (lyhen ne! mä A. Mäkynen) 1997: Viron hi stori allisista puutarhoista. (S ituation in Hi storic Gardens in Estonia.)- Sorbifolia 28(1):23-28. ISSN
0359-3568
There are still about 1 000 country estates in Estonia. Ofthe 500 better preserved estates
100 are architectural monuments and 300 are under a nature conservati on order. The
most impon ant regions, where one third of the pre erved areas are located are: Tallinn
and its surroundin gs, Tartu and Emajögi, Rapla-Juuru, Haapsa lu and the foot of the
Pandi vere Height . Most of thecountry estates have parks, many of them founded as
early as in the beginning of the 18th century. Of especial dendrological interest are
Kadri org, Toila-Oru , Luua, Raad i, Räpina, Öisu, Kaarepera and Tihemetsa.
Ain Järve, Kadrioru Pargi VE, Mäeka/da 3, EE0090 Tallinn . Kersti Lootus, Keskiinna
Haljastuseja Linnakujunduse Osakond, Nunne 18, EEOOOJ Tallinn.
Anne Mäkyn en, Vantaan yleiskaavaosasro, Kielotie 28, 01300 Van taa.
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Virossa, jonka pinta-ala on 450 000 km
on kaikkiaan ollut useita tuhansia maaseutukartanoita. Usein ne sij aitsivat vain
muutaman ki lometrin päässä toisistaan.
Tällä he tke llä on j älje ll ä mn saat 1 000
kartanoa. oin 500 kartanoa on vähän paremmin säilynyt - niistä JOO on arvokkaita rakenn ussuojelukohteita j a noin 300
luonnonsuoje lukohte ita. Kartanopui stojen
pinta-ala on keskimäärin vii i hehtaaria,
mutta muutamien kartanoiden luonno npuistot ovat yli 100 hehtaarin uurui sia.
Kartanot sijoittuvat epätasaise ti eri
puolille maata. Vanhemmat j a hienostuneemmat kokonai suudet sij ait evat Pohjois-Virossa. iiden nousu peru stuu hyviin yhteyks iin Tanskaan, Ru ot iinj a Saksaan. U e immat Etelä- Viron kartanoista
ovat vanhojen hi stori all isten palatsien j äljitelmiä va ta viime vuosi adan jälkipuoli skolta. iiden rakentamj seen vaik utti
merkittävä ti Pietarin rautatien rakentami-

nen, mikä toi Baltian maihin runsaasti kesävieraita.
Vanhan a utuksen alueill a myös kartanoiden arkki tehtuuri on arvokkampaa.
Rakennussuojelukohteet keskittyvät muutamaan al uee een. Tallinnan läheisyydessä on useita upeita kartanoita, toinen keskittymä on Tarton ja Emajoen läheisyydessä. Huomion ansaitsevat myös Rapl aJuuru Haap alu ekä alue Pandi veren
ylängön juurella. äill ä alueill a ij aitsee
kolma o a suojellui sta kohteista. Samoi ll e
euduille ke kittyvät myös Viron hedelmälli simmät vi lje lymaat. Hyvän maan ja
rakentam iseen käytettävien voimavaroj en
yhteys on ilmeinen. Erityisesti kartanot
ke kittyvät lähdealueille jajokie n varsille.
Viron puutarhakulttuuri on vanha.
1600-luvunj älkipuoli skolta alkaen rikkaat
tallinnalaiset alkoivat rakentaa pieruä kesänviettopaikkoja kaupungista ulos johtavien valtateiden varsille. Tallinnan lähei-
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syydessä tällaisia "kesäresidenssejä" oli
yli 40. Suuren pohjan sodan aikana useimmat niistä tuhottiin. Kadriorgin puistossa
sijaitseva H. v. Drentelnin kesäasunto,jota
nykyi sin kutsutaan Pietari Suuren taloksi ,
oli yksi harvoja suhteellisen hyvin säilyneitä rakennuksia.
1700-luvulla aletti in rakentaa puutarhaja kaikkien maatilojen ympärille. Aluksi
ne olivat hyvin yksinkertaisia, neliön
muotoisia kehitelmiä Iinnoituslen sisäpihasta. Ajan kuluessa kartanorakennuksen
eteen kasvoi pieni puuryhmä. Myöhemmin alettiin istuttaa puita myös pihateiden
varteen ja kartanon taakse kasvoi muurien
ympäröimä neliön muotoinen puutarha.
Puut istutettiin riveihin muurin viereen.
Puutarha jaettiin käytävin pienempiin neliöihin. Hyvin vaikuttava esimerkki tältä
ajalta on Maardun kartano.
1720-30-luvuilla maan vaurastuminen
toi mukanaan muutoksen sekä puistojen
kokoon että suunnitteluun. Muutamien
suurimpien kartanoiden ympäristö suunniteltiin barokin peri aatteiden mukaan muotopuistoksi. Esimerkkinä tältä ajalta on
Saaren puisto (1730). Sen sisäänkäynti ä
reunustivat ajalle tyypillisesti sivurakennukset Päärakennuksen edessä oli puiden
reunustama ovaalin muodostava sisääntulotie. Vähän ylempänä sijaitseva, kartanon
takainen puistonosa oli jaettu säännöllisiin
ne1iöihin . Pääkäytävän kanssa ristikkäi set
käytävät oli reunustettu leikatuin tai taivutetuin lehmuksin. Väänan pu isto on näihin
päiviin asti säilynyt esimerkki hyvin vanhasta barokkiasetelmasta .
Barokkia seurannut klass ismi toi myö
Viron pui stotaiteeseen, kuten muualleki n
Eurooppaan, mai semapuiston uunnitteluperiaatteet. Viron ensimmäinen mai semapuisto perustettiin 1700-l uvun lopulla Padaan. Vaikka uudet puistot perustuivat vapai lle muodoille, säilyivät suorat linjat
jossain määrin esimerkiksi käytävi s ä.
1800-luvun puistotaidetta leimaa vanhojen pui stojen säännöllisten o ien uudelleen muovaaminen ja puistojen laajentaminen.
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Palmsen alunperin 1753 perustetun barokkipuiston muuttaminen maisemapui stoksi alkoi jo 1800-luvun alkupuolella.
Puiston suorat linj at ovat säilyneet vain
muutamissa käytävissä ja niitä reunusravissa puuriveissä. Maisemapuisto perustettiin lampien taakse maaston, vesiaiheiden ja olemassaolevan metsän pohj alta
(ku va 1). Puistoon sijoitettiin myös lukuisia pieni ä huvimajoj a ja muita rakenteita.
Keila-Joan puisto perustettiin vuonna
1830. Pui stosta tuli loi steli as esimerkki
ajan puistoarkkitehtuurista. Kartanon etupiha oli säännöllinen ja kartanoon johti
vaahterakujanne. Päärakennuksen edessä
oli ympyränmuotoi nen nurmikko marmorisine Venuksineen. Pui ston tärkein osa oli
kuitenkin en mai emapu i to-osa, missä
maastoa, vettä ja metsää oli käsitelty ylivoimaisen vaikuttavasti . Aivan kartanon
läheisyydessä sijaitsee kuusi metriä korkea Keila-Joan putous.
Maisemapuistojen perustana on maaston muoto . Arki tolähteet o oittavat, että
muutamien kartanoiden sij ainti on muuttunut, koska omi tajat ovat halunneet kartanoll een esteetti e ti parhaan mahdollisen sij oituspaikan. Toil a-Orun puiston
sommittelussa on erittäin taitavasti käytetty maa ton ja veden yhtei vaikutu ta.
Puisto ijaitsee maalauk elli en kaunii a
paika a Koilli -Viron rannikon korkealla
kalkkiki viterassill a ja sen läpi virtaa Ptihajögi. Puiston suunnitteli silloinen Ri ikan
ylipuutarhuri, G. Kuphaldt. Renes an sipuutarhan tyylin mukaisen säännölli sen
terassin alapuolineo osa muo atti in met äpuistok i kaarrelevine polkuineen, pittore keine puuryhmineen ja kauniine näkymineen . Ko ka Kupbaldt oli myö etevä
dendro-pomologi, istutettii n puistoon lukui sia eri puulajeja. Puutarhaa hoiti 30
puutarhuria. Ke ällä palmut agavetja runkoruu ut tuotiin tera ille. Viron ta avallan aikana Toila-Oru toimi presidentti
Konstantin Pät in asuinpaikkana.
Luuan pui to on ak alai en puutarhaarkkitehdin W. on Engelhardtin huomatta impia töitä. Rakennuk en ympäris-
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Ku va 1. Palmsen kartanon puutarhan rajaa moni laji neo puistometsän reuna. - Valokuvat Anne
Rihtniemi.
Fig. 1. The garden of the Palmse Manor is et in a woodland rich in species. - Photographs Anne
Rihtniemi.

tö on muovattu tyypillisesti säännölliseen
muotoon ja loppuosa pui stoa on vapaamuotoinen. 1800- lu vun lopun pui stoi sa
ilmenee aj an kiinnostus ek oottisiin puulajeihin. Luuan li säksi dendrologise ti
ovat kiinnostavia muun muassa Raadi
Kaarepera, Räpina Oisu ja Tihemetsa.
Kadriorg on epäilemättä merkittävin
Viron arkkitehtuurimui stomerkki , joka
Pietari Suuren aikaisista palatsi- ja pui stokokonaisuuksista jää mahtav uude a ja
taiteelli e a laadussa j älkeen ainoastaan
Pietarhovista, Strelnasta ja Oranienbaumi ta. Kadriorg peru tettiin Pietari
Suuren määräyk estä hänen itali alaisen
arkkitehtin sa, iccolo Michettin , uunnitelman mukaan . Täs ä kulminoituivat ajan
edistykselli simmät arkkitehtuuri-ideat ja
suuntauk et. Kadriorg liittyy amaan henki een ja o iaaliseen pyrkimykseen kuin
e m. kansainväli sesti tunnetummat hovi n

as uinpaikat: muuttaa Venäj ää j a lähentää
sitä Eurooppaan. Vali stuksen aatteet ilmene ät ta all a tai toisella koko Kadriorgin rakentamisen ajan. Tyy lilli esti se on
ollut e imerkkinä kymmenille muille barokkikartanoille.
Kadriorg perustettiin meren ja kalkkikivitörmän väl iin . Törmä mahdolli sti pui ston suunnittelernisen kahteen tasoon itali alaisen huvilapuutarhan perinteen mukaisesti ja osien nimeämisen yleisen käytännön mukai esti Yl ä- ja Alapuutarhaksi.
Michettin vähän myöhemmin suunnittelema Strelna on aivan samankaltainen.
Maa to-olo uhreista johtuen myös Yläpuutarha uunn iteltiin kahteen tasoon. Tähän päivään on alkuperäisestä asetelmasta
äilynyt ainoastaan maaston muoto. Alkuperäisenä päämääränä oli muovata pui sto
ja palatsi yhdeksi säännölliseksi ja raidakkaaksi kokonaisuudek i. Pystytettiin lu-
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Kuva 2. Karlriogin puistoon kuului laaja barokkipuutarha kukkapar1emeineen. Vähitellen paikalle
kasvo i tiheä jalopuumetsä, jota viime vuosina on määrätietoisesti harvennettu. Yhteen kulmaukseen on
malliksi rekonstruoitu es imerkki kukkapar1erri n osasta.
Fig. 2. A part of Kadriorg Park was formerly a formal French garden but it became neglected and
developed intoa dense forest , which has been thinned during the last years. A comer of the parterre has
been reconstructed.

1

kuisia paviljonkeja, lehtimajoja, veistoksia, suihkulähteitä ja grottoja.
AJapuutarhassa oli 10 kukkaparterria
(ku va 2). Niihin istutettiin ruusuj a, tulppaaneja, pioneja, narsisseja jne. Pal atsi oli
sijoitettu ikäänkuin jalustalle kukkatarhan
reunalle. Palatsi n takana olevan Yläpuutarhanjakoi kukka- ja kastanj atarhaksi koristeltu muuri , jonka keskelle oli suunniteltu viisiportainen vesiputous. Portaikkojen kaiteet piti kesällä kori steltaman kukkaruukuin . Turpeesta, tiilimurskastaj a kukista tehtyä paJmettia ympäröivät 12 pyramidinmuotoista tuijaa (kuva 2). Alkuperäisen suunnitelman kuudesta suihkulähteestä toteutettiin ainoastaan kaksi . Päärakennuksen ja siipirakennusten väliin istutettiin en sij aan hevoskastanjoide n väliin

vaahtera-aidanteet Yläpuutarhan toiselle
tasolle oli sijoitettu Mirage-lampi .
Puiston perustarni essa käytetyt puut,
jotka leikattiin geometrisiin muotoihin,
olivat pääosin paikalJi ta alkuperää. Ympäröiviltä maatiloil ta tuotiin lehmuksia,
vaahteroita, aarniaja tammia . Tallinnassa
e ksoottisia he o ka tanjoita, tuijia ja appelsiinipuita tuotiin pääa ia sa Holl anni sta. Parhaan aikutelman aikaan aarniseksi
käytettiin melko uuria tairnia. Puiston
säännöllinen osa kiinnittyi avoi meen maisemaan Meren, Kadrin ja Kaarnan puistokaduin. Pääportilta kaupunkiin johti leveä
Drentelnin puistokatu.
Pietari Suuren kuoleman jälkeen Kadäheni ja hida mutta
riorgin merkity
tasainen rapi tuminen eteni muutamia ko-
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Ku va 3. Kad ri orgin puiston vanha tammi sto lienee
alunperin luontainen. Nykyisin sitä hoidetaan puustoltaan varsi n välj änä huolehtien hyvin nuorimpi en
puiden kasvatu ksesta.
Fig. 3. The oaks were probably patt of the original
vegetati on in the Kadriorg
Park . The density of the
stand is low and there are a
numbe r of very young
trees.

hennuskausia lu kuunottamatta. Viime
vuos isadan lo pulla tsaari iko lai II kiinnostui Kadri orgista j a til asi Kuphaldtil ta
uud istami ssuunnite lman. 1896 valmi stuneen uurisuuntaisen suunnite lman mukaan myös Pietari Suuren aikainen ve iy teemi putouksineen, suihku lähteineen
j a kanavineen o li si korj attu . Rahan puutteen vuoksi uunnitelma j äi kuitenkin pääas ia a paperille. Vai n puistoa ympäröivät
kanavat puhdi stettiin .

Ajan vallitsevien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Kuphaldt uunnitteli pui ston apaamuotoisen osan. Hän avas i uu sia
näk ymi ä j a muovas i hyvin maalauksellien j a eloisan maisemapui ston (kuva 3).
Tältä ajalta periytyvät enimmät Kadri orgin ek ootti et puut ja pen aat.
1938 Yläpuutarha sai berliini Jäi sen L.
Späthin puutarhayhtiön uunnitte lemana
ja toteuttarnana uusbarok.k.i sen muodon
uuden hal lintorakennuk en rakentamisen
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yhteydessä. Uudistustyön aikana täytettiin
Mirage- lampi, hävitettiin kanavia, diagonaalikäytäviä jne. 200 vuotta kestänyt
puiston barokkisuunnitelma tuhottiin.
Kadriorg ei menettänyt Pietari Suuren aikaista asuaan hitaassa, luonnollisessa evoluutiossa, vaan melko lyhyessä ajassa noin
puoli vuosisataa sitten. Yleisesti ottaen
1930-luku oli kuitenkjn Viron puutarhataiteen huippukausi, joka ilmenee Kad-

riorgin puiston eteläosassa, missä sijaitsevat muun muassa Joutsenlampi, Lasten
puisto, Aurinkokellon aukio.
Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta
Bratmann, E. 1980: Pargid Eesti s. - 256 s. Eesti
Raamat. Tallinn.
Maiste, J. 1995: Linnoissa Kreivien. Viron kartanaita
ja kartanokulttuuria. - 224 s. Otava . Helsi nki .
Tamm, H. (toim.) 1988: Kadriorg. Loss ja Park. 184 s. Valgus. Tallinn.

***
Ulkomaanmatka Baltiaan
Dendrologian Seuran ulkomaanmatka tehdään alustavien suunnitelmien
mukaisesti 25.7 .-3.8.1997 Viroon ja Latviaan.

Alustava ohjelma

1

25.7. pe Aamulautalla Tallinnaan, ajo Tarttoon tutustuen matkalla Kehran, Rohun ja Luuan
kartanopuistoihin. Tartossa kaupungin puistoja ja kasvitieteellinen puutarha.
26.7.1a Tarton ympäristössä Jaaman kartano, Rohka, Järvseljan metsäharjoitteluasema ja
arboretum, Vöru, Vesioinas, Munamägi , ajo Riikaan.
27.7. su Riikan puistot, kasvitieteellinen puutarha, kohteita Riikan ympäristössä.
28.-29.7. Kohteita Latviassa (sovittava vielä tarkemmin).
30.7. ke Paluu Viroon: Oisun ja Tihemetsan kartanopuistot, ajo Pärnuun.
31.7. to Pärnun ympäristö, Pätaste, Pöite.
1.8. pe Ajo Saarenmaalle, kohteita siellä.
2.8. Ia Abrukan saari, ajo Tallinnaan.
3.8. su Kohteita Tallinnan ympäristössä, iltalautta Helsinkiin.

Ohjelmaan todennäköisesti tulee vielä muutoksia, ko ka meillä on eräjtä
yleisövihjeitä selviteltävänä. Tämänhetkinen kustannusarvio on n. 2 500 mk
per henkilö rijppuen ryhmän koosta ja saarruemme hotellien hinnoista (olemme
selvittelemässä säästömahdollisuuksia). Hinta isäitää lautat, bus ikuljetuksen ja
majoitukset, aamiaiset ja päivälliset.

Sitovat ilmoittautumiset 2.5.1997 mennessä Aulikki Kauppilalle Kuu itie 13 A
51 ,00270 Helsinki, fax 09-160 2266. Samalla maksetaan ennakkomaksu 300 mk
seuran tilille PSP 800019-419921. Maksun aiheek i merkitään Baltia. Varrnista
myös, että matkalle lähtijän nimi välittyy. Li ätietoja Aulikilta.
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Kasviretkellä Saarenmaalla
Anu Väinölä, Juha Raisio ja Pentti Alanko

Väinölä, A. , Raisio, J. & Alanko, P. 1997 : Kasviretkellä Saarenmaa lla. (A dendrologica l excursion to Saaren maa, Estoni a.)- Sorbifolia 28( 1):29-4 1. ISSN 0359-3568
Students in urban dend rology of the Department of Biology, He lsinki University,
visited the island of Saarenmaa in Estonia during one week of June last year with
Professor Peter Ti gerstedt and his colleagues from Tartu Uni versity and Helsinki
Uni versity. During that week both the rich native flora of Saarenmaa and the cultivated
exotic tree and shrub fl ora were studied. Two interesting arboreta, Audaku Arboretum
in Viidumäe ature Conservation area and Mihkel Rand's arboretum in Tomimäke
were briefl y visited. The exotic woody flo ra was also studi ed in some old manor house
parks or at their former sites in e.g. Pädaste, Kuusnömme and Maebe. The nati ve fl ora
was studied in many species rich sites, e.g. Vilsandi , Hali laidi and Viidumäe Nature
Conservation areas and in many places in the Sörve peninsula and in the island ofMuhu.

Anu Väinölä, Kasvibiologian laitos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto. Juha Raisio,
Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 0130 / Vantaa. Pentti Alanko, Korsutie 34, 000370
Helsinki.

Puutarhatieteen opiskelijoista ja muutami sta mui ta Saarenmaan dendrologia ta
kiinnostuneista koostun ut 18 hengen ryhmämme matkas i Viron suurimmalle saare lle j uhannuksen jälkeisenä maanantaina
24.6. 1996. Joukkoamme yhdi sti ensimmäistä kertaa j ärjestetty Pui stokasvien
dendrologia -kurssi, josta Hel singin yliopiston kasvibiologian laitos vastasi yhteistyössä Tarton yliopiston kanssa. Tartosta olivat mukana metsätieteelli sen tiedekunnan dekaani Hardi Tullu s ja Viron
aarten kasvillisuuteen perehtynyt botanisti Elle Roosalu ste. Suomalai ena
kurssinjohtajana toimi prof. Peter Tigerstedt.
Isäntämme olivat meitä vastassa Tallinnan satamassa, josta aj oimme län siranni ko ll e Virt uun ja siitä lautall a almen yli
Saarenmaan Kui vastuun . Seuraavan viikon ajan matkasimme ympäri Saarenmaata (kuva 1) pikku bu ss ill a, jonka pomppi vaan kyytiin ehdimme aj an oloon kiintyä.
Retken aikana kirja imme ylös näkemäm-

me puuvartiset kasvit sekä li säksi koko
j oukon ruohovarti sia, jotka löytyvät kurssil aisten kirjoittamasta matkapäi väkirjasta
(Väinölä ym. 1997). Jo ensimmäisestä
matkapäivästä lähti en pysähtymi sten yhteydessä keräsimme näytteitä, jotka Pentti
Al anko sitten tunn isti , nimesi kaiki lla matkan aikana käytetyill ä kielill ä (suomi ,
ruotsi, viro, latina/tiede) j a laittoi kiertämään bussissa retkikuntamme opiksi.
Länsi-Viron saarten luonnon
ominaispiirteitä
Länsi-Viron saaret alkoivat nousta merestä vi ime jääkauden j älkeen noin 1 l 000
vuotta sitten . Saare nmaall a maa kohoaa
yhä 2-3 mm vuode a. Saaret ovat matalia
ja suhteellisen tasai ia; niiden keskikorkeus on 15 m ja korkein kohta 54 m meren
pinnasta. Suuri osa Saarenmaan maaperä tä on ohuen maakerrok en peittäm ää
rapautu aa kalkkikiveä (Aalto & Valta
1995).
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Leudon , merei sen ilmaston ja vaihtelevan maaperän vuoksi Saarenmaalle onkotiutunut runsas, noin 1 200 lajia kä ittävä
ka visto. Viron kasvilajei sta 80 % e iintyy
myö Saarenmaall a. Suojeltuja lajeja on
noin 120, joukossa Saarenmaan ainoa endeeminen ka vi, ruohovartinen "saarenmaanlaukku" Rhinanthus osiliensis. Useat
eri kasvilli suustyypit ovat saarell a hyvi n
edustettuina: alvareiden, niittyjen, lehtimet ien , lettojen j a merenrantoj en kasvilli suu muodo tavat Saarenmaan luonnolle
tyypillisen mosai ikin.
Pääosa Saarenmaan met istä on sekamet iä, mutta paikoitellen esiintyy myö
puhtaita jalopuumetsiköitä, joita ielläkin
pidetään lämpimämmiltä ilmastoj aksoilta

Ku va 1. Retkikohteemme Saarenmaal la
Fig. 1. Sites vi ited during Lhe excurs ion
in Saaren maa.
14. ·· iigu
1. Kaali
2. Atla
15. Tomimäe
3. Kuusnömme
16. Mändjala
4. Liimanda
17. Tehumarru
18.Yiieristi
5. Kihelkonna
6. Viidumäe
19. Riiusuo
7. Kuressaare
20. Mäebe
8. Yeere
21. Sääre
9. Tagala
22. Jämaja
23. Rahu Le
10. Haril aid
II. Karujärv
24. Löo
25.Loode
12.Panga
13. Päda te

peräisin olevina reliktei nä. Met ien pintaala on laiduntami sen loppumi en j a osin
met ien i tutuksen myötä viisinkertaistunut 1930-lu un 7 %: ta nykyi een 42
o/o: iin (Kalda 1990). Saaren puu tot näyttiätkin pääo in ar in nuorilta ja havupuuvaltaisi lta.

Kaalilla ihmeteltiin meteorötin jälkiä
Saarenmaan luontoon tt1tu tumisen aloitimme Kaalin meteoriittikraaterilta.
Sen ynny tä on olema a lukui ia legendoj a, mutta meteoriitin aiheuttamaks i e
py tyniin o oittamaan a ta vuonna 1937.
Pääkraaterin (läpimitta 110 m) ympäri tös ä on kahdek an pienempää kraateria.
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Kuva 2. Va lkopihlaja
kasvaa harvinai sen a Saaren maalla. - Valokuva
Anu Väinölä
Fig. 2. Sorbus rupicola is
very rare in Saarenmaa.
Photograph
Anu
Väinölä.

Matkaoppaat ilmoittavat kraaterijärven
iäksi noi n 2 700 vuotta, mutta uusimpien
tutkimusten mukaan se voi ollajopa 7 000
vuotta vanha (Tiirmaa 1994). Meteoriitin
putoaminen on joka tapauksessa ollut mulli stava tapaus niin saarelaisille kuin läheisten mantereidenkin as ukkaille j a tapahtuma es iintyy myös Kal evalassa ja pohjoismaise sa kansanrunoudessa. Kraaterin
alueell a o n monipuolista lehtokasvillisu utta, mm. vaahteraa (Acer platanoides),
saarnea (Fra.xinus excelsior), vuorijalavaa
( Ulmus glabra), pähkinäpensasta (Corylus
avellana) , sini vatukkaa (Rubus caesius),
koiranheiltä (Vibumum opulus) j a mustamarjakanukkaa (Camus sanguinea).
Ensimmäisen päivän päätteeksi saavuimme Viidumäen Iuonnonsuojelualueelle. Siellä maj oituimme päärakennukseen, enti een Audakun lepraparantolaan ,
jos a toimii vuon na 1957 perustetun luonnonsuojelualueen toimisto ja opastu piste.
Alvareita uhkaa umpeenkasvu
Tiistain aloitimme tutustumalla alvarikasvi lli uuteen Atlassa. Alvareita ovat mm.
Saarenmaan kalkkipohjaiset, lähes puuttomat, katajaiset nummet. iille on tyypillistä ohut ja heikosti maannostunut maaperä, jonka pH on korkea. Ka vupaikkoina

ne ovat kesäisin kuivia ja paahteisia, talvella taas voimakkaasti routivia, minkä
vuoks i alvareill a voi tavatajoitakin alpeille tai tuntureille tyypilli siä kasveja. Laiduntaminen on vaikuttanut alvarien syntyyn Saarenmaalla ja Gotl anni ssa; Öölannin alvarit ovat sen sij aan ai toj a. Saarenmaalla alvarien säil ymistä uhkaakin nykyisin juuri laiduntamisen väheneminen.
Atlankin alvari on vähitellen kasvamassa
reunoiltaan umpeen. Siellä täällä mäntyjen seassa näimme ruotsinpihlajaa (So rbus
intermedia) ja saarnea, joka kalkkipitoista
maaperää suosivana on Saarenmaalla yleinen. Pen askerroksessa oli li säksi mm .
korpipaatsamaa (Rhamnus frangula), orapaatsamaa (R. catharticus) ja lehtokuu amaa (Lonicera xylosteum). Ohuen
maakerroksen arassa kasvoi paikoitellen
runsaa ti matalia katajia . Saarenmaalla
voisikin olla hyvät mahdolli uudet menestyä Balkanin maiden hallit emi ll a katajanmarjamarkkinoilla ginin tuotantoa ajatellen.
Seuraavassa kohteessamme Kuusnömmessa ijait i aikai emmin Tarton yliopiston biologinen a ema. Prof. Mathiessen
peru ti inne 1920-luvulla ek oottipuul aji en istutuk ia tarkoituksenaan te tata niiden menestymistä Saarenmaan kalkkipitoi silla mailla. Vastaavia istutuk ia tehtiin
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Kuva 3. Peter Tigerstedt opiskelijaryhmän kanssa pihakierroksella Kures aaren omakotitaloalueella.Valokuva Juha Raisio.
Fig. 3. Getting to know the local way of gardening in Kuressaari.- Phowgraph Juha Raisio.

1

myös Kaakkois-Viron Järvseljaan, mutta
Kuusnömmessa laj ivalikoima oli edullisemman ilma ton vuoksi monipuolisempi .
Puisto on sittemmin päässyt villiintymään,
eikä rakennuksistakaan ole enää j äljell ä
juuri muuta kuin kivijalka. Paikan esitteli
joukkoomme muutamaksi pä iväks i liittynyt Järv e ljan metsäaseman johtaja Heino
Kasesalu . Aamui sen, pitkäk i venähtäneen aivanretkeilyn jälkeen et imme innolla puita j a pensaita. Löysimme joidenkin jo ede lli seltä päivältä tuttujen ka vien
Ii äksi mm. aital ikusterin (Ligustrum vulgare), valeakasian (Robinia pseudoacacia), villaheiden (Viburnum lantana) ja
met ämiesten riemuksi myö hav upuita:
valkokuusen (Picea glauca) ja kolme erilai ta dougla kuu en muunnosta, Pseudotsuga menziesii var. glauca, var. caesia ja
var. viridis.

Saarenmaan lu kui iin luonnon uojelualueisiin tutu tumi en aloitimme il andiin kuuluvasta Vesikujoen ui to ta. Vilsandi on Euroopan anhimpi a luonnonsuojelual ueita (Kreem 199 1). Luonnonsuojelua tai ei mutta tämä ui toalue oli
ollut puna-armeijan harjoitusalueena.
Dendrologisia erikoi uuk ia emme al ueella tavanneet kun orapaat amaki n ol i jo
ehtinyt tulla tutuk i aamui en aivanretken
aikana. Ranta-alueella pää imme kuitenkin kämmeköiden makuun. iron 36 kämmekkälajista 35 ka vaa Saarenmaall a.
Kylmän alkuke än an io ta kämmeköiden
kukinta oli myöhä ä ja parhaimmillaan
juuri retkemme aikana. Paikoitellen kämmeköitä ka voi niin run aa ti ettei niiden
päälle voinut älttyä a tuma ta. a1mme
niistä tii taina ainakin punakämmekän
uoneidon aipan kirkiruohon, kiilto al-

33

SORBIFOLIA 28{1} 1997

kun, kimalaisorhon , miehenkämmekän, tikankontin, maariankämmekän, lehtoneidonvaipan, soikkokaksikon , pesäjuuren ja
valkolehdokin.
Paluumatkalla Viidumäkeen pysähdyimme Kihelkonnan taajamassa. Siell ä
kaupan vieressä kasvoi suippolehtiorapihlaja (Crataegus monogyna). Liimandassa
pysähdyimme syömään ja siellä näi mme
komean hurmepajun (Salix acutifolia) sekä pukinpensaan (Lycium barbarum).

Viidumäen niityillä ja arboretumissa
Tiistain viimeinen virallinen tutustumiskohteemme oli Viidumäen vajaan parin
tuhannen hehtaarin laajuinen luonnonuoj elualue. Parin tunnin kävelyn aikana
kirj a imme puu stoi silta niityiltä lähes 130
kasvil ajia (Väinölä ym . 1997). Viidumäen
alueelta on löydetty yli 650 kasvil ajia,
joista 52 on Virossa suojeltuja.
iittyjen reunapuustossa oli koivua,
mäntyä, tammea, vaahteraa, kuusta, tervaleppää, pihl ajaa, haapaa, metsälehmusta,
vuorij alavaa ja saarnea. Li säksi näimme
jokusen metsäomenapuun ja valkopihl ajan (Sorbus rupicola, ku va 2), joka on
al ueen harvinaisuuksia. Pensaskerroksesta
löytyivät mm . pähkin äpensas, kataj a, mu stamarjakanukka, tylppäliuskaorapihl aja,
näs iä (Daphne mezereum), muratti (Hedera helix), lehtokuusama, orapaatsama, taikinamalja (Ribes alpinum), ruusuj a (Rosa
spp.), hanhenpaju (Salix repens) ja koiranheisi (Viburnum opulus) .
Viidumäen alueella on myös nuori a viljeltyj ä mäntymetsiä, joissa kasvaa ekapuustona lehmuksia, pähkin ää, pihl ajaa ja
tammea. Luonnonsuojelualuetta halkovat
pohjo is-etelä uuntaiset törmät,joitten j uurelta tapasi noin sadan metrin välein kylmäverisiä lähteitä. e purkavat vetensä
lettorämeille, joissa rämevarpuina kasvavat uomyrtti (Myrica gale) j a uopursu
(Ledum palustre). Lähdeleton yläpuolisella rinteellä sianpuolukkakasvustojen (A rctostaphylos uva-urst) lomassa I<a voi ko-

meita sarjatalvikkeja (Chimaphila umbellata) .
Juhlistettuamme ilta-ateriaamme nokkossopalla onni stuimme puhumaan Pentin
ympäri ja niinpä keskikesän illan jo hämärtyessä hiippailimme pienellä joukolla
Viidumäen (Audaku) arboretumiin. Puolenyön jälkeen kasvien tunni staminen ei
enää sujunut, joten päätimme tulla takai sin
hyvissä ajoin ennen aamupalaa. Laji sto
näyttikin päivän valossa osin erilaiselta,
esimerkiksi humalapyökiksi (Ostrya) luulemamme pikkupuu osoittautuikin pähkinäpensaaksi (humalapyökkiäkin tosin
on alueella). Valitettavasti emme aamullakaan ehtineet käydä läpi koko arboretumia sill ä meillä oli aikaa tämän mielenki intoisen kohteen tutkimi seen vain puoli
tuntia. Koko joukon lajeja ehdimme silti
kirjoittaa mui tiin. Täydelli sen luettelon
saimme julkaistavaksemme Jiiri Ellikulta
j a Heikki Tammelta (taulukko 1). Tämä
arboretum ei ole auki yleisölle eikä kaikissa kasveissa ole nimil appuj a.
Kuressaaressa katseltiin pihoja ja
puistoja
Ke kiviikkona tutustuimme Saarenmaan
vuonna 1563 kaupunkioikeudet saaneeeen pääkaupunkiin Kuressaareen. Filmivarastoja täydennettyämme teimme
kierroksen Linnanpuistossa, jossa kasvoi
läh innä paikall i ia puul ajeja, kuten tammea , saarnea, lehmusta, vaahteraa ja hevo ka tanj aa, mutta löytyipä sieltä myös
ru otsi npihl aja amerikanj alopähkinä (Juglans cinerea), veri pyökki (Fagus sylvatica
' Pu rpurea ') ja Vi ron uurin pyökki. Hevoska tanja menestyy Saarenmaan leudo sa ilmasto a hyv in , mutta mantereell a
se aattaa aada talvivaurioita. Pensasryhmiin oli istutettu jopa viisiki n lajia sekaiin, muutama yksilö ku taki n. Meikäläisittäi n harv inai iaja Saarenmaaliakin vähän
viljeltyjä niistä olivat ni verävaahtera
(Acer campestre), nieto pensas (Deutzia
gracilis) ja nystysorvari npensas (Euonymus verrucosa) .
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Villapaitaostosten ja ruokailun jälkeen
tutustuimme kuressaarelaiseen puutarhakulttuuriin kurkistelema ll a omakotitaloalueella aitojen yli pihoihin (kuva 3). Mieleemme jäivät erityisesti lukui sat erilaiset
pensasaidat,joissa tavanomaisen orapihlajan lisäksi oli keksitty käyttää mm. puksipuuta (Bu.xus sempervirens), aitalikusteria, ruostehappomarjaa (Berberis vulgaris) ja kanadantuijaa (Thuja occidentalis).
Pihoilla näimme lisäksi mm . japaninkelasköynnöksen (Celastrus orbiculatus), sametti sumakin (Rhus hirta), kiinansyreenin
(Syringa x chinensis), sateenvarjojalavan
(Ulmus glabra 'Camperdownii '), valeakasian sekä yksikotisen tyrnin (Hippophae
rhamnoides). Kaikesta näki, että puutarhakulttuurilla on Kuressaaressa vahvat ja
vanhat perinteet, vaikka neuvostoaikakin
on j ättänyt alueen yleisilmeeseen jälkensä.
Vihannes- ja perunamaat omenapuiden alla kertoivat pihamaan tarkasta hyötykäytöstä. Jotkut pihoista taas olivat muotoon
leikattuine puksipuineen englantilaistyylisen sliipattuja. Jälkimmäinen tyyli näytti
ainakin seinäJaatoista päätellen olevan pihaki lpailulautakunnan mieleen.
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Pitkä kävelyretki Harilaidissa

Kuva 4. Max. Hagman iron suurimman euroopanmarjakuu en alla eere sä.- Valokuva Anu
Väinölä.
Fig. 4. The bigge t Taxus baccara in Estland with
professor Max. Hagman. Valokuva Anu
Väinölä.

Torstai valkeni sateisenaja tuulisena seuraavas a majoituspaikassarnme Karujärven leirintäalueella, mutta sade loppui
pian. Aamupäivän ensimmäisessä kohteessa Veeressä saimme nähdä Viron suurimman euroopanmarjakuusen (Taxus
baccata, kuva 4). Puun ympärysmitta rinnankorkeudella oli 102,5 cm ja pituu s viimeisen mittauksen mukaan 9,8 m. Tagalassa etsiskelimme erittäin harvinaista saniaista, su ippohärkylää (Polystichum lonchitis), joka olikin jäänyt "kunnostetun"
kiviaidan alle. Saimme sen sijaan nähdä
viehättävän puustoisen niityn, jonka maisema-arvon säilymisestä on kiittäminen
siellä laiduntaneita lehmiä.
Päivän pääohjelmana oli neljän tunnin
kävelyretki Harilaidin luonnonsuojelualueella,joka sij aitsee Tagamoisanniemel-

lä Saarenmaan luotei kärjes ä. Myö tämä
alue oli ollut puna-armeijan hrujoituskäytö sä ja siten ulkopuoli ilta suljettu aivan
viime vuo iin asti. Harilaidi sa on edustavaa merenrantaka villi uutta ja se on varinkin muuttoaikaan tunnettu myös linnu to taan. iemen kärje ä ranta ii valla
oli veden hiomia pyöreitä kiviä. Ylemmäksi oli kasaantunut hienompaa ainesta
ja mm. Iiu kamaltsaaja merikaalia ka voi
paikoi s a, joihin oli kerääntynyt levää.
Meripiikkiputkea, merinätkelmää ja ruusuj a ka voi rantavehnän ja rantakauran itomall a hienolla hiekalla. iemen kärkeen
käveltäe ä oli iell ä tääl lä rehevämpiä
niittymäi iä laikkuja, jois a näimme joitakin kämmeköitä ekä mm. metsäomena-
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Kuva 5. Pädasten ja Simisten tien varteen on
istutettu pieni metsikkö euroopanmustamäntyä.
-Valokuva Pentti Alanko.
Fig. 5. Pinus nigra planted along the road to
Pädaste. - Photograph Pentti Alanko.

puun. Heti rantakivikon takana oli sadoittain ellei tuhansittain erimuotoisia ja -kokoisia kataj ia. Kauempana rannasta oli
matalaa männikköä.
Ill all a pääsimme saunamaan Heino Kae alun tyttären perheen maatilamatkailutil all e. Vietimme isäntäväen kanssa iltaa
nuotioll a laul aen ja syöden itsemme enemmän kuin kylläisiksi.

Vanhan kartanokulttuurin jäljillä
Muhussa
Peijantai na retkemme suuntautui ensin
Saarenmaan pohjoisosi in . Saarelaisten
muinai nen uhripaikka, Mustjalan eli
Pangan j yrkänne 21 m pudotuksineen
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suoraan mereen oli vaikuttava - ja ilmi selvä turistikohde vi ll apaita- j a katajaesinemyyjineen. Maaperä siell ä on Saarenmaan rannoille tyypilli stä klinttitörmää, vaa leaa liuskeki veä. Pangasta jatkoimme vierei selle Muhun saarelle. Se on
Saarenmaan j a Hiidenmaan j älkeen Viron
kolmanneksi suurin saari, mutta maankohoamisen vuoksi se on vääjäämättä kasvamassa kiinni Saarenmaahan. Saaria yhdistävän 3,6 km pitkän penkereen rakennusaineeksi purettiin Muhun linnoituksen
muure ista yli 1 000 kuutiota kiveä vuosina
1894-96 (Maess ja von Engelhardt 1992).
Muhussa on enimmillään ollut yhdeksän kartanoa. Vierailimme nii stä Pädastessa. Remontissa oleva kartano kuului
enne n sotia saksalaiselle paronille, sittemmin se on toiminut mm. vanhainkotina.
Kartanon puisto koostui jopa 20-30 m
korkei sta pui sta. Lehmuksia tapasimme
kolmea laj ia: amerikanlehmu s (Tilia americana), metsälehmus (T. cordata ) sekä
isolehtil ehmus (T. platyphyllos). Lehtipuista oli vat edustettuina myös pyökki j a
isohopeapoppeli (Populus alba), hav upui sta engelmanninkuu si (Picea engelmannil), alppisembra (Pinus cembra
subsp. cembra), euroopanmustamänty (P.
nigra), kanadantuija ja jättituija (T. plicata).
Euroopanmustamäntyjä näimme myös
Päda ten ja Simisten väl isen tien varressa,
jossa on vajaan hehtaari n kokoinen, vuosi na 1907-1910 istutettu metsikkö (kuva 5).
Se on ainoa euroopanmu tamännyn metsikkö Viro sa; muualla Virossa tätä EteläEuroopa a luontaisesti ka vavaa lajia
löytyy vain yk ittäispuuna.
Kävi mme klinttitörmällä myös Uiigussa (kan ikuva) j a samal la sen vieressä olevalla letto uoll a ku vaamas a ja ihastelema a mm . kimalai orhoa. Sitten palasimme takaisin Saarenmaan puolelle Tornimäkeen, jossa tutustuimme kyläseppä
Mihkel Randin ( 1871-1959) perustamaan, noin pari sataa lajia kä ittävään
dendraariumiin. Heti sodan jälkeen pui sto
ol i Viron lajirunsai n. Randin kuoleman
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jälkeen 1960-luvulla osavastuu puistosta
siirtyi Tallinnan kasvitieteelliselle puutarhalle. Rand oli aloittanut arboretuminsa
perustamisen päärakennuksen ympäristöstä, jossa puut kasvoivat nyt aivan lii an
tiheässä, ja paikka oli muutenkin varsin
varjoisa. Kauempana oli avoimempia alueita ja nuorempia istutuksia. Kutakin laj ia
edusti useimmiten vain yksi yksi lö. Kiireestä huolimatta ehdimme kirjoittaa
muistiin koko joukon mielenkiintoisia
puita j a pensaita, mitä helpotti useissa kasveissa olleet nimilaput Täydelli sen luettelon saimme myöhe mmin JUri Ellikulta ja
Heikki Tammelta (taulukko 2). Tämä arboretum on avoinna yleisölle.
lllalla majoituimme Mändjalan mökkikylään Kuressaaren länsi puolelle. Nämä
mökit olivat edellistä paikkaa tasokkaammatja paikka näyttikin olevan matkailijoiden suosiossa. Hiekkaranta oli yhtä tasainen kuin Saarenmaa keskimäärin ja uida
saattoi vasta uu vuttavan pitkän kahlaamisen jälkeen, jos sittenkään.
Sörvenniemen monet kohteet

;

Lauantain vietimme Saarenmaan lounaisosassa Sörvenniemellä. Niemi on 32
km pitkä ja sen al ueelta löytyy monia
kasvitieteellisesti kiinnostavia paikkoja.
Päivän aikana pysähdyimme useaan otteeseen eri kohteissa, jotka poikkesivat toisistaan kasvuympäristönsä ja siten myös kasvilajistonsa suhteen.
Tehumardin alue niemen tyviosassa
on hiekkaista merenrantaa. Rannan ja kuivien ketojen kasvilajista oli kyllä runsas,
muttei dendrologisesti erity i ~ n mielenkiintoinen. Alueella käytiin lokakuussa
1944 tulinen taistelu , jossa virolai nen sotajoukko motitettiin yön pimeydessä kohtalokkain seurauksin. Kaatuneille oli pystytetty muistomerkki .
Viieristi pari kilometriä etelämpänä on
vanhaa Litorina-kauden aikaista merenpohjaa j a -rantaa, jota ympäröi 20 m korkea, nyt kasvillisuuden peitossa oleva ranta valli. Alueelta löytyi j oitakin harvinai-

Kuva 6. Murattia kuu en rungoUa Riiusuolla. Valokuva Pentti Alanko.
Fig. 6. Hedera helix climbing up a spruce trunk in
Ri iusuo. - Photograph Pentti Alanko.

sia, muualta Virosta puuttuvia ka vil ajeja.
Meitä kiinno ti täällä lähinnä valkopihl ajan (Sorbus rupicola kuva 2) luontainen
esiintymä. Valkopihlaja mui tuttaa paljon
saksanpihlajaa (S. aria), ja se ka vaa Saarenmaan Ii äk i vain Gotlanni sa, orjassaja Brittein saarilla. Muutaman kilometrin pää ä tä tä paika ta etelään tutu tuimme Riiusuon ko teaan korpimet ikköön
jossa näimme harvinaisena luonnonvarai sena kasvavan muratin (kuva 6) ja euroopanmrujakuu en.
Möntun pui ton alueella Mäebessä ijaitsi aikoinaan v. 1661 perustettu kartano.
Rakennuksista ei ollut mitään jäljellä,
mutta mm . vuorijalavakujanteet kertoivat
mennei tä ajoista. Kasvilajista sa oli muutenkin paljon kori tepensaita ja -puita.
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Täällä pääsimme vertai lemaan eri laisia
orapi hl aj ia, sill ä Iajistosta löytyi niin ruusuorapih laja ( Crateagus laevigata) kuin
Saarenmaalla luonnonvaraiset tylppäliuskaorapihlaja (C. monogyna) kuin suippoliuskaorapihl aj akin (C. rhipidophylla).
Saksanpihdan (Abies alba) latvus erottui
hyvin metsänreunasta. Muista isoista istutetuista puista mainittakoon hopeapoppeli
sekä vanhat ja paksut ruotsinpihlajat. Paikan erikoisuuksiin kuului villipäärynä
(Pyrus communis var. pyraster), joka ilmeisesti venäläisen taksonomian mukaan
kantaa nimeä P. sylvestris. Tavallisesta
päärynästä, jota myös kasvaa alueell a, tämän vil lin erottaa mm. versojen piikeistä.
Istutuksi ta löytyi lisäksi mm. vi llaheittä
ja euroopansorvarinpensasta (Euonymus
europaeus) . Rantaryteikkö luonnonvaraisine kasveineen oli myös monipuolinen. Sieltä löytyivät sekä ora- että korpipaatsama sekä halava (Salix pentandra) ,
raita (S. caprea) ja mustuvapaj u (S. my rsinifolia) ym. Matkan aikana kukaan ei
halunnut ryhtyä määrittämään luonnonvarai sia ruusuja, mutta saimme sentään täältä kiij attua papulanruusun (Rosa Pimpinellifolia-hybr. ' Papu la').
Sorven niemen kärkeen , jossa söimme
eväitämme, siintivät jo Latvian puoleiset
rannat. Pysähdyttyämme toviksi Jämajan
hautau maali aja kirkolla pääsimme tutustumaan luonnon ihmeisiin Rahusten rantaniityillä. Rannalla oli pieniä lätäköitä,
joihin meriveden kuivuessa oli kertynyt
suolaa. äissä kasvoi korkeaa uolapitoisuutta sietäviä halofyyttejä, kuten suolayrttiä (Salicomia europaea) ja pikkukilokkia (Suaeda maritima). Puu vartisista
kasveista näkyivät suolai e sa maassa
viihtyvän vain tuhkapaju (Salix cinerea) ja
kapealehtipaju (S. rosmarinifolia).
Päivän vii mei nen pysähdys oli Löossa,
jos a sijait ee yksi Viron uurimmista
(noin 300 ha) alvareista. Ka vistoltaan e
poikkesi aikaisemmi n Atlassa näkemästämme. Alue on säilynyt avoimena viimeisen 50 vuoden aikana harjoitetun satunnaisen laiduntamisen ans iosta. Myös Löon

alvari on alkanut vähitellen kasvaa umpeen niiltä kohdilta, joissa maakerros on
paksumpi . Sinne istutettiin 1950- ja 1960luvuilla paikoitellen mäntyä, joka ei kuitenkaan ole menestynyt. Monia taisi
enemmän kiinnostaa matala "kivinen"
ranta, joka oli lähes kauttaaltaan merestä
noussutta kalkki- tai saviki vifossiili a.
Osa seurueesta jaksoi lauantai- iltana
lähteä vielä Looden tammimetsään Kuressaaren ja Mändjalan välille. Kaupunkilaisten suosiman puiston 180 vuoden
ikäi sten tammien kerrottiin olevan luontai sia. Osa pui sta näytti kuitenkin olevan
ri veissä, mikä vii ttaisi viljelyy n. Kaupungin läheisyydestä hu olimatta metsässä näkyi villi sikojen tonkimajälkiä.
Sunnuntaina oli edessä paluu kotiin .
Tallinnassa poikkesimme vielä pariksi
tunniksi kasvitieteelliseen puutarhaan.
Viikon botani seerarnisesta uupuneina
enää vain innokkaimmatjaksoivat kiertää
sen lähes kokonaan.
Saimmeantoisan retkiviikkomme aikana hyvän kokonaisk uvan Saarenmaasta ja
sen Juontai esta kasvillisuudesta. Olimme
lähteneet matkaan dendrologisin mielin,
me puu- ja puutarhatieteilijät kiinnostuimme ja inno tuimme myös ruohovartisista
luonnonkasveista. Kiitämme retkeläisiä
mui tiinpanoi ta, joita olemme lainan neet
matkapäiväkirjasta (Väinölä ym. 1997).
Matkapäi äkiijaa on rajoitetusti saatavissa ka vibiologian laitokselta puh. 09-708
5381.

Kiitämme Ji.iri Ellikua ja Heikki Tammea Tallinnan kasvitieteellise tä puutarhasta avusta Viidumäen ja Randin arboretumien lajil i tojen täydentämises ä.
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Taulukko 1. Viidumäen (Audaku)
arboretumin puuvartiset kasvit
Havupuita ja -pensaita
Abies holophylla, ussurinpihta
Abies nephrolepis, oho tanpihta
Abies sachalinensis, sahalininpihta
Chamaecyparis lawsoniana, lawsoninsypressi
Chamaecyparis pisifera, he rnesy pressi
Picea g/ehnii, g le hninkuusi
Piceajezoensis, ajaninkuusi
Picea orientalis, idänkuusi
Picea sitchensis, sitkankuusi
Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi
Thuja plicata, j ättituij a
Thujopsis dolabrata, hibatuija

1

Lehtipuita ja -pensaita
Abe/ia koreana
Acanthopanax senticosus, venäj änjuuri
Acanthopanax sessilif/orus, ki inanaralehti
Acer cissifolium
Acer mandshuricum, ma ntsurianvaahte ra
Acer mono, idän vaahte ra
Acer monspessulanum subs p. turcomanicum
Aceropalus
Acer pseudosieboldianum, koreanvaahte ra
Acer rufinerve
Acer tegmentosum, amurin vaahtera
Aesculus hippocastanum, hevoskastanj a
Alnus crispa var. mollis
A lnus japonica
Ampelopsis aconitifo/ia
Ampe/opsis brevipedunculata, hopeaviini
Aralia elata, piikkiaralia
Berberis beaniana
Berberis julianae
Berberis koreana, koreanh appo marja
Berberis prattii, he lmihappo marja
Betula ermanii, kiv ikoivu
Caragana arborescens, sipe ria nhe rne pe nsas
Carpinus cordata
Ce/astrus jlagellaris
Cercidiphyllumjapon icum, katsura
Colutea x media, rakkope nsas
Comus obliqua
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Corylus avellana ' Fuscorubra' , pun apähki nä
Corylus heterophylla
Corylus sieboldiana
Corylus sieboldiana var. mandshurica
Cotinus coggygria, peruukkipensas
Cotoneaster conspicuus
Cotoneaster dielsianus, kaarituhkapensas
Cotoneaster divaricarus, harotuhkape nsas
Cotoneaster praecox
Crataegus chlorosarca, idänorapihJaja
Craraegus maximowiczii, amurinorapihJaja
Crataegus pinnatifida
Cydon ia oblonga
Cytisus purpureus, punavihma
Cytisus supinus
Deurzia amurensis, pikkunietospensas
Deutzia scabra, isonietospensa
Eleutherococcus divaricants
Euonymus macroptera
Fagus sylvatica , pyökki
Forsythia europaea, euroopanonnenpen a
Forsythia x intermedia 'Spectabilis',
lo isto-onnenpensas

Fraxinus chinensis var. rhynchophylla
Fraxinus omus, mannasaami
Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima,
punasaarni

Fraxinus sogdiana
Hamame/isjaponica 'Zuccariniana'
Hydrangea arborescens sub p. discolor
Hydrangea heteromal/a, kiinanhartensia
Juglans cinerea, amerikanjalopähkinä
Juglans microcarpa
Juglans nigra, mustajalopähki nä
Juglans regia, saksanjalopähkinä
Ka/opanax septemlobus, seitsensormiaralia
Kerriajaponica, kerria
Kolkwitzia amabilis, kellokuu ama
Laburnum alpinum, kulta ade
Ligustrum vulgare, aitalikusteri
Lanicera periclymenum, ruotsinköynnöskuusama
Lanicera ntprechtiana
Lonicera tatarica, ru okuusama
Lonicera tatarica ' AJba' , pilvikuu ama
Maackia amurensis, maakkia
Magnolia acwninata, poppelimagnolia
Mahonia repens
Morus alba, vaJkomulperi
Neillia sinensis, neillia
Osrrya carpinifolia, humalapyökki
Phellodendron laval/ei
Phel/odendron sachalinense
Philade/phus incanus
Philadelphus tenuifolius, amurinja mike
Physocarpus amurensis, idänheisiangervo
Prumts maximowiczii, vienokirsikka
Prunus padus var. pubescens
Prunus sargenrii, ru okirsikka
Prunus ssiori
Pnmus tenella, kääpiömanteli
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Prunus tomentosa, nukkakirsikka
Prelea rrifoliara, ptelea
PterocQ/ya srenoptera
Pyracantha coccinea, tulimarja
Pyrus betulifolia
Quercus denrata
Quercus macrocarpa, takiaistammi
Quercus mongolica, mongoliantammi
Quercus mongolica var. grosseserrata
Rhamnus davuricus
Rhamnus davuricus var. nipponicus
Robinia lux urians
Sambucus canadensis, kanadanselja
Schisandra chinensis, pa lsamiköynnös
Securinega suffruricosa
Sorbus a/nifo/ia, laavapihlaja
Sorbus aucuparia subsp. moravica
Sorbus sambucifolia
Sorbus serotina
Spiraea betu/ifo/ia, koivuangervo
Spiraea da syamha
Spiraea 'Margari tae', kreetanangervo
Spiraea media, tai ga nvirp iangervo
Staphylea trifolia
SymphoricQ/pos a/bus var. /a evigatus,
va lko lumimarja
? Symphoricarpos occidentalis,
kanadanlumimarja
Syrin ga microphyl/a
Syrin ga swegin zowii x Syringa sp.
Syringa romenrella , nukkasyreeni
Syringa vii/osa, villasyreeni
Syrin ga vulgaris, pihasy reeni
? Syringa ywmanensis
Ti/ia amurensis
Tilia romenrosa, hopealehmus
U/musjaponica
U/mus laciniara
Vibumum opu/us ubsp. trilobum, amerikanheisi
Vibunwm sargenrii, ru oheisi
Vibumwn wrightii
Viris amurensis, amuri nviini
Viris riparia, törmäviini

Taulukko 2. Mihkel Randin arboretumin
puuvartisetkasvit
Havupuita ja -pensa ita
Abies a/ba, ak anpi hta
Abies concolor, harmaapihta
Abies holophyl/a, u surinpihta
Abies homolepis, nikonpihta
Abies /asiocarpa var. arizonica, korkkipihta
Abies x phanerolepis, vermontinpihta
Abies sibirica, siperianpi hta
Chamaecyparis /awsoniana 'Giauca',
law oninsypressi
Ginkgo biloba, neidonhiu puu

Juniperus Chinensis-hybr. ' Pfitzeri ana',
tarhakataja
Juniperus communis, kotikataja
Juniperus h o ri~onralis, laakakataja
Junip erus sabina, rohtokataja
Juniperus sabina ' Tamari sc ifolia'
Juniperus virginiana, kynäkataja
Lari.x decidua, euroopanlehtikuusi
Lari.x laricina , kanadan lehtikuu si
Larix x marsch/insii, henrin lehtikuusi
Larix sibirica, sipe rianlehtikuusi
Picea abies, metsäkuusi
Picea abies subsp. obovara, siperiankuusi
Picea glauca, valkokuusi
Picea g/auca ' Conica', kartiovalkokuu si
? Picea koraiensis, koreankuusi
Picea mariana, mustakuusi
Picea omorika, serbi ankuusi
Picea pungens, okakuu si
Picea pungens ' Gl auca ·, hopeakuu si
Picea schrenkiana, turkestaninkuusi
Picea sirchensis, sitkankuusi
Pinus banksiana , banksinmänty
Pinus cembra ub p. sibirica, siperiansembra
Pinus mugo, vuorimänty
Pinus mugo subsp. mugo x subsp. uncinata,
pensasalppimänty
Pinus nigra, euroopanmustamänty
Pinus pumila, pensassembra
Pinus sylvestris, metsämänty
Pseudorsuga men ziesii, doug las kuusi
Pseudorsuga menziesii var. glauca,
harmaadougla kuusi
Taxus baccara, euroopanmarjakuusi
Taxus baccata ' Fastigiata', pylvä marjakuu si
Taxus cuspidara, japan.inmarjakuusi
Tlwja occidentalis, kanadantuija
Thuja occidema/is 'Ericoides'
Thuja p/icata,jättituija
Tsuga diversifolia, japaninhemlokki
Lehtipuita ja -pensaita
Acer barbinerve, iitavaahtera
Acer campestre, niverävaahtera
Acer negundo, aarnivaahtera
Acer p/aranoides, metsävaahtera
Acer plaranoides ' Schwedleri ', verivaahtera
Acer pseudoplaranus, vuorivaahtera
Acer saccharirwm, hopeavaahtera
Acer saccharum , okerivaahtera
Acer rararicum, tataarivaahtera
Acer tawricum ub p. ginna/a,
mongolianvaahtera
Acer tataricum ubsp. semenowii,
turkestaninvaahtera
Aesculus hippocastanum, hevo kastaoja
Alnus incana f. laciniata, ulkaharmaaleppä
Ame/anchieralnifolia, marjatuomipihJaja
Amelanchier spicata, isotuomipihlaja
Ame/an chier sp., tuomipihlaja
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Aronia x prunifolia ' Floribunda', kori stearonia
Berberis thunbergii,japani nhappomarja
Berberis vulgaris, ruostehappomarja
Berberis vulgaris 'Atropurpurea',
verihappomarja
Betula ermanii, kivikoivu
Betula papyrifera, paperikoivu
Betula pendula, rauduskoivu
Betula pendula f. tristis, riippakoivu
Betula pubescens f. urticifolia
Betula sp., koivu
Caragana arborescens, siperianhernepensas
Carpinus betulus, valkopyökki
Camus alba, idänkanukka
Camus sanguinea, mustamarjakanukka
Corylus avellana, pähkinäpensas
Cotinus coggygria, peruukkipensas
? Cotoneaster integerrimus,
euroopantuhkapensas
Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas
Cotoneaster niger, mu stamarj atuhkapensas
Craraegus douglasii, mustarnarj aorapihlaja
Crataegus laevigata ' Plena'
Crataegus x langei
Crataegus maximowiczii, amurinorapihJaj a
Craraegus monogyna, tylppäliuskaorapihlaja
Crataegus sanguinea, siperianorapihlaj a
Crataegus rhipidophylla, suippoliuskaorapihJ aja
Crataegus submollis, iso-orapihlaja
Cytisus ratisbonensis
Daphne mezereum, näsiä
Deutzia scabra, isonietospensas
Deurzia scabra ' Plena'
Diervilla x splendens, Jarnovuohenkuu sama
Elaeagnus commutata, hopeapensas
Euonymus europaeus, euroopansorvarinpensas
Euonymus macroptera
Euonymus nanus, kääpiösorvari npensas
Fagus sylvatica, pyökki
Fagus sylvatica 'Atropunicea', veripyökki
Fraxinus excelsior, lehtosaarni
Fraxinus excelsior 'Nana'
Fraxinus excelsior ' Pendula', riippasaarni
Fraxinus mandshurica, mantsuri ansaarni
Fraxinus pennsylvanica , punasaarni
Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima
Fraxinus sogdiana
Hedera helix, muratti
Hippophae rhamnoides, tyrni
Hydrangea heteromalla, kiinanhortensia
Hydrangea paniculata, syyshortensia
Juglans cinerea, amerikanjalopähki nä
Juglans regia , saksanjalopähki nä
Kalopana.x septemlobus, seitsensormiarali a
Kolkwitzia amabilis, kellokuusama
Labumum alpinum, kultasade
Ligustrum vulgare, aitalikusteri
Lanicera alpigena, alppi kuusama
Lonicera caprifolium, tuoksuköynnöskuusama
Lonicera tatarica, rusokuusama
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Lonicera tatarica 'Alba', pil vikuusama
Lonicera xylosteum, lehtokuusama
Lycium barbarum, pukinpensas
Mahonia aquifolium x M. repens
Malus domestica, tarhaomenapuu
Malus toringo, maijaomenapensas
Parthenocissus quinquefolia, imukärhi vi lli viini
Phellodendron amurense, korkkipuu
Phellodendron sachalinense
Philadelphus coronarius, pihajasmike
? Philadelphus lewisii, puistojasmike
Philadelphus pubescens, hovijasmike
Physocarpus opulifolius, lännenheisiangervo
Populus x berolinensis, berliininpoppeli
Prunus avium, imeläkirsikka
Prunus cerasifera var. divaricata
Prunus domestica, luumu
Prunus domestica subsp. insititia, kriikuna
Prunus maackii, tuohituomi
Prunus mahaleb, veik elinkirsikka
Prunus padus, tuomi
Prunus padus var. pubescens
Prunus serotina, kiiltotuomi
Prunus spinosa, oratuomi
Prunus tenella, kääpiömanteli
Prunus virginiana, virginiantuomi
Pyracantha coccinea, tulimaija
Pyrus communis, päärynä
Pyrus ussuriensis, ussurinpäärynä
Quercus robur, tammi
Rhamnus catharticus, orapaatsama
Rhamnusfrangu/a , korpipaatsama
Rhododendron smimowii, nukka-alppimusu
Rhus hirta, sarnettisumakki
Ribes alpinum , taikinarnaija
Ribes aureum, kultaherukka
Ribes uva-crispa, karviainen
Robinia pseudoacacia, valeakasia
Rosa pimpinellifolia 'Plena', juhannusruusu
Rosa pimpinellifolia var. alraica,
idänjuhannusruusu
Rosa rubiginosa, omenaruu u
Rubus caesius, sinivatukka
Rubus idaeus, vadelma
Rubus odoratus, tuoksuvatukka
Salix viminalis, koripaju
Sambucus nigra ' Albovariegata'
Sambucus racemosa, terttuselja
Sorbaria sorbifolia, pihlaja-angervo
Sorbus amurensis
Sorbus aucuparia, kotipihlaja
Sorbus intennedia , ruotsinpihlaja
Spiraea chamaedryfolia, idänvirpiangervo
Spiraea hypericifolia, kui ma-angervo
Spiraeajaponica 'Bumalda' ,japaninangervo
Spiraea media, taiganvirpiangervo
Spiraea nipponica, piianangervo
? Spiraea pubescens
Staphylea pinnara
Symphoricarpos a/bus var. /aevigaws, Iumimaija
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Syringa x chinensis, kiinansyreeni
Syringa josikaea, unkarinsyreeni
Syringa komarowii
Syringa reticulata , likusteri syreeni
Syringa reticulata var. mandshurica
Syringa villosa, vill asyreeni
Syringa vulgaris, pihasyreeni
Tilia americana, amerikanlehmus
Tilia cordata, metsä lehmus
Tilia platyphyllos subsp. cordifolia

Tilia platyphyllos ' Vitifoli a'
Ulmus glabra, vuorijalava
Ulmus laevis, kynäja lava
Ulmus minor var. suberosa
Vibumum lantana , vi llaheisi
Vibumum opulus, koiranhe isi
Vinca minor, pikkutalvio
Vinca minor ' Argenteovariegata'
Vitis amu rensis, amurinviini
Vitis vinifera, viiniköynnös

***
Kansainvälinen havupuukokous
Englannissa 1999
Kokouksen ensimmäistä ennakkoesitettä
saa Max. Hagmanilta, os. Kleivintie 44,
01590 Mai sala. Esitteessä on ilmoittautumi slipuke (pre-registration form), jolla
pääsee järjestäjien postitusli stall e ja saa
jatkossa li sää tietoa kokouksesta.

T

he conference will have a worldwlde
geographlcal coverage from the arctlc to
the troplcs.

\ ' INlll

The conference wlll be held at Wye College ln
south east England . Pre and post conference
tours wlll be announced.
TOPICS TO l"ll C0\'1 Rl D
CONIFER•

Cultlvatlon and propagatlon technlques

•
•
••
••

Taxonomy and evolutlon

•

(
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Kirjallisuutta

J l'lrgensen P M. 1996: Rhododendron i Det
norske arboret på Milde. - 264 s. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjl'lrke AS, Norge. ISBN
82-7674-226-2. Kustantajan osoite: Fagerdalen 6, 5035 Bergen-Sandviken, Norge.
Vuonna 1991 orjan arboretumin 20-vuotisjuhlis a heräs i ajatus kirjoittaa Milden rhododendronkokoelmasta, jokajo tuolloin oli melko
laaja. Arboretum sijaitsee orjan länsiranni kolla jok eenkin samalla leveyspiirill ä kuin
Turku. Rhododendronien viljelyll ä Norj as a on
toki pitkät perinteet, mutta Milden kokoelma
on luotu vuoden 1982 jälkeen noudattaen uutta
Cullenin-Chamberlainin taksonomista j ärj este lmää. Milde sä on n. 200 luonn onl ajia alppiruusuj a, ja kirj assa mainitaan että olosuhteet
salli ivat noin 250:n lajin kasvattami en. Kokoelma on laajin Pohjoismais aj a mahdolli esti myö laajin koko manner-Euroopas a. Kirj asta löy tyy useiden lajiselostu ten kohdalta

mainintoja vaikeista talvivaurioista vuoden -95
kovien joulupakkasten seurauk ena. Kirj an
al ussa olevassa esitte lyosassa kerrotaan Milden
ilmastosta j a mainitaan nuo vu oden -95 kovat
pakkaset: - 12 ·c kasv ihuone iden luona j a lähes
-20 ·c kylmimmillä alue ill a. Lyhyt mutta varsin kattava ylei e ittely kertoo Rhododendronsuvun pe rusasiat; kasvutavat, lehtimuodot, kukat, hede lmät, iemenet, luontaiset kasvupaikat
ja kasvuvaatimukset. Esittelyosan lopussa käydään vielä lyhye ti läpijännittävää " kasvinmetsästys" -histori aa. Ka vie n e itte ly kirj assa noudattelee jakoa, j ota on noud atettu arboretumissa. Ensin esite llään lepidootit 1. suomulliset
alppiruu ut, en j älkeen e lepidootit 1. uomuttomat ("oikeat alppiruusut" yle ises ä ki e lenkäytössä) ja lopuk i atsaleat. Lajeja ja alalajeja
esite llään kaikkiaan no in kolme ataa.
Lajiesittelyjen j äl keen on vuorossa hybridi en esitte ly. Hybridit vievät puolet kirjan sivumäärästä, niitä e itell ään lähes vii isataa nimikettä. Hybridit on istutettu kokoelmaa n ry hmittäin j a samaa ryhmitte lyä noudatetaan ki rj assa,
kuten esimerkik i 'Hi tori ail ineo kulm aus",
" Yiläty nurkka' '·Ke ltainen mäk i" j ne. Kirjan
lopussa on onnek i aakkosell inen hakemi to
ekä lajei ta että hybri dei tä. Ka ie ittelyjen
jälkeen on ielä lu ku jo a kerrotaan joitakin
viljelyohj eita, mutta mikään iljelyopa ki rja ei
ede yritä olla. Lopu ksi on ki ljallisuusluettelo
ja Rhododendron-kerhojen o oi tte ita ja hakemistot.
Lajiesittelyi ä on yleen ä mainittu mi tä lajin nimi tulee tai käännetty en merkitys norjaksi. Ka vei ta kerrotaan o lennai in habitu , kasvual ueet Iuoono a ja j oidenki n o al ta myös
j otain ke tä yyde tä. Ke tä yy tietoja toki kaipai i enemm än kuin mitä kirja taljoaa, mutta
toisaalta on ymm ärrettä ää, ettei tähän puoleen
tarvitse paljon kiinn ittää huomiota Milden ilma to a. Laji ku auk ia ruke at upeat väri kuvatj oita on lähe joka i ull a. Hybridien e ittelyssä mainitaan en immäiset kantalaj it mikäli
ne o at ti edo a. Pääpaino e ittely ä on viljelyarvolla orj an Iän irannikon olo uhte i sa,
vainjo illakin on maininta mene tymi mahdollisuuk i ta i ämaas a. Kute n arvata aattaa,
Suomen o lo uhte i a vi ljelykelpoi et hybridit
e ivät herätä uuri akaan mai ne anoja. Jotkut
meikäläi et hybrid it me ne ty ät Milde ä peräti huono ti, yynä ovat arrnaankin liian leudot
talvet.
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Kirj an hinta on norjalaisessa kirj akaupassa
248 kruunu a, eli n. 175 mk. Kannattaako suomalaisen lukij an ostaa se? Mie lestäni kann attaa . Vaikka ilmasto-olosuhteet ovatkin eril aiset
Noljan länsirannik olla kuin meill ä, tarj oaa kirja
paljon ti etoa lajeista jo ita vo isi kokeilla myös
tää llä. Va lon määrä on sama kuin meill ä ja
kasvukauden lämpösumm a saattaa olla jopa
pi ene mpi. Tämä karsii auttamatta osan KeskiEuroopassaja Englanni ssa menestyv istä lajeista ja hybride istä. Voidaan esi merkiksi va lita
Mildessä menestyviä Yhdysva ltai n itärannikolla kovi a pakkasia kestäviä alppiruusuja kokeiluun myös meidän puutarhoi himme.

On ehkä yllätys, että näin kin lähellä meitä on
oikea " Rhododendron-Mekka", Euroopankin
mittakaavas a ai nutl aatuinen kokoelma tämän
moni en mielestä upeimman kasv isuvun edustajia. orjaan matkaavan dendrologin ehd oton
ykköskohde onki n Milde, ja yhtä ehdoton yk kösha nkinta sen kasvi kokoelmaan perehtyäkseen on Rhododendron i Det norske arboret på
Milde!- Osmo Jussil a
P.S. ' Rhododendron i Det norske arboret på
Milde' on Dendrologian Seuran kirjaston kokoelmissa ( 1 kpl).- Terveisin ki rj astonhoi taja
Pentti Alanko

Mitä kuuluu Ruotsin dendrologeille?
Ruotsalaisen dendrologian seuran lehti " Lustgården" vuodelta 1996 on ilmestynyt. Kuten
ennenkin, mukana on run saasti as iaa historiallisista puutarhoista ja puutarhataiteesta. Johtoartikke lina on E. A. de Jongin laaja, 24-sivui nen katsau Hollan nin muotopuutarhoihin,
puutarhataiteeseen j a tähän liittyvään kulttuurihi storiaan . Puutarhojen vesielementtejä käsitteleväs ä kirjoituksessa tutustutaan Venäjän
suurten puutarhojen upeisiin suihkul ähderakennelmiin ja ves iputouks iin . Muista alan aihe ista ovat mukana Pietarin Tavrichesky ja
Viipurin Monrepo .
Dendrolog ian alan ki rjo itu ks ista kan nattaa
mainita Flinckin arboretumin eksoottisia puulajeja käsittelevä artikkeli. Suuret puut kiinnostavat nyt myös ruotsalaisia: mukana ovat kuvan
ja mittatietojen kera raita, plataani , pyökki ja
aarni . Lisää suuria puita on tiedossa seuraavassa numerossa. Vuoden puusukuna esitellään Sorbus.
Loppuosan lehde tä täyttävät kuvaukset seuran retkistä viime vuoden aikana. Merkittävimmät retket tehtiin Pariisiin ja Suomenlahden
ympäri - molemmista on run sain väri kuvin
höystetyt matkakertomukset Aivan omalta
kannaltan i hauskin pieni katsaus esitteli Tukho lman puutarhojen " helmen", jota olen yri ttänyt it eki n päästä katsomaan siinä kuitenkaan
onni stum atta. Tämä " helmi" on 1700-lu vu ll a
perustettu Tessinin palatsin puutarha aivan kuninkaanlinnaa vastapäätä Tukholmassa. Puutarha sijait ee palat in si äpi hall a ja on pikkuruinen; en olemassaolosta e i moni paikallinenkaan ti edä. Ulkoapäi n si tä e i näe, ja ko ka

palatsi on yk ityisomistuksessa, harva on päässyt sisäänkään katsomaan.
Seuran ohjelmassa on lisää matkoja ti edossa
kuluvalle vuodelle, kohtei na ovat Puo la ja Östergötland. Ruotsin dendrologian seuran yhteystiedot: Föreningen för Dendrologi och
Parkvård, Box 29069, 100 52 Stockholm, Sverige. - Soili Stenroos

LUSTGÅRDEN 1996
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Kotimaan matka länsirannikolle
Dendrologian Seuran kotimaan matka tehdään 14.-15.6.1997 Uudenkaupungin ja
Rauman seudulle. Lähtö Turun rautatieasemalta lauantaina 14.6. klo 10.00. Alustava
matkareitti on Turku- Uusikaupunki- Pyhäranta- Rauma- Kokemäki - KauttuaTurku. Paluu Turkuun sunnuntaina 15 .6. klo 16.00.

Alustavia kohteita: Lokalahden merenrantalehto, Uudenkaupungin airaalan alue,
Ve a Muurisen taimisto Pyhärannassa, Matti Airolan arboretum Raumalla, Karimaan
puutarha, taimisto ja puisto Kokemäellä sekä Kauttuan ruukin puisto. Yöpymjnen,
savusauna ja illanvietto Pyhärannassa.
Matkan hinta-arvio on 400-600 mk sisältäen retken ajkaisen kuljetuksen ja
majoituksen. Ilmoittautuminen, mieluimmin kirjallinen, 15.5.1997 mennessä Veikko
Silanderille, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 0 1301 Vantaa, puh. 09-857 05444, fax
09-857 05361. Ennakkomaksu 200 mk pyydetään maksamaan 1.6.1997 mennessä
seuran tilille PSP 800019-419921 tai Merita 127130-306880.
Ohjelmasta ja kohteista voi tiedustella: Jarmo Serola, 23950 Pyhäranta, puh. 02-825
8135, tai Anneli Karhiniemi, puh. 02-867 3574.

Tammiston kevättaikoot
Karjalohjan Tammisten arboretumin kevättalkootjä.Ijestetään lauantaina 17.5.1997
klo 9-17. Tuttuun tapaan seura pyrkii järjestämään ruokrulun avottalrusille
työpanosta vastaan. Tule talkoisiin keväi een Tammistoon ja ota mukaan opivia
työvälineitä esim. lapio, harava, vesuri, oksapihdit, pokasaha, kottikärryt, rukkaset ym.
Samalla voit tutustua kunnostettuun arboretumiinja sen lajistoon. Ilmoittautuminen
9.5. mennes ä Elina Vuorelle, puh.09-728 2611 (Kauppapuutarhaliitto). Tervetuloa!

Kärhökerhotiedotus
Kärhökerhon toimjnnan voimistami eksi tarvitsemme kärhöi tä kiino tuneiden
Dendrologian Seuran jä enten nimet ja yhteys tiedot. ilin voimme toimia
aktiivisemmin kärhöasioiden parissa ja järjestää kerhotilru uuk ia ym.
Jos olet kiinnostunut kärhökerhon toiminnas a mukana olemi e ta, niin ole hyvä ja
lähetä yhteystietosi (ynnä mahdolliset tiedot kärhöi tä i) seuraavaan o oitteeseen:
Kärhökerho, Börje Fri, Immersby, 01150 Söderkulla.
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Rhododendron-kerho
Tiistai 22.4.1997 klo 18.30 Överbyn puutarhaoppi laitos, Espoo. Teemana lepidotet eli
suomulliset, pienet alppi ruusut. Kartoitamme kokemuksia, Pekka Virkkunen alustaa.
S unnunta i 15.6.1997 kesän retki alkaen klo II. Ykköskohteemme on Bengt Schalinin
kokoelmat Kirkkonummen Jorvaksessa ja sen jälkeen Rhododendron-kohteita
Hel singi ssä "niin kauan kuin jaksetaan". Kokoontumispaikan ajo-ohjeineen saat
kerhon lehdestätajsoittamalla Anu Väinölälle (09-477 2697) tai Osmo Jussilalle
(02-435 0043). Heiltä saat muitakin lisätietoja.
Lauantai 18.10.1997 kerhon syyskokous Imatran Voima Oy:n tiloissa Naantalissa.
Mm. taimien ja siementen vaihtoa. Lisätietoja Osmo Jussi lalta.

Karjalan kerhon luontoretki
Karjalan kerho järjestää luontoretken Venäjän Karjalaan, Paanajärven
kansallispuistoon Euroopan vanhimpien metsien äärelle. Oppaat ja peräänkatsojat ovat
Petroskoin yliopiston tutkijoita. Alustava ajankohta on 8.-14.7.1997. Matka tehdään
bussilla ja lähdetään Joensuusta. Matkan hinta on n. 1 600 mk 1 henkilö sisältäen
bussi kuljetuksen ja muon ituksen maastossa.
Tiedustelut ja al ustavat ilmoittautumiset osoite- ja puhelintietoineen 2.5.1997
mennessä: Kauko Salo, Metsäntutkimuslaitos, Joen uun tutkimusasema, PL 68, 80101
Joensuu, puh. 013-251 4034 (työ) tai 013-251 4015 (Seija Sulanen), fax 013-251
4111, e-mail kauko.salo@metla.fi tai opettaja Aarne Kohonen, kotipuh. 013-228 198.

Keski-Uudenmaan kerho
Perjantai 23.5.1997 Vuoden puun istutus. Vuoden puutajuhlitaan puutarhapäivänä
istuttamalla perintei een tapaan ja perintei een paikkaan eli Järvenpään Pitkäpuistoon
vuorija lavia. Ko ka puutarhapäivä on omi tettu lap ille, otetaan lapsia mukaan.
Valokuvauskurssi. Koska paras kasvikuva on monen mielestä vielä ottamatta,
paikkaamme puutetta valokuvau kur illa. Luontokuvaaja Jouko Veikkolaisen
opastuksella zoomailemme alkukesällä, ruska-aikaan ja lehdettömään lumiseen aikaan
kasveja ja luontoa.
Syystapaamiseen uunnistamme Röykkään Taimikolmioon Arja Tervo en kutsumina.
Kerhon yhteyshenkilönä jatkaa hortonomi, maisemasuunnittelija Aila Tarvainen
Uudenmaan Maaseutukeskuksesta, puh. 09-751 5600 tai 0400-461 705.
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Helsingin kerho
Tiistai 29.4.1997 klo 18.00 kerhoilta, Kumpulan kasvitieteellinen puutarha.
Antti Autio Mustilan arboretumista kertoo siemenkeruumatkoista Amerikkaan ja
amerikkalaisten kasvien viljelykokemuksista Suomessa.
Pikkutaimien myyntiä, jos maa on sulaa.
Keskiviikko 28.5.1997 Työväen akatemian puisto, Kauniainen . Oppaana Pentti
Alanko. Kokoontuminen klo 17.30 Kauniaisten asemalla, n. klo 18.30 Työväen
akatemialla, Vanha Turuntie 14.
Lauantai 7.6.1997 retki Suomenlinnaan. Oppaana Arto Kurtto. Kokoontuminen
klo 13.00 Suomenlinnassa Ison Mustasaaren lauttalaiturilla (päälaituri).
Lauantai 9.8.1997 retki Korkeasaareen. Kokoontuminen klo 14.00 Mustikkamaan
sillalla lipunmyyntikojun luona. Tutustumme saaren historiaan ja puistoistutoksiin
sekä Etelä-Amerikkatalon ja uuden lintutalon kasveihin ylipuutarhuri
Matti Hiltusen johdolla.
Keskiviikko 20.8.1997 Stansvikin kartano, Laaj asalo. Oppaana Satu Tegel.
Kokoontuminen kartanon pihalla klo 18.00 (Stansvikintie).
Torstai 18.9.1997 Juglans-tunnistusiltakävely. Oppaana Antti Autio. Kokoontuminen
klo 18.00 Nordenskiöldin aukiolla, jalopähkinäpuiden alla ( orden kiöldinkadun ja
Linnankoskenkadun välissä).

Lounais-Suomen kerho
Lounais-Suomen kerho tekee helatorstaina 8.5.1997 kevätretken Paraisten
ympäristöön. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Turun kasvitieteellien puutarhan
toimistoon, puh. 02- 258 92 17, tai Robert Rainiolie arki-iltaisin, puh. 02-735 7652.

Studia Dendrologica
Dendrologian Seuranjärjestämä avoin luentosarja puiden ystäville torstaisin·klo
18.00-20.00 Helsingin yliopiston Metsätalolla (Unioninkatu 40 B) luentosalissa MII.

17.4. Puun taideteollinen käyttö- Sisustusarkkitehti Markku Kosonen &
Kontortamänty- Professori Kimvon Weissenberg, Helsingin yliopisto
24.4. Elämänpuu -Dosentti Osmo Pekonen, Jyväs/...'-ylän yliopisto &
Haapa- Tutkija Anneli Viherä-Aarnio, Metsäntutkimuslaitos
24.5. Retki Mustilan arboretumiin klo 8-15. Ilmoittautuminen luennoilla,
hinta aterioineen n. 150 mk .

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y.
Puheenjohtaja: MMM Aulikki Kauppila, Kuusitie 13 A 51,00270 Helsinki, puh . 09- 160 2297
(työ), 09-477 2117 (koti ), fax 09-160 2266.
Hallituksen jäsenet: Antti Autio, Kurt Fagerstedt, Max. Hagman, Leo Junikka, Heikki Kiuru,
Aune Koponen (varapuheenjohtaja), Leena Linden, Juha Prittinen, Veikko Si lander, Satu Tegel,
Sauli Valkonen, Kim von Weissenberg.
Varajäsenet Pentti Alanko, Kirsi Koponen , Anu Väinölä.
Sihteeri: Veikko Silander, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 0130 1 Vantaa, puh . 09-8570 5444, fax
09-8570 536 1.
Varainhoitaja: Mirj a Ryttäri , li visniementie 2 1 142, 02260 Espoo, puh. 09-804 1445 .
Kirjastonhoitaja: Pentti Alanko, Kasvi museo, PL 7, 000 14 Helsingin yliopisto.
Jäsenyys: Jäseneksi haluavan tulee ottaa yhteys seuran sihteeri in tai muuhun hallituksen
jäseneen.
Jäsenmaksut: Vuosijäsenmaksu 100 mk, perhejäsenet 50 mk, opiskelijat 50 mk, ainaisjäsenmaksu 1 000 mk, yhteisöjäsenmaksu 1 000 mk seuran tilille PSP 8000 19-4 19921 tai Merita
Pankki 127 130-306880.
Kerhojen yhteyshenkilöt:
Helsingin kerho - Helsingfors kretsen: MMM Johan Slätis, Urhei lukatu 6-8 A 10, 00250
Helsinki , puh. 09-445 614, fax 09-400 3793.
Karjalan kerho: Vanhempi tutkija Kauko Salo, Metsäntutkimuslaito , Joen uun tutkimusasema,
PL 68, 80 101 Joensuu, puh. 013-151 4034, fax 0 13-15 1 4 111.
Keski-Suomen kerho: MMM Marjatta Uosukainen, Maatalouden tutkimu kesku , Tervetaimiasema, 41340 Laukaa, puh. 014-633 740.
Keski-Uudenmaan kerho: Hortonomi Aila Tarvai nen, Uudenmaan Maaseutukeskus, Seutulantie 1, 04400 Järvenpää, puh . 09-751 5600 tai 0400-46 1 705, fax 09-751 56777.
Kärhö-Kerho- Klematis-Klubben: Börje Fri, lmmersby, 01 150 Söderkulla, puh. 050-514
4669 ja Hannele Virkkunen (sihteeri), puh . 09-859 3939.
Lounais-Suomen kerho: Ylipuutarhuri Arno Ka vi ja LuK Mauno Yli-Pietilä, Turun yliopiston
kasvitieteellinen puutarha, Rui salo 25, 20 100 Turku, puh. 02-258 92 17.
Länsirannikon kerho: Jarmo Serola, 23950 Pyhäranta, puh. 02-825 8 135 ja Vesa Muurinen,
27320 lhode, puh. 02-823 6159.
Oulun kerho: Kaupunginpuutarhuri Pentti Martikai nen, Oulun kaupunki , Koskitie 2, 90500
Oulu, puh. 08-3142147, fax 08-3142160ja hortonomi Katri Pyhäluoto, Kempeleen puutarhaoppilaitos, Piriläntie 155, 90440 Kempele, puh. ja fax 08-515 229.

Pirkanmaan dendrologit: Eli e Pämppi, Tampereen kaupungin puistoyk ikkö, PL 86, 33211
Tampere, puh. 03-2 19 6569.
Rhododendron-kerho: 0 mo Jussila, Talitiai enkuja 12,2 11 00

aantali, puh. 02-435 0043 .
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Kokemuksia hybridihaavasta
Max. Hagman

Hag man, M. 1997: Koke muk sia hybiridihaavasta. (Experi ence with hybrid aspen .) Sorbifo li a 28(2) :51 - 59. ISSN 0359- 3568.
This artic le sum s up the earl y tages of culti vati on of hybrid as pen in Finland in 1950
shonly after experiments in Sweden had shown the promi sin g growth of the hybrids.
Finnish expe ri ences showed soon that in our conditi ons, too, growth of the hybrids
co uld outstrip that of the co mm on a pe n. Over the pe ri od 1950- 1966 175 different
crosses we re made and nearl y 700 sizeable plantati ons were established. At the end of
the 1970's a tok!l of about 60 000 trees were measured for 20 characters. Unfortunately, the reduced interest in growing aspe n caused by the decline ofth e match industry, led to the materi a! bein g helved. lt is onl y now- with the re newed interest of the
pape r industry - that thi s materi a! will be prepared for publicati on.
Hybrid aspen was found to grow best on slopes with a nutriti ous loam and a good
but mo ving water suppl y. On clay soil s growth was good in the beg innin g but slowed
down subsequent ly. The survival of the hybrids was generally quite good, 80-65 %.
The worst injuries were caused in years with a hi gh vo le po pulati on, especially if the
damage occurred immedi ately after plantin g. Hybrid aspe ns established 3-4 years
prior to att ack by vo les recovered fairl y well through root sucke rs. Elks sometimes
ca used da mage in remote plantati ons. Some cros es showed ensiti vity to fun ga l di seases. Such problems need further in vesti gati on particul arl y before clo nes are selected
fo r vegetative propagati on.
Fast grow in g trees need frequ ent th innings in order to keep the green crowns acti vely growing. lt is possibl e th at a mi xture of hybrid aspen wi th spruce could be sil vic ulturall y benefi cial. If grow n with a rotati o n of 40 year hybrid aspe n would probabl y
not have adverse effec ts o n the later development of the pruce. Hybrid as pe n stands
frequ ently show a ric h spro utin g of root sprout at an earl y age. lt seems, that hybrid
a pe n stands could regenerate fro m the new sprouts after clear cuttin g. Earl y thinnings
wo uld the n be necessary.
The new inte rest in the grow in g of aspe n and modem breeding and propagati on
methods ope n up great poss ibilities fo r the future. The best available clones could be
directl y ex ploited via ti ss ue culture. Fu rther cross-breedin g should be based on better
parent tree and a wide r range of provena nces. Other hybrid within the genu s Populus
appear to have pote nti al in Finl and, too. Basic research i needed to clarify the bas is of
the heteros is so well ex pre sed by the hybrid .

Max. Hagman, Kleivinrie 44, 0/590 Moisala.

Hybridihaavan - jolla nimell ä on kutsuttu e uroo ppa laisen haavan (Populus tremula) j a sen pohjoi samerikkalaisen si arl ajin
amerikanhaavan (P. trernuloides) vä li siä
ri stey mi ä - kehitti tunnettu saksalaine n
j alostaj a Wolfgang vo n Wett te in kuului-

sassa Munchebergin kas vinj alostu slaitok1
se sa. Po ppe le ide n j a lostuksesta kiinnostunut Wettstein kehitti menete lmän, jossa
katkaistuj a oksia kukitettiin kasvihuonee sa j a muuta mi en iikkoj en kuluttua
py tyttiin keräämään ke ino pö lytyksestä
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syntynyttä siementä (ks. es im. Wettstein
1933). Wettstein mainitsee, että hybridihaapa on nopeakasv uinen, mutta toiset
poppeliristeymät Keski- Euroopassa oli vat
il meisesti tässä suhteessa lupaavampia.
Näin ollen Wettsteinin hybridihaavat jäivät M i.inchebergissä vähemmälle huomio lle (Wettstein 1943). Samaan aikaan, kun
Wettstein teki risteymänsä Euroopassa, oli
myös Amerikassa kehitteillä uusia poppeliristey miä, joista ns. Schreiner-ri steymät
saivat myöhe mmin laaj aa huomiota ja niide n viljelykokeita aloitettiin Euroopassa.
Myös Suomessa tehtiin viljelykokeita;
mutta paljon myöhe mmin. Näihin miele nki intoisiin risteymiin (Schreiner & Stout
1934) voidaan ehkä vielä palata toisessa
kirjoituksessa.
Metsäpuidenj alostus alkoi tull a laajemmin ajankohtaiseks i 1930-lu vull a, jolloin
varsinki n tanskalaiset ja ruotsalaiset oli vat
innostuneet asiasta. Haavan ottami seen jalostuksen kohteeksi vaikutti suuresti rootalaisen kasvinj alostajan Herman NilssonEhlen Skånen Bosjöklosterin alueelta löytämä isokokoine n haapa, joka osoittautui
kro mosomilu vultaan ko lminkertaiseks i eli
tri ploidiks i (Nil sson-Ehle 1936). Tämä
isokoko ine n haapa, joka Ruotsissa pi an sai
nimekseen "jätteaspe n", innosti ruotsalaiset metsäpuide n jalostu syhdi styksen perustamiseen, ja yhdisty ksen toimintaohjelmaan otettiin alusta alkaen myös haavan
jalostus. Jalostusta johtava tutkija Helge
Johnsson, joka myöhemmin löys i muualtakin Ruotsista iso lehti siä triploideja haapoja, ry htyi myö kokeile maan Wettsteinin malli n mukaisesti poppeli - ja haaparisteytyksi llä. Tällö in vars in kin hybridihaaparisteymä vaikutti lupaaval ta, etenkin
kun se oso ittautui kestäväksi poppelei ta
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usein vaivaavia ruostetauteja vastaan
(Johnsson 1976).
Ruotsissa vaikutti vielä 1930- luv un jälkeen vo imakas tuliti kkuyhtiö, joll a oli tytäry htiö Suomessakin. Pääraaka-aineena
käytettiin haapaa, jota hankittiin sekä
Skandinaviasta että Baltian maista. Tuonti
Baltiasta tyrehtyi kui tenkin toisen maa il mansodan mu ll istuk iin,ja yhtiö huolestui
raaka-aineen saanni staan .
Kun kuultiin Johnssonin on nistuneista
kokeiluista, yhtiö päätti perustaa oman
hybri dihaavan tuotan tolai toksen ja hankki
koetil akseen Myki nge-n imisen ti lan Jönköpingin kaup ungin läheltä, kaupu ngissa
kun sijaitsivat yhtiön päätehtaatki n. Mykingen kasvi huoneissa lähdettii n suure sa
mitassa tuottamaaan hybri dihaavan taimia
(Uggla 1957). Kehitys pysähtyi kuitenkin
odottamattomiin vaikeuksi in. Eräissä hybridihaavan jälkeläistöi ä todettii n sienitauti , joka aiheutti latvakuolemia viljelyksissä; taudin arvelti in olevan Vaisa- ni misen sienen aiheuttama (e im. Hi.ippel &
Johnsson 1963).
Tul itikkujen käyttö äheni länsimai s a
tupakan ytyttimien yleistye sä. 1970-luvu lla monia tulitikkutehtaita lopetettiin tai
toimi nta siirrettiin kehitysmaihin , joi sa
oli muita sopivia ja hal empia puulajeja ja
työvoimaa aatavi a. Myö Mykingen
koetila jäi kylmilleen ja osa tila ta myytiin. Sitä ennen oli kuitenkin o a ti lan ri teytyk iin käytetyi tä kantapuista aatu
vartetuiksi Suomeen.

Suomen ensimmäiset hybridihaavat
Metsäpuiden jalo tuk en alettua Suome sa heti sodan jälkeen oli luonno ll i ta, että
täälläkin kiinno tuttiin nopeaka vui i ta

'Ol en tietoi nen siitä, että erään tekemäni ri steytykse n Populus tremula x P. tremu/oides Kymi n Lang inkoske ll a s ijaitsevasta osaisrutu ksesta on hybridihaapa kuvartu tietee lli ellä nimellä Populus x wettsteinii Hämet-A hti (Hämet-A ht i & Karhu 1989). En kuitenkaan ole viel ä voi nut varm i tua iitä, että tämä
kuvaus peirtäis i koko hybridihaapa-aineiston vaihtelun varsinkin, kun hybridi haapaa on tehty myös
päinvastaista yhdiste lmää käy ttäen . Siksi o len tässä kirjoituk es ani noudattanut van haa metsänjalostajien käytäntöä ja pu hu n hybridi haavasta (P. tremu/a x P. tremuloides ta i P. tremuloidesx P. tremula).
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haapari steymistä. Tämän kirjoittaja, joka
oli opetellut haavanvilj elytekni ikan Ruotsissa 1948, ryhtyi valmistele maan ri steytystoimintaa, ja ensimmäiset haaparisteytykset tehtiin Ruotsinkylän metsänj alostusasemalla keväällä 1950 (Hagman
195 1).
Vaikeutena oli tällöin, niinkuin useasti
myöhe mminkin , ettei pohjoi samerikkalaista haa paa ollut Suomesta saatavana,
vaan oli turvauduttava ulkomailta saatuun
aineistoon. Ru otsissakaan ei vielä ollut
kovinkaan paljon aineistoa, ja siten moni ssa aikaisimmissa ri steytyksissä käytettiin
Göteborgin kasv itieteellisestä puutarhasta
saatua emiyksi löä. Vaikeutena Suomessa
oli niinikään se, etteivät meiltä löydetyt
hyvät haapakantapuut sill oin kukkineet.
Hedepuuksi oli löydettävä kukki va haapa,
j a samalla oli pakko tinkiä hyvi stä kasv uja laatuominaisuuksista.
Emipuuna tässä ensimmäisessä risteytyksessä (tunnu s 50-211 ) käytettiin juuri
edellämain ittua
amerikanhaapayksilöä
Göteborgista ja hedepuuna tuu ul alaista
haa paa, joka sattui kukkim aan. Vertai luri teytyksessä (tunnus 50-21 0) oli hedepuun a sama ja e mipuuna niinikään Tuu sulassa kasvanut haapayksilö. Ensimäi sestä
risteytykse tä aatiin joitakin satoj a taimi a, jotka koulittiin Ruotsinkylässä e nsin
kasv ihuoneeseen ja myöhemmin !avaan,
jossa ne ensimmäisen kesän aikan a kasvoivat lähes metrin mittaisiksi.
Suomessa Vaajakoskell a sijaitseva tulitikkutehdas oli alusta alkaen kiinno tunut
haavan jalostuk e ta ja tuki tätä monell a
tavall a. Oli s ite n luonnolli sta, että koeviljely suunniteltiin yhtiön maille Vaajakoskelle. En simmäinen koe i tutettii n inne
keväällä 195 1.
Koska taimia oli e nsimmäise tä ri steytyk e tä aatu vain vähän , jatkettiin euraavana vuonn a samaan tapaan. Tällöin oli
jo käytettävissä Kanadan Ontariosta saatua amerikanhaavan siitepölyä. Vaajakoskelle oli jäänyt tilaa, ja s iksi sinne i tutettiinkin tästä toisesta ri steytyserästä (tunnus 5 1-052) koeistutus,josta myöhemmin
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tuli vars in kuuluisa nopeakasvu isuutensa
vuoksi (Ku vat 1 ja 2).
Innostu nopeakasvui siin haaparisteymiin levisi vuosien mittaan, ja toiminta
Ruotsinky lässä kasvoi niin , että 1960-luvu ll a hybriditaimien tuotanto oli jo kasvanut laajamittaiseksi jokavuotiseksi operaatioksi. Samanaikaisesti oli myös saatu
hyvät yhteydet Kanadaan, mi ssä Suomessakin aikoinaan työskennellyt metsänj alostaja tri Carl Heimburger oli valmis
hankkimaan meille kaivattua amerikanhaavan siitepölyä. Sitä saatiin monena
vuonn a Ontarion osavaltiosta, muttei sieltä kään aina valituista pluspuista, koska
edell ytyksenä tietysti oli , että puut kukkivat. Valintajalostusta varten Suomessa oli
myös etsitty lisää hyvi ä haapakantapuita,
ja määrän noustua parani mahdolli suus
saada joka vuosi ainaki n jokin kukki va
puu mukaan risteytyksiin.
1970-lu vun lopulla hybridihaapaviljelyksiä oli Suomessa jo niin paljon, että
katsottiin tarpeelliseksi tehdä Siihenasti sten tulosten väli-in ventointi . Varoja tutkimusten aloittamiseen aatiin teollisuuden
perustamaita Haapatoimikunnalta (Hagman 197 1). Suunnitelm ien mukaan tarkoitus oli käydä yksityiskohtai sesti lävitse
kaikki yli 50 tainta käsittävät viljelykset
ekä mitata nii tä yli 20 ominaisuutta,
esim . pituu , läpimitta, tuhot jne.
Ainei stoa kertyi runsaasti vuosina 19501966 tehdyi tä 175 ri steytyksestä, jotka sijaitsivat 663 viljelyksessä ja käsittivät n.
60 000 puuta. Joukossa oli sekä tavallisia
met änvilj elyk iä että Metsäntutkimuslai toksen vertailevia koealueita (n. 593 koeruutua). Risteytykset käsittivät ekä hybridihaapaa, tavalli ta haapaa, tavalli sten
haapojen maantieteelli ten rotujen väl isiä
risteymiä että vähässä määrin muita haavan ektion lajiristey mi ä ja muutami a
hybridihaavan toi en polven jälkeläisiä.
Mittau ai nei sto oli hyvin uuri , mutta koska siihen aikaan ei vielä ollut käytettävi ssä
tietokoneita, suoritettiin peruskäsittely käsilaskentana.
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Töiden kuluessa oli kuitenkin kiinnostus haavan viljelyyn laantunut. Osittain
asiaan ehkä vaikuttivat myös viljelyksiin
kohdistuneet myyrä- ja hirvituhot sekä
eräissä viljelyksissä tavatut sienitaudit
Tutkijoiden toivottiin keskittyvän ajan- ·
kohtaisiin ongelmiin, ja näin haapa-aineiston käsittely jäi tärkeimpien havupuiden ja
niiden laatujalostuksen varjoon. Tutkimusaineistosta kertyi kuitenkin ylei siä kokemuksia, joista edempänä lähemmin.
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Ilolla on tässä yhteydessä todettava,
että teollisuuden kiinnostus haapaan on
jälleen viriärnässä ja sen mukana toi ve
saada j älleen ajankohtaista tietoa haavan
viljelyksestä. On odotettavissa, että vihdoinkin saadaan varoja ja voimia kerätyn
aineiston käsittelemiseksi, mikä tietysti
nykyisten tietokonemenetelmien aikana
käy palj on mukavammin . Tapaus osoittaa
mielestäni kuitenkin , ettei tutkimuksen pitäisi keskittyä vain "ajankohtaisiin ongel-

Kuva 1. Vaajakosken hybridihaav ikko (ri steytys 5 1-052) istutuksen jälkeisenä syksynä.- Valokuvat
Max. Hagman.
Fig. 1. The hybrid aspen plantation at Vaajakoski (cross 51-052) in the aurumn after plantation.- Photographs Max. Hagman.
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Ku va 2. Kuvan 1 istutus 17 vuotta myöhe mmin.
Fig. 2. The plantat.ion
of Fig. 1 seventeen
years later.

miin', vaan nähdä as ioita laajemmin ennako lta, jotta tul okset oli ivat käytettävi ä
ill oin kun ni itä tarvitaan.

Kasvupaikka
Hybridihaapav iljelyks iä oli vuosien mittaan peru tettu hyvin monenlai ill e ka vupaikoille. In ventoinn in yhteydes ä voitiin
todeta, että hybridihaapa on ka vupaikkaan a nähden uhteelli sen vaativa. Ta-

va lli ta haapaa tavataan luonnos a karuil la kankaillakin mutta sen kasvu jää niillä
huonok i. Parhaat haa ikot ka vavat rehevi ll ä hie upitoi sill a rinteillä, joilla on hy vä
ve italou : vettä irtaa riittävästi maan lävi t e mutta ei j ää pysyvästi eisomaan .
Täll ai et ka upaikat ovat o oittautu neet
myö hybridihaaval le otollisiksi. Savimaat, jotka alu a näyttävät verrattain lupaavilta, aikuttavat myöhemmin heikommilta - ehkä tä sä ilmavuuden puut-
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tuminen vai kuttaa kasvuun . Samaan viittaavat myös eräät havainnot aari to ta,
mi sä vesijättömaalle istutetut hybridihaavat ovat menestyneet hyvi n niin kauan
kuin tulvaves i ei ole j äänyt sei omaan kasvupaikalle pitemmäksi aikaa.
On tietysti mahdollista, että eri hybridihaapalaj ikkeet suhtautuvat kasv upaikkatekijöihin eri tavalla. Poppelil ajei ll a ja lajik.keill a on todettu tällaista jo kauan sitten . Asia oli si laajemman tutkimuksen tarpeessa nyt, kun kloonitaimia on helpommin saatavi ssa (es im. Burg & Schoenfeld
1978).
Turvemaille istutettuna hybridihaapa
on yleensä me nestynyt huonosti. Poikkeuksen muodosti ehkä Kolarin Teuravuomalle istutettu pieni hybridihaaparyhmä,
josta tuli istutusten nopeakasv uisin puul aji
-kunnes hirvet särki vät aidan ja kuorivat
puut kuoliaiksi.

Kestävyys ja tuhot
Hybridihaavat ovat yleensä pysyneet i tutuks i a hyvin hengissä. Ko ka kaikki taimitoimituk et on dokumentoitu hyvin ,
voitiin istutettuj en taimien määrä helpo ti
tarki staa ja aada tarkat lu vut taimien menestymi sestä. Elävänä säilyneiden puide n
osu us tutkitui ssa viljelyksi sä va ihteli
80-65 % välill ä.
Pahimmat kuolleisuuden syyt oli vat tietyille i tutu vuosille sattu neet suuret myyrätuhot. Tämän osoitti jo 1960-luvull a
osittain julkaisemattomaksi jäänee sä tutkimuk e aan Ole Oskarsson (Oskar on
1961, 1962). Aivan nuori hybridihaavan
taimi on herkin myyrätuhoill e. Jo taimi
on ka vanut ennen tuhoa 3-4-vuotiaak i,
se toipuu vesoja muodostamail a varsin hyvin pahastakin myyrien aiheuttama ta vahingosta. Es imerkki tästä on nähtäv i ä
Salon kaupungi ssa, missä entisen Saloran
rad iotehtaan taakse istutettu metsikkö käri hyv in pahoista myyrätuhoi sta, mutta on
sen jälkeen toipunut täydelli sesti ja on nyt
varttunut met ikkö.

SORBIFOLIA 28(2) 1997

Mi ssä hybridihaapaa on istutettu kauemmaksi ihmi ten kulk:ureiteiltä, myös
hirvet ovat te hneet jonkin verran tuhoj a.
opeaka vui e n haavan kuori näyttää olevan hirvelle mielui sta kaluttavaa.
Pakkastuhoja havaittiin tutkitu i sa hybridihaavoi s a vähän siitäkin huolimatta,
että toinen vaHhe mmi ta oli useimmiten
kotoisin Suomea huomattavasti eteläisemmiltä alueilta. Jalo tajien tietämättä siirrettin Lappiin 1950-luvulla alkuperältään
sopimatonta ri teymää, joka me nestyi
siell ä huono ti. Kun myöhem min saatiin
valittua emopuik i Lapin haa poja, menestyi vät ri steytykset paremmin. Aineisto on
toistaisek i kuitenkin liian pieni tulosten
arvioimi ek i.
Sienituhoj a on tiety ti hybridi haavallakin jonkin verran , ja niide n tarkem pi selvittely on tarpeen. Todennäkö isesti eri ri steymät eroavat uure ti ke tävyydeltään,
ja määrätietoi elia jalo tuksella voidaan
vastustuskykyä li sätä j a torjua pahimmat
tuhot. Myöskin risteytyk e ä käytettävien vanhempien alkuperä ja ke tävyy om inai suudet on mui tettava (Melchior &
Seitz 1966).
Kasvu
Suome akin hybridihaavan kasvu on ollut hyvä. Kaikis a kokei a hybrid ihaapa
on kas anut eivä ti paremmin kuin vertailukohteena olleet ta aJJi et haapari teymät. Kuinka i ok i ja vanhak i hybridihaapa voi meillä tulla ei ole vielä tiedos a.
U ein nuorena nopeaka ui et ri teymät
menettävät anhete aan ka u oiman a.
Mone a ulkomai e a tutkimuk e a on
ehdotettu että haapahybridej ä ka vatettaisiin noin 40 uoden kiertoajalla.
Snappertu nan aari tos a 38-vuoti as
hybridihaapa on aa uttanut jopa 60 cm
rinnankorkeu läpimitan kuoren päältä ja
40-50 cm läpimittai ia puita on run aa ti.
uoren h bridihaa an läpimitta enttimetrei sä ja pituu metrei ä näyttävät
vastaa an hy in toi iaan. aajako ke n i tutuk e a 24- uotia hybridihaapa oli
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24,2 m korkea ja läpimitta rinnankorkeudella 20,3 cm. Tämän metsikköruudun kokonaistuotto oli 251 m 3 hehtaarilla. Lu vut
va taavat muuall a saatuja koke muk ia:
orj a sa hybridihaavan juoksevaksi ka vuksi on mitattu 21 ,3 m 3/ha/vuos i, kun
haavall a vastaava luku oli 4,5 m3/ha/v.
Tanskassa 1 luokan boniteetilla kasvuksi
on saatu 26 ,3 m 3 ja III luokan boniteetill a
10,5 m 3 . (Langhammer 1973, Jakobsen
1976).
Viljely ja kasvatus
opeaka vui set puulajit vaati vat inte nsi ivistä metsänhoitoa ja jatkuvaa tarkkai lua,
jotta nii stä saataisiin täys i hyöty.
Kun vilj elyyn Suomessa käytettiin suurimmaksi osak si siementaimi a (Leucesekti on haapoja on vaikea moni staa pi -
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tokkaista), pynttnn taimet kasvattamaan
riittävän suuriksi jo en immäisen vuoden
aikana. Tämä yleensä edell ytti kasvihuoneviljelyä j a ainakin yhtä jollei kahta koulintakertaa. Täll aisen tai men pituus voi
olla jopa 1,5 m (ku va 3). Jo taimia kasvatetaan pelkästään ulkona (pienet kylvötaimetj oudutaan kyll ä pi tämään sisällä), niin
1/J vuotinen taimi voisi oll a sopi va istutu kseen.
uori hybridihaavan taimi vaatii valoa
ja kärsii helposti ruoho- ja heinäkasvillisuuden ki lpailusta. Myö istutusalueen
mahdolliset lehtipuuve at on pidettävä kuri ssa. Sopivana istutu välinä oloissamme
voitaneen pitää 2 x 2 tai 2,5 x 2,5 metri ä.
Tällainen i tutu tiheys vaatii kuitenkin
seurantaa ja riittävän ajo issa suoritettu a
vahvaa harvennu sta. Tanskalaisten tutkimusten mukaan 17-vuoti aassa metsikössä

Ku va 3. Hybridihaavan taimituotanto o li 1960-luvu ll a laajaminai ta. Yalei rutettuj a hybridejä odottama sa kevää n lähetyksiä Ruotsinkylän jalostu a eman taimitarhall a.
Fig. 3. Large cale producti on of hybrid aspe n in the 1960' . Young plants ready fo r di stribu tio n in
spring at the Ruotsink ylä Tree Breedin g tati on.
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voisi olla 1 luokan boniteetilla 447, II luokan boniteetilla 765 ja III luokan boniteetilla 1400 runkoa hehtaarilla (Jakobsen
1976).
Haavan, kuten muidenkin lehtipuiden,
kasvatuksessa on varottava latvuksen pienentymistä liiaksi. Puolet pituudesta elävää latvusta ja latvustilan hoito tilajärjestelyillä ovat tarpeen sen jälkeen kun metsikkö on saatu varttumaan suorarunkoiseksi ja alaoksiltaan tyydyttäväksi. Liian
vapaa kasvu aiheuttaa usein paksun oksiston.
Jos hybridihaapa halutaan kasvattaa hyvin suureksi ja vanhaksi, täytynee meilläkin noudattaa poppelikasvatuksen harvennusvälejä. Laatua voidaan ilmeisesti parantaa myös karsinnalla, johon poppelilajit yleensä reagoivat hyvin. Meillä lienee
ainoastaan Vaajakoskella tehty karsimiskokeita, joissa sekä kuivia että eräissä käsittelyvaihtoehdoissa myös eläviä oksia
karsittiin.
Uudistaminen

Ka vava sa hybridihaapametsikös ä on jo
verrattain aikaisessa vaihee sa run aa ti
juurivesoja. On mahdollista, että metsiköt
voitaisiin uudistaa vesomiseen turvautumalla. Hybridihaavan vesakko vaatii kuitenkin paljon valoa, joten vesakon hoitoon
on ryhdyttävä ajoissa. Meillä ei vielä ole
tutkittua tietoa siitä, miten vesametsikkö
lopulta kehittyy.
Vaatisi lisää tutkimu ta selvittää, voidaanko hybridihaavikko kehittää sekametikök i. Hybridihaavan i tuttarninen kuuen kanssa ei tunnu aivan vieraalta ajatukse lta. Suojuspuustona hybridihaapa ei kuitenkaan ole paras mahdollinen , koska puut
tulevat verrattain myöhään lehteen eivätkä
siten estä keväthallaa tehokkaasti. Lisäk i
on muistettava, että hybridihaapa muodo taa runsaasti juurivesoja, kun suojuspuut
poi tetaan. Jos käytetään lyhyttä, ehkä n.
40 vuoden kiertoaikaa, ei haavasta luulisi
olevan uurta haittaa esim. kuusen latvojen kehitykselle. Ehkä kuusisekoitu vä-
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hentäisi myö
vahinkoja?

hirvieläinten aiheuttamia

Mitä tästä eteenpäin?

Kuten edellä jo tuli mainituk i, kiinnostus
haapaan on jälleen kasvamassa. Tämä
koskee etenkin haavan käyttöä paperiteollisuuden raaka-aineena, mutta kauniille,
vaalealle puuainekselle luulisi löytyvän
myös muuta käyttöä.
Kun 1980-luvulla ympäristötietoi nen
metsänhoito kehittyi voimakkaasti ja samalla saasteet tekivät havumetsien viljelemisen hankalaksi e im. Etelä-Ruotsissa,
kiinnitettiin uudelleen huomio hybridihaapaan ja poppeleihin. Hieman aikaisemmin
ajatukset bioma san viljelemisestä ns. lyhytkiertoviljelmillä olivat myös ko hdistaneet huomion poppeleihin ja pajuihin
(Jobling 1990). A iaan vaikutti epäilemättä myös se että aikai emrnin vaikea haavan pistokaslisäy oli korvattavissa uudenaikaisella olukkoviljelyllä (Schu lzke
1989).
Mykingen koe iljelyk et on Ruotsissa
taa mui tettu,ja ieltä on valittu hyviä ykilöitä uusia koeviljelyksiä varten. Suomes a on hybridihaa an risteytysjälkeläiiä ehkä enemmänkin kuin Ruot i a ja
meillä on ilmei e ti hyvät edellytyk et vaLta kasvulli een olukkoviljelyyn sopivia
yk ilöitä, joi ta oi kehittää joko yksittäisklooneja tai klooni ekoituksia käytännön viljelyyn. Tällai ia kokeiluja on jo
aloitettu, ja toimintaa voidaan ilmeise ti
laajentaa en jälkeen, kun alu a mainittu
laaja mittau ainei to on aatu kä itellyk i.
Kun meidän hybridihaavikkomme ovat jo
uhteellisen arttuneita voidaan ennen
valintaa tutkia myö tulevien kantapuiden
puuaineominai uuk ia ja kemialli ta
koo tumu ta, jo nämä o at tärkeitä käytön tai e im. a tu tu kyvyn kannalta
(Melchior ym. 1987).
Käytetyt anhemmat eivät alkuaikoina
suinkaan aina a tanneetjalo tajien vaatimuksia eikä oikei iin maantieteellisiin alkuperiin aina pää ty kä iksi. Tilanne on
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tältä osin nykyään paljon parempi, joten
kokemusten perusteella tuli si valita uusia
risteytyspuita ja tehdä uusia ri steyrrtiä,
joista varhaisessa vaiheessa voitai sii n tehdä myös klooniviljelykokeita.
Vielä ei ole pystytty selvittämään, rrtistä
risteyrrtien kasvussa esiintyvä heteroosiilmiö johtuu. On esitetty ajatus, että koska
toinen osapuoli amerikanhaapa on usein
ollut kotoisin huomattavasti etelämpää
kuin hybridien kasvatuspaikka, kyseessä
olisi jonkinlainen maantieteellinen siirtoefekti, kuten on havaittu esim. kuusen proveniensseja siirrettäe sä. Jonkin verran tähän viittaa se, että haaparisteytykset "Suomi x Keski-Eurooppa" ovat kasvaneet paremmin kuin risteytys "Suomi x Suomi".
A ia vaatisi pikaise ti li sätutkimuksia,
joissa käytettäi iin mm. pohjoi en Kanadan ja Alaskan sekä Pohjois-Suomen alkuperiä. Keski-Euroopassa vastaavista kaukoristeytyksistä on saatu negatiivinen siirtoefekti (Schönbach 1960).
Haapa ja hybridihaapa ovat varma ti
hoidon ja viljelyksen arvoi ia vielä kauan .
Jos ilmastomme lämpiää, oli si kuitenkin
syytä jälleen olla "ajankohtai e ta tutkimukse ta" hieman edellä, ja kiinnittää
huorrtio myös muihin poppeleihin ja niiden alkuperiin ja ri stey miin. Meillä on jo
e imerkkejä siitä, että niiden kasvu voi ainakin Etelä-Suome sa olla sangen hyvä.
Tähän kysymykseen on ehkä mahdolliuus palata myöhemrrtin.
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Kynneppääluokki
Pertti Uotila

Uotil a, P. 1997 : Kynneppääl uokki. (Wooden harne s bow of Ulmus laevis.) - Sorbifolia 28(2):60-62. ISSN 0359-356
Branches and young trees of Ulmus /aevis were formerly used as harness bows fo r
horses . A method of preparing harness bows from Ulmus /ae vis and a case of cultivati on of Ulmus laevis for that purpose are described.

Pemi Uotila, Luonnontieteellinen keskusmuseo, kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsin gin
yliopisto.

Vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten
hevosten valjaisiin kuu luva luokki oli
puinen ja tehtiin oksasta tai nuoresta puunrungosta taivuttamalla. Luokiksi kelpasi
usea puulaji, mutta - mikäli oli saatavilla
- luokkipuuksi valittiin usein saarni tai
jalava, joiden puuaines on sitkeää, ke tävää ja samalla kevyttä. Vähitellen kevyt
metalliputki korvasi puun luokintekoaineena.
Luokkien valmistus oli aikanaan tärkeä
puunkäyttömuoto ja vaikutti epäilemättä
paikallisesti jalavien ja saarnen esiintymiin. Linkola (1934) kirjoitti: "Kynäjalavan tuntee jokainen hevosenomistaja.
Kynneppäinen luokki on suuressa maineessa, se kuin kestää 10-15 vuotta. Luokin hinta on korkea: 50-80 mk, täl lä haavaa 40-60 mk. Eipä ihme, että varsinkin
pieneläjät ja talollisten pojat etsivät käsiin
jokaisen luokkipuuksi kelpaavan nuoren
rungon tai oksan, vieden ne tavallisesti
varkai n. " Ja: "Jo kauan vaikuttan ut heikentävä tekij ä on ollut ihmi stalous, joka
rantamaita raivaamalla, puunhakkuulla,
laidunkarjan pidolla eikä vähiten luokkipuun otolla on suuresti vähentänyt kynäjalavaa."
Isäni kotitalon rannoill a Valkeakosken
(Sääks mäen) Ikkalan Uotilassa, mi stä Linkolakin kokosi havaintojaan, kasvoi (ja

kasvaa edelleen) kynäjalav ia, joita talossa
säännöllisesti hyödynnettiin luokkeina.
Lähiseutuj en a ukkat kä ivät josku varastarnassa talon mailta kynäjalavanoksia.
Yhdessä isänsä kanssa isäni oli vääntänyt
kymmeniä luokkeja. Muutama vuosi itten kirjoitin muistiin i äni muistikuvia kynäjalavaluokin teosta.
Isoi äni teki usein luoki t Vanajaveden
rantalehdoi a ylei enä ka vavasta tuome ta mutta e oli painavaa. Paljon käytettiin myö kynäjala aa jo ta tehty luokki oli tuomiluokkia ke eämpi. Myö pihlaja ta ja lehmuk esta yritettiin tehdä
luokkeja, mutta huonolla menestyk ellä.
0 tettu lehmu luokki ei ollut pyöreä tä
puusta, aan e oli almistettu sahatu ta
lanku ta. Kynäjala aluokki tehtiin etupää ä i ojen puitten ok i ta, harvoin nuori ta pui ta, joita ei laiduntami en takia
paljoa rannoilla ka anutkaan (k . Linkola
1934). Ok a ta tehty kynäjalaval uokki
saattoi olla myhkyräinen mutta e oli kestä ä. Jo tai ella rankamet ä sä kulkiesaan isoisäni kat oi opivat luokkiok at.
Luokkeja tehtiin koko ulana kautena
ehkä eniten k yllä.
Oksa tai nuori puu joko painettiin luokik i heti tuoreena tai itä hieman lämmitettiin molemmi ta päi tään aunan pe äsä tai ok a oli iikon pari muhima a na-
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vetantakusen lantapatteriin upotettuna.
Puuta ei kuor"ittu .
Luokki painettiin seinään kiinnitetyssä
telineessä (kuva 1), jonka sopiva kiinnitys paikka oli saunan tukeva hirsiseinä. Telineessä oli puo lipyöreä, pari tuumaa paksu keskiosa, jota Lapinreiät kiersivät kehänä. Oksa sijoitettiin te lineen ja ylimpään
reikään lyödyn tapin väliin, jonka jälkeen
puuta ryhdyuin painamaan kaarelle puolipyöreän keskustan ympäri. Yleensä kaksi
miestä oli vääntämässä oksaa. Paikka oli
ahdas, ja toinen miehi stä tavalli sesti veti
oksan päähän sidotusta köydestä ja toinen
panoi toi sta päätä ja samalla pani reikiin
tappej a, jotka kiilasivat oksan kaarelle. Jos
oksa yritti pulli stella tappien välialueelta
sitä korjattiin kiiloilla. Kun oksan päät oli
painettu alas asti , päitten väliin pingoitettiin rautalanka. Oksa pidettiin telineessä
muutamia päiviä, ehkä pari viikkoakin ,
minkä jälkeen se irroitettiin j a se py yi
muodossaan rautalangan pitämänä. Vasta
valmi s luokki kuorittiin. Luokkeja tehtiin
varastoon ja niitä annettiin naapurei lle
muttei myyty.
Linkola ( 1934) mainitsee, että "vi lje lys
luokkipuu-tuottoa varten olisi varma ti
hyvin kannattavaa, eräs asianharrastaja
onki n itä harjoittanut hyväll ä mene tyksellä; viljel tynä kynäjalava varttu u luokkipuun antavaksi L0-1 2 vuodes a", j a toi saall a: "Luonnonvarai e n jalavan turvaami eksi olisi ryhdyttävä viljelemään ky näjalavaa luokkipuuksi." Saman asian tyrväntöläinen Lars Palander oli anonut jo
165 vuotta aikaisem min (Tyrväntö-seura
1975), ja vilje ly-yrityks iä on varmaan ollut useampiakin.
Yksi vie lä me lko äskettäi n käytössä ollut vilj e lmä löytyy Hattulan Vaiteen Hietamäestä (Erkamo 1978), mi ä talon pihapiiri ssä yhä ka vaa ri vi istutettuj a, ke kenään likipitäen am anikäi iä kynäjalavia useiden kilometrien pääs ä lähimmi tä
Juontaisi ta j alava paikoista.
Kävi n paikalla ke äll ä 1992 ja keväällä
1997. Emäntä Se ij a Hi manen kertoi isänsä
ka vattaneen kynäjalavia luoki ntekoa var-
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Kuva 1. Kaavamainen piirros luokintaivutustelineestä (Hattu lan Vaiteen Hi etamäki 1997).
Fig. 1. A sc hematic drawing of a stand for making
wooden harness bows.

ten ja myynee n lähiympäristön taloihin
kynäjalavaluokkia 1940- ja ehkä vielä
1950-luvull a. Talossa oli pari omaakin hevosta joille luokkeja tehtiin .
Luokkiviljelmä oli talon eteläpuolella
pellon reunassa, hiekkamaalla, ja siinä
ka voi kahtena n. 15m pituisena rivinä yhteen ä 30 kynäjalavaa (kuva 2). Ri viväli
on noin 60 c m, j a puut ovat 30-50 cm:n
pää ä toi istaan . Useat oli vat aivan tyvestä lähtien kak i- tai neljähaaraisia (kuva
3). Joukossa oli jokunen näivettynytkin ,
mutta u eimmat olivat hyväkuntoisia.
Vuonna 1992 puiden korkeu oli 10-12 m
ja niiden rungon ym pärysmitta (rym) vaihteli 37-65 cm. Kevääll ä 1997 paksuimpien ympäry mitat olivat 67-68 cm: tiheäsä rivi ä puut olivat kasvaneet melko
huono ti. Emäntä muisteli isän ä pohtineen iimeisiä luokkeja tehdessään puiden pää een jo vähän lii an isoiksi. Hän
myös mainitsi, että u eamman rungon aikaansaarni ek i puut katkai tiin tyvestä.
Myö talon etelä einustall a, runsaan
metrin pää ä einä tä kasvaa kaksi kynäjalavaa. Kolmannen, 1980-lu vun j älkipuoli kolla kaadetun puun kohdalla on
parimetrinen kanto e apöheikkö. Puut
o at hyväkuntoi iaja niiden rungonympä-
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Kuvat 2 ja 3. Entinen
kynäjalavien lu okkipuuvi ljelmä Hattu lan Valteen Hi etamäessä. Tyvestä katkai stu! puut
kasvavat tiheinä, muutaman rungon ryhmin ä. Valokuvat Pe rtti Uotil a,
9.V II. l992.
Figs. 2 and 3. A former
pl antation of Ulmus laevis for harness bow
wood. ote the dense
group of trunks wh ic h
originated a
sprouts
from a srump. - Photographs Pertti Uoti la.

rykset (rym) oli vat 1992 93 ja 87 cm ja keväällä 1997 98 ja 97 cm. Emäntä piti näitäkin alunperin luokkipuiksi eikä koristepuiksi istutettuina.
Talon saunan eteistilassa, aunan hirsiseinässä, oli yhä hyvin samanlainen luokintaivutusteline (kuva 1) kuin aikanaan
isäni kotitalon saunan seinässä. Keskiosa
oli tehty kahdesta 14 cm paksusta hirrenpätkästä. Sen kanta oli noin 65 cm leveä ja
keskusta noin 40 cm korkea, puolipyöreä.
Telineeseen kuului seitsemän vetämällä
helposti irroitettavaa, 20 cm pitkää koivutappia.

Kirjallisuutta
Erkamo, V. 1978: Pälkäneen, Hauhonja Tuuloksen
jalavista. - Dendrologian Seuran Tiedotuksia
10:15-26.
Linkola 1934: Die Flauerulme (U imus laevis Pall.)
in der Gegend des anajavesi ees. - Acta Forestalia Fennica 40:1-49 + 6 liitesivua.
Tyrväntö- eura 1975: 1700-luvun Tyrväntöä aikalaisen silmin. Lars Palanderin väitöskirja Kul ialan taloudellisista oloi ta vuodelta 1767.-32 s.
Hämeenlinna.
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Ilmasto, ihminen ja vuorijalavan luontainen
levinneisyys
Reijo Solantie

Solantie, R. 1997: Ilmasto, ihminen ja vuorija lavan lu ontainen levinneisyys. (C limate, man and the natural di stribution of Ulmus glabra.).- Sorbifolia 28(2) :63-65.
ISS 0359-3568
The natural occurrence of Wych Elm, U/mus glabra , in Finland was analyzed. The
limits and the frequency of the natural di stribution can be explai ned by two factors.
First, Ulmus glabra can survive over the first winter after germination only if the soi!
remain s practically unfrozen . Thi is indicated in term s of the mean duration of the
frozen oil (R). The outer limit of the occurrence of Ulmus glabra fall s together with
the Iine of R = 147 d, and the continuous area begins with R = 137 d. On the other
hand, the previous practice of completely burn-beating at too frequent interva ls was
obviously disastrou s. Area subjected to such treatment coincide with the absence or
very rare occ urrence of thi s species in climatically favourable regions of eastern Finland. In some restricted south-western areas that were densely populated in hi storical
times, the utili sation of Ulmus a timber seems to have reduced its occ urrence.
Reijo Solantie, Ilmatieteen laitos, Mereorologinen 1111kimus, PL503, 00101 Helsinki.

Vuorijalavan esiintyminen Suome a
(Uotila 1997, kuva) kertoo k.iinnostavasti
sekä ihmi en va ikutuksesta että ilmaston
reunaehdoista. Vuorijalava menestyy Uotilan mukaan istutettuna jopa Oulu ssa
a ti 250 km lähimmästä Juontai esta
esiintymä tään. Tämä jo viittaa vahva ti
siihen, että vuorija lavan pohjoi sraja määräytyy jalavan itämi ajan olosuhtei ta.
Uloimmat esi intymi paikat kertovat että
itävä jalava ei iedä ensimmäisenä talvenaan pitkäaikai ia eikä pak uj a routia .
Routakauden keskimääräinen pituu R
(Solantie 1988) ei saa ylittää 14 7 päivää
ja yleinen esiintyminen edellyttää, että
R> 137 d (d = days 1 päivää) (kuva 1).
Vuorijalavan itäm isoloissa rajoite on vielä ankarampi. Alueilla joilla routakau i
on ke k.imäärinkin lyhyt, e iintyy vuo ia,
joina maa on monin paikoin ula läpi talven. Fors an eudulla ja Satakunnas a,

mi ä lumi ademäärät ovat vähäisempiä
kuin Uudellamaalla tai Itä-Suomessa ja
pakka et kovempia kuin Uudellamaalla,
Var inai -Suome a tai Ahvenanmaalla,
ovat jokseenkin roudanomat olotniin harvinai ia että vuorijalava puuttuu alueelta,
jolla 142>R>l47 d.
Uotila ( 1997) mainitsee vuorijalavan
kär ineen kaskeami e ta. Olen analysoinut kahdella eri menetelmällä jok eenk.in
amanlai in tuloksin kaskeami en inteniteetin pahimpana ylika keamiskautena
vuoden 1830 vaiheilla. Laaja ja yhtenäinen ylikaskeamisalue kä itti Eteläisen
Järvi-Suomen Päijänteestä itään ; iihen
liittyi Savon elän erottamana Rautalammin reitin ylikaskeamisa lue (Solantie
1995). Ylikaskeami salueen ilmastollisesti edulli imma a o a sa (R> 137 d) vuorijalava ta on tietoja vain kolme ta paikasta (TaipaJsaari , Kerimäki, Värtsilä),
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Kuva 1. Pisteet ja avoympyrät: Yuorijalavan alkuperäiset e iintymi paikat; avoympyrät ilmaisevat
paikkoja, joista vuorija lava on kadonnut tai joista esiintymistä ei ole varmennettu 1980- tai 1990-luvulla (Uotila 1997).
Yhtenäiset viivat: Roudan keskimääräinen kestoaika on 137/142/147 päivää.
Katkoviiva: Ylikaskeamisalueet v. 1830.
Fig. 1. Dots and open circle : The indigenou ite of U/mus g/abra in Finland; open ci rcle denote
sites, in which Ulmus glabra has disappeared or the occurrence ha not been checked in the 1980's or
1990's (Uotila 1997).
Continuous Iines: The mean duration ofthe soi! fro t is 137/142/147 day.
Broken Iine: The regions where burn-beating was se ere in 1830.

mutta muissa os issa, mi ssä luontais ia
esiintyntispaikkoja on ollut ennen ylikaskeanti kauttakin harvemma sa, itä ei
tunneta lainkaan. Ylikaskeami eliaan ihminen pystyi sii s hävittämään vuorijalavan sukupuuttoon laajalta alueelta. Ylikaskeamisalueen pohjoispuolelle jää kapea kaistale, jos a vuorijalava ilma toUisestiju urijajuuri menestyy; tällä kaistalla
sijai evat Enon ja il iän jalavat.
Länsiuusmaalaiset ja hämäläi et eivät
yleensä sortuneet ylikaskeamiseen , vaan
raiva ivat väki luvun kasvaes a peltoa sitä

mukaa kuin ka kien ke tä ä mutta kattava käyttö edellytti. uorijala a näyttää
ii ietäneen ke tä ää ka kikiertoa arin hy in. Län i- udellarnaalla uorijalavia on enemmän kuin Hämee ä ilmei e ti ik i, että Uudellamaalla routakau i on
lyhyempi. anha ka kikulttuurin Iän iraja kulkee Ki konjoen aiheiiJa. ar inai Suomen eteläo a a ja hvenanmaalla
ekä ilma ro että maankäyttö alli at vuorijala aUe run aan e iintymi en. Salon
seudulla ekä Turun ja Uudenkaupungi n
äli ellä rannikolla, nti ä a utu oli van-
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hastaan Suome n tihein j a tarvepuun käyttö uurinta, -lienee j alavaa hakattu siinä
määri n käyn öpuuksi, että se lienee j o varhain käy nyt perin harv inaiseksi.
Itä-Uusimaa (Kymenlaakso mukaan luettu na) on vuorij alavan tyhjiö; samalta
alueelta puuttu u myös tammi luontaisena,
rannikoltaki n. Vika ei voi oll a ilmastossa,
eikä myöskään siinä, etteikö vuorij alavalle sopi via kasvupaikkoj a oli si yll in kyllin.
Heitän tähän pures keltavaksi erään selitysmahdoll isuuden. Alue oli keskiaj all a ja
vielä 1750-luvulla Varsinai -S uomen
ranni kon jälkeen Suomen tiheimmin asuttu eutu Sydän-Hämeen j a Kokemäenj oki laakson rinnall a. Toisaalta seutu rajoittuu uoraan nii hin alueisiin , joi ll a ylikaskeniin 1700-luvun lopu ll a j a 1800- lu vun
alkupuole ll a. Tämän vuoksi pidän mahdolli sena, että seutu ylikaskeniin j o kes-

kiajan lopulla, ja samalla juurittiin alueen
vuorijalavat ukupuuttoon. Tammi j a lehmuskin lienevät saaneet kokea kovia;
näistä kolmestajalopu u ta vain lehmus o n
voi makkaan ve orni kyky nsä turvin säilynyt.

Kirj allisuutta
Uotil a, P. 1997: Vu oden 1997 puuna komeil ee vuorijalava. - Suomen Luonto 2/ 1997: 16-20.
Solantie, R. 1988 : Roudan tulo- ja häviämi sajasta.
- Rakennu stekniikka 4/1 988:233- 236.
Solantie, R. 1995: Metsien häv ityksen vaikutu veitaseeseen. Raponi ssa: Hyvärinen, V., Solantie, R., Aitamuno , S.ja Dreb , A. , Suomen vesitase 196 1- 1990 valuma-alueittain _- Ves i- ja
ympäristöhall innon julkai uj a, sarj a A 220:
3-68. Vesi- ja ympäristöhallitus ( 1.3.95 alkaen:
Suomen ympäristökesku s).

Dendrologian Seura - Dendrologiska
Sällkskapet ry:n toimintakertomus 1996
Vu osi 1996 o li seuran 27 . toimintavuosi. Toim inta o li mon ipuo li ta: e ura j ärj esti retki ä, matkoja ,
ta lko ita ja kokouksia. Vuode n puu ta, haapaa (Pop u/us tremula) tehtii n mo nell a tavall a tunnetuksi
vuoden kuluessa. Seuran uu sin julkaisu, Ja lopuu metsät-kirj a, julkistettiin huhtikuu s a yhteistyössä Met älehden kanssa. Tammi sta n arbore tum
avattiin yleisölle y k yllä yhte istyössä arboretumin omi stajan Diakoni ssala itoksen kanssa. Seura
hak i Suomen ti edeku stantajien li itto ry:n - Förbundet för vetenskapspublicering rf. j ä e nyyttä,
joka seurall e myönnetti in touko kuu a. Kerhojen
to im inta o li vi lkasta. Stipendiraha ton kartuttami sta j atk ettiin .

Ha llitus ja toimihenkilöt
Hallituksen puheenj ohtaj ana toimi MMK Aul ik-

ki Kauppil a j a varapuheenj oht ajana FT Aune Kopo nen. Muut halli tuk en jäsenet o livat puutarh uri
Anni Autio , FT Kurt Fager tedt, profe sori Max .
Hagman, FL Leo Junikka, met ätalousi n inööri
Heikki Kiuru , tek n. yo J uha Prittinen, ylimet än-

hoitaja Risto Savolainen, metsäta lousinsinööri
eikko Silan der, MMK Te rhi Suoj ala, MMK
Satu Tegel ja professori Peter Ti gerstedt. Varaj äeninä toimi at MMK Penni Al anko, pankkitoimihe nki lö Kir i Kopone n j a MMM Anu Väinö lä.
Seuran sihteeri nä toi mi Ve ikko Si lander, kokou sihteerinä Terhi Suoja la, varainho itajana
Mi rja Ryttäri , jä e na ioiden ho itajan a Leena Helynranta, kirja tonho itaja na Pe ntti Al anko j a postiltajana Kir i Koponen.
Hallituksen tukena toimivat eri teht äv iä ho itavat työryhmät:

1. uoden pu u : Max . Hag man, He ikki l(juru
2. T ied otus: Elina Vuori
3. lkomaa nma tka: Aul ikki Kauppi la, Leena
Hämet-Ahti , An ne Mäkyne n
4. Kotimaanma tka : eikko Sil ander
5. Pui tokävely: eikko Silander
6. T a lkoot: Max. Hagman, He ikki l(juru, Pentti
Alanko
7. Kerhot: Anu äinölä
8. Puisto-opas: Satu Tege l, Pe ntti Al anko, Juh a
Pritt inen
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9. Koulutus: Heikki Kiuru , Antti Autio
10. Sorbifolian toimitus: Soi li Stenroos, päätoimittaja, Leena Helynranta, to imi tussihteeri,
Pentti Alanko, toi mittaj a. Sorbifolian toimituskunta: Au ne Koponen, Tap io Lindholm, Jouni
Mikola, Ri sto Murto, Jaakko Nurmi, Peter Joy
(English texts)
11. Tiede j a tutkimus: Aune Koponen, Pentti
Alanko, Antti Autio, Kurt Fagerstedt, Max. Hagman, Leena Hämet-Ah ti , Satu Tegel , Juha Prittinen, Peter Tigerstedt, Anu Väinölä
12. Studia Dendrologica : Leo Junikka, Olavi
Luukkanen, Ri sto Savolainen, Peter Ti gerstedt
13. Talous: Mirja Ryttäri, Aulikki Kauppila
14. Kirjasto: Pentti Alanleo
15. lOS-retkeily: Max. Hagman, Pentti Alanko,
Au likki Kaupp il a, Veikko Si lander
Hallitu kokoontui 9 kertaa, ja kokoontumispaikkoina oli vat Helsingissä Säätytalo ja Kasvitieteen laitoskirjasto.

Kokoukset, esitelmätilaisuudet ja koulutus
Kevätkokous pidetti in Helsi ngissä Säätytalolla
13.3. 1996. Puheenjohtajana toimi Mikko Yl änen
ja sihteerinä Veikko Silander. Til intarkastajiksi
vali ttiin Marilene Mäkipää ja Matti urminen.
Seuran tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta
1995 hyväksyttiin. Kokouksen virallisen osan
jälkeen MMK Pentti Alanleo esitelmöi Kaukoitään ja Länsi-Siperiaan tehtyjen siemenkeruumatkojen tuloksista.
Tammistan arboretum avattiin yleisölle, minkäjohdosta tiedotusvälineille järjestettiin yhteistyössä Diakonissalaitoksen kanssa tiedotustilaisuus ja tutustumi käyn ti arboretumiin 8.1 0.
1996. Osanottaj ia til aisuudessa oli 21, ja sen saamajulkisuus oli varsin hyvä.
Syyskokous pidettiin Helsingi ssä Sääty talolla
25.1 1. 1996. Puheenjohtajana toimi iilo Karhu
ja sihteerinä Terhi Suojata. Seuran puheenjohtajaksi valittiin uudelleen MMK Au likki Kauppi la
vuoden 1997 alkavaksi toimikaudeksi. Ff Aune
Koponen , tekn. yo Juha Prittinen ja MMM Satu
Tegel va littiin hallitukseen toi seksi toimikaudeksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin professori Kim von Weis enberg, MML Sauli Vaileonen ja MMM Leena Linden. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 1997
vahvistettiin. Kokouksen virallisen o an jälkeen
professori Timo Koponen esitelmöi aiheesta
"Tutkimusmatka Kiinaan: Sichuanin puut ja
pensaat".
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Retkeilyt, matkat ja taikoot
Puistokävely yhteistyössä Helsingin kerhon
kan ssa järjestettiin Porvoossa 15.6.1996. Osa nottajia kävelyllä oli 20.
Kotim aanmatka suuntautui Keski- ja PohjoisPohjanmaalle 29.- 30.6.1996. Retki oli erittäin
onnistunut. Osanottajia si llä oli 16 henkilöä.
Ulkomaanmatka järjestettiin 7.-15 .1 2.1 996
kohteena Teneriffa Kanarian saarista. Myös
tämä retki onni tui erittäin hyvin. Osanottajia si llä oli 38.
Tammistan arboretumia kunnostettiin talkoilla 4.5 . ja 28 .9.1996 yhdessä Vapaatpuutarhurit
ry:n kans a. Taikooväkeä oli kummallakin kerralla parikymmentä ja ohjelmassa oli käytävien
kun nostusta ja siivousta.

Kerhot
Helsingin kerho järjesti puistokävelyn Topeliuksen pui toon taJvidendrologian merkeissä,
Paul Olssonin taimiston alueelle Kauniaisi in ja
Helsingin yliopiston ka vitieteelliseen puutarhaan Kumpulaan. Yhteyshenkilönä toimi Johan
Slätis.
Karjalan kerho piti teemaillan Kolin luonnonpuistosta 28.3. ja teki retken rajan taak e Jäni sjärvelle ja Laatokan rannalle Sortavalaan 27.28.7. Ku vailta tästä retkestä pidettiin marraskuu a. Yhtey henkilönä toimi Kauko Salo.
Keski-Suomen kerho järjesti Puutarhaseuran
100-vuotisnäyttelyn yhteydessä yleisölle avoimen puistokävelyn. Yhteyhenkilönä toimi Marjatta Uosukainen.
Keski- udenmaan kerho järjesti Vuoden
puun istutule en Järvenpäässä puutarhapäivänä.
Yhtey henkilönä toimi Aila Tarvainen.
Kärhö-Kerho piti tammikuu a teemaillan.
Överbyn puutarhaoppilaitoksen markkinoilla
kerholla oli myynti- ja neuvontapöytä. Elokuu a viitisentoista jäsentä retkeili Viro sa Clemaris-jalo taja no Kivi tikin ja Erik Prannon luona. Yhtey henkilöinä toimivat Börje Fri (pj ) ja
Hannele irkkunen.
Lounais-Suomen kerhon yhtey henkilöt olivat Amo Ka vi ja Mauno Yli-Pietilä.
Länsirannikon kerho järjesti e itelmä- ja
kurssitilaisuuk ia pari kertaa vuodes a. Lisäksi
e piti taJkoot Sarvilinnan arboretumis a. Yhteyshenkilöt oli at Jarmo Serola ja e a Muurineo.
Oulun kerho järjesti puistokävelyn Suomen
Ruu useuran kan sa Iea vitieteelli ellä puutar-

67

SORBIFOLIA 28(2) 1997

halla kesäkuussa. Kerho hoiti myös huomattavan
osan seuran kotimaanretken järjestelyistä j a kohteiden valinnasta. ArvoJan arboretumi ssa Limingassa pidettiin taikoot. Kerh o järjesti myös Vuoden puun istutustilai uuden. Tunnistuskurssi havupui sta pidettiin Pe ntti Alangonjohdolla . Amerikan puistajärj estettiin diailta marraskuussa. Lisäksi kerho osallistui Sorbifoliassa julkaistun
Oulun puisto-oppaan laatimiseen. Kerhon yhteyshenkilöt olivat Pentti Martikainen ja Katri
Pyhäluoto.
Pirkanmaan Dend rologien kevätkokouksessa 15.2. käsiteltiin talvidendrologiaa. Puistokävely Pyyn iki nh arj ulle järjestettiin 8.5. Retki okialle järjestettiin 29.5. j a Längelmäelle 8.6. Taikoot Hörsä nän arboretumi ssa Ori vedell ä pidettiin 31 .8. Syyskokouksen yhteydessä opeteltiin
tunnistamaan pihtoja. Yhteys henki lönä toimi
Elise Pämppi ja puheenjohtajana Kall e Ouni.
Rhododendron-kerhon kokouksessa tammikuussa käsi teltiin sie men lähteen merkitystä Peter Tiger tedtin johdolla. Huhtikuussa Marjatta
Uosukainen, Max. Hagman ja Anu Väinölä kerto ivat kotimaisista alppiru usui sta , Korean alppi ruusui sia ja atsaleoista. Kesäkuussa tehtiin retki
Mustilan arboretumiin Marjatta Uosukaisen johdolla. Lokakuun kokous sujui siementen ja taimien vaihdon merkei ssä. Rhododendron-kerho
julkaisee omaa Rhododendron-lehteä neljästi
vuodessa. Kerho välittää jäsenilleen myös iemeniä j a taimia, ja kerhon kautta on mahdolli sta
tehdä mm. kirjojen yhteisti lauksia ulkomailta.
Yhteyshenki lönä toimi Osmo Jus ila ja puheenjohtajana Anu Väinölä.

Haapanumero painettiin haavasta valmistetulle
paperille, j onka lahjo itti Metsä-Serlan Kirkniemen tehtaat. Lahjoittaja sai 1 000 kpllehtiä. Sorbifolia postitettiin 1 605 oso itteeseen, joista ulkomaille 42. Vapaa-ja julkaisuvaihtokappaleita
lähetettiin kotimaassa 76 ja ulkomaille 28 oso itteeseen. Lehdell ä o li 13 vuosi til aajaa, ja se o li
myynnissä seu ran oman myynnin li säksi Akateemisessa kirjakaupassa ja Tiedekirjassa.
Suomen puu- ja pensaskasviota myytiin 649
kappaletta ja Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat puut -kirjaa 422 kappaletta vuoden aikana.

Tiedotus
Myynti kampanja, joka kohdistettiin ammattioppi laitoksiin, nosti seuran julkaisujen myynti ä
huomattavasti. Vuoden puusta on tiedotettu lehdi stölle. Jalopuumetsät-kirjan julkistamistilaisuudessa ja Tammi ston arboretum in avajaisissa
oli u eita tiedotusvälineiden edustajia. Seuran
kesäretki Pohjanmaalle sai myös huomattavasti
palstatilaa paikallislehdissä.

Kirjasto
Seuran kirjasto jatkoi edelleen toimintaansa Helingin yliopisto n Kasvitieteenlaitoskirjaston yhteydessä. Kuluneen vuoden aikana kirjasto lähetti julkai ujaan vaihtoon 19 tieteelli een seuraan,
yhdi tyk een ja tutkimuslaitokseen.

Jäsenistö
Julkaisutoiminta
Vuoden puusta 1997, vuorijalavasta (Uimus
glabra) julkaistiin juliste yyskokouksen yhteyde ä 1996. Marja Koi stinen suunnitteli ja piirsi
ju listeen. Pertti Uotila laati julisteen suomenkielisen tekstin ja Carl-Adam Hregg tröm ruotsinkielisen. Juli stetta painettiin 1 000 kpl.
Seuranjulkaisemaja Metsälehden kustantama
Jalop uumetsät-kirja julkistettiin Met ätalolla
1 1.4. 1996 pidetyssä tilai suudessa.
Sorbifolia-lehti ilme tyi neljänä numerona,
joiden yhtei ssivum äärä oli 192. Lehteen kirjoitti
26 henkilöä, yhteen sä 21 artikkelia. Sorbifolia a 2/96 julkaistiin puisto-opas " Oulun kaupungin
keskustan pui tot". Lehden painosmäärä oli kolme a en immäise sä numero a 2 000 kpl. eljännen eli "haapanumeron" paino oli 3 000 kpl.

Seuran jäsenmäärä oli 3 1. 12.1996 1 522 henkilöä.
äi tä maksavia vuosijäseniä oli 1 156,
opi kelijoita 193. perhejäseniä 34, ainaisjäseniä
136 ja kunniajä eniä 3. Mak av ista jäseni tä asui
ulkomailla 14.

Talous
Tulosla kelma o oitti, että seuralla oli jäsenmakutuloja 65 760:- ja korkotuloja 6 404,70:-. Tilikauden tulos oli -5 899,53:-. Sijo itettiin stipendirahaston pääomana 50.000 mk valtion obligaatioihin.

Vantaalla 6.3.1997
Veikko Silander, ihteeri
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Siemenvaihdosta ulkomaanmatkoihin
kerhojen toiminta on monipuolista
Anu Väinölä

Dendrologian Seura tarjoaa jäsenilleen
monenlaista toimintaa. Pääosan tilaisuuksista järjestävät seuran kerhot eri puolilla
maata. Kuten Sorbifolian takasivulta voi
lukea, kerhoja on nykyään jo kymmenen ,
joista perinteisiä paikalliskerhoja on kahdeksan. Paikalliskerhot järjestävät puistokävelyjä, talkoita, esitelmätilai uuksia ja
tunnistuskursseja. Ne suhtautuvat kaikkiin
puuvartisiin kasvisukuihin tasapuoli sesti.
Pääkaupunginkin paikallistoiminta on
siirtynyt seuran hallituksen vastuulta tosin
vasta reilu vuosi sitten perustetulle, seuran
uusimmalle, Hel singin kerholle.
Kerhojen toiminnasta vastaa yleensä
enemmän tai vähemmän vapaamuotoisesti
organisoitunut muutaman hengen ryhmä.
Kerhojen vetäjät näyttävät olevan tavalla
tai toisella dendrologian ammattilaisia,
puutarha- tai metsäväkeä, mutta ryhmi sä
on toki myös muiden alojen väkeä, ja kaikki toimivat vapaaehtoispohjalta. Siellä,
missä vetovastuu on pitkään ollut samoilla
ihmisillä, toiminta näyttää ainakin välillä
hiipuneen, joten uudet voimavarat ovat
erittäin tervetulleita. Jos kaipaat alueellesi
li sää dendrologista toimintaa, ja olet valmis sen eteen jotain tekemäänkin, ota ihmeessä yhteyttä alueesi kerhon yhteyshenkilöön. Tiedot löytyvätjokaisen Sorbifolian takakannen sisäsivulta.
Kerhojen toiminta on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille, ensi sijaisesti tietysti
alueella asuville, mutta myös mökkeilevi lle ja kauempaakin tuleville. Voit hyvin
lähteä kurssille Helsingistä Ouluun tai
Kuopiosta Turkuun. Useimmat kerhot tiedottavat toiminnastaan Sorbifoliassa, mutta varsin usei n tapahtumia järjestetään ly-

hyemmällä varoitusajalla kuin lehden ilmestymisaikataulu, joten muutakin tiedotusta on. Pirkanmaalla, Länsirannikolla,
Karjala aja Keski-Suomessa tiedotuksen
apuna on jäsenkirje. Rhododendron-kerhonjäsenkirje on laajentunut lehdeksi asti.
Li säksi kannattaa seurata sanomalehtien
"tapahtuu tänään" -palstoja. Joensuussa ilmoitukset löyty ät visakiekkomerkin alta
Karjalaisen ja Järvenpää ä Ke ki-Uusimaa -lehden jäijestöpalstalta.
Oulun kerholla on jo pitkät perinteet.
Kesäisin on järjestetty yksi puistokävely
ja muutamana vuonna yy puolella perusteellinen tunnistuskur i. Tunnistettavina
ovat olleet mm. ruu ut pensasangervot,
havut ja opettajina Leena Hämet-Ahti ,
Annikki Palmen ja Pentti Alanko. Marraskuussa on kaamos katkaistu diaillalla kaupungin kirja ton auditoriossa. Pysyvämpiä näkyviä merkkejä oululaisten toiminnasta ovat keskustan alueelle istutetut
vuoden puut ekä viime vuonna Sorbifoliassajulkaistu Oulun pui to-opas. Dendrologien ydinjoukko käy vuosittain talkoilla
kunno tama sa ArvoJan arboretumia Lirningas a. Seuran uoden 1996 kotimaan
retki suuntautui Ke ki- ja Pohjoi -Pohjanmaalle ja sen toteutuk e a oli Oulun kerho mukana.
Karjalan kerhon toiminnan kohokohta
oli viimeke äinen kahden päivän retki rajan taak e Jänisjär elle ja Laatokan rannalle Sortavalaan jo a tutu tuttiin mm.
Winterin hu ilan arboretumiin. Rajan takai een Karjalaan tutu tumi ta jatketaan
tänä vuonna pohjoi empana Paanajärvellä. Lehdettömänä aikana Joensuussa kokoonnutaan e itelmätilai uuteen kerran
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Karjalan kerhon retki suuntautui viime kesänä Laatokan Kirjavanlahdelle ja Winterin huvilan arboretumiin Sortavalassa. Kuvassa kerholaiset Ullanvaaran ukonhattulehdossa Pienen Jänisjärven rannallaValokuva Kauko Salo 28.7.1996.

keväällä ja kerran syksyllä; joskus on useampiakin tilaisuuksia. Viimeisimmät teemat ovat olleet Kolin kansallispuisto ja
Karjalan-retken kuvailta.
Keski-Suomen kerho toimii tiiviis ä
yhteistyössä Jyväskylän puutarhaseuran
kanssa, sillä suurin osajäsenistöstä kuuluu
molempiin yhdi styks iin. Dendrologien
tiedotuskin ku lkee puutarhaseuran jäsenkirjeessä omana pal tanaan- tästä voi ivat muutkin ottaa oppia. Luontoyhdistysten toiminta on Jyväskylän seudu ll a niin
lähellä toisiaan , että dendrologit eivät viime vuonna järjestäneet mitään omia tilaisuuksia, vaan jäseniä kehotettiin o aliistumaan mm. luontokerhon retkille. Puutarha euran 100-vuotisnäyttelyn yhteyde ä
järjestettiin ylei ölle avoin pui tokävely.
Länsirannikon kerhon esitelmä- ja
kurs itilaisuudet pidetään yleensä Raumalla kasvintunni tuksen tai matkakertomusten merkeissä pari kertaa vuodes a.
Li äk i kerho hoitaa talkoilla Sarvilinnan

arboretumia Kustavissa, ja tänä vuonn a se
on mukana emo euran Satakuntaan suuntautuvan kotimaan matkan järjestelyissä.
Keski-Suomen kerhon tavoin yhteistyö on
tiivi tä puutarhayhdistyksen kanssa useiden jä enten kuuluessa molempiin.
Tampereella paikallistoirninta käynnistettiin uudelleen syksyllä 1995 ja kerhon
nimenä on perinteikäs Pirkanmaan
dendrologit. Varsinainen toiminta alkoi
vuoden 1996 alusta. Pirkanmaalaiset tutustuivat viime kesänä Pyynikinharjuun
ekä retkeilivät okialla ja Ouninpohjan
arboretumissa Länge1mäellä. Syksyllä pidettiin taikoot Hörtsänän arboretumi sa
Orivedellä ja syy kokouksen yhteydessä
opeteltiin tunnistamaan pihtoja (Abies).
Tamperelaiset ovat tehneet Hatanpään arboreturnista pui sto-oppaan, joka julkaistaan Sorbifoliassa. Tänä vuonna on ohjelmassa kaksi puistokävelyä ja retki uutajärvelle.
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Lounais-Suomen kerhon
retkellä 3.1 0. 1992 tutustuttiin mm. Paddai sten
kananoon
Sauvossa.
Puutarhan on suunnitellut puutarha-arkkitehti
Bengt Schalin ja sitä pidetään edelleenkin hyvässä kunnossa. Kuvassa kartanon komeita kanadanruijia (Thuja occidentalis). - Valokuva
Pentti Alanko.

Rhododendron-kerhon
ensimmäisellä retkellä
17.6. 1995 käyti in katsomassa mm. Bo Knapen
rodoja Pohjan pitäjän
maineikkaas a Brödtorpissa. Kuvassa Bo Kn ape oikeal la ja osa retkeläisiä.
Valokuva
Pentti Alanko.

Myös Helsingin kerholla on takanaan
vasta ensimmäinen toimintavuosi. Sen aikana ehdittiin tutustua puistoihin niin Helsingissä kuin Espoon Ymmerstassa. Ensimmäinen puistokävely tehtiin Topeliuksen pui toon jo maaliskuussa talvidendroJogian merkeissä, kesällä tutustuttiin Paul
Olssonin taimiston alueella nykyään kasvaviin puuvartisiin ja elokuussa vielä Helsingin yliopiston Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan, joka ei vielä ole auki
yleisölle. Helsi ngin kerhon toiminta hakee
vielä muotoaan ja puistokävelyjen lisäksi
odottelemme mm . tunnistuskurs eja.

Keski-Uusimaan kerho istuttaa vuosittain vuoden puun kotipaikkakunnallaan
Järvenpää ä ja on mukana joka toinen
vuosi jä.Jjestettä illä pihames uilla. Jäsenille järjestetään mahdollisuuk ien mukaan myö teemailtoja tai kurs eja. Tämän
vuoden ohjelmassa on valokuvau kur si,
jolla perehdytään puiden ja yleensä kasvien valoku aukseen.
Turussa toimiva Lounais-Suomen kerho on yleen ä jä.Jje tänyt kevätretken johonkin m.ielen.kiintoi een kobtee een alueellaan. Viime vuonna kerholla ei kuitenkaan ollut mitään omaa toimintaa. Toi -
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saalta Turussa toimii useita muitakin kasviyhdistyksiä mm. Ruususeuran paikalliskerho ja Viherpeukalot, ja dendrologi sen
paikalliskerhon toimintaa niin siellä kuin
Helsingi ssäkin täydentävät seuran uudet
kas vikerhot.
Erikoiskerhot
Paikalliskerhojen lisäks i Dendrologian
seuralla on kaksi kasvisukuihin erikoi stunutta kerhoa, KärhöKerho-KlematisKlubben sekä Rhododendron-kerho. Ne
ovat seuran uusimpia kerhoja: Kärhökerho
perustettiin 1994 ja Rhododendron.-kerho
keväällä 1995. Paikalliskerhoi sta poiketen
näiden kerhojen jäsenkunta koostuu eri
puolilla maata asuvista dendrologei sta ja
kuka tahan sa seuran jäsen voi liittyä nii hin , mitään lisäjäsenmaksua ei ole. Rhododendron-kerholla on oma postituslista,
mutta kärhökerholai sten lista joudutaan
kokoamaan uudelleen. Jos siis haluat kärhöposti a, lähetä osoitetietosi postikortilla
Hannele Virkkuselle, Talkookuj a 4, 02760
Espoo. Ja jos et vielä saa rhodoposti a,
mutta toivoisit aavasi, lähetä tietosi
Osmo Jussilalle, Taliti ajsenkuja 12, 21100
aan tali.
KärhöKerhon toiminnan keskipiste on
Espoossa Överbyn puutarhaoppilaitoksella, missä sen kaikki kokoukset ja tapahtumat ovat olleet. Kerho on järjestänyt sekä
omja tapahtumia että osallistunut omalla
myynti- ja neuvontapöydällään Överbyn
koulun markki noihin . Tammikuussa 1996
kerhon iltatapahtumassa monipuoli ta ohjelmaa riitti kolmeksi tunniksi. Elokuus a
viitisentoi sta innoka ta retkei li Viro a
Clemaris-jalo taja Uno Ki vistikin ekä
Erik Prannon luona. Kerholaiset ovat työ täneet kärhöistä juttuja ja artikkeleita, ja
tämä paketti julkaistaan Sorbifoliassa .
Rhododendron-kerhon toiminta on
kahden vuoden aikana vaki intunut käsittämään kaksi kokoontumj ta kevätkaude n
aikana, retken johonkin alppiruusu-ja/tai

71
atsaleakohteeseen kesäkuu ssa kukinta-aikaan sekä syyskokouksen siementenja taimien vaihdon merkeissä loka-marraskuussa. Jäsenkunta asuu enimmäkseen etelärannikon tuntumassa mutta itä-länsi-suunnassa hyvin haj allaan, ja pitkien matkojen
takia kokoontumiset on järjestetty lauantai-iltapäivisin joko Helsingissä tai Turussa. Retki ä on tehty niin Pohjankuruun
Tahvosille ja Knapelle kuin Mustilaan ja
Piikkiöönkin. Parin vuoden sisällä retkeily
ulotettaneen
myös
naapurimaihin.
Dendrologian Seuran kerhoista ainoana
Rhododen.dron- kerho julkaisee omaa
" lehteä", moni stamalJa toteutettua Rhododendron-Jehteä. Se ilmestyy neljästi vuodessa hyvissä ajoin ennen kutakin kerhon
kokousta tai retkeä. Kunkin lehden liitteenä tulee keräilysivu, jossa esitellään jokin
laj i seikkaperäisesti sanoin ja kuvin . Kerho välittää jäsenilleen myös sie meniä ja
taimia, j a kerhon kautta on mahdollista
tehdä mm. kirjojen yhteistilauksia ulkomailta. Kärhökerhon tapaan Rhodokerholta on pyydetty ai nei stoa Sorbifoli an teemanumeroksi .
Paikkakunna ta riippumatta kerhojen
tilaisuudet ja retket saavat useimmiten
12-30 ihmi stä lii kkeelle, ou lulaisten tunni tuskur sit enemmänkin. Nämä pidetäänkin päiväsaikaan, jolloin niille osallistuu myös kaupungin puisto-osaston ja yliopiston väkeä sekä Kempeleen puutarhaopiskelij oita. Dendrologian Seuran hallitus vastaa edell een mm. kotimaan ja ulkomaan matkojen järjestämisestä sekä Tammjston arboretumi n hoido ta Karj alohj alla, jonne työhaJuiset ovat tervetulleita talkoisiin.
Vieläkö Suomesta löytyy joku kolkka,
jonne pitäi i aada oma paikalli skerho? Ja
kasvisukujakin riittää- onko niistä vielä
joku oman kerhonsa tarpeessa? Mahdolli sten uu ien kerhojen toivon ilmoittautuvan allekirjoittaneelle tai euran puheenjohtajalle jo ennen kerhon perustamista.
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja
-pensaat XII. Pensasangervot (Spiraea)
Henry Väre

Väre, H. 1997: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat XII. Pensasangervot
(Spiraea). (Cu ltivated trees and shrubs of the Oulu Ciry Area XII. Spiraeas.) - Sorbifo li a 28(2):72-8 1. ISSN 0359-3568
This article continues a seri es in which trees and hrubs cultivated in the cen tre of
Ou lu (65°N, Ostrobothnia ouluensis) are introduced. There are about 20 spiraea taxa
in cultivation in Oulu. Spiraea chamaedryfolia and S. x rosa/ba have been in cultivati on since the 1860's, and these hardy species are very cornmon today. At the turn of
the century some culti vars were cultivated which today are very rare or completely absent: the Garland Spiraea (S. 'Arguta'), S. media and the Snow Garland Spiraea (S. x
multifora) and the then fa irl y common Billiard Spiraea (S. BiUiardii hybrids). The last
record of the Snow Garland Spiraea dates back to the 1920's and the last Garland Spiraea died in 1993.
The presenrly very rare Spiraea x cinerea and the rather rare Japanese Spiraea (S.
japonica) were plan ted for the fust time in the 1950's, the very common S. 'Grefsheim'
in the 1960's and the very rare S. trichocarpa in the 1970' . The hardine of these spiraeas varies; S. trichocarpa is fro t sen itive, the Japanese Spiraea i fairly hardy, but
shou ld be planred in a sheltered si te. S. x cinerea i very rare in Oulu, and little i
known of its hardiness there. The following cultivar of Japanese Spiraea have been
planred ; 'Froebelii', 'Linle Princess' and 'Oden ala'. 'Little Princess' i nowaday very
popular.
In the1980's or 1990's Spiraea bewlifolia, S. betulifo/ia var. aemeliana f. g/abra,
S. trilobata and S. alba var. latifolia were introduced. The e taxa should be hardy. In
fact S. betulifolia was replanted; it wa already planted in Oulu early in the cenrury,
but must have di sappeared later. Today it is common, but commercial nu r eries often
distribute S. betulifolia x media as S. bewlifolia. This h brid is planted en ma e in a
few places. Other hybrids include S. cf. xfoxii and some obscu re hybrids ofunknown
nursery origin .

Henry Väre, Kometintie 24, 90630 Oulu.

Artikkeli on jatkoa Sorbifoliassa vuonna
1990 alkaneelle kirjo itu ssarjalle Oulun
koristepuista j a -pensaista (Väre 1990).
Oulussa ka vaa melko monipuolinen pensasangervovalikoima. Yleisimpi ä ovat
norjanangervo (Spiraea 'Grefs heim '), mökinangervo (S. x rosalba, aiemmin purppura-angervo), rusopajuangervo (S. Billiardii-risteymäryhmä) ja idänvirpiangervo

(S. chamaedryfolia). Elfving (1897) havait i Oulu a ain' pajuangervon" (S. salicifolia) mutta Par ela ( 1930, 1932) maieirnmat matmtUJ ta
nitsi jo ii i lajia.
pen a anger oista mene tyvät Oulu sa
hy in, mutta korean irpianger o (S. trichocarpa ) on ke tä ä vain uotui immilla
kasvupaikoilla, ja m ö japaninanger o
(S. japonica) on aranpuoleinen. Viide tä
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eniten istutetusta pensastaksoni sta Oulussa vuosina 1994-1996 kolme on pen sasangervoja.

Spiraea salicifolia, viitapajuangervo
Pajuangervoksi kutsuttuja pensaita on
kasvatettu Oulussa 1860-luvulta alkaen
(Parvela 1930, 1932), ja pajuangervon on
mainittu kukkivan kauniisti (Elfving
1897) ja menestyvän hyvin (Anonyymi
1900, Vanamo 1903). Ilmei sesti aitoa viitapaju angervoa ei tuolloin Oulussa kuitenkaan kasvanut, vaan kyseessä oli jokin pajuangervoristeymä,
todennäköi simmin
mökinangervo. Ensimmäiset varmasti aidot viitapajuangervot (7 kpl) istutettiin
P1aatansaarelle vuonna 1992, missä ne
ovat menestyneet kohtalaisen hyvin. Pensaat ovat peräisin Oulun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta.

Ku va 1. Möki nangervo ja sitä pölyttävä kartanokimalainen yksityispihalla Hönttämäessä
19.VII.l994. - Valokuvat Henry Väre.
Fig. 1. Spiraea x rosalba and Bombus hypnorum
feeding on it in a pri vate garden in Oulu . - Photographs Henry Väre.

Spiraea x rosalba, mökinangervo
Pajuangervon ryhmästä mökin angervoa ja
rusopajuangervoa on kasvatettu Oulussa
kauimmin. Useimmat näytteet Helsi ngin
(H) ja Oulun (OULU) yliopi stojen kasvimuseoiden kokoelmissa ovat mökinangervoa, joista vanhimmat on kerätty plaanalta
uonna 1896 (0 . Tolvanen, OULU) sekä
puistoista j a puutarhoista vuosina 1900
(Huumonen, OULU), 1907 (Malin, H)
1908 (Karhu, OULU), 19 16 (Pallari,
OULU ; Merika.llio, OULU), 19 18 (Ervasti , OULU ; Pikkarainen, OULU) ja 1920
(Pyykölä, OULU). Useimm at Oulun pajuangervoista ovat nykyisin mökinangervoja, joita ei voi, kuten muuallakaan Suomessa, jakaa luontevasti ri steymämuunnoksi in rosalba ja rubella (Hämet-Ahti
1995).
Mökinangervoa kasvaa kaupungin
pui stoi sta vain Hupi saarill a, Lyötynpui stossa ja Hollih aassa. Mökinangervoa onkin istutettu enemmän muille julki sille
aluei lle, esim . Intiön hautausmaan Linnanmaalle yli opiston ja Myllytullin kasarmi n nurmille. Viime vuosi na kaupungi n

viherpalvelut on istuttanut Ouluun satoj a
mökinangervoja, samoin rusopaj uangervoja. Myös yksityispihoilla (Ku va 1) mökinangervo on tavallinen ja mökinangervo
kasvaa lisäksi Alakesti iän arboretu mi ssa
Limingassa.

Spiraea Billiardii-risteymäryhmä,
rusopajuangervo
Parvela ( 1932) mainitsee rusopajuangervon Simosta Elfvingin tiedonannon perusteell a, mutta ei Oulusta. Rusopaj uangervo
kasvoi kuitenkin Oulussa, sillä kokoelmien vanhimmat ou lul aiset näytteet on kerätty vuosina 1904 (Itkonen, H; Korhonen,
OULU) ja 1909 (Bergdahl, OULU), puistosta ja pihasta.
Mökinangervoa harvinaisempi rusopajuangervo kasvaa kaupungi n pui stoista
vain Lyötynpui tossa, jossa on kaksi laajaa ryhmää (Kuva 2), sekä Hupisaari lla.
Tavallisempi se on yksityispihoill a, sillä
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Ku va 2. Ru sopaj uangervo Lyötynpuistossa 29. YIII.J993.
Fig. 2 . Billiard Spiraea (Spiraea Billiardii hybrid) at Lyötty Park , Oulu.

rusopajuangervo kuuluu useiden taimistojen valikoimiin. Pensaat kukkivat hyvin
vuosittain, vaikka latvat paleltuvat toisinaan talvisin.
Rusopaj uangervolle läheinen risteymä,
mutta siitä hankalasti erotettava S. x pseudosalicifolia on " uusi" koristepensas Oulussa, joka löytyi vuonna 1993, kun Leena
Hämet-Ahti tarkisti Oulusta keräämiäni
näytteitä. Vanhimmat rusopajuangervot
ovat tätä S. x pseudosalicifolia -tyyppiä.
Tätä nykyä S. x pseudosalicifolia kasvaa
Intiön hautausmaalla, missä kasvaa myös
mökinangervoa, Myllytullin kasarmin
päiväkodin pihalla, Hupisaarilla taidemuseon länsipuolella patosillalle vievän puistokäytävän varrella. Ruskon kaatopaikalla
S. x pseudosalicifolia menestyy hyvin ja
kasvaa myös Alakestiiän arboretumissa
Limingassa. Mahdollisesti se on tavallisempi kuin rusopajuangervo, mutta näitä
kahta ei voi varmasti erottaa toisistaan Oulussa. Tilanne on sama muuallakin Suomessa (Hämet-Ahti 1995).

Spiraea japonica, japaninangervo
Japaninangervo on arvioitu talvenkestäväksi (Toivonen 1961 ) mikä on samalla
ensimmäinen maininta japaninangervosta
Oulussa. Sitä on istutettu ilmeisesti 1950luvulta lähtien, mutta kaikkiaan japaninangervo Jajikkeineen on melko harvinainen Oulussa. Tähän on syynä sen heikonpuoleinen talvenkestävyys.
Laj ikkeista ruusuangervoa (S. japonica
'Froebelii') kasvaa mm. Kiikkusaarella,
Lyötynpuisto sa Intiön hautausmaalla,
Peltolassa Oulun uun sairaalan alueell a
(Kuva 3), ekä eräillä yksityispi hoilla, kuten Lämsänjär ellä euraku ntien kesäkodin edustalla ja Linnanmaalla Biologian
laitoksen sisäänkäynnin luona. Aivan
ydinkeskustassa ruu uangervoon voi tutustua Kauppurienkadun torin puoleisella
osuudella, jonne itä on istutettu vuorottaio koi uangervon kan sa betonisiin kukkapenkkeihin. Tuirassa ruusuangervo kasvaa esim. Kytkintie 1 ja kaupungin varikon (Koskitie 2) pihoilla. Loistoangervoa
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(S. japonica 'Odensala') on istutettu Ainolanpui toon· maakuntamuseon taakse
vuonna 1990.
Keijuangervo (S. japonica 'Little Princes ')on nykyi sin ylei sinj apaninangervon
lajike Oulussa. Kaupungin viherpalvelut
on istuttanut satoja pen saita viime vuosina . Sitä on istutettu Ainolan maakuntamu-

eon taakse (Ku va 4) vuonna 1990 ja Pokkisenpuistoon 45 tai nta vuonna 1993.
Vuonna 1994 keijuangervoa istutettiin
runsaasti myös Toi vonniemen länsiosaan
ja Tuiran Merikosken päi väkodin viereiseen pui stoon, samoin kuin keväällä 1995
avattuun Oulun taidepui stoon . Jälkimmäisiin istutettii n myös useita koivuangervoryhmiä ja taidepuistoon myös laajoja norjanangervo-, idänvirpiangervo- ja rusopajuangervoryhmiä. Keijuangervo on suosittu myö yksityispihoilla, joihin on aivan
viime vuo ina i tutettu myös kirjoangervoa (S. japonica 'Shirobana').
Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutarhas aan Kiimingis ä u eita eri japaninangervokantoja, jotka ovat mene tyneet hyvin.

Spiraea 'Margaritae', kreetanangervo
Tuirassa kaupungin varikon edustalla kasvaa hyvin menestynyt ilmeisesti 1960-luvulla istutettu kreetanangervo.

Kuva 3. Ruusuangervo Peltolan
nuksen sei nustalla 29.Vlll. 1993.

airaalaraken-

Fig. 3. Japane e Spiraea (Spiraeajaponica 'Froebelii') at Peltola Hospital, Oulu.

Spiraea betulifolia, koivuangervo
Parvela ei mainit e koivuangervoa Oulusta mutta totesi sen kasvavan Rovaniemellä asti (Parvela 1930). Koivuangervo kasvoi vuosisadan alussa toki myös Oulussa,
sillä Suomen Puutarhavi ljelij äin Oulun

Ku va 4. Keijuangervo
Ainolanpuistos a
28. vn.1991.
Fig. 4. Japanese Spiraea
(Spiraeajaponica 'Little
Prince s') at Ainola
Park, Oulu .
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haaraosasto totesi koivuangervon menestyvän hyvin Oulun ja Tornion vä li sell ä
alueella (Anonyymi 1900, Vanamo 1903).
Useimmat Oulussa kasvavat pen saat on
kuitenkin istutettu 1980-luvun lopulla tai
sen jälkeen, sillä koivuangervo on tullut
myyntiin eri puolilla Suomea vasta 1980lu vu n aikana. Myynnissä olevat ko ivuangervokannat ovat toisistaan hieman poikkeavan näköisiä. Kiikkusaarella koivuangervo kasvaa kahvilan j a kasvihuoneiden
välissä (Kuva 5) terassin reunustalla sekä
Piparkakkutalon leikkikentän puoleisella
sivustalla, myös viereisen Parati isisaaren
keskiosas a on laaja istutu s. Viime vuosina kaupungin viherpa1velut on istuttanut
yli 1000 koivuangervoa Ouluun, samoin
norjanangervoja j a idänvirpi angervoja.
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Myös yksityispihoille koivuangervoa
on istutettu, mm. hotelli Rantasipin tuomiokirkon puoleiselle sivu talle ja Alakestiiän arboretumi sa Liminga a ka vaa
1980-luvun lopulla istutettu koivuangervo.
Vuonna 1993 Pokki enpu istoon istutettiin 40 koivuangervon tainta, joiden kukinta on vaalean punertava. Taimia pidettiin aluksi rinneangervona (S. densiflora),
mutta niiden kukissa ei ole rinneangervolle tyypillistä mesirengasta (Hämet-Ahti
1993). Suomeen näitä pensaita on välittänyt mm. Etelä-Pohjanmaan taimisto, jonne pensaat on tuotu Tanskasta ja sinne
Saksasta. Samaan penkkiin Pokkisenpuistoon istutettiin myö keijuangervoa.

Spiraea betulifolia var. aemeliana,
verhoangervo
Verhoangervo (Kuva 6) on myös tullut
viime vuosina eräiden taimistojen valikoimaan ja sitä on myyty yk ityi ille Oulus a
(Matti Kulju, uull.). Oulu a myynni ä
oleva kanta on peräi in Kuriileilta (Kunashir, in cratero ulcani extincti Golovnino,
1977). Martti Ohenoja kylvi iemenet
vuonna 1983, ja ne itivät amana vuonna
ja kukkivat ensi kerran jo vuonna 1985.
Koska erhoanger o on matalaka vuinen
(0.5 m) sievä pensa , ja itä on helppo lisätä, tulee se ylei tymään hiljalleen. Samaa
kantaa on lähetetty myös Piikkiöön puutarhatuotannon tutkimu laitok elle vuonna 1991. Tämä oululainen verhoangervon
kanta on kaljulehti tä (f. glabra) muotoa
(Hämet-Ahti 1993).

Kuva 5. Koivuangervo Kiikkusaaren kahvi lan terassin luona II. YII.l993 .
Fig . 5. Spiraea bewlifolia at Kiikkusaari Park,
Oulu .

Spiraea berulifolia x media, ke äangervot
Koivu- ja taigan irpiangervon ri teymäk i
tutkittuja pen a ry hmiä on ilmaantunut
taimistojen alikoimiin Oul un eudulla
1990-luvun alu a. Pen aille on luonteenomai ta sivuver ojen oimaka ka vu kukintojen läpuolelle loppuke ä tä kukinnan loputtua. Pen aat k.'Ukkivat taskuun ,
kuten Annikki Palmen a ian ilmai i.
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1" Kuva 6. Yerhoangervo Kiimingi s ä Marni
kotipuutarOhenojan
hassa 5.Yil.l988.
Fig. 6. Spiraea beru/ifolia var. aemiliana growing in Marni Ohenoja's
well- tocked garden at
Kiiminki .

+- Kuva 7. Jsovirpiangervo Ainolan puistossa,
maakuntamuseon takana
4.YI!.1993 .
Fig. 7. Spiraea nipponica at Ainola Park, Oulu.

Vuonna 1990 istutettu pen a ryhmä ka vaa Tuirassa Koski- ja Lehtorannantien
ri teyksen kaakkoi puolella, rapatun kiviaidan luona (Vä re, 1991 ja 1994, OULU).
Samai ta risteymää istutettiin vuonna
1994 Linnan aarelle kahdeksi laajak i
ryhmäksi.

Spiraea nipponica, isovirpiangervo
Ainolanpui to a maakuntamuseon takana kas aa vuonna 1990 i tutettu i ovirpiangervo (Ku va 7). Pensas on hankittu nimellä Hal vard Sil ver', mutta sitä se ei
ole. Tätä i ovirpiangervoa on myö pi toka Ii ätty,ja itä on Oulun eudulla myyn-
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Kuva 8. Morsiusangervo
Franzeninpuisto sa
4.VII. I993 .
Fig. 8. Garland Spiraea
'Arguta') at
Franzen Park, Oulu.

(Spiraea

russa. Se tulee saamaan lajikenimen
' Pakola', sillä aluetta, jossa pensas kasvaa,
on aiemmin kutsuttu Pakolaksi.

Spiraea cf. xfoxii
Ainolanpuistossa Maakuntamuseon etupuolella kasvaa vuonna 1989 istutettu angervo (Kansikuva), jolla kukinta on hyvin
laaja, jopa 20 cm leveä. Tuntomerkit viittaavat koivuangervon ja japaninangervon
risteymään (Hämet-Ahti 1993). Alkujaan
pensaat on istutettu nimellä S. miaybei.
Spiraea trichocarpa, koreanvirpiangervo
Kiikkusaarella kasvihuoneen koilliskulmassa terttuseljan (Sambucus racemosa)
katveessa kasvaa koreanvirpiangervo.
Pensaasta on kerätty nelj ä näytettä (OULU) vuosien 1980 ja 1993 välillä. Koreanvirpiangervon on istuttanut Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha.
Ilmeinen koreanvirpiangervo kasvaa
myös maakuntamuseon takapuolella, mutta tämä vuonna 1990 istutettu pensas on
paleltunut vuosittain maata myöten , eikä
ole ehtinyt kukkia. Myös Kiikkusaaren
koreanvirpiangervo kukkii vain heikosti
vuosittain.

Spiraea 'Arguta', morsiusangervo
Morsiusangervo on Oulun seudulla vanha
koristepensas, mutta se on ilmeisesti kuitenkin ollut aina harvinainen, ja harvinaistunut entise tään kun ke tävämpi ja runsaammin kukkiva norjanangervo tuli kaupan. Oululaise ta puutarhasta on kerätty
mor iusanger onäyte vuonna 1908 (Leander, OUL ).
Viime uosina mor iu angervo on ilmoitettu Franzeninpui to ta ja Paratiisi aarelta okelainen 1988), mutta Paratiisisaarella en ole sitä havainnut. Franzeninpuistosta on kerätty näytteitä vuosina 1983 (Ulvinen, OULU) ja 1988 (Väre,
OULU). Täällä mor iu angervo kasvoi
vielä vuonna 1993 kukkapenkin keskellä
(Kuva 8), puistoalppiruu un (Rhododendron 'Grandiflorum') uoja sa, mutta seuraa ana vuonna e oli hävinnyt. Mor iusangervo mene tyi inolanpuistos a hyvin
(Toivonen 1955, 1961). Tässätapauk essa
saattoi yhtä hyvin olla ky e neitoangervo ta, joka istutettiin inne 1950-luvun alkupuolella.
Spiraea hypericifolia, kuisma-angervo
Kuisma-angervoa ka vatettiin Oulussa
1900-lu un alu a hieta aarelai ella huvi-
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Kuva 9. orjanangervo Inti ön
hautausmaa! Ja
9.YI.J990.
Fig. 9. Spiraea
'Grefsheim' at
lnti ö Cemetery,
Oulu.

Iaila (Parvela 1930, 1932). Tämän jälkeen
kuisma-angervosta ei ole tietoja. Koska
kuisma-angervon taksonomia on ollut ongelmallinen, ei ole varma, oliko Parvelan
havait ema pen as todella kuisma-angervo, vai neito- morsius- tai sulha angervo.

Spiraea x cinerea, neitoangervo
eitoangervo on Oulussa hyvin harvinainen , ja monen nimistösekaannuk en kohde ekin. Sitä on nimetty harmaavirpiangervok i (S. cana, okelainen 1988) ja
mahdolli esti myö kuisma-angervoksi (S.
hypericifolia).
eitoangervo (nimeiJä koreanvirpiangervo) ka voi Sari-Tiina
okelaisen
( 1988) keräämän aineiston peru teella Ainolanpui to a, Kiikkusaarella ja Paratiii aarella. En ole kuitenkaan tavannut
1980 -luvun puolivälin jälkeen neitoangervoa kuin kak i pensasta (0.6 m vuonna
1995) Ainolanpuistos a lähellä V. A. Koskenniemen patsasta, kanavan partaalla
(Väre 1988, OULU). Pen aat ovat muu-

toin mene tyneet hyvin, mutta eivät ole
juuri kukkineet. Kasvupaikka lienee liian
varjoinen. Aiemmin Ainolanpui tos a oli
toinenkin neitoangervoryhmä, lähellä
riippakuu ta (Picea abies f. viminalis)
( Ulvinen 1978 OULU). Tämä riippakuusi
on nimetty arhemmin käärmekuuseksi
(P. abies f. virgara, Yäre 1990). Paikalla
kasvaa nykyi in koristearoniaa (Aronia x
prunifolia) ja pen a hanhikkia (Potentilla
fruticosa 'Sand ed'). Kiikku aarella neitoangervo ka voi kasvihuoneen kulmauke a (Ohenoja 1980, OULU).

Spiraea 'Gref heim', norjanangervo
orjanangervo on ri teymä, joka syntyi
1950-luvulla Grefsheimjn tairrusto sa.
Ouluun itä on istutettu 1960-1uvulta lähtien ja vanhimmat näytteet on kerätty vuonna 1979 Ainolanpuisto ta ja Kiikku aare ta (Uivinen, OULU).
orjanangervoa ka vaa nykyisin Oulun
pui toi ta vain Ainolanpuistossa, Paratiisisaarella ( okelainen 1988) ja Manner-

80
heiminpuistossa. Norjanangervo onkin
huomattavasti tavallisempi yksityispihoilla, ja myös katujen varsille sitä on istutettu
runsaasti. Norjanangervo on paljon käytetty myös julkisten rakennusten pihoilla
ja Intiön hautausmaalle norjanangervoa
(Kuva 9) on istutettu useita pensaita. Norjanangervo menestyy Oulussa hyvin ,
vaikka jänikset sitä syövätkin (Martikainen 1986). Norjanangervo kasvaa myös
Alakestiiän arboretumissa Limingassa
(Arvola 1987).
Spiraea x multijlora, sulhasangervo
Oulusta on kerätty sulhasangervonäytteet
vuosina 1900 (Huumonen, OULU), 1908
(Mikkonen, OULU), 1911 (Kassinen,
OULU) ja 1919 (Pikkarainen, OULU),
puistosta ja puutarhoista sekä hautausmaalta vuonna 1908 (Lyly, OULU). Kaupungin puistoissa sulhasangervoa ei ole
kasvanut aikoihin, mutta mahdollisesti
sitä vielä on jossain vanhassa pihapiirissä.

Spiraea media, taiganvirpiangervo
Taiganvirpiangervo menestyi hyvin Oulun korkeudelle asti, mutta Parvela (1930,
1932) ei ollut lajimäärityksestä varma.
Vanhimmat näytteet on kerätty vuosina
1897 (0. Tolvanen, OULU), 1901 (Kokko,
OULU) ja 1902 (Koura, OULU) plaanalta
sekä tuiralaisesta puutarhasta vuonna
1916 (Pallari, OULU). Karjasillalla kasvaa 1950-luvulla rakennetun omakotitalon
pihalla 1.5 m korkea vanha pensas (Kulju,
OULU) ja taiganvirpiangervon on mainittu menestyvän Oulussa hyv in (Martikainen 1985). On melko ilmeistä, että taiganvirpiangervoa on harvinaisena kasvanut
Oulussa koko 1900-luvun.
Plaatansaarelle istutettiin vuonna 1992
taiganvirpiangervoja (8 kpl, 1.5 m), jotka
oli saatu Oulun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta. Siemenet oli kerätty
vuonna 1985 Altailta luonnonvaraisista
pensaista.
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Taiganvirpiangervoa on istutettu viime
vuosina yksityispihoille, sen tultua eräiden tairnistojen valikoimiin.
Spiraea chamaedryfolia,
idänvirpiangervo
ldänvirpiangervoa on viljelty Oulussa
1860-luvulta lähtien (Parvela 1932) ja sitä
on kasvanut myös asessori Westerlundin
puutarhassa Pukissa 1880-luvulla (Väre
1986). Puistoi sta ja puutarhoista on myös
vanhoja näytteitä: 1900 (Huumonen,
OULU; /sola, OULU), 1905 (Itkonen, H) ,
1908 (Hätälä, OULU), 1917 (Sa rkkinen,
OULU) ja 1918 (Pikkarainen, OULU).
ldänvirpiangervo on kuulunut 1800-luvun
lopun jälkeen kaupunkikuvaan ja on yleisimmin istutettu pensasangervo Oulussa,
oikea peruspensas.
Vanhemmissa istutuksissa pensaiden
kukinto on terttumaiDen (Kuva 10) viime
vuosikymmeninä istutettuihin verrattuna,
joilla kukinto on sarjarnainen. ärnä jo
pitkään kasvaneet pensaat kasvavat kookkaammiksi ja tuuheammiksi kuin parin
viime vuosikymmenen aikana istutetut.

Ku va 10 . Idän irpiangervon terttukukkainen rotu
Ainolanpuisros a 4. II.I993.
Fig. 10. Spiraea chamaedT)jo/ia at Ainola Park,
Oulu.

81

SORBIFOLIA 28(2) 1997

Terttukukintoiset idänvirpiangervot tulkittiin aiemrrlin lumiangervoiksi (S. chamaedryfolia var. ulmifolia) ( okelainen
1988). Näitä vanhan malli sia idänvirpiangervoja kasvaa tätä nykyä seuraavissa
kaupungin puistoissa: Toivoniemi, Ainolanpuisto, Åströminpuisto, Madetojanpuisto, Hallituspui sto, Mannerheiminpuisto ja Leverinpuisto (Nokelainen
1988). Sitä myös lisätään nykyisin , ja Jajikenimeksi tulee 'Ainola', sillä emopensas
kasvaa Ainolanpuistossa maakuntamuseon edustalla.
Uudenmallinen idänvirpiangervo on
kuitenkin huomattavasti tavallisempi . Sitä
kasvaa useimmissa (l6:ssa 26:sta) kaupungin puistoissa (Nokelainen 1988).
Runsaita istutuksia on myös mm . Intiön
hautausmaalla, Kontinkankaan sairaalan
luona ja Raksilan markettien takapuolella.
Idänvirpiangervo on tavallinen sekä julkisten rakennusten että yksityisten pihoilla. Alakestiiän arboretumissa Limingassa
ka vaa idänvirpiangervo (ArvoJa 1987).
ldänvirpiangervo talvehtii ja kukkii Oulussa hyvin (Toivonen 1961 , Martikainen
1985), mutta itä on viime vuosina vaivanut angervokääriäinen (Olethreutus sideranus) joka on paikoitellen syönyt pensaista kaikki lehdet.

Muut angervot
Siperianvirpiangervo (Spiraea trilobata)
kuuluu nykyisin eräiden Oulun seudun taimistojen valikoimaan, joista sitä on myyty
yksityisi lle. Kaup ungin puistoista en ole
itä vielä löytänyt.
Kaljupajuangervoa (Spiraea alba var.
latifolia) on istutettu eräille yksityi pihoille, kuten tämän kirjoittajan tontille. Kaljupajuangervoni on Martti Ohenojan kotipuutarhasta Kiimingi tä, ja taimet on ka vatettu luonnonvaraisesta siemene tä,
joka on kerätty Kanadan itäosista. Kaljupajuangervo tullee ennen pitkään myyntiin Oulun eudulla.

Kiitokset
Leena Hämet-Ahti on tarkistanut useita Oulusta
kerättyjä näytteitä ja Oulun 1994 vierai lun aikana
ollu t suu reksi avuks i angervojen määrityksessä.
Martti Ohenojalle erittäin paljon kiitoksia tietojen luovuttamisesta käyttööni. Mikko Piira iselle
kiitokset H:n, Jukka Vauraalle TURA :n tietojen
tarkistuk esta. Juh ani Itämies määritti angervokääriäisen ja Eero Lindgren kartanokimalaisen .
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Dendrologista kirjallisuutta 1996
Pentti Alanko

Alanko, P. 1997: Dendrologista kirjalli suutta 1996. (Dendrological literature published in Finland 1996.) - Sorbifolia 28(2):82-94.
This list summarizes the dendrological literature published in Finland or by Finnish
authors abroad during 1996. The list has been published ince 1977. 1t aJso mentions
articles covering some related subjects such as nursery management, land cape architecture etc.

Pentti Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki.

Luettelo edellisen vuoden aikana julkaistusta dendrologisesta ja siihen läheisesti
liittyvästä kirjallisuudesta julkaistaan totuttuun tapaan. Mukana on näin ollen mm.
tairnistoviljelyä, maisemansuunnittelua,
myyrän- ja hirventorjuntaa jne. koskevia
artikkeleita. Viime vuosi oli valtakunnallinen Puun vuosi, jonka aikana julkaistiin
run aasti aiheeseen liittyviä yleisluontoisia kirjoituksia. Näitä ei ole pyrittykään
ottamaan mukaan tähän luetteloon. Sen ijaan Vuoden puuta haapaa koskeva kirjallisuus on pyritty ottamaan mukaan mahdollisimman tarkkaan. Silti luetteloon ei
ole kerätty kaikkia sanoma- ja paikalli lehdissä ilmestyineitä haapaa ko kevia
kirjoituksia. Haavasta onkin kirjoitettu
enemmän kuin mistään Vuoden puu sta aiemmin.
Luettelo ta puuttuvat viime vuoden aikana julkai tut dendrologi et kirjoituk et
pyydetään ilmoittamaan toimituk elle,
jotta ne voidaan ottaa täydennyk inä mukaan seuraavaan luetteloon . Varsinkin
suomalaisten ulkomailla julkaistuista
dendrologisista kirjoituksi ta ja tutkimuksista kaivataan tietoja, sillä niistä saattaa
mone ti aada tietoja vain attumalta. Lisäksi ulkomaiset kokousreferaatit ilmestyvät usein va ta vuosien päästä. Mukana
on, kuten viimekin vuonna,julkai un or-

disk Jordbruk for kning alaan liittyvät seminaarie itelmä1yhennelmät, koska ao.
julkaisu painettiin vielä viime vuonna
Suomessa. Lyhenneimien aiheista saa lisätietoja k.Ujoittajilta joiden o oitteet on
mainittu julkaisu a. iiden, jotka haluaat eurata pohjoi mai ta tutkimu ta, kannattaa liittyä Pohjoi mai en maataloustutkijain seuran jä enek i tai tilata neljä kerordi k Jordtaa uode a ilme ty ä
bruk for kning ottamalla yhteyttä prof.
Sirkka Kurppaan o oitteella MTT, 31600
Jokioinen.
Eräi ä puutarha-alan ym. julkaisui a
eivät ot ikot aina va taa kirjoituk ensi ältöä, minkä uok i otsikon perään on jouduttu li äämään k.Ujoituk en i ältöä valai eva ana ulkei iin ja kursivoituna. Liäk i on kursivoitu ot iko ta kirjoituk en
aihetta ku aa a ana joka auttaa löytämään eri aihepiireihin kuuluvia asioita.
Toi otta a ti luettelo ta on apua haettae a tietoa erilai iin dendrologi iin ky ymyk iin. Luettelo ta näkyy myö elvästi,
mitä julkai uja dendrologian harra tajan
kannattaa eurata uoden mittaan. Kiitän
kaikkia niitäjoilta olen aanut apua luettelon tekerni e ä. Erityi et kiitok et an aitevat Minna Heikkilä, Anna-Maija Mäki rinta, Jaakko Pajamäki , Terttu Raatikainen Seppo uokko ja nu Väinölä.
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Olisi toivottavaa, että kirjoittajat muistais ivat julkais.uillaan, eripainoksillaan ja
valokopioi ll aan seuran kirjastoa.
Ahokas, H.: Is the polyploid cranberry (Vaccinium
sp. ) in Finland tetraploid or hexaploid ? Nord. J.
Bot. 16(2): 185- 189.
Airola, J.: Pähkinäpensas Hämeenlinnassa. (The hazel (Corylus avellana) in the town of Hämeenlinna, South Finland.) Sorbifolia 27(49): 183- 187.
Alanko, P. : Puut, pensaa t, köynnökset ja varvw.
Teoksessa: Forslund , R. (toim.): Vihertieto:
Kaunis kori stetarha: 226-306.
- Kotipuutarhurin käsikirja. 2.p. 247 s.Tammi ,
Helsinki.
-Luonnonkasvit puutarhassa. 208 s. Tammi , Helsinki . (Selostus: Puutarha-Uutiset 48(2 1): 16,
Trädgårdsnytt 50( II ): 16).
- Suomalaiset puut. ICOMOS , Suomen osaston jäsentiedote 1996(3):24-27.
- Vuoden 1996 puu, pensas ja perenna. Maatiainen
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taliksi lieriöik i muotoiltuna. Samalla kadulla on myö imeläkirsikkaa (Prunus
avium). Lehtikuusipensasaita on kuvattu
30.5.1993.- Olavi Suominen
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Puuvartisia Alnarpin maisemissa Skoonessa
Juha Rai sio

Raisio, J. 1997: Puuvarti sia Alnarpin maisemi ssa Skoonessa. (Woody plants in
Alnarp Park, southern Sweden.)- Sorbifoli a 28(3):99-1 05. ISSN 0359-3568
Alnarp is one the finest dendrol ogical parks in Sweden , with it approximately 900
woody plant tax a. It is situated in the province of Scania, southern Sweden, between
Malm ö and Lund . Thepark is surrounded by the remnants of an old broadleaved fore st
of oak , beeches, ashes and elms. This would appear to be the on ly natural elm-forest
(Uimus glabra ) in Scani a. Many species (e.g. Platan us, Castanea, Wisteria, Jasminum , Cedrus, Cryptomeria, Cinkgo, Metasequoia etc.) which grow well in Alnarp
Park, are not hardy in the Finnish climate. The author visited Aln arp , which is a part of
the Swedish Agricultural University, in May 1996.

Juha Raisio, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 0 1301 Vantaa.

Alnarp on Ruotsin hienoimpia de ndrologisia puistoja ja ympäröivine pyökki- tammimet iköineen alue o n skoonelaista kulttuurimaisemaa parhaimmillaan. Puuvartisia siell ä kasvaa lähes 900 taksonia (Loren tzon 1995). Joukos a on paljon lajeja,
jotka eivät meillä Suomessa menesty.
Aln arp sij aitsee Etelä-Ruotsissa suunnilleen Lundin ja Malmön puoliväli ssä.
Arvokas mi ljöö on säilynyt sen muuttuessa yliopi stokampukseksi. Jyhkeästä tiili navetasta on saneerattu edustava ti edekesku kirjastoineen, joka vihittiin käyttöön ä
toukokuu a 1996. Rakennuksessa on nyt
Ruot in maatalousyliopiston (SLU) puutarha-alan laitoksia.
MOYIUM , viheralan tiedotusyk ikkö
(mm. Stad & Land), on ollut Alnarpi s ajo
pitkään. Samoin Pohjoi maisella geenipankilla on sie ll ä toimitil at. Kampuk ella
toimii myös Etelä-Ruotsin metsäntutkimuksen yksikkö prof. Per Gemmelin johdoll a. Vi erailin ie ll ä toukokuu sa 1996
tutu stumassa jalojen lehtipuiden tutk.imuk een ja e iintymiin Skoonessa. Samalla tarjoutui tilai suus tutu stua paikallisiin pui toihin .

Valeakasioita puistopuina Lundissa
Yliopi stokaupunki
Lundin seutuvilla
Skoone on tasajsta " postikorttimaisemaa".
Avoimilla tuuli illa peltoaukeilla on siellä
täällä puuryhmien ympäröimiä taloja. Puita, esim. poppeleita (Populus) ja ruotsinpihlajaa (Sorbus intermedia), on paikoitellen istutettu riveihin tuulen uojaksi tai kujanteiksi. Toukokuun alu a pihoilla näkyi
run aasti keltai ina kukkivia onnenpensaan eri lajikkeita (mm. loi sto-onnenpensas, Forsythia intermedia ' Spectabilis').
Lundin pui stolajista vaikuttaa paikoin
miltei eksoottiselta; katupuina on tavallisempien puiden ohella mm. valeakasiaa
(Robinia pseudoacacia). Tämä pohjoisamerikkalainen jokivar ien puu on levinnyt monin paikoin Keski-Euroopassa sitten 1600-luvun, jolloin e ensi kerran tuotiin sinne. Yaleakasiaa arvostetaan myös
en puuaineen vuoksi. 1800-luvun purjelaivojen rakentamisessa Euroopan telakoilla käytettiin yleisesti valeakasiasta
tehtyjä puun autoja (Spongberg 1990).
Ruotsissa valeakasia mene tyy istutettuna
pui stopuuna aina Tukholman seuduille
asti ( itzeliu 1958).
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Kuva 1. Alnarpin puisto on suosittu retkien kohde. Tiilisen linnan etuseinää peittää sinisade.- Valokuva Juha Raisio 1996.
Fig. 1. Alnarp Park is a popular attrac ti on for tourists. The south-facing brick wall of the castle is clad in
wis teri a (Wisteria sinensis).- Photograph Ju ha Rais io.
Ku va 2. Linnan einillä kiipeilee myö raatihuoneviini.- aiokuva Pentti Alanko 1986.
Fig. 2. Parthenocissus tricuspidara is also climbing along the wall of the castle. - Photog raph
Pentti Alanko.

Myö Lundin ka itietee llinen puutarha
on ierajlun arvoinen. Loi tomagnolia
(Magno/ia x soulangiana ) kukki vielä
pi stäytye äni iellä. I o puumainen poppe limagnoli a (M. acuminata) löytyi pari n
tulppaanipuun (Liriodendron tu/ipifera )
ympäröimänä. Myö pari reilumman kokoi ta kauka ian iipipähkinää (Pterocarya pterocarpa) kiinnitti . ät huomiotani .
Lundin ka viöeteelli sen puutarhan puut
o at pääosin amoja kuin Alnarpissakin,
muna pienemmän alueen uok i tak one ita on huomatta a ti vähemmän (Lore ntzon 1995).
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Alkuperäinen vuorijalavametsikkö
Alnarp sij aitsee lyhyen buss imatkan pää sä Lundi sta Lomman taajaamassa. Aikanaan Tanskan kuninkaalle kuulunut kartano siirtyi Ruots in kruunulle Roskilden
rauhassa vuonna 1658, Ru otsi n valloitettua Skoonen . Alnarpista tuli paikallisen
maaherran kesäasunto ja myöhemm in
1850- lu vull a si nne perustettiin maatalou ja puutarhakoulu. Samoihin aikoihjn valmistui tiilinen , linnamainen päärakennus
(kuva 1), ja myös nykyi sen puiston ensimmäisiä istutuksia tehtiin tuolloin. Vuonna
1967 iihen asti in stituuttin a toimineesta
Alnarpista tuli o a Ruots in maatalou korkeakoulua ja a lueesta alettiin muokata vähite llen yliopistokampu ta (Friberg 1996,
Karl son 1986).
ykyisin Alnarpin pui stoa ympäröivät
ehkä Skoonen ainoan a lkuperäisen vuorijalavametsän (Ulmus glabra) rippeet
(Gunnarsson 1996). Met ikössä kasvaa
myös pyökkejä (Fagus sylvatica), metsäja talvitammia (Quercus robur, Q. petraea) , saamia (Fraxinus excelsior) ja
vaahteroita (Ace r platanoides).
Jalavien säilymi tä uhkaa vakavasti jalavatauti (Ce ratocystis ulmi). Met iköstä
on viime vuosinakin poi stettu aira ita puita. Jalavat ovat oll eet perinte isesti näkyvimpi ä puita Skoonen kartanopui toissa.
Met ikön ala pienentyi 1660-luvun ada ta hehtaari ta välill ä lähes olemattomiin ja
on nykyi sin noin 15 hehtaaria. Sitä on raivattu pellok i, laidunnettu ja o a on jäänyt
puiston alle. Paikkakuntalai et haki vat lähi seutujen ainoasta met ästä alaa polttopuun a (Gunnar on 1996, Karl on 1986).
Jalopuumet ikkö on ikääntymä sä vähitellen· van himm at tammet ovat yli 400
vuotiaita (Vollbrecht 1996). Alueen Iän ipuolella kokeill aan jalopuu ekametsien
peru tami ta pellolle. Samalla kehitellään
luontoa jäljitteleviä perintei tä viherrakentamista hal vempia menete lmiä taajamien reuna-alueiden viherryttämi een. Jalopuutaimien li säksi istutetaan ylei empiä
puulajeja, jotka kilpailullaan nopeuttavat

taimikon ulkeutumista. ämä ovat myös
uojana jalopuille ja ne voidaan poi staa
vähitellen. Taimikoiden reunoill e istutetaan Juo ntai ia pensaslajeja, mm . pähkinäpensasta (C01ylus avellana), lehtokuu samaa (Lonicera xylosteum), koiranheittä
(Vibumum opulus) ja euroopansorvarinpensa ta (Euonymus europaeus), joista
toivotaan kehittyvän metsikön pensaskerros ja reunavyöhyke (Vollbrecht 1996).

Pyökkiä vai kuusta?
Alnarpin pui tometsikköön on istutettu
1860-luvulla hehtaarin verran pyökkiä,
joka ilmeisesti luontaisestikin kuuluu alueen puu stoon (Gunnarson 1996). Keväisen, lehteen puhkeavan pyökkimetsikön
tunnistaa jo kaukaa hennon vaaleanvihreä tä lehvästöstä. Vastustamattoman värielämyksen vuoksi metsiköt ovat suosittuj a
ke väisiä retkeilykohteita, en nen kuin pyökinlehti kovettue aan tummuu ja muuttaa
met ät synkeän varjoisiksi. Pyökin kliimaksluonteen vuoksi nii stä voi kehittyä
ähitellen lähe puhtaita yhden lajin metsiköi tä.
Skoonen pelloille ja metsiin o n istutettu
run aa ti kuu ta, joka näkyy maisemassa
u ein uoravii ai ina met iköinä. Luon tai e ti e ei ehkä koskaan olisi levi nn yt
eteläi impään Ruotsiin. Kuu si on Skoone akin taloudellisesti tärkeä puu. Siksi
itä halutaan edelleen viljellä, vaikka kuuikoita vaivaa juurikääpä (Heterobasidium amwswn) ja tukkimiehentäi (Hylobius abietis) aurioittaa pahoin taimikoira
(Anon . 1995). Kuu ta viljel lään aiempaa
enemmän mai eman ehdoilla ja toisaalta
jalopuu ekamet ät korvaavat ehkä vähitellen o an i tutuskuusikoi ta.
Pyökkimet ien häviäminen kuusen tieltä ai aikaan a tareaktion, joka huipentui
1974 oimaana tuneeseen pyökkilakiin ja
en myöhemmin korvannee een jalopuulaki in . Sen mukaan pyökkimet ät on aina
uudi tenava pyökille (Almgren ym.
1984). Etelä-Ruot issa pyökkiä kasvaa
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yhtä paljon kuin Tanskassa. Myös tammea
on suunnill een sama ala e li noin 50 000 ha.
Vaateliasta puistolajistoa
Alnarpissa j a aivan eteläi simmässä Ruotsissa voidaan viljellä lähes samoja puita ja
alkuperältään samoja kantoja kuin Tanskassa. Suojaisilla paikoilla puistoissa voivat tulla kyseeseen esimerkiksi keskisen
Kiinan, Japani n, Uuden Seelannin, Tulimaan ja itäisen Pohjois-Amerikan kasvit
(es im. Nitzelius 1958, Havens planteleksikon 1987, Jensen 1994). Riittävän kestäviä kantoja löytyy myös laajoilta alueilta
Keski-Euroopasta.
Nykyisell ään enti sen metsän rippeet
suojaavat pui stoa laajoilta vilj elysaukeilta
ja mereltä puhaltaviita tuuli! ta. Ilman ympäröivää puistometsikköä pienilmasto olisi Alnarpissakin huomattavasti rankempi.
Kun suurilmasto on muuten leuto ja maaperä viljavaa, on kasviston kehittymiselle
hyvät olos uhteet.
Kylmät pakkastalvet, kuten 1985-86 j a
86--87, karsivat lajistoa myös Etelä-Ruotsissa. Aiemmat käsityksetjoidenkin laj ien
kestävyydestä ovat muuttuneet (vrt. esim.
Helweg 1920). Puistossa kokeillaan jatkuvasti uusia kasvilajeja ja -laj ikkeita, joista
osa osoittautuu liian aroiksi. Alueen pui stomaisesta luonteesta johtuen eksoottisia
puuvartisia löytyy yleensä korkeintaan
vain muutamia yksilöitä kutakin .
Ruohovartiset mukaan luettui na noin
3000 kasvilajin ja -lajikkeen määrällä
puisto o n Ruotsin merkittävimpiä. Pääosa
ruohovarti sista on näytemaalla viljeltyjä
yksivuotisia kesäkukkia ja perennoja .
Pui ston käytännön hoidosta vastasi pitkään tunnettu ruotsalai nen dendrologi
Klaus Vollbrecht, joka nyttemmin on si irtynyt yks ityisyrittäjäks i.
Pui ston arvokkain osa ympäröi linnamai sta päärakennusta. Sen tiiliseiniä pitkin kiipeävät useat köynnökset, kuten raatihuoneviini (Parthenocissus tricuspidata,
kuva 2) ja suurilehtinen muratti (Hedera
hibernica). Kiinasta peräi sin oleva sin isa-

Kuva 3. Lehdetön poppelimagnolia toukokuun
alu sa 1996. - Valoku a Juha Raisio.
Fig. 3. A leafles cucumber tree (Mag11 olia acuminara) at the beginning of May. - Photograph
Juha Raisio.

de (Wisteria sinensis) peittää koko linnan
etelä einustan. Valitettavasti inisateeeen ei ierailuni aikana ehtinyt ilmaantua
kuin yk ittäisiä noin 20 cm mittai ia kukkaterttuja. Seinu talla kasvaa myö talvijasmiini (Jasmirwm nudiflorum), joka voi
jatkaa suojattuna kukintaan a yli joulun
(Vollbrecht 1996).
Linnan tuntumassa kasvaa myös vaateliaita kookkaita puita, kuten poppelimagnolia (kuva 3), turkinpähkinä (Corylus colurna ), pui toplataani (Platanus acerifolia ) ja hieman nuorempi jumaltenpuu (Ailanthus altissima) (Lorentzon 1995). imestään huolimatta viimemainittua pidetään paikoin etelämpänä melkoi ena rikkaruohona en tehokkaan uvullisetl ja
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tall a kasvaa mustamulperia (Morus nigra ), joka ehtii loppukesällä marjoa Alnarpi ssa. Lähistöll ä on myös kiiviköynnös
(Actin idia deliciosa) lämpimäll ä suojaisella seinu stalla. Kasvamassa on sekä hede- että emiyksilö, jolloin hedelmien muodostuminen j a kypsyminen on aurinkoisina, lämpinä kesinä mahdollista (Vollbrecht 1996).

Harvinaisia havupuita

Kuva 4. Hilsekaarnavaahteran kuparinvärinen,
ohut kuori inoaa hil ei lemäll ä. Hö rsholm , T anska.- Valokuva Pentti Alanko 1988.
Fig. 4. The bark of paperbark maple (Acer
Photograph
Pe ntti Alanko.

g riseum ) peels off in thin strip . -

kasvullisen
li sääntymi skyvy n vuoksi
(Vollbrecht 1996). Se inu stall a on myös
Keski -Kiinan vuori stoa lue iden metsäis iltä
rinte iltä kotoisin oleva nu ori hil sekaarnavaahtera (Ace r griseum), jonka koristeellinen kuparinru skea ohut kuori irtoaa hil eilemäll ä (ku va 4 ). Kolmil ehdykkä isine !ehtineen e mui tuttaa meill äkin harvoin vil jeltyjä mantsuri an-, nikon- ja huntu vaahteraa (A. mandschuricum, A. nikoense, A.
triflorum ). Lähistöll ä kasvaa myös pieni
ryhmä nuoria ete länpyökkejä (Nothofagus
antarctica) Chi lestä (Vo llbrecht 1996).
Tämä laj i on kokeillui sta ete länpyökeistä
ilmeise ti ke tävin ( itzeliu 1958).
Kampusalueen toi sell a laidall a Elevenborgiksi kutsutun tiilirakennuksen edus-

Pui ston erikoisuuksiin kuuluu h ~ rvin a i
nen eläväksi fossiiliksi kutsuttu kiinanpunapuu (Metasequoia glyptostroboides).
Tämä kesävi haota laji löydettiin sattumalta 1940-lu vulla Kesk.i-IGinasta, Hupehin
j a Sezuanin provinssien rajamai lta. Sitä oli
jäljellä vain tuhatkunta eri-ikäistä yksilöä,
joista vanhimmat ovat noin 600 vuotta
vanhoja . Laj i on säil ynyt pienellä hyvin
rajatulla alueella jääkausien yli. Metasequoia-suvun lajeja on esiintynyt yleisinä
jo pli oseenikaudell a, noin kymmenen miljoonaa vuotta sitten. Kiinanpunapuun lähilaj ia oli vuonna 1941 löydetty saveen
hautautunein a fossiileina Japani sta (Nitzelius 1958, Spongberg 1990).
IGinanpunapuu on me nestyn yt Alnarpissa ihmeteltävän hyv in , vaikka se on peräi sin Etelä-Ruotsia selvästi lauhkeammasta ilmastosta. Ilmei sesti sen kestävyys
on lähe samaa luokkaa kuin neidonhiu spuun (Gingko biloba),jota myös on Alnarpissa. IGinanpunapuuta on kokeiltu myös
meillä He lsingissä ja Mu stilassa (Nitzelius 1958). Aluksi sen menestymistä pidettii n lupaa ana, mutta taimet tuhoutuivat
melko pian .
Vaateliaita havupuita Alnarpissa ovat
yll ämain itun kiinanpunapuun ohe ll a mm .
sugi (Cryptomeria japonica), mammutti petäjä (Sequoiadendron giganteum) ja
uosypre si (Taxodium distichum), j oka
myös pudottaa neulasensa syksyis in . Sen
alkuperä on Floridan Everglades-suoalueelta ( ollbrecht 1996). Pui stossa on
myö nuoria libanoni nsetrejä ( Cedrus libani ' Stenocoma') ja atlassetrejä (C. at-
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Kuva 5. Vanhat kook.kaat
tammet ruovat puistoon
ajallista perspektiiviä ja
mai emaan vaikuttavuutta.- Valokuva Juha Raisio 1996.
Fig. 5. Venerable oaks
impart a sense of history
and majesty . - Photograph Juha Rai sio.

lantica 'Giauca'). Setrit ovat arkoja EteläRuotsi aja Tanskassa, vajkk.a nii tä onkin löydetty suhteelli sen kestäviä alkuperiä Turkin ja Algerian vuoristoalueilta
( itze liu 1958, Jensen 1994).

Puuvartisia kasveja opintokokoelmana
Puiston sy temaattisin osa, ' sortimentet' ,
on i tutettu puistometsikön ympäröimälle
entiselle taimitarha-alueelle. Lajivalikoi-

ma on monipuolinen ja opii puuvarti ten
ka vien opi keluun. Harvinai ten lajien
ohella on myö ta alli ia, meille tuttuja lajeja ja lajikkeita. 0 a laji to ta on ehkä
Ruot inkin oloja ajatellen eteläi iä.
E imerkik i pen a angervoja (Spiraea), ruu uja (Rosa) ja tuomi- ja kir ikkatak oneja (Pnmus) on kokoelma a lähe
parikymmentä. iimemamtttuja on mm.
kolme japaninkir ikan (Prunus serrulata)
lajiketta: Kanzan ' manogawa ' ja ' Kj-
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ku-shidare-sakura'. Kastanjaa (Castanea
sativa), joka on suhteellisen arka EteläRuotsissa, kasvaa kokoelmassa kolme yksil öä (Lorentzon 1995) . Aiemmin pui stosa on ollut jopa 15 metri ä korkea kastanj a
(Nitzeliu s 1958) .
Havukasvit ovat kokoelmassa omana
ryhmänää n. Pääosa havukasveista on pe nsas mai sia kääpiölajikkeita, mutta jouko sa on myös isoiksi kasvavia puita. Valesypressejä (Chamaecyparis) on kymmenkunta, marjakuu sia (Taxus) hiem an enemmän j a katajiakin (Juniperus) melkoinen
joukko. Pe lkästään euroopanmarj akuu en
(Taxus baccata) lajikke ita on kuu si (Lorentzon 1995).
Havukasvien tuntum assa on eräs pui ston hie noimpi a pensa ita, lo istomag noli a
(Magnolia x sou /angicma ' Al exandrina' ·
kansiku va) joka ky lmän kevään vuoks i
oli vielä kukassa vierai luni aikaan toukokuu ssa. Pen sas on iäkäs; se o n istutettu jo
vuonn a 1874(Vollbrecht 1996).

Myös maiseman vuoksi
Alnarp ympäristö ineen on useimmill e käij ö ill e myös mai semae lämys, jo a vanhoje n rakennusten ympärille ryhmitty vä
pui sto j a taus tan jalopuumet ikkö liittyvät
hyv in yhteen luoden vai hte lev ia maisemanäky mi ä. Vanhat, kookkaat jalopuut tuovat ajal li ta perspektii viä (kuva 5). Tämä
antaa lähimaisemalle syvyyttä ja peittää
tasaisen maaston sy nnyttämän hi eman yksito ikkoi sen vaikutelman.
Alnarpin pui stometsiköstä voivat täy in
rinno in nauttia myös ne, j otka e ivät tunne
kasveja, e ivätkä vä litä ti etää mitään ' nimi ä'. Pe lkä tää n keväinen valkovuokkojen ja kiurunkannu ten peittämä kenttäkerros voi puoli avo imes a pui stossa o ll a
häkell yttävä näky . Run a linnusta tuo keväti ltai in oman ää nekkään li säv ivahteena puiston elämään.
Malmön ja Lundin porvaristo teki kesä isiä retki ä Alnarpiin j o 1800-lu vun puoli vä li sä (Karl sson 1986). Lähi eudun
as ukkaille Alnarp on yhä tärkeä virki sty -

keidas, jossa voi rentoutua tarkkail emall a
monenl aisten puu varti sten kasv ien vuotui sta vaihte lu a kevään he nnosta vihreästä
sy ksy n väreihin. Tunnetuin näi stä lähi seutulaisista li enee muuten päämini steri Göran Per son, j oka eräässä TV -haastattelu ssa kerto i mm. mielipui stostaan - Alnarpi sta.
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expose: . 45-50.- Sveriges landbruk suniversitel. Alnarp.
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Dendrologisesti mielenkiintoisten
istutusten kartoitus
Dendrologian Seuralla on uunnitelmi sa kerätä rekisteri Suomen arboretumeistaja muista dendrologise ti mielenkiintoisista istutuksista. Rekisterin tietojen pohjalta on tarkoitus saada aikaan
opa kirja, jonka avulla dendrologi voi
bongata ke äJomareittinsä varteen o uvat kiinno tavat kohteet. Reki teriin olii kuitenkin tarkoitus saada myö ellaiset istutuk et, joiden omistaja kentie ei
halua vierailijoita tiluk illeen ko ka
Seuralta toisinaan myös ky ellään eri
puu lajien e iintymisestä ja menestymisestä Suomessa yms. Musti la, Tammista
ja Hörtsänä sekä Metsäntutkimu laitoksen viljelmät meillä tietenkin on tiedossamme, mutta Suome ta epäilemättä
löytyy myös koko joukko ellai ia
dendrologi e ti mjeJenkiintoi ia kohteita, joita Seuran hallitu tai en asettama

Arboretum-työryhmä ei ät tunne. am
ollen tarvit emme Sorbifolian lukijakunnan apua kartoituksen edi tämi eksi.
Siis: jos tiedossasi on arboretum tai muu
dendrologi esti mielenkiintoinen kohde,
joka mjele tä i pitäi i ottaa huomioon
reki teri ämme. niin kirjoita iitä lyhyt
kuvau ja po tita e Arboretum-työryhmän vetäjälle o . Aulikki Kauppila
51. 00270 Hei inki. KuKuu itie 13
auk en tuli i i ältää arvio kohteen pinta-ala ta, joitakin tietoja ka i alikaima ta. kohteen ijrunti. onko iitä kenties olema a kirjallista materiaalia ja
ennen kaikkea omj rajan yhtey tiedot
sekä ilmoituk en tekijän htey tiedot.
Ku auk et tuli i lähettää 1.12.1997
menne ä. jotta hanke pää ee etenemään. Li ätietoja hankkee ta antaa Kurt
Fager tedt. p. 09-70 59 43 (työ).

Kutsu syyskokoukseen
Dendrologian Seuran yy kokou pidetään tor taina 11.12.1997 klo 18 alkaen
SäätytaJolla ( ali 3), Snellmaninkatu 9-11. Hei inki 17.
Kokoukse sa käsitellään ääntöjen y kokouk elle määräämät a iat.
Vuoden puu 1998 julki tetaan.
Kokouksen jälkeen kat eliaan viime ke än Baltian matkan kuvia.
Tervetuloa!

~Wat:1~~·w-~
~waa~~·w-~~
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Hatanpään arboretumin opas
Julkaisija : Dendrolog ian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. ja Tampereen
kaupungin puistoyksikkö
Toim ittajat : Päivi Selin (vastaava), Pentti Alan ko ja So ili Sten roos
Valokuvat : Tampereen kaupung in museot - va lokuva-a rkisto , Tampereen
kaupungin puistoyksikkö , Pentti Alanko, Reijo Huppunen, Sim o Jä rvin en ja Sari
Lyytinen
Kartat puistoista: Päivi Selin
Takasivun yle iskartta : Kaarina Lind holm
Taitto : Leena Helynranta
Painotus : Vammalan kirjapa ino O y
© 1997 Dendrologian Seura - Dendrolog iska Sä llskapet r.y.
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Kansikuva: Arboretwnin lammen ympärys on kauniin rehevä loppukesästä. Sillan kupeessa kasvaa huurrepajua (Salix daphnoides subsp. acutifolia). Valokuva Reijo Huppun en.

H

atanpään arboretum sijaitsee noin kolme kilometriä Tampereen ke ku tasta etelään Hatanpään airaalan lähei yyde ä. Arboretumin alueeseen katsotaan kuuluvaksi Hatanpään kartanoa ja hu ilarakennu ta ympäröivä vanha kartanopuisto, viralliselta nimeltään Hatanpäänpuisto-Kartano.
Varsinaiseksi arboretumiksi on kutsuttu 1970-luvulla rakennettua kasvilajipuistoa, joka on viralliselta nimeltään Hatanpäänpuisto-Arboretum. Niiden jatkeena on luonnonrnukai ena hoidettava Vihilahdenpuisto johon v.
1995 istutettiin IUFRO XX maailmankongre in mui topuulajipui to. Pintaalaltaan koko alue on n. 11 ha. Puistot ijait e at h in kauniilla paikalla Pyhäjärven rantamilla, vastarannalla siintä ät Pyynikin rinteet.
Tähän oppaaseen on otettu mukaan pui toi ta tunni tetut puuvarti et ka vit. MMK Pentti Alanko auttoi hankalimpien ka ien tunni tarni e a. Kasvit on inventoitu syyskesällä v. 1996. Ko ka luonto kar ii heikkoja yk ilöitä
välillä pois, ei kaikkia oppaassa lueteltuja ka eja älttämättä muutaman
vuoden päästä puistoi ta enää löydy. Arboretumiin hankitaan ajoittain myö
uusia istutuksia.
2
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Katsaus Hatanpään kartanon historiaan
Päivi Selin

E

Kartanolla o li useita omistajia 1700-luvun a lkupu o le ll a. Hans Henrik Bo ij e tuli
omjstajaksi v. 175 8. Hänen aikanaa n til asta kehitty i suurv iljelys . Boije halusi parantaa Suomen o loj a j a samall a myös oman
maatilansa tuottoa ottaen käy ttöön uudenaikaisia vilj elymenetelmi ä ja uusia viljelylajikkei ta. Erityisesti häntä kiinnosti pell avan viljely ja jalostus valmiik si langaksi
- niinpä hän perusti kehruukoulun Otavalan kylään. Tilallaan hänell ä o li vilj elyksiä hoitamassa tilanhoitaja, jolla oli
apu naa n 10 renkiäja 9 naispalvelijaa. Kylvömääräksi kertyi 12 tynnyriä vilj aa.
Bo ijen aikaa n kartanossa elettiin loisteli aasti. Tilan kasvihuoneissa kasvoi jopa
parikymmentä si lkki äis puuta. Ilmei esti
puut oli vat ilkkiperhosen toukkien ravi n-

nsimmäine n merkintä Hata npäästä
löytyy v. 1540 maakirj o ista, jolloin
Hatanpää ei vielä ollut kartano, vaan esiintyi kylän nimenä. Kylää n kuului silloin
kolme ta lonpoikaista loa, j o ista yhden
omi sti M atti Seppä, toi sen Ragva ld-niminen talo npo ika j a kolmannen Lasse Niilonpoika Pehki ä. Suurimmasta Sepän talosta tuli pi an nime ltää n Hatanpää. Tämä
talo ijaitsi airaa lan itäpuole ll a, kun taas
nykyisen Hatanpään kartanon kohdalla sijaitsi Tau ko-niminen talo, entinen Pehki ä. 1600-lu vun alun katovuodet koituivat
ko htalokkaiksi Hatanpää n taloille ja ne
autioitu ivat. Hatanpäästä tehtiin ratsutil a
v. 1694 j a nelj ä vuotta myöhemmin myös
Tau ko viimei n liitettiin siihen. äin sai
Hatanpään kartano alk un a.

Hatanpään kartanon pääsisäänkäynti v. 1891, jolloin kartanon edustalla kasvoi paljon nykyistä
enemmän pensaita. Valokuva Tampereen kaupungin museot, valokuva-arkisto.
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ldmanin huvila ympäristöineen 1900-luvun
alussa. Valokuva Tampereen kaupungin museot, valokuva-arkisto.

nok een käy ttäm ää valkomulperia (Morus
alba ), illä Boijen haaveena oli valmistaa
ilkkiä. Puutarhanhoito kehittyi Hatanpää ll ä Boijen aikaan, ja tilalla työskente li
jopa 30 puutarharenkiä. Hänen aikanaan
perustettiin eng lantilai styylinen pui to
kartano n ympärille. Lopulta Boije muutti
He i inkiin aade aan nimityk en Hämeen- ja Uudenmaanläänin maaherrak i.
Kruunun vo uti Gabriel Ahlman osti kartanon v. 1778 ja viljeli sitä kuole maa n a
saakka vuoteen 1799. Hänen aikanaan ti lall a viljeltiin mm . rui sta, vehnää, ohraa,
kauraa ja hernettä sekä li säksi eka vilj aa.
Gabri el Ahlmanin kuoltua tila j äi hänen
vaimolleen vielä kahdeksi vuodeksi.
Ruukini säntä L. G. Lefren ai tilan haltuunsa v. 1801. Hän omisti myös paperitehtaan Tamme rkosken rannalla sekä muita teollisia yrityksiä. Lefren viljeli Hata npään til aa kuole maansa saakka, vuoteen
1825.
Lefrenin jälkeen tilan omi tajak i tuli
laamannija ritari il Johan Idman . Kartano oli Idmanin suvun hallu sa lähes ata
vuotta. Tänä aikana ti lasta kehittyi uude naikai ia me netelmiä ja koneita käyttävä
vilja- j a maitotila. Komeassa tiilinaveta a
oli pari sataa lehmää ja hevo ia viiti enkymmentä. Hatanpään omi stuk een kuului myös Otavala sekä 29 akumenrtitilaa
Me ukyl än pitäj ässä. Juhannu aattona

1883 tuli tuho i 1700-lu vull a rakennetun
kartanorakennuksen. ykyi nen uusrenessanssin ja hi eman myös uu barokin piirte itä omaava päärakennu rakennettiin entiselle pa ika ll e 1883- 1885. Uusi rakennus
on arkkitehti C. S . Gripe nbergin suu nnittelema. uonna 1900 almi stui pankinj ohtaja il ldmanin it e ll een rakennuttama uu goottilai ta tyy liä edu ta a komea
a untopalat i, n . hu il arake nnu s.
Suurin o a Hatanpään til a ta iirtyi v.
1913 Tampereen kaupung ill e, ja kolme
uotta myöhemmin alkoi a iraa latoiminta
kartanon rakennuk i a. Päärakennuk een
muutti . 1970 Tampereen kaupung inmuseo ja iell ä oli vat äli aikai e ti myö Sar a
Hildenin äätiön taidekokoelmat ykyään päärakennuk e a toimii
ukke- ja
pukumu eo ja hu ilarakennuk e a pui toyk ikön ja ympäri tö ira ton toimi tot.

Kirjallisuutta
Sinisalo, . 1947: Tampereen kirj a. 576 . TampereSe ura. Ta mpere.
Tampereen kaupun ginmu eo 1980: Tampereen kaupungin mu eot. 4 s. Pirkanmaan maakuntanumeron opaslehtinen 80/19 .
oionmaa, . 1903-1910: Tampereen kaupungin
hi !Oria 1- JTI . 398 + 5 0 + 911 . Tampereen kaupunki.
Willberg, L. 1994: Hatanpään kartano, airaala, museo. Tammerkoski /1994 : 15-17.
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Hatanpäänpuistojen historiaa ja nykypäivää
Päivi Selin

HA TANP ÄÄNPUISTO-Kartano
pys tytettiin j opa ki viaita . Myös hedelmätarha sai väistyä uuden tie ltä. Uuteen hede lmätarhaa n istutettiin 900 hedelmäpuuta ja 1500 marjapensasta. Kasv ihuo neita
o li tuohon aikaa n ne lj ä, joista yhdessä kasvatettiin viinirypäle itä. Rantaa reunu stamaa n rakennettiin hakatu sta kivestä tukim uuri, j oka on yhä hyvässä kunn ossa.
Muuri ul ottuu noin 1,5 metri ä vedenpinnan yläpu ole ll e. Pengen·yste n taki a pui stoon rake nnettiin palj on portaita ki vestä.
ykyinen pui sto on pääosin perä isin
1800- lu vull a tehdyn uudi stuksen aj alta.
Suurin osa puu stosta on kotimaisia lehti-

O sa kartanon pu iston istutuksista Ot;J peräisin jo vapaaherra Hans Henrik Bo ij en
aj o ilta, sii s 1700-luvulta. M aaston muoto ilussa ja käy tävälinjauk issa on näkyvi sä siihen aikaa n muodi s a o llut eng lantilaistyy linen puutarh a . Ai van puhdasta
eng lantil aistyy li ä e i pui sto kuitenkaa n
edusta.
Pui to uudi stettiin 1800-lu vun lopull a
sil lo isen kaupung inpuutarhuri K. J. Gauffinin j ohdo ll a. Suurin osa pui stosta koki
muu to ksen, vain j oitakin puita j ätettiin .
Pui stoon peru stettiin uusia käy täv iä j a istutettiin nurmi kentti ä; pui ston ympärille

Karranopuisron perusilme on säilynyt lähes muuttumouonwna vuodesta / 896 nykypäivään. Se on
yhä edelleen rauhallin en puisto, jossa kasvaa paljon vanhoja puita. Valoku va Tampereen kaupungin
museot, valokuva-a rkisto.
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päin mentäessä tull aan ns. ankkurin luo,
joka· o n kesäkukkam aa mui stona eräälle
Idman in uvun ne idolle. Hänen kerrotaan
hukuttautuneen Pyhäjärveen, koska hänen
sulhasensa ei pal annut sodas ta. Kukkamaalta johtavat ki viportaat laivarantaan.
Nykyisen ruusutarhan paikalla on ollut
noin 0,5 ha suuruinen hedelmätarha. Siitä
on jälje ll ä yhä muutama omenap uu j a päärynäpuu , jotka hyvinä kesinä tuottavat hede lmää. Museon nurkall a olevaa pääry näpuuta on kutsuttu nime ll ä " Backmanin
puu" psykiatri sen sairaa lan ylil ääkärin
mukaan. Mu seon edu ta ll a kasvava päärynäpuu puolestaan on luultavasti Suomen
uurimpi a.
Kartanopuistosta löytyy myös Kuninkaankuj ak si nime tty käytävä, jossa kuningas Ku staa III j aloitteli vierai llessaan
Tampereella . 1778. Kartanon puiston
luoteislaidall a Pyhäjärven rannan tuntumassa sijaitsee ns. Vapaamuurarien hauta.
Kyseessä on luonnonkivi , j ohon on hakattu kre ikankielell ä vapaamuurarien tunnu slause.

Kun inkaankujaa reunustavat yhä koivurivistöt,
kuten kuvassa vuodelta 1896. Osa koivuista on
joudllltu uusimaan. Valokuva Tampereen kau pungin museot, valokuva -arkisto.

HA TANPÄÄNPUISTO-Arboretum
imi arboretum pohj autuu latinan kielestä
ana ta arbor, joka tarkoittaa puuta. Arboretum on puul ajipui to, jo sa on esi ll ä
eril aisia puita j a pen a ita ja j ota ho idetaan
puistomaise ti tai pu i tomet änä. Hatanpään arboretumin uunnittelu aloitettiin v.
1970 illo i en kaupunginpuutarhuri Kauko arnion aloittee ta. Kaupunginpuutarhan yhteyteen haluttiin rakentaa ka vil ajipui to jo a oi i e itellä alueell a mene ty iä ka eja lei ö lle. Mukana uunnittelu sa o li at Lepaan puutarhaoppil aitok en
uunnitte lulinj an opi kelijat, jotka miettivät eri aihioehtoj a al ueen kä itte lyy n.
Mukana oli m ö illoin Lepaall a op iske llut n kyinen Tampe reen kaupu ngin pui topäälJikkö,
hti Pakarinen. Tultu aan
uunnittel ij ak i Tampereell e hän laati arboretumin peru uunnitelman , ja o li myöhemmi n apu lai kaupunginpuutarhurina
johtamas a pui ton rakentamista.

puita j a hav upuita . Li säksi pui stosta löytyy myös mm . siperi anpihtaa (Abies sibirica) sekä siperiansembraa (Pinus cembra
subsp. sibirica). Puu sto on iästään hu olimatta hyvin e linvoimai sta j a sitä pidetään
kunnossa hoitotoimin. Latvustoj a on tuettu myrskyjen varalta, ja lahottaja ienten
tuhoja e tetään kovertamall a laho puuaines poi s, jonka j älkeen haavapinta käsite llään puun suoj a-aineella.
Karta no rakennuksen takaa aurinkoterass ilta alkaen kulkee Pyhäj ärven rantaan
ul ottuva yhtenäinen keski ak seli . Sen päässä käytävän mol emmin puolin on kak si
kuusta, jotka on ilmei ses ti aikoinaan katkaistu j a ne ovat kasvaneet latvai ltaan
monihaaraisiksi. Puita kutsutaan nimill ä
" Hattu" ja " M yssy", j otka o li vat valtapuolueet 1700-luvull a Anj aJan liiton a ikaan
ku n kyseiset kuu set istutettiin . Rantaan:
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mjl apui sta selviää kyseisen kasv in tieteellinen ja suomenkielinen nimi. Pui stossa on
myös opa tauluj a, joista kasv in nimen ja
sij ainnin vo i tarki staa. Kesä isin lammen
pohjoi spuolelle on sijoitettu opastaulu,
j ossa esitell ään "viikon kasv i" . Tau lun
pääl lä oleva nuoli osoittaa kasvin sijaintisuunnan. Myö esiteltävän kasvin vieressä
on esittelytaulu teksteineen.
Pui ston pohj ois la idan suuret ekakuuset
(Picea pungens) on siirretty hyvin suurikokoi ina Härmälän lentoa emalta. Pui den siirto suoritettiin talvi-i stutuksena.
Vaikka siirtoa ei pääs ty va lm istelemaan,
se kuitenkin onnistui erittäin hyvin .
Alueelle rakennettiin myös Iampi ja siitä Pyhäjärveen virtaava puro. Ve i pumpataan lampeen Pyhäjärvestä maan all e sijoitetun pumppaamon avull a. Veden pinnan
säätely onni tuu kahden padon av ull a.
Puron varteen on rakennettu pieni suoalue, joka on tuotu no in 0,5 m2 kokoi sina
kappaleina Hervannasta. Puron varressa
olevall a padolla pidetään vedenpinta suolla vakiona. Ympäristöstä valuneet rav in-

Nuoli neuvoo kulkijan "viikon kasvin" luo. VaLokuva Tampereen kaupungin puistoyksikkö.

Arboretum on pinta-alaltaan noin 4 ha.
Rake ntaminen alkoi v. 197 1, jolloin liejuista Pyhäjärven ranta-a luetta aletti in
täyttää katu- j a talonrakennustyömailta
saadull a täytemaalla. Ko ko arboretu m o n
Paja ni emeä lukuunottam atta täytemaata.
Maa to pyrittiin muotoi lemaan loivasti
kumpuilevak i, jolloin e ril aisia o lo uhteita vaativ ille ka veille aatiin luontevat
ka vupa ikat. Maata tuotiin niin palj on,
että arboretum o n nyt keskimäärin 2 metri ä Pyhäjärven vedenpinnan yläpuol e lla.
Kasv ien i tutu voitiin aloittaa v. 1973.
Arboretumiin on koottu e nimmäk een sella i ia ka veja jotka mene tyvät Tampereen alueell a ja en ym päristö ä, mutta
monia harv inais ia ja eksoottisiakin ka veja sieltä löytyy. Pui stoa pyritäänj atkuvasti
kehittä mään.
Hatanpään arboretumiin o n jokai ella
va paa pää y. Kasve ihin kiinnitetyi stä ni-

Suuret okakuuset (Picea pungeiiS) olivat arboretumin ensimmäisiä puuistutuksia. Valokuva
Tampereen kaupungin puistoyksikkö.
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Kivikkopuutarhan kasvillisuus on kahdessa kasvukaudessa päässyr hyvään alkuun. Kivikkopuurarhassa kasvaa monia eri havu- ja LehTipensaita sekä kuivaan kasvupaikkaan sopivia peremwja. Valokuva Simo Järvinen.

teet ovat valitettavasti rehevöittäneet suota liikaa.
Arboretumiin rakennettiin v. 1994 kivikko puutarha, joka on laaju udeltaan 600
m 2 . Sinne on istutettu y li 100 e rilaista kivi kassa viihtyvää perennaa ja noin 30 lehtija havupensasta. Ki vikkopuutarhassa on
esil lä myös eri laisia luonnon- ja betonikivimateriaaleja.

istutetaan mm. run a alikoima eril aisia
maanpeittoru u uja. Ke tä immik i lajikkeik i jaloruu ui ta o at arboretumissa
osoittautuneet mm . punakukkai et ' ina
Weibull' , ' Pre ident Kekkonen ja ' Tellervo' ekä ruusunpunainen ' Bella Ro a'.
Koska ryhmäruusut vaihdetaan kuitenkin
usein , ja pen asruu ut muuttu at . 1997
perusparannuk en yhteyde ä, on ruusutarhan esittel j ätetty tämän oppaan ulkopuolelle.

Ruusutarha
Ruusutarha on rakennettu entisen hedelmätarha n paika lle vuosina 1971-1973.
äyttävimmill ään ruusutarha on heinäkuun loppupuo le lta syyskuun loppuun ,
jolloin suurin osa ruu sui sta on kukassa.
A lu ks i ruu sutarhaa n rakennettiin paikat
52 eri ruusulajikkeelle, nyt siellä on jo yli
sata erilaista ryhmä-, köynnös- ja pensasruu ulajiketta. Keväällä 1997 on tehty perusparannus ruusutarhan rinteeseen pengertämällä alue muuriki vi ll ä. Pengermille

Kirjallisuutta
Saarnijoki , . 1937: Tampereen kaupungin ja sen lähiym päristön koristepui ta ja -pen aista. Acta
Fore t. Fenn. 46(3): 1-58 + 9 liite .
Sini aio, . 1947: Tampereen kirja. 576 . TampereSeura. Tampere.
Sointu , H. 1996: Tampereen puutarhaseura 18961996. 167 . Tampereen puutarha eura ry. Tampere.
W illberg. L. 1994: Hatanpää. kartano. sairaa la, museo. Tammerkoski /1994 : 15-17.
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Muistometsikkö Vihilahdenpuistossa
Reij o Huppune n

I

UFRO on me tsäntutkimu laitos te n ka nsa in vä linen yhte istyöj ärj estö . Sen tarkoituksena on metsäntutkijoiden vä li sen
yhteistyön he lpottamine n j a tiedonkulun
li säämine n mm. e ril aisia seminaareja järjestämäll ä. IU FRO:n pää maja on Itävallassa. Näkyv intä j ärjestön to iminnas a
ovat maailmankongress it, j o ita järjestetään viiden vuoden väle in . IUFRO:n XX
maa ilmankongress in isäntämaana vuonna
1995 to imi Suomi .
Kong ress in j ärjeste lyto imikunta kä vi
prof. Ri sto Seppälän j ohdo ll a tutu stumassa Tampereeseen kevää ll ä 1991. Tä ll öin
pää tettiin istuttaa mui stometsikkö Vihi-

lahdenpuistoon j o hon arboretumi a aiottiin laajentaa. Aluetta suunniteltiin yhdessä j ärj estel yto imikunnan pa ikalli sen ed ustajan , Pirkka-Hämeen met älautakunnan
toimitusjohtaja Kaa rlo Ounin kan ssa.
Vihi lahdenpui sto sij aitsee arboretumin
eteläp uo le ll a. Pui ston pinta-ala on noin
2,8 ha. Pui sto n suunnitte li Reij o Huppune n j a suunnitelma hyväksyttiin tekni sessä lautak unnassa v. 1993. Vihilahdenpui sto on luonnonmukai sena hoidettavaa pui stoa luetta. Pui sto n maanrakennu styöt j a peruspuuston istutukset o n tehty v. 1994.
Mui stometsikköö n istutettiin 35 puul aj ia ja -laj iketta, yhteensä 1 15 kpl- jo kai-

Vihilahdenpuisto oli avoima peltoaukea ta ennen muistometsikön istuuamista. Mäenpäälle isturettiin
v. 1994 peruspuusroksi mm. siperianlehtikuusio (Larix sibirica). Valokuva Reijo Huppune11.
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selle osallistuj amaalle oma muistopuunsa.
Suurin osa Vihilahdenpui ston istutuksista
on Suomessa hyvin menestyv iä puita,
mutta joukossa on myös harvinaisuuksia,
joiden me nestymi sen näkee vasta tulevi na
vuos ina. Puistossa kasvaa tutumpie n puiden li säks i sahalininpihtaa (Abies sachalinensis), dahurianlehtikuusta (Larix gmelinii), aj aninkuu sta (Picea j ezoensis), koreantuij aa (Thuja koraiensis), vuorihemlokkia (Tsuga mertensiana) sekä Kalli ovuorten pihlajaa (Sorbus scopulina).
Taimi sta noin puolet on saatu lahj oituksina metsäntutkimuslaitoksen taimitarhoi sta ja Kaarlo Ounin omasta arboretumi sta Längelmäeltä, ja puol et on peräisin
kaupung in taimi stoi sta. Puut ovat kotimaista alkuperää, lähtö isin Tuu ul asta,
Punkaharjulta, Suonenjoelta, Bromarvista
sekä Sar var-arboretumi sta.

Muistometsikön istutustapahtuma ol i
8.8. 1995, kauniina e lokuun iltana. Osanottajamaiden edu staj at olivat innokkaasti
istuttamassa oman maansa mui stopuuta,
osa ehti istutustöihin j o e nnen var inaista
" lähtölaukausta". Työn jäljestä näky i, että
istutraj at olivat ammattitaitoista väkeä.
Puiston rantakäytävän varrell a on suuri
lu onnonkivi. Siihen on kiinnitetty mess inkinen laatta, johon on kaiverrettu kaikkien
osanottajamaiden nimet. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen esitti tilaisuudessa kaupungin tervehdyksen j a palj asti mui stolaatan. Tämän j älkeen tilaisuutta juhli te ttiin
kaupunginpuutarhan kasvihuoneessa järjestetyllä kaupungin vastaanotoll a.
En immäi e tä talvesta näyttävät aratkin puut e lvinneen melko hyvin, vaikka
talvi oli kylmä.

Nuori sahalininpilua (Abies sachalinensis) on onnellisesti saatu isrutettua Vihilahdenpuistoon. Valokuva Reijo Huppun e11.
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Hatanpään erikoisuuksista
Pentti Alanko

H

pirkkalankoivulla ovat ehyet. Pui stossa on
Ii äksi kau niita kotimai sia visakoivuj a (B.
pendula var. carelica), riippaoksainen
kyynelkoivu (B. pendula 'Young ii') , ItäAasiasta kotoi sin oleva kivikoivu (B. ermanii) ja pohj o isamerikalainen paperikoivu (B. papyrifera) , joka on saanut nimensä
isoi na paloi na hil seilevästä tuohestaan .
Paperiko ivua on kutsuttu myös kanoottikoivuksi , koska tiedetään inti aanie n käyttäneen sen tuohta kanoottiensa teossa.
Pui ston erikoisuuksia ovat myös magnoliat, joita on puistossa vasta pieninä taimina ja tulevaisu us näyttää, miten ne tulevat menestymää n. Lähinn ä j apaninmagnoli all a (Magnolia kobus) voi o ll a jonkinJai et menestymisen mahdolli suudet, sillä
paikoin Etelä- Suomessa se kasvaa pi eneki, run aasti valkoisi n kukin kukkivaksi
puuk i. Kir ikat ovat mei ll ä arkoj a ja on
melkein todennäköistä, että kauniskukkainen japanin kir ikka (Prunus ' Kanzan') ei
tule pitkään kasva maa n arboretumi ssa.
Kir ikoiden sijaan kannattaa kasvattaa erilai ia kori teomenapuita, j otka kukinta-aikaan e ivät kuki vai n valkoi sin , vaan myös
punai in , o a hyvinki n tummanpunaisin
kukin (e im . Malus ' Royalty'). e e ivät
kuki niin aikaisin keväällä kuin j apaninkir ikka, mutta kevättä se o n vie lä omenapuun kukkimi aikaki n. Jos koristeomenapuun hedelmät ovat riittävän isoj a, ovat ne
käyttökelpoi ia myös taloudessa, vaikkapa hillon valmi tuk essa. Omenapuiden liäk i eril aiset tuomet ovat myös kestäv iä,
kuten e im . arboretumi s a ka vavat tuohija purppuratuorni (Prunus maackii j a P.
padus Colorata'). Jalopähkinäitä on arboretumi a kahta lajia, amerikan- ja
mant.Surianjalopähkinää (Juglans cinerea
j a J. mandshurica). Kaikkien pui ston jalo-

atanpään arboretumi ssa j a siihe n läheisesti liittyvässä kartanon puistossa kasvaa suuri määrä eril aisia puita j a
pensaita. Koti mai set luonnonvaraiset ja
tava ll isimm at vierasperä iset puut j a pensaat ovat me lko hyv in ed ustettuin a, mutta
joukossa o n myös joitaki n harvemm in vilj eltyjä eriko isuuksia. Yk ~ i nii stä on kartanon pui ston ranta-alueell a kasvava kartanopoppeli (Populus balsam.ifera 'Hortensis'). Suomenkieli sen nimensä tämä palsamlpoppe lin Jajike on saanut siitä, että sitä
on meil lä tavattu melkein yksinomaaan
vanho issa kartanopui stoi ssa. M yy nni sä
sitä ei ole ollut ainakaan sataan vuoteen,
mutta silti sitä kasvaa vie lä muutami ssa
kartanopui toi ssa eri puolill a maata. Tampereell a sitä on harvina isen run aa ti juuri
tällä Hatanpään kartanon pui ton rantaäh tävästi mo net ve ataimet
alueell a.
ovat aikoj en ku luessa saaneet rauhassa
kasvaa i o ik i puiksi. Kartanopoppeli on
arvoka , äil yttämi en arvoi nen poppeli
van ho ilta ajoilta. Se kannattai i ottaa Ii äyk een j a istuttaa muualleki n pui stoi hin .
Mikään pie nten pihojen puu tämä i okasvuine n poppeli ei ole. It e arboreturni sa
kasvaa li säk i lO muuta poppeli - ja haapalaj ia tai -lajiketta; haavat luetaan myös
kuuluvik i samaan poppe leiden sukuun .

Muita lehtipuita
Arboretumi n koi vuj en jouko a o n u eita
erikoi uuk ia, joi ta tärkein on Pirkanmaan oma puu , pirkkalankoivu (Betula
pendula f. bircalensis). Pui sto a on myö
itä muistuttava loi maankoivu (B. pendula
' Cri pa'),jota nimestään huo limatta ei ole
kotimai ena kantana lainkaan vi lj elyssä.
Se n lehti li uskat ovat sah alaitaiset, kun ne
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pähkinöiden oikeita nimi ä e i ole vielä se lvitetty , sillä jotkut nii stä eivät ole vielä
kukkineet ja tuottaneet hedelmää- jalopähkinät kun tunnistaa varmuudella vasta
hedelmistään.
Arboretumi sa on alkuaan ollut s uuri
määrä erilaisia pihlaji a; tällä hetkellä niitä
on luetteloituna vielä kahdeksa n erilaista.
iiden joukossa on yksi suuren luokan
harvinais uu s, Pohjoi s-Amerikan länsirannikolta Kallio vuorilta kotoi sin oleva Sorbus scopulina. Se mui stuttaa suuresti tava lli sta kotipihl ajaa. Arboretumin pihl ajista py lväspihl aja (S. aucuparia ' Fasti g iata') on kapea n kasv unsa vuoksi viljelyn
ar voinen , koska e sopii pi eneenkin pi haa n. Pieneen til aa n sopii myös kapeakasvuinen taata npihlaj a (S. x thuringiaca).

äiden joukossa on myö joitakin harvinaisuuksia, e im. harvo in vilj e ll yt viitapajuangervo (Spiraea salicifolia), lamopensa anervo (S. decumbens) ja uudet keltale hti set japaninangervolajikkeet (S. japonica ' Goldtlame ' ja ' Goldmound ).
Pui stoon on istutettu myös uusia kotimaisia alppiruu ulajikkeita, j o iden uskotaan o levan ulkomais ia huomattavasti ke tävämpiä. Silti niidenkin menestymi en
edell ytyksenä on alppiru usuille sopiva,
hapan tur emaa ja varjoinen kasvupaikka.
Uudet lajikkeet eroavat toisistaan lähinnä
kukan ärin perusteella, mutta erä niistä ,
lamoalppiruu u (Rhododendron Forrestiihybr. ' El iira ') on ka vutavaltaan aiva n
mata la. Se kukkii myös aikaisemm in kuin
muut lajikkeet ja en kuk kie n väri on tummanpunainen.

Arboretumin havukasvit
Erilaiset hav ukasv it ovat tärkeitä kasveja
joka puutarhas aja pui stossa. e antavat
vih reyttä maisemall e si lloinkin , kun lehti pui ta ja -pensai ta ovat lehdet vari s eet.
Arboretumis a onkin hyvät mahdollisuudet perehtyä nä ihin kasveihin, ill ä sie ll ä
ovat edustettuina miltei kaikki me ill ä vil jellyt hav ukasv isuvut. Etenkin pihdoista,
katajista ja kuu ista on arboretumi ssa
edustettuin a varsi n monipu o line n valikoima. Kaikki a arboretumi ssa kasvavia pihtoja e i ole vannuudella saatu määritettyä .
Toden näköisesti osa nii stä on risteymjä.

Arboretumin pensaserikoisuudet
Hatanpään arboretumissa e i voida til anpuutteen vuoksi kasvattaa kaikkia meillä
menestyviä puita ja pensaita. Yk i tapa on
ke kittyä joihinkin sukuihin ja istuttaa
nii tä mahdo lli simman monia eri lajeja ja
lajikke ita . Le hti - ja havupui sta täll ajsia sukuja ovat Hata npäässä mm . koivut, pihl ajat, pihdat, kuuset ja män nyt. Pensaista on
arboretumi ssa eriko istuttu ruu suihin jotka
ijait evat omassa tarhassaan. Hyvä valikoima on myö pensasangervoja, pensashanhikkil aj ikke ita, kanukoita ja pajuja.

Arborewmin visakoivur ( Bewla pendula ar.
carelica) ovat kasvutavaltaan koristeellisia.
Valokuva Penui Alanko.
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HATAN PÄÄNPUISTO-Arboretum
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Hatanpäänpuistojen puut, pensaat ja
köynnökset

P

ui stot on j aettu kolme lle kartalle (A , B
ja C). Jokainen puisto on jaettu käytävien raj aamiin lohko ihin j a suuremmat
ni istä katkoviivall a piene mpiin lohkoih in.
Kasv in suomenkieli sen nimen perässä on
il mo itettu kartan kirjain j a lohko n nu mero ,
josta löy tyy j oko e niten kyse istä kasviatai
en edustavin yks il ö.

Picea, kuuset
P. abies, metsäkuu si A6, A 13, A32
P. abies ' A urea ', ku ltakuu si C9
P. abies ' Cruenta', purppurakuusi C9
P. abies ' ana', kääpiökuusi C9
P. abies · idiforrni s ·, pesäk uu si 81 3
P. abies ' Pe ndul a', surukuu i C9
P. abies ' Virgata · , käärmekuusi B II
P. engelmann ii ' Gi auca', e nge lmanninkuu si
8 11
P. glauca "Aibena Gl obe· . kääpiövalkokuusi
81 3
P. glauca ·conica', karti ovalkok uu i B 13
P. je·oensis, ajaninkuu i C5
P. mariana , mu stak uu i C4
P. omorika, serbi ankuu si 8 18, C9
P. pungens, o kakuu si B II
P. ptmgens "Gi auc a', ho peak uu si B II
P. ptmgens ' Gi obo a', pallo ho peakuusi B 13
P. pungens "Ko ter·. inikuu i A4

HAVUPUUT JA -PENSAAT
Abies , pihdat
A. ba/samea, balsamipi hta B I I
A. concolor, harm aapihta B 18
A. koreana, korea npih ta C 10
A. lasiocarpa, lännen pihta B I I
A. sachalinensis, sa halininpihta B 1 1, C5
A. sibirica, siperianpihta A2 1, B I I
A. veitchii, japaninp ihta C 10
Abies sp., pihta B 1 1

Pinus, männyt
P. cembra ub p. sibirica, iperian embra

]uniperus, katajat
J. chinensis ' Mint Jul e p ', kii nankataja B 13

Al6, A21, 815. Cll
P. comorta var. /arifolia, kontortamänty 8 15
P. mugo. vuori mänty 8-f
P. nwgo ' Pumilio' , kääpiövuorimänty 81 3
P. peuce, makedonianmänty B 15
P. sylvestris, met ämänty B 15
P. sylvestris 'Aurea ·, kultamänry C 1 1
(epävarma)
P. sy/vestris "Fa tigiata'. piiarimänty C II
P. sylvestris "Gl obo a·, pallomänty Cll

J. Chinen is- hybr. ' Pfitzer iana', tarhak ataj a
813
J. virginiana, kynäkataja B 15
J. communis, kotikataja 8 4 , C I I
J. communis ' Columnaris', pikkupilarikataja
815
J. communis ' Hibern ica', irl anninkataja B 15
J. communis ' Repanda', kääpiökataja B 13
J. communis ' Suecica', pii arikataja B 13
J. horizonta/is ' G iauca', sinilaakakataja B 13
J. sabina , rohtokataja B 13
J. squamata ' Meyeri ', sinikataj a B 13

Pseudotsuga, douglaskuu et
P. men-iesii. dougla kuu i 14, B 1

Larix, lehtikuuset
L. decidua, euroopanlehtikuu si A5 , B 10
L. gmelinii, dah urianl ehtikuu si C5
L. gmelinii var. japonica, kuri lienlehtikuu si

Taxus marjaku uset
T. cuspidata, japaninmarjakuu i A4 (hu ilan
einu talJa)

BIO
L. sibirica, siperianleh ti kuu si B 10, C5
Larix sp., lehti kuusi B 10

Tlwja tuijat
T. koraiensis, koreantuija C2
T. occidemalis. kanadantuija B 1 1
T. occidentalis ' Fa tigiata · pilarituija B 15
T. occidemalis Holm trup', kartiotuija B 15

Microbiota, tuiviot
M. decussata, tu ivio 8 15

16
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B. pendula 'Young ii ', kyynelkoivu A22, A27
8. pubescens, hi es koivu A 16, A2 1

Tsuga, hemlokit
T. canadensis, kanadanhem lo kki A3
T. mertensiana, vuoriheml okki C2, C5

Caragana, hernepensaat
C. arborescens, siperi anhernepensas A6, A20
C. fru rex, euroopanhe rn epensas A32
C. pygmaea, kääp iöhernepe nsas B 16

LEHTIPUUT, -PENSAAT JA
KÖYNNÖKSET
Acer, vaahterat
A. negundo, saarn ivaa htera C3
A. plaranoides, metsävaahtera A6, A 19, A28 ,

Celastrus, kelasköynnökset
C. orbicularus, japaninkelasköynnös 8 3
Cercidiphyllum, katsurat
C. japonicum, katsu ra 83

A34, C3

A. platanoides 'Faassen ' s Black ',
hurmevaa htera B 10, C3

A. saccharinum , hopeavaahtera C3
A. tataricum subsp. ginnala,

Chaenomeles, ruusukvittenit
C. japonica , japaninruusukvitteni B 13

mongo li anvaahte ra C3

A. rataricum subsp. tararicum, tataari vaa htera

Clematis, kärhöt
C. alpina , alppik ärhö B 16
C. tangutica , kiinankärhö B 16
C. ' The Presiden t' , lo istokä rhö B 16
C. ' Ville de Lyon ', lo istokärhö 8 3

BI6,C3

Ac{inidia, laikkuköynnökset
A. ko/omikra , kiinanlaikkuköyn nös 8 9

Camus, kanukat
C. alba subsp. a/ba, idänk anukka B 10
C. a/ba ' Argen teomarginata ' ,

Aesculus, hevoskastanjat
A. hippocastanum, hevoskastanj a 821
Alnus, lepät
A. glutinosa , tervaleppä 821
A. incana, harm aaleppä 82 1
A. incana ' Laciniata ' , sulkaharmaaleppä 8 2 1

laikkukirjokanukka B 10

C. alba ' Kesselringii ' , verikan ukka BIO
C. a/ba ' Sibirica ' , korallikanukka A32
C. alba ' Sibirica Variegata',
viirukirjokanukka B 10

Amelanchier, tuornipihlajat
A. lamarckii, ru soru om ipi hl aja B 10

C. a/ba ' Spaethii ' , kel takirjokanukka B 10
C. a/ba sub p. stolonifera, lännenkanukk a A6
C. a/ba sub p. stolonifera ' Flav iramea ' ,

Aristolochia, piippuköynnökset
A. macrophylla , piippuköynnös 8 3

keltaoksakanukka A 12, A3 1

Corylus pähkinäpensaat
C. avellana , pähkinäpensas B 17, C2
C. avellana ' Atropurpurea' , pähkinäpensas

Aronia , aroniat
A. x prunifolia , kori stearo ni a A33

817

Berberis, happomarjat
B. x o11awensis 'Superba', hurmehappomarj a

Cotoneaster, tuhkapensaat
C. integerrimus, euroopanruhkapensas 8 21
C. lucidus, kiiltotuhkapensas 8 2 1

87

B. thunbergii, japaninh appomarja A33
Betula, koivut

Crataegu , orapihlajat
C. grayana , aitaorapihlaja A 12, B 10

8. al/eghaniensis, keltakoiv u C2
B. ermanii, ki vikoivu B 18
B. papyrifera, paperikoivu B 18
B. pendu/a, rauduskoi vu A 13, B 15
8. pendu/a f. birca/ensis, pirkkalankoivu

Daplwe, näsiät
D. mez.ereum , nä iä B 13
Fraxinus, saarnet
F. excelsior, aarni A 10
F. pennsylvanica, punasaarni 8 23

820,823

8 . pendula var. carelica, visakoivu 84 B 17
8 . pendula ' Crispa ', loimaa nk oi vu B 18

17
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Parthenocissus, villiviinit
P. inserra, säleikkövilliviini B4
P. quinquefo/ia, imukärhivilliviini 83 , A33

Genista, väriherneet
G. tinctoria, pensasväri herne B 13
Hippophae, tyrnit
H. rhamnoides, tyrni B 14

Philadelphus, j asrnikkeet
P. coronarius, pihaja mike A6
P. pubescens, hovijasmike A20

Hydrangea, hortensiat
H. anomala subsp. petiolaris,

Physocarpus, heisiangervot
P. opu/ifo/ius, lännenheisiangervo 810

köynnöshortens ia B3, B 15

]uglans, jalopähkinät
J. cinerea, amerikanjalopähkinä B 16
J. mandshurica, mantsurianj alopähkinä B3

Populus, haavat, poppelit
P. a/ba ' ivea', valkopoppeli 822
P. ba/samifera, bal amipoppeli A 19
P. balsanzifera ' Horten i ·, kartanopoppeli

Labumum, kultasadepensaat
L. alpinum, ku ltasade B 16

P. x canadensis ' Robu sta' , kanadanpoppeli

Al , Al8, A20
BIO,B22
P. ' Petrowskiana ·, tsaarinpoppeli 810

Ligustrum, aitalikusterit
L. vulgare, ai talikusteri B3

P. suaveo/ens ' Pyramidali ', kartiopoppeli
BIO, CI

P.
P.
P.
P.

Lonicera, kuusamat
L. caerulea, si nikuusama B 10
L. caprifolium, tu oks uköynnöskuusama A36
L. tatarica , rusokuusama B 10

rremu/a, metsähaapa A28
tremu/a ' Erecta' , pylväshaapa BIO
rrichocarpa. jättipoppeli B23
x wettsreinii, hybridihaapa B 10

Potentilla, hanhikit
P. davurica , iperianpen a hanhikki B7
P. Jrwicosa, pensa hanhikki B7

Magnolia, magnoliat
M.fraseri ' Galaxy' A30
M. kobus, japaninmagnolia B3
M. x soulangiana, loistomagnoli a A30

P. Frutico a-hybr. , pen a hanhikki :

- P. 'Elisabeth' 87
- P. ' Goldfinger" 87
- P. ' Hachmanns Gigant ' 87

Mahonia, mahoniat
M. aquifolium, mahonia B 15

-P. ' Jackman' 87
- P. ' Mount E erest' B7
- P. ' Månely ' 87
- P. "Primrose 8eaury' 87
- P. ' Sandved ' 87
- P. 'Tangerine' 87

Malus, omenapuut
M . ' Cowichan' , koristeomenapuu B22
M. domesrica 'Antonovka' , tarhaomenapuu
A34
M. domesrica ' Sokeri Miron', tarhaomenapuu
A29
M. ' Erstaa ', koristeomenapuu C2
M. ' Hopa', koristeomenapuu B22
M. ' Hyving iensis', rautat ieomenapuu A29
M. ' Kobenza ' , purppuraomenapuu B22
M. pumila 'John Downie', paratii siomena
B22
M . ' Royalty', koristeomenapuu A29
M. toringo var. sargentii, marjaomenapensas
B3, B22
M. 'Wabiskaw', koristeomenapuu C2
Malus p., omenapuu A 13, C8

Prwws tuomet, kirsikat, luumut
P. 'Kanzan ', japaninkirs ikka B22

P. maackii, tuohituomi C_
P. padus, tuo mi 5
P. padus 'Colorata', purppuratuomi 822, C8
P. ten e//a, kääpiömanteli 822
Prwws p., kirsikka 822
Pyrus, päärynät
P. communis, päärynä A 12, 8 3
Quercus, tammet
Q. robur, tammi 12 8 16

18
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Rhododendron, alppiruusut, atsaleat
R. Catawbiense-hybr. ' Granditl orum ',
pui stoalppiruusu 8 15
R. Forrestii-hybr. 'Elviira', lamaa lppiruusu
812
R. lurewn, ke lta-atsalea 8 12
R. Smirnowii -hybr. ' Hellikki ', nukk aalppiruusu 815
R. Tigerstedtii -hybr., marjatanalppiruusu:
- R. ' Haaga' 815
- R. ' He lsi nki University ' 815
- R. ' P .M.A. Tigerstedt ' 815
- R. ' St. Mi che l' 812
Rhododendron sp., alppiruusu A22, A27 , 8 12

Sorbus , pihlajat
S. americana, amerikanpihlaja 817 , C LI
S. aucuparia, kotipih laja A 10, 817 , C 13
S. aucuparia 'Fastigiata', pylväspihlaja 817 ,
CI3
S. aucuparia ' Pendula ', riippapihlaja C II
S. aucuparia 'Xanthocarpa ',
keltamarjap ihl aja 817
S. hybrida, suomenpihlaja 817
S. irzrermedia, ruotsinpihl aj a 817
S. scopulina C2, C8
S. x rhurin.giaca, taatanpihlaja 817
Spiraea, pensasangervot
S. a/ba var. larifolia, kaljupajuangervo 83
S. 'Arguta', morsiu angervo 83
S. berulifolia, koivuangervo 8 3
S. Billiardii-hybr., rusopajuangervo 83
S. chamaedryfolia, virpi angervo 83
S. chamaedryfolia var. ulmifo/ia, lumi angervo
83
S. x cinerea, neitoangervo 83
S. decumbens, lamope nsasangervo 83
S. douglasii, punapajuangervo 83
S. ' Gref heim' , norjanangervo A29, 83
S. japonica, japaninangervo 8 3
S. japonica 'Albitlora', valkoru u uangervo
83
S. japonica ' Froebelii ', ruusuangervo A23 ,
26,83
S. japonica ' Goldtlame', ruu suangervo 83
S. japonica ' Goldmound ', japaninangervo B 3
S. japonica ' Little Princes ', keijuangervo 8 3
S. japonica ' ana', pikkukeijuangervo B3
S. media, taiganvirpiangervo 8 3
S. nipponica Snowmound', piianangervo 8 3
S. salicifolia, viitapajuangervo 8 3
S. rrilobara, siperianvirpiangervo A6, A35,
83
Spiraea p., pensasangervo 8 3

Ribes, herukat
R. alpinum ' Schmidt', taikinamarja 8 22
R. Rubrum -hybr. , punaherukka 85
Rosa , ruu ut
R.,glauca, punalehtiruusu C2
R. hugon.is, ki inankeltaruusu 8 3
R. n.irida, nukkeruu su 810
R. pimpinellifolia ' Plena', juhannusruusu
A32, BIO
R. rugosa, kurtturuusu 8 4
R. vii/osa, luumuruusu 8 3
Rubus, vadelmat, vatukat
R. odorarus, tuok uvatukka 8 1 1
Salix, pajut
S. aurira, virpapaju 8 20
S. caprea, raita 85
S. caprea ' Pe ndul a', riipparaita 8 9
S. daphnoides ubsp. acurifolia, huurrepaju
89
S. fragi/is ' Bull ata', terij oen alava 8 7, 814
S. lan.ara , vi ll apaju 8 20
S. purpurea, punapaju 81 4
S. pwpurea 'Gracil i ', kääpiöpunapaju 813
S. purpurea ' Pendula', riippapunapaju 812,
814
S. repens subsp. arenaria, hi etikkopaju 819
S. x rubens, kujasalava 8 14
S. 'Sibirica', hopeasalava 8 20, C 1
S. viminalis, koripaju 8 20
Sali.x sp., paju 8 6

Steplzanandra eppelvarvut
S. incisa ' Cri spa', seppelvarpu 81 3, 815
ymphoricarpos, lumimarjat

S. albus var. /aeviga rus, lumimarj a 822

ambucus, seljat
S. racemosa, terttu e lja 8 5

yringa, yreenit
S. josikaea, unkarin yreeni 81 6, 8 22
S. reflexa, nuokkusyreeni 8 16
S. rericulara, Iiku teri yreeni 8 3, C2
S. vulgaris, piha yreeni A 12, A30

Sorbaria, pihlaja-angervot
S. sorbifolia, pihlaja-angervo A 10
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Tilia , lehmukset
T. cordata, metsä lehmus A21
T. euchlora , krim inlehmu s A 12, A3 1
T. platyphyllos, isolehtil ehmu s A 18
T. x vulgaris, pui stole hmu s A 13, A21
Ulmus, jalavat
V. glabra, vuorij alava Al 2
V. glabra 'Camperdow nii ', satee nv arj oja lava
84, 821
V. laevis, kynäja lava A 1, C 1, C6
Viburnum , heidet
V. lantana, vi ll aheis i 8 22
V. opulus, koiranhei s i 822
V. opulus ' Roseum ' , lumipall o heisi 8 22

-

Kookas hopeasalava ("hopeapaju", Salix

' Sibirica' ) vanhan kartanopuiston eteläreu-

nassa. Valokuva Pentti Alanko.

Alppiruusut lohkolla 815 viihtyvät hyvin mäntyjen katveessa. Kuvan oikeassa reunassa kasvaa kartioltlijaa (Thuja occidentalis ' Holmstrup' ). Valokuva Sari Lyytinen.
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Hatanpäänpuistojen kasviston runsautta
Päivi Selin

uu va~:ti ia kasvil ajeja ja ~ l ajikke.ita

P löytyt alu eelta 256, JOten at va n katkpuu-

mutta kataj all a ne tulevat va in mehevämmiksi. iiden kypsy minen kestää yhteensä kolme vuotta, joll oin ne ovat viimein sini iä ja vahapeitteisiä.
Kartanopuistossa oli vielä 1930-lu vull a
euroopanl ehtikuusikuj anne (Larix decidua A5 , B 10) jonka suurimman puun
halkaisij a oli 66 cm. Tuo kuj anne on mahdolli se ti sij ainnut hu vil arakennuksen takana jo sa kasvaa yhä vii si täysikasvui sta
euroopanl ehtikuu ta. Arboretumin suurikokoiset lehtikuu et (B 10) ovat vartettuja,
arrenno kohta näkyy eivä ti rungon alaosas a. Suurin o a arboretumin lehtikuui ta on ri steymi ä, mutta sieltä löytyy
iperi anlehtikuusta (L. sibirica,
myö
B 10, C5 ) aikaisemmin mainittua euroopanlehti kuu ta ekä yk i yk ilö Suomessa
run aa ti iljeltyä kurili enl ehtikuu ta (L.
gmelinii var. japonica, B 10), jolle ovat
t ypilli iä pi tkät vaaka uorat ok at. Lehti kuu en kaarn a kehittyy vanhemmiten
hy in pak uk i mui stuttaen männyn kilpikaarnaa. Kaarna vo i oll a puun ty vell ä jopa
10- 15 cm pak u. Lehtikuu en puuaines on
hy in kovaa mutta siitä puuttuu jäntevyyttä, joten ra ituk e sa en oksat helposti
nak ahta at poikki .
Kuu il ajeja ja -lajikkeita voi tunni staa
alueelta jopa 17 eril ai ta, u eimmat nii stä
ijaitsevat ihil ahdenpui sto a. Tavalli en metsäkuu en (Picea abies, A6, A 13 ,
A32) anhoj a yk il öitä ka vaa kartanopui to a. Pitkä ri vi tö vanhoja kuusia kohoaa myö kartanon tul oti en mol emmin
pu olin j äänteenä kartan on kuu iaidasta .
ihil ahdenpui ton kuu et o at viel ä nuori a pui ta uonna 1995 i tutettuj a. Kultakuu en (P. abies ' Aurea', C9) neul aset
o at ke ääll ä kull ankelta iset mutta myöhemmi n ke äll ä ne vihertyvät. Myö purp-

ki a ei tä sä es itell ä. Kaikki löytyneet
varti set kasv it on kuitenkin li stattu kasv iluetteloon . Hatanpäänni emen pui stojen
peru puustona on tavalli impi a lähinn ä
kotimaisia alueell a menestyv iä lehti - j a
havupuita. Kartanopuistossa kasvaa mm .
hyvin iäkkäitä raudu s- ja hi es koivuj a, metsäkuu sia, metsävaahteroita ja kotipihl ajia.
Arboretumiin Pyhäjärven rannalle ontuu lerisuoj ak i istutettu mm. terij oen- ja kuj asa lav ia sekä harmaa- ja sulk aharmaaleppi ä. Vihilahdenpui ston istutettu kasv illi uu s on vielä nuorta. Luonnonvara i ta
puustoa on jätetty j ärven ja pui to a olean lammen rannoille.
Havupuut

Vanha sa kartanopui tossa ka vaa uuri a,
yli 20 metri ä korkeita siperi anpihtoja
(Abies sibirica, A2 1, B 11). Siperi anpihta
kuuluu ke täv impiin Suome sa mene tyviin hav upuihin , vaikka onkin pihtojen tapaan arka keväthall oill e. Myö arboretumin puolell a kasvaa muutama iperi anpihta ja amalta lohkolta B II löytyy pal ami pihta (A. bo/samea) lännenpihta (A. /asiocarpa) ja ahalininpihta (A. sachalinensis) . Kak i komeinta arboretumin pihtaa
o at ri teymi ä, joiden anhemmat ei ät
ole elvill ä.
Kataj i ta (Juniperus) komeimmat ja
suurimmat yk il öt kasvavat arboretumin
ki vikkopuutarhan ke kell ä lohkoll a B 13.
Katajien kävyt ovat hyv in eril ai ia kuin
muill a ha upuill amme. "Marj at" ovat pieni ä käpyjä, joi a kolme käpy uomua on
ka vanut yhteen. ormaali ti ha upuill a
käpyjen uomut kui uvat kyp yttyää n,
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pois vanhoista puista ja vain latvoissa oksat ovat j äljellä. Yksi kontortamänty (P.
contorta var. /atifolia) kasvaa arboretumi ssa lohkoll a B 15 . Ko ntortamännyn kävyt sij aitsevat yleensä ryhmittäi n j a äil yvät puussa usei ta uosia.
Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii)
lohkolla B 18 on kiintoisa puu, koska siitä
voi löytää sekä pihdan että kuusen tuntomerkkejä. eul a et ovat litteitä kuten pihdaJla, si lmut taas teräviä ja pihkattomia
kuten kuusella . Parhaiten tämän puun tunni taa kävystä, j o nka käpysuomujen väli stä näkyvät kolmeliuskaiset pitkät suoju suomut. Do ugla kuusi o n nopeakasvuine n
ja kestää metsäkuusta paremmin il mansaa teita.
Vihilahdenpui ton Iohkoiie C2, sekametsikköön arjoi alle paikalle, o n istutettuna sini ihreäneulasinen vuorihemlokki
(Tsuga mertensiana). Kanadanheml okkeja (T. canadensis) ka aa avoimell a
puolivarjoi alla paikalla huvilarakennuken luona lohkolla A3. TaJ enarat hem lokit el i i ät jopa v. 1996 kovi ta pakkasista.

purakuu sen (P. abies ' Cruenta', C9) keväiset purppuranpunai set neul aset saavat
myöhemmin kesäll ä vihertävän värin . Etelä-Suomessa luontaisenakio kasvavaa surukuusta (P. abies ' Pendul a', C9) on istutettu Vihil ahde npui stoon . Käärmekuusta
(P. abies ' Virgata', B 11 ), jolla on siirottavat, alaviistot haarat kasvaa arbo retumi ssa. Vihilahdenpuistoon o n istutettu ry hmäksi tiheäkasv ui sta ja kapealatvuksista
mustakuusta (P. mariana, C4). Siellä kasvaa myös Suomen oloissa hieman harvinaisempaa ajaninkuusta (P. j ezoensis,
C5), jonka selvin tuntomerkki on sen neulasten sivulle ja ylöspäin siirottava asento.
Vuonna 1994 rakennetu ssa ki vikko näytemaassa on es ill ä monia eril aisia kääpiömuotoi sia hav ukasveja. Ne sopi vat erityisen hyvin kivikkoi seen ympäristöön , jossa
niiden seurana kasvaa alueen ilmeeseen ja
maaperään soveltuvia perennoja. Pesäku usi (P. abies ' Nidiformi s', B 13) on hi daskasv uinen, alle metrin korkuinen ja
muodoltaan leveän pallomainen. Saman
ko koi siksi tulevat täll ä hetkell ä hyv in pienikokoi set kääpiövalkokuuset (P. glauca
'Alberta Globe', B 13) sekä (P. glauca ' Conica', B 13). Edellisen ka vumuoto on
pallomainen j a jälkimmäisen kartiomainen. Pallohopeakuu sell a (P. pungens ' Globo a', B 13) on kauniin hopeansiniharmaat lehdet. Kaikki kuusen kääpiömuodot
ovat hyv in talvenarkoja näill ä leveysastei ll a, j a varsinkin kevätaurinko saattaa
olla niille tuhoi sa kun maa on vielä jäässä.
Arboretumi n keskivaiheill a on kaunis
metsikkö metsä mäntyä (Pinus sylvestris,
B 15). Me tsikön ete lälaidall a kasvaa siperi ansem braa (P. cembra ubsp. sibirica,
Bl5, Cll )ja itä paljon mui tuttavaa makedonianmäntyä (P. peuce, B 15). Siperiansembran j a makedonianmännyn erottaa
hyvin toisistaan vuosi verso ista, jotka ede lli e ll ä ovat kar vaiset j a j älkimmäi e llä
kaljut. uorena iperi ansembra on makedoni anmäntyä tuuheampi . Myös kartanopuistossa kasvaa vanhoja, Suomessa hyvin menesty viä siperiansembroj a (A 16,
A21). Alimmat oksat ovat kar iu tuneet

Lehtipuut
Ta allista met ä aahteraa (Acer platanoides, A6, A 19, 28 A34, C3) ka vaa iellä
täällä kartanopui to a. Erilai ia vaahteroita on hyvin e illä Vihilahdenpuistos a
lohkolla C3. Mongolianvaahtera (A. tataricwn ub p. ginna/a) on tullut uo ituk i
kori teka iksi kauniin ka utapan a ja
komean yy äri n ä uok i. Hopeavaahtera (A. saccharinum) on hyvin iroka vuinen , i o-ja Ie eälatvuk ine n puu. Hu rme aahteralla (A. p!atanoides ' Faa en'
Black' ) on nä ttä ä tummanpurppuranpunainen !ehdi tö.
Pyhäjär en rannalla arboretumi a on
tuulen uojak i i tutertu mm. leppiä (B2 1).
Kaunein näi tä on Iiu kaharmaaJeppä
(Ainus incana ' Laciniata ) jonka lehdet
o at y ään Iiu koittuneita.
Erilai ia koi uja arborerumi ta löytyy
u eita. Kartanopui to a ka aa niistä ta-
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tavat vie lä hedelmää. Myös hu vi lan edustall a kasvaa muutama vanh a omenap uu ,
joiden laj ikkeista ei ole tietoa . Arboretumjn puo lelle on istutettu j oitabn kori steomenapuita.
Arboretumin kaupung inpuutarhan puoleisella sivulla lohko ll a B 10 on esillä erilaisia poppe le ita ja kak si hybrid ih aapaa
(Populus x wettsteinii, B 10). Hybridihaapa on erittäin nopeakasvuinen j a eroaa tavalli sesta haavasta (P. tremula , A28) mm.
suippokärki sten lehtiensä perusteell a.
Kartiopoppeli (P. suaveolens ' Pyramidali s', B 10 , Cl ) on pienikasv uinen puu ja sil lä on kartiomaisen kapea kasvutapa j a terävät oksakulmat M eill ä kaikki kartiopoppelit o at hedeyksilöitä. Pylväshaapa
(P. tremula ' Erecta' , B 10) on alkuaan
Ruotsista löydetty korkea ja kapeakasvui nen laj ike, j ota käytetään nykyään paljon
pui toistutuksissa. Kau neimpi a arboretumin poppel e ista on valkopoppel i (P. alba
' ivea ', B22), jonka lehtien al api nnat
ovat aiva n vaiko i ia j a yvään sormihalkoi ia .
Kevä i tä kukkaloistoa edustavat omenapuiden o hell a arboretumin ta imi stonpuoleisen aidan luon a kukoi stava t kirsikkapuut (Prunus, B22).
Pikkuinen tam mimetsikkö levittäy tyy
kjr ikoiden pohj o ispuol ella. Kartanon
ed u talla ijait ee hyvi n vanha , komea
metsätammi (Quercus robur, A 12, B 16),
jonka iäk i on arvioi tu j opa 300 vuottato in anhojen valokuvien peru stee ll a sen
ikä ei oi oll a palj on enempää kuin 150
uotta. Suome sa tammea kasvaa luonta iena ai n aivan eteläran nikoll a.
Arborerumin rannan pajut luovat tuu len uojaa Pyhäjärven tuulia va taan. Puumai ia pajuja ranna a ovat kujasalava
(Salix x rubens B 14) terijoe n alava (S.
fragilis ' Bull ata', B7 , B 14) sekä hopeasala a (S. ' Sibirica', B20, C 1).
Arboretumin keskjpaikkei ll a kasvaa
u eita pihlajia. Amerikanpihlaja (Sorbus
americana, B 17 C 11 ) mui tuttaa kaikkien
tuntemaa kotipihlajaa (S. aucuparia , A 10,
B 17 C 13) mutta niin en kukinnot, marj at

valli simpi a; raudu sko ivua (B. pendula,
A 13, B 15) j a hiesko ivua (B. pubescens,
A 16, A21 ). Arboretumin puol ell a on pie ni
metsikkö eri lajsia koivuj a. Keltako ivun
(B. alleghaniensis, C2) runko on keil antai hopeanharmaa j a sen lehtil apa melko
kapea ja pitkä. Aasialaista kivikoi vua (B.
ermanii, B 18) tapaa me ill ä melko harvo in .
Paperiko ivun (B. papyrifera, B 18) kuori
on helposti iso ina suikaleina irtoavaa. Sillä on ylävii stot oksat, jotka e ivät riipu edes
kärji stään. Lehdet mui stuttavat raudu sko ivun lehti ä, mutta ovat vai htelevan koko isia j a muoto isia. Loimaanko ivuja (B . pendula ' Cri spa ') löyty y lohkon B 18 eteläpää tä. Luontai sena loimaankoivu kasvaa
Etelä-Karjalassa, Satakunn assa j a EteläPohj anmaa ll a. Kauni s parinkymmenen
puun metsikkö pirkkalankoi vuj a (B. pendula f. bircalensis) on arboretumin Vihilahdenpu iston puo le isessa päässä lohkolla
B20 j a B23. Hu vil an edustall a kasvenei ta
kahdesta vanh as ta pirkkalankoivusta on
toinen jälje ll ä. Kartanon edustalta lohko ilta A 12 j a A31 löyty i kaksi eriko i en näköi tä pie nikasv ui sta pirkkalankoi vua,
joiden rungot ovat kuin visakoivull a. Visakoivu (8. pendula var. ca relica, B4,
B 17) on hyv in monimuoto inen puu j a to isin aa n en erottaminen tavalli se ta raudu koivusta vo i oll a va ikeaa. V i a syntyy
puuhun mutaati on tu loksena ja periytyy
iemenen kautta. Puun kannalta on kysee ä airau , j oka hidastaa kasvua. Visapuu on luj aa, koristeellista j a arvokasta.
Vanhoja aarni a (Fraxinus excelsior,
A 10) on palj on e ri puolilla kartanopui toa·
arboretumi a voi ihaill a myö puna aarnea (F. pennsylvanica, B23). Saarni tulee
keväällä lehteen muita puita myöhemmin
ja pudottaa lehtensä yk yll ä melko aikaisin .
Vanhimmat omenapuut löytyvät Hatanpään kartanon van han hede lmätarhan jäämi stönä nykyisen ruu utarhan kohdalta
lohko lta A29 ja A34. Sie ll ä ka vaa kak i
tarhaomenapuuta (Malus domestica), toinen on ke älajike ' Sokeri Miron ja toinen
ta lvi laj ike ' Antono ka'. Molemmat tuot-
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muksista komeimmat ovat Hata npään sairaalan ja hu vil an äliin jääväliä nurmikai tall a. Siinä on ilme isesti joskus sij a innut lehmusten re unu tama käytävä, josta
nyt on va in puurivi tö jäljellä. Isolehtilehmusta (T. platyphyllos A 18) löytyi ainoas taan yksi yks ilö puiston rannasta. Sillä
on mui sta Iehmuksi ta poiketen karvaiset
vuosiversotja lehdet. Lehdet säily ät sykyll ä m yö hää n vi hrei nä. Hillittykasv ui sta
kriminlehmusta (T. euchlora, A 12, A31)
kasvaa kartanon edustall a. Krimil ehmukse lla on kiiltävän tumman ihreät le hdet,
joissa on vino kanta. Vuonna 1937 näitä
puita oli vielä kuu i kappaletta, nyt nii stä
on vain kaksi jäljellä.
Toi taky mmentä vuorija lavaa ( Ulmus
glabra, A 12) e i oo jyhkeänä ryhmänä
hu vilan ja kartanorakennuk en puo les a
välissä. Pyhäjär en rannan nuoremmat i tutukset ovat kynäjalavaa ( U. laevis).

Pensaat ja köynnökset
Arboretumi sa lammen rannalla Ievinelee
ersojaan kiinanlaikkukö nnös (Acrinidia
kolomikra 8 9). T a ai elle maalle ilman
tukea istutettuna e näyttää pitkäver oi e lta pensaalta.
Korallikanukan (Camus alba · Sibirica·. A32) punai et er ot o at ar inkin
tai elia huomiotaherättä än kauniit valkoista hankea a ten. Korallikanukkaa
ka aa arboretumin paikoiru alueen tulotien varre a. Sen lähei yyde ä porttina
mu eon pihaan on pitkä ri i kellertävänihreä e r oi ta keltaok akanukkaa ( C. sericea 'Fia iramea·. 12, 31). Pensaalla
on kauniin tiheä ka u ja koi-i teelli et
er ot. Harvinai empaa lännenka nukkaa
( C. alba ub p. srolonifera. 6) ka aa
kartanopui to a hu ilan takana. Arboretumi a lammen lähei yyde ä lohkoll a
B 10 on nähtä illä erilai ia kanukoita. mm .
laikkukirjokanukka ( C. aiba ' Argenteomarginata' ). erikanukka (C. alba ' Keelringii ' ) . iirukirjokanukka (C. alba Sibirica ariegata') ekä keltakirjokanukka
(C. alba · paethii' ).

Metsävaahteran (Ace r p/atanoides) syysvärien
hehkua. Taus talla siimää Pyhäjärvi. Valokuva
Pentti Alanko.

kuin lehdetk in ovat suure mpi a. Suome npihlajan (S. hybrida, B 17) ja ruot inpihl ajan (S. intermedia , B 17) erottaa !e hdi tä,
jotka suomenpihl aja ll a ovat tyviosastaan
parijakoisia ja ruot inpihl ajalla pariha lkoi sia. T aata npihl aj a (S. x thuringiaca,
B 17) mui stuttaa muuten suomenpihlajaa.
mutta sen haarat ovat py stympi ä, j a ty ile hdykö issä on e nemmän suoniparej a kuin
uomenpihlaj a lla.
Kartano rakennuk en taka na avautu a sa pui ston osassa komeilevat vanhat metsälehmukset (Tilia cordata, A21 ), ja eri
puolilla kartanopui stoa kasvaa paljon
pui s tolehmuksia (T. x vulgaris A 13.
A21). Metsälehmuksella o n kauni s suora
ja si leä runko. Sitä kutsutaan myö nime ll ä
niinipuu , joka viittaa kuore ta aa ta iin
pitkiin kuituihin. Niistä on tehty mm. koreja, mattoja, säkkejä ja köysiä. Pu istoleh-
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Etelä-Euroopasta kotoi sin oleva kultasade (La burnum alpinum, B 16) kukkii kesäkuu ssa; kukinto on pitkä terttu täy nn ä
pi eni ä, keltai sia kukki a. Se on arboretumin kauneimpia pensa ita, mutta va litettavas ti hyv in ta lvenarka, eikä sen kukinn as~
ta sen vuoks i saa aiva n joka vuos i nautti a .
Kul tasateen käyttöä kori steistutuksissa rajoittaa se n myrkylli syys - ainakaan laste n le ikkialueiden lähe isyyteen sitä ei voi
suosite ll a.
Mahonia (Mahonia aquifolium, B 15)
on eri noma inen kasv i va rj o isille paikoill e,
j a arboretum issakin nii tä on istutettu mäntyj en katveeseen. Ain avihreänä pen saana
se on näy ttävä kaikki na vuodenaikoina.
Marjat j a kukinta ovat kori steelli et.
Pe nsasmaisia pajuja edustava t arboretumi sa punapaju (Salix purpurea B 14),
virpapaju (S. aurita , B20) , vill apaju (S. lanata , B20) ekä riippapun apaju (S. purpurea ' Pendul a', Bl 2, Bl4).
Pe nsasangervoje n näytemaall a (B3) voi
opete ll a es im . erottamaa n norjananger on
(Spiraea ' Gre fshe im ') j a morsiu sangervo n (S. ' Arguta ') toi i taan. Kauni lehtistä koivuangervoa (S. berulifo/ia) ka vaa

enti sen punatiili sen sikalarakennuksen
e inu sta ll a. Tältä lohkolta löytyy yhteensä
23 eril aista pe nsasangervoa . ldänvirpi angervo (S. chamaedryfolia ) on va nh a puutarhakasv i, jonka suos io on j äll een nousussa. Sill ä on paljon hyviä omina isuuksia, mm. tiheä, kauni s lehdi stö, runsas kukinta, ja se on erittäin talve nkestävä. Rusopajuangervo (Spiraea Billi ardii - hybr. )
on meill ä suosittu ta lvenkestävä nä j a
yleensä tervee nä pysyvänä kasvina .

Kirjallisuutta
Alanko, P. 1988: Puut ja pensaat. 232 s. Tammi . Helsinki .
Hämet-Ah ti , L. , Palmen, A., Alanko, P. & Ti gertedt. P.M.A . 1992: Suomen puu- ja pensaskasvio. 2., uud. painos. 373 s. Dendro log ian Seura
ry. Helsinki.
Pre s, B. 1992: Euroopan puut. 247 s. Karisto. Hämeenlinn a.
Saarnijoki , S. 1937: Tampereen kaupungin ja sen lähiympäristön koristepuista ja -pensaista. Acta
Fore t. Fenn . 46(3): 1-58 + 9 liites.
Pintilä, 1. (toim.) 1996: Puulajit. 44 s. Suomen Metäyhdi tys ry., Helsinki, ja Lusto- Suomen metsämuseo ja metsätietokesku s, Punk aharju.

Lammen rannalla kiinanlaikkuköynnös (Aclinidia kolomikta)
kasvaa kauniisli ilman lukea.
Köynnöksen lakana on riipparaiia (Salix caprea ' Pendul a').
Valokuva Reijo Huppunen.
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Summary

T

he Hatanpää Arboretum is situated about
three kilometre so uth of the centre of
Tampere. The whole area covers about II hectares. There are actu all y three different parks
that belong to the area of the Arboretum .
Around the Hatanpää mansion there is an old
park officially called Hatanpäänpuisto-Kart ano. Some of the plants were planted in the 18th
century. At that time the mansion was owned
by baro n Hans Henrik Boije. He was very interested in ga rdening and he even tri ed to grow
mulberry tree (Morus alba) for mak ing ilk.
The park called Hatanpäänpuisto- Arboretum was built in the seventie . The label on
plant give the Latin and Finni sh names. In
summe r there is a signboard giving some information about the " pl ant of the week" with an
arrow showing the locatio n of the plant. The
whole Arboretum except Pajaniem i wa made
by fillin g in with earth . There was so much fill

brought to the place th at the Arboretum is now
abou t two metres hi gher th an the lake Pyhäjärvi. The fir t plantings were made in th e year
1973. The newest part is th e park Vihilahdenpui sto. In 1995 the IUFRO XX World
Congress was held in Tampere and for each
me mber country a memory tree was pl anted in
Vihilahdenpui to, 115 tree altogether. Most
of them are common tree in Finland but there
are also ome interesting no eltie , among those the Dahurian larch (Larix gme/inii), the
Hondo spruce (Picea je::.oensis), the mountaio
hem lock (Tsuga merrensiana) and the Rocky
Mou ntains rowan (Sorbus scopulina ). Vihil ahdenpui sto i looked after li ke a natural park;
the grass is cut on! rwice a ummer.
In this guide all the woody pl ants are li sted.
There is no charge to the Hata npää Arboretum
and everyone i welcome any time.

Dendrologian Seura

D

endrologian Seuran tarkoituksena on
edistää kotimai sten ja Suome a mene ty vien ulkomai ten puuvartisten ka vien
tuntemu ta ja kokeilua. Lähtökohtana on
niiden merkitys ja käyttö luonnon- j a
mai emanhoidos a, puistojen j a puutarh oje n peru tami sessa, viherrakentami es a e kä met änviljelyssä. Yhtei työs ä viranomaisten, tutkimuslaito ten j a järjestöjen kan a seura
kokoaa j a välittää tietoa lajien mene tymi e tä ja käyttökelpoisuudesta Suome a. Dendrologian Seura on aatteelline n j a sitoutumaton , ja se toimii kaikkien
alasta kiinnostuneiden yhdy iteenä .
Seuran vakiintuneita toim intamuotoja
ovat kokoukset, e itelmätilai uudet ja jul-

kai utoiminta ekä pui tokävelyt, taikoot ja
uo ittai et koti- ja ulkomaanretket euran
jä enlehti on neljä ti uode a ilmestyvä
'Sorbifoli a'. Li äk i eu ra julkai ee mm .
pui to-oppaita. uo ittain ahtaan kotimai e ta laji to tamme uoden puu ,
jota tehdään k ei enä uonna monipuoli e ti tunnetuk i. uode n puu
1997 on vuorijalava Ulmus glabra).
uonna 1969 peru tetu n euran j äenmäärä on noin 1500. Jä eninä on
puutarha- ja met äalan ekä ka vitieteen ammattilai ia, opi kelljoita ja yk ityi iä alan harrastajia. Li ätietoja Dendrol ogian Seura ta aa ihteeriltä o oitteell a
Dendrologian Seura. Ka imu eo, PL 7,
00014 Hei ingin liopi to.
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Dendrologian Seuran tuotteita
Ohessa on luettelo Dendrologian Seuran my ynni sä olevista julkaisuista ja muista tuottei sta.
Lähetä ti lauk esi vaikkapa postikortill a Kirsi Kopo elle, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki.
Tuotteiden perässä lähetetään las ku , suuremmat tilaukset kuten kirjat toimitetaan postiennakoll a. Hintoihin si äityy arvonlisävero, joka kirjoilla on 12% ja muilla tuotteilla 22%.
VUODEN PUU -JULISTEET
1979 kynäjalava, 1980 vi akoivu, 198 1 mänty (loppuunmyyty), 1982 vaahtera (loppuunmyyty), 1983 kuu si, 1984 metsäomenapuu, 1985 kataja, 1986 tammi 1987 rauduskoivu, 1988
saarni , 1989 suomenpihl aja, 1990 raita, 1991 tuomi, 1992 harmaaleppä, 1993 marjakuusi,
1994 kotipihl aja, 1995 halava, 1996 haapa, 1997 vuorij alava.
• Yksittäinen juliste 20 mklkpl + toimitusk ulut 20 mk
• 5 juli teen arja 90 mk+ toimituskulut 30 mk
• 10 ju li steen sarja 180 mk+ toimitu kulut 35 mk
PUlSTO-OPP AA T
• Alppipuisto, Esplanad in pui to, Kaisani emi , Kaivopui to, Sibeliuk en- j a Topeliuksen. puisto 10 mklkp l + toimituskulut 10 mk
• Meilahden pui toarboretum 15 mklkpl + toimituskulut 15 mk
• Oulun kaupungin kesku stan puistot 25 mklkpl + toimituskulut 15 mk
• Kaikki 7 puisto-opasta 60 mk/sarja + toimituskul ut 25 mk
PUBLICA TIO S OF THE FINNISH DENDROLOGICAL SOCIETY
• Voi. 2. Tigersted t, P.M.A. (toim .) 1986: Arboretum Mu tila. 28 ., engl. 12 mk+ toimituskulut 15 mk.
• Voi. 3. Karhu , . 1986: Helsingin poppe1it. 130 . 35 mk+ toi mituskulut 15 mk.
• Voi. 4. ie melä, T . & Erkkilä, R. 1987: Hei ingin pui to- ja met äpuita lahottavat käävät.
58 s. 30 mk+ toimituskulut 15 mk.
• Voi. 6. Hämet-Ahti , L., Palmen, A. , Alanko, P. & Tiger tedt, P.M.A. 1992: Suomen puu- ja
pe nsaskasvio. 2. , uudi stettu painos. 373 . 230 mk Uä en hinta 185 mk)+ toimitu ku lut 40
mk (lähetetään po tiennakolla) .
• Voi. 7. Karhu , . 1995: Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat puut. 22 1 s. 180 mk Uäsenhinta 140 mk) + toimituskulut 40 mk (lähetetään po ti ennakolla).
RI T AMERKKI Dendrologian Seuran jäsenille tarkoitettu pron inen rintamerkki 15 mk+
toimituskulut 10 mk.
SORBIFOLIA
• Hi toriikki (So rbifoli a 3/1989) 20 mk
• 1997 å 25 mk
• 1992- 1996 a20 mk
• 199 1 å 19 mk
• 1989- 1990 a 15 mk
. • 1986- 1988 a 12,50 mk
• 1980- 1985 a 10 mk
• Vanhempia lehti ä (v. 1970-1979) on aatavi a valokopioina ( l mklkopioitu A4- ivu).
0 a Sorbifolian painoks i ta on loppuunmyyty, mutta myö nii tä aa aiokop ioi ta. Toimituskulut lehti en määrän mukaa n.
Suuremm i a tilauksi sa toimitu kulut määräyty ät po tikulujen mukaan.
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Jaiopuulehtojen luonnonsuojeluarvot
Jari Hietarantaj a

iina Vuorel a

Hietaranta, J. & Vu orel a, . 1997: Jalopuulehtoje n lu onnon suojelu arvot. (Conservation values of broad-leaved forests. ) - Sorbifolia 28(3): 135-140. !SS 0359-3568
Broad-leaved fore ts are among the mos t acti vely conserved biotopes in Finl and because oftheir unique and endange red flora and fauna. During the evol uti on of the fl ora
in Finl and their prese nce was limited primaril y to so uthern coastal areas where the climate and so i! formed a necessary environment fo r the growth and development of
these fores ts. At present, species-rich grove woods are habitats hi gh ly affected by man
but on the other hand need hum an impact in order to survive. In thi s article, the concept of conservati on va lues is approac hed from several as pects. The ecolog ical signi ficance of the e habita ts is outstanding but va lues concernin g the pedology, culture
and landscape of grove forests should also be con idered. Ali these nonmateri al aspects are linked to the pre ent culture and era.
Jari Hieraram a, Maa ja Vesi, Jaakko Pöyry Group, EerikinkaTu 27, 20100 Turku .
Niina Vuorela, Turun yliopisTon maanTiereen lairos, 20014 Turun yliopisTo.

Tiettyjä le htipuita on Suomessa kauan
kutsuttu "jaloiksi".
iihin luetaan mm .
aarni (Frax inus excelsior), met älehmu
(Tilia cordata) , vuorij alava ( Ulmus
glabra ), kynäj alava ( V. laevis) tammi
(Quercus robur), vaahtera (Acer platanoides) ja pähkinäpensas ( COI)'lus avellana).
Sana 'jalo' on tullut suomen kieleen ruotin sanan ' ädel" kautta sak an ki ele tä,
jo a sana e iintyy mm . nimi ssä Edeltanne
Ualokuusi ) ja Edelkastanie (a itoka tanja).
Ei kuitenkaan ole täysin elvää , miksi mainittuja lehtipuita alettii n kut ua jaloik i.
On esitetty , että jalo- anan käyttö peru tuu
niiden puuai nek en käyttöön arvohuonekalujen valmi stuk essa. On myö väitetty,
että anan käyttö juontuisi niiden ka vupaikkoje n, kartanoiden j a suurtilojen ympäristöjen , mukaan. Tiettyjen puulajien
yhteydessä 'j alo - anaa on käytetty jo
muinai skandinaavi issa kertomuksi a
(Almg ren ym. 1986).

Lehtokäsite ja jalopuulehtojen
esiintyminen
Suomi sij ai tsee lähe kauttaaltaan boreaali sessa kas illi uusvyöhykkeessä, jolle on
tyypilli tä kylmä, pitkä talvi j a viileä, lyhyt kesä . Ilmasto-olot luovat meille tyypilli sen pod olimaannok en, joka ei suosi j alojen lehtipuiden kasvua happamuuten a
takia. Eteläi in o a Suomea Ahvenanmaa ,
lounais aari to ja o a Var inai s-Suomea
sekä uttamaata kuuluu he miboreaali seen
vyöhykkee een ,joka on välittävä vyöhyke
temperaattisen ja boreaali sen vyöhykkeen
älill ä (ku a 1). Se on Suomen ilmastollie ti edulli inta aluetta, jo a kasvukauden pituu on noin 175-180 vrk (HämetAhti m . 1992). Pääo a Suomen j alopuulehdoi ta sij ait ee täll ä vyöhykkeellä, jota
ku tsutaan myö tammi yöhykkeek i.
Jalot lehtipuut ovat saapuneet Suomeen
hyvin pitkän ajan kulue a, en immäi set
lajit jo 9 000 vuotta itten . Atlanttisella
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Kasvillisuusvyöhykkeet

a
lb

hemiboreaalinen

II
111

eteläboreaalinen

IV

V
VI

VII

keskiboreaalinen
pohjoisboreaalinen

VIli
Ku va 1. Hedelmäpuiden ja puuvarti sten kasvien menestymisvyöhyk.keet
Solantien ( 1988) mukaan sekä jalojen
lehtipuiden luontaisen levi nneisyyden
pohjoisraja.

fiW;l!Hil.JP'-!m ..,.•• LEHMUS

VUORIJALAVA
VAAHTERA

Fig. 1. Hardiness zones in Finland for
fruit and hardwood trees (So lantie
1988) and the northernmost limit of
various native hardwood species.

kaudella 8 000-4 000 vuotta sitten jalopuut olivat runsai mmillaan. Ilmasto oli
tuolloin no in 3-4 oc nykyi stä läm pimämpi (Söderman 1980). Toi statu hatta vuotta
sitte n subboreaa lisen kauden alu s a alkoi
ilma to vi iletä, maaperän hajo ittajaeli öiden toiminta hidas tui ja kangasturvetta
sy ntyi enemmän kuin lehtomaaperää.
Kuusi ja korpikasvit alkoivat vallata alaa,
ja jalojen lehtipu iden esiintyminen rajoittui maan ete läos iin . Koska jalopuulehdot
kasvavat nykyään Suomessa il maston ja
maaperän suhteen äärioloi ssa, aikai emmi stajalopuul ehdoi sta o n nykyisin jäljellä
enimmäkseen pieni ä metsiköitä tai yks ittäis iä puita. Myös ihminen on toimenpite ill ään vo imi stanut taantumi sta .

Lehtoja on nykyään noin l % EteläSuome saja 0.2 % Pohjois-Suome sa ka uJJi en met ämaan ala ta (Alanen ym.
1995). Lehdot o at lajistoltaan rikkaimpia
ja ka illi uudeltaan aihtelevimpia metsiämme, joiden monipuoli uu on Ii ääntynyt myö mm . kulttuurin aik utuk esta.
Topografian perusteella lehdot voidaan
luokitella kallionalu -, rinne- puronvar ija rantalehtoihin. Tärkeimmät lehtoka vi lli uuden kehittymi een aikuttavat tekijät
o at kuitenkin ka upaikan ko teu ja raviotei uu . Ko teu a teen peru teella lehtoka illi uu
oidaan luokitella kuiviin,
ama
tuorei iin ja ko tei iin lehtoihin.
oidaan edelleen jakaa ra intei uudeltaan
erilai iin tyyppeihin ( lanen ym . 1995).
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Jalopuulehtojen suojeluarvot
Ole mme tarkaste lleet j alopuulehtoj en
luonnonsuoje luarvoj a eri lähtökohdi sta j a
näkökulmi sta. Suoj elu arvoihin liittyvät
kysymykset eivät ol e yksiselitteisiä, j a tässä katsauksessa olemme etsineet peru steita j alopuulehtoj en suoj elull e es imerkiksi
biotooppien ekologisista arvoi sta maannoksen ja maaperän monipuoli suudesta
sekä lehtoj en merkityksestä kulttuurihi stori assa ja maisemaku vassa.

Ekologiset arvot suoj elun perustana
Jalopuulehdot ovat monimuotoisia metsäe kosysteemej ä, joide n eli ölajisto on Suomen oloi ssa poikkeukselli sen runsas lukui nen. Kasv illi suus on monikerrokselli staja
vaihtelevaa, etenkin j os metsä on suhteelli sen luonnontil ainen. Useat j alopuul ehtoj en lajeista ovat vars in erikoistuneita j a siten myös mo nesti harvalukui sia (Al anen
ym. 1995).
Eko ysteemi en toiminnan kannalta j alopuul ehdot ovat ns. avainbi otooppeja
koska ne ovat moni en e li öiden ka vu- ja
elinpaikkoj a (Met äke ku s Tapio 1994) j a
samall a useide n uhanalai ten laj ien elinympäri töj ä. Jalopuumetsiköissä esiintyy
hu omattava osa maamme uh analaisista
eli ölajeista, noin viidennes (Ai ane n ym.
1995). Monet sammalet, sienet j a j äkälät
ovat riippu vaisia kookkaista, e läv istä tai
o ittain kuoll eista j alopui sta, j a lu kui si lle
e lkärangatto mill e, etenkin kovakuori aiill e, j alopuulehtoj en lahopuut j a kuolleet
oksat ovat elinehto. Se lkära nkai i ta eläimi tä j otkin kolope ij ät, kuten ti kat, suo ivat jalopuul ehtoj a (Karjala inen 199 1).
Jalopuul ehtoj en tärkein yk ittäinen
puul aji Su omessa o n tammi , j ohon on eri koistunut j opa 50 ammal- j a jäkälälajia
(Valta & Routi o 1990). Tamme ll a eläv i tä
adoista selkärangatto mi ta j a itiöka vei ta j opa 50 on uhanalaisia (Ai anen 1990).
Tammen monipuoli uutta j a merkittävyyttä i äntäpuuna li sää en pitkä ikä eri aikaan lahoav ine oksineen (Al anen & 0 ara
1986). Uhanalaisia laj ej a on tammen lähe
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joka o assa. Esimerkiksi uhanalai simpiin
kovaku ori aisiimme kuuluva vennaj äärä
(Mesopa myops) elää tammen kuoren all a
(Maailman uhanalai set eläimet 1992).
Myö saami on arvokas lehtoj en j alopuu. Vanhojen yksilöiden kuoren emäksisessä ympäri stössä e lää monipuolinen laji to, j onka laje i ta moni esiintyy levinne iyytensä pohj oisraj alla (Vuokko 1988).
Lehmus on yle isin j alopuumme . .Siltä on
tavattu useita kovakuo riai sia, kuten lehmu sj äärä (Chlorophorus herbsti), jonka
toukka elää lehmu sten suurten kuolevien
oksien kaarnan alla.
Vuorijalava kasvaa alkuperäisenä vain
ka ikkein runsasrav inteisimmill a lehtomaill a j a tuottaa lehtikarikkeell aan muhevan kari kekerroksen vaate li aill e kukkakasveille (Valta & Routio 1990). Vu orij alava ja kynäj alava ovat Suo messa uhan-alai ia. Esiinty mät ovat yleensä pieni ä, paikoitelle n vain yksittäisiä puita. Kallionalu slehtoja uosivaa vuorijalavaa on maassamme ain muutami a tuhansia yksil öitä;
rehev ill ä tul am ailla viihtyvää kynäj alavaa on saman verran (Jauhiainen 1990).
Jalopuulehtoj en uh ka na on usein kuu ettuminen. Kuusi köyhdyttää lehtokasvilli uutta, ill ä e varjostaa varsin tehokkaa ti , en hapan karike köy hdyttää maaperääja lisäk i e menestyy j uu ristokilpailu a jalopu ita paremmin (Ai anen ym.
1995). Toisaalta j alopuulehdon runsas
lehtikarike usein tu kahduttaa kuusen taimettum i en (Kiuru 1990), mikäli lehtikarike ei pääse kulu maan es imerki ksi laidunnuk e n vaikutuksesta pois.
Jalopuul ehtojen suoj elun ekologiset arvot ovat kiistattomat. Met ie n monikerrok inen rakenne sekä lajiri kkaus j a uhanalaisuu ovat peru teita, jotka asettavat
täll aiset elinympäristöt Su omessa e rityien uojelun kohteik i.

Jalopuulehtojen ainutlaatuinen maannos
Maan no tyyppi on olennai in kri teeri
määri teltäes ä lehtoalueita (kuva 2). Lehdo n maaperä on pintaosi ltaan rake ista leh-
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Ku va 2. Hav umetsävyöhykkeen podsolimaannoksessa
huuhtoutumis- j a rikastumi skerro ovat use in toi sistaan
selväs ti erottu via. Ke kieurooppalainen ruskomaannos
sy ntyy Suome sa vain eri näi n edu llisissa o losuhtei sa.
Fig . 2. There are two di tinctive horizons (A2 and 8 ) in
the podsol soi ! formed in northero boreal fo rest . GreyBrown Podsolic soi!, typical of large areas of Central
Europe, ge nerates onl y und er very favourable conditi ons in Fin land .

a0= karike
a1= humus
huuhtoutumiskerros

az=

rikastumiskerros
muuttumaton kivennäismaa
(yläosa rapautunutta,
alaosa kiinteä)

2
tomultaa, jo a e loperäinen ai ne on sekoittunut kivennäismaahan (Valta & Routio 1990). Rav intei den niukka huuhtoutuminen, vai n li evä happamuu (pH 6-7) ja
typpibakteerien sekä matoj en suuri määrä
tekevät lehtomullasta puille otolli sen kasvualu stan (l(juru 1991 ).
Keski-Euroopan lehtimetsävyöhykkeen
ruskomaannoksen (Gray-Brown podzolic
so i! , Alfi o l) j a hav umetsävyöhykkeen
pod o lim aan noksen ero on niiden rakentees a. Havumetsävyöhykkeen kanga met ien hapan ja itkeä kanga humu kerro puuttuu lehtomet ille tyypilli e tä
maannok e ta. Lehtomaaono muodo tuu
Suomen nykyisessä ilmas to a vain harvoinj a muuntuu helposti happamak i podso limaannok eks i kasv illi suuden muuttues a hav upuu valtaiseksi. Lehtipuuvaltaiet met ät e tävät maannok en pod oloitumi ta ja oistumi sta, mutta puulaji suhteilla on suuri vaikutus myös siihen , mill a iek i maannok e n ravinnetalous kehittyy .
Erityi e n edu lli sta on saamen, jalavan ja
pähk.inäpen aan karike, en ij aa n tammen

ja vaahteran lehtikarike ei o le yhtä edulli ta (Hinneri 19 2). Ainutlaatui en maannok en kehittymi een tietyille aluei lle
ovat aikuttaneet mm . maamme geologiet erityi piirteet. Kalkk.ipitoinen maaperä jota o n kerro tunut Suome a e imerkik i Ahvenanmaalle, Lohjan ympäri töön, Etel ä-Hämee een ja Kuopion seudulle on lehtoka ien ka ualu tana hyin otollinen ( alta & Routio 1990).

Jalopuiden ja jalopuulehtojen
kuluuurihisroriallinen merkitys
Jalopuulehdot o at uurelta o in kulttuurivaikutu ten muo aamia luonnonympäri töjä. Suome a tie tyill ä jalopu ill a on tärkeä kulttuurihi toria ilineo merkity joka
on ynty nyt ihmi en ja luonnon väli sen
uoro aikutuk en myötä . _Ihminen on
muuttanut ajan kulue a monin paikoinj alopuulehtojen laji toa ja met än rakenne tta. Hi torialli en kehityk en tulok ena j alopuulehdoille on kehittynyt ar in merk.ittä ä mai emallinen arvo.
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Suomessa jalopuu lehtojen ku lttuurihistoriall inen arvo on sy ntynyt nimenom aa n
puulajien kautta. Esimerkik i tammi on ollut Suomessa arvostettu jo vuosisatoja
hyö tykäyttönsä vuoksi. Se on o ll ut merkittävä laivanrakennusteollisuuden raaka-ai ne 1700-luvu ll a (Raini o 1979) ja kautta aikojen merkittävä huonekalu-, pui sto- j a
puutarhapu u. Tammen arvo suomalai sessa yhteiskunnassa juontaa juurensa itse
asiassa jo kansanperinteeestämme ja Kalevalan runoista (Alanen & Osara 1986).
Vaikka jalopuistamme tammea on perintei esti arvostettu eniten, on muill akin
jalopui ll amme kulttuurihi storialli sta arvoa. Lehmuksen hyötykäyttö on vähentänyt tämän niinipuuksi kutsutun jalopuun
esiintymistä aina 1300- luvu lta lähtien. Silti lehmu s on yhä Suomen yleisin jalopuu
(Va lta & Routio 1990). Saarn i on erityisesti Ahvenanmaa ll e luonteenomainen
pu u, jota nimenomaan suosittiin sen laadukkaan ja run aan lehdes adon takia.
Saarni on Suomessa enemmänkin lehtoniittyje n kulttuurilaji- var inainen lehtometsien puu se on vain paikoitelle n, lähinnä Lounai s-Suomessa (Vuokko 1988).
Jalot lehtipuut liittyvät kiinteä ti suomalai siin perinnemaisemiin ja niiden
e iintymi a lueet ovat erityisesti lounaiimmassa osassa Suomea maankäytö n ja
kulttuurin muovaamia ympäri töjä. E imerkiksi aina 1900-luvun alkuun asti j atkunut metsälaidunnu s on vaikuttanut jalopuulehtojen rakenteeseen ja mai semaan
(Rainio 1979) kuten myös pe ltojen raivaus, joka Suomessa kohdi stui ke kimäärä istä paremmalle maa lle (Vuokil a 1980).
Vaikka voidaan sanoa, että ihminen on aikojen kulue sa vähentänyt jalopuulehtoja,
ihmi sen myötävaikutukse lla on moniin
tällai iin lehtoihin toi aa lta tullut uu ia,
laji stoa rikasra via piirteitä. Osittain käsitellyn lehdon laj i to on usein run aampija
monipuoli sempi kuin luonnontilai en
(Al anen ym. 1995). Jalopuulehdot ovat
monin paikoin tärkeitä virki ty alueita ja
iksi usein ku lutuk e lle alttiita. Lii allinen
vi rki ty käyttö aattaa vaarantaa joiden-

Ku va 3. Rui salon keväistäjalopuulehtoa.- Valokuva iina uorela.
Fig. 3. Typical hardwood forest during springLime in Lhe i land of Rui ssalo, near Turku, SW
Finland.- Phmograph iina Vuorela.

kin lajien säi lymisen, kuten kävi Turun
Rui alos a odan ai kana, kun ulkoilijat
poimi at saaren sinivuokkokannan lähes
tyy tin (Aario 1954). Jalopuulehdot ovat
nykyään li säksi tärke itä opetus- ja tutkimuskohteita koululaisille, kuten myö tutkijoita ja luonnontieteen opiskelijoita
kiinno ta ia ympäri töj ä (kuva 3).

Yhteenveto
äkökulmatja peru teetjalopuuvaltai ten
lehtojen uojelulle ovat hyvin moninai sia.
Voimme toi aalta käyttää suojeluperu steena e ime rkik i elinympäristön merkittä yyttä tiettyjen laj ien esiintymisalueena
tai errata tällai e n biotoopin lajirunsautta
ja -koo tumu ta jonkin muun biotoopin
va taaviin. To i aalta taas voimme pe rus-
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taa käsityksemme jalopuulehdon säilyttämi sestä tiettyjen puiden hi storialli sen
taustan tai taloudelli senkin merkityksen
kautta. Tai voimme kenties vedota suojeluun " kuinka kauni s onkaanj alopuulehto"
-käsityksen perusteella. Tällai set suojeluperusteet eivät kuitenkaan kulje aina käsi
kädessä. Usein esimerkiksi maisemalli set
j a kulttuurihi storialliset arvot ovat ri stiriidassa ekologisten arvojen kanssa. Toisaalta taas lajiston ja maaperän välillä on selkeä riippuvuussuhde. Ilman lehdon monipuoli sta kasvilaji stoa ei maannos säilytä
lehtomaisen mullan ominaisuuksia.
Maisema-arvoja pohdittaessa suojeluperusteena ovat varsin subjektiiviset arvot, jotka puolestaan ovat tiukasti sidoksissa ihmi sten mi elikuviin j a käsityksiin .
Esimerkiksi Kei sterin ( 1990) mukaan
kulttuuriympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat siihen, miten ihmi set kokevat ja mieltävät mai seman . Usein vanhoilla j alopuutehdoilla on nimenomaan hi storiallisesti varsin suuri ulottu vuu s, mikä on
omi aan li säämään niihin liittyv iä subjektii visia arvoja. Kulttuuri sidonnaiset arvot
eivät ole yksiselitteisiä, eivätkä perusteil taan tarko in määriteltäviä, kuten esimerkiksi laj istati edot tai uhanal aisuusli stat
Ri stiriita ekologisten j a maisemalli sten arvojen välille aattaa esimerkiksi sy ntyä,
kun j alopuulehto olisi ekologian kannalta
arvokasta jättää mahdolli simman koskemattomaksi mutta osin aluskasvillisuudeltaan raivattua !ehtoa voitai siin pitää virkistyskäytön kannalta miellyttävämpänä.
Ko ka jalopuulehdot j äävät usein kilpailus a alakynteen, ihmi sen aktiivinen
toiminta näiden biotooppien äi lyttämisek i o n tärkeää. Hoito- ja uoje lutoimi s a
voi olla erilaisia painotuksia riippuen siitä,
onko tavoitteet asetettu ekologisista vai
kulttuurisidonnaisista lähtökohdi ta. Oli si
ihanteelli sta, jo hoito- j a suoj elutoimenpiteet voitaisiin määritell ä kaikkien peru ste iden kannalta mie lekkäiksi. Ongelmalli sin tilanne on nii sä j alopuul ehdoi ssa, joita pitkäaikainen ihmistoiminn an vaikutu s,
esim. asutus j a laidunnus, on muovannut
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voimakkaasti. Tällöin niihin liittyy voimakkaita kulttuuriarvoja j a ne mie lierään
kiinteäks i osaksi ympäröivää kulttuurimaisemaa.
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Kirjallisuutta: Monipuolinen tammikirja
Klepac, D. (ed.) 1996: Hrast Luznjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Pedunculate Oak
(Quercus robur L.) in Croatia. - 559 s. Zagreb, Vincovici. Englanninkielinen yhteenveto s. 371-493. ISBN 953-154-079-9
Jalojen lehtipu iden tultua j älleen aj ankohtai siksi on sitä kos keva uusi kirj alli suus aina tervetullut va ikka se käsitte li sikin o losuhteita,
jotka poikkeavat kotima isistamme.
Kroati alaiset metsäntutk ij at, akateemikko
Kl epac in j ohdo lla ovat koonneet ti etämyksensä tammesta uudenaikai seen kirj aan, jonka sisällöstä suomalainenkin tammitutkij a vo i löytää pa ljon mie le nkiinto ista luettavaa. Vaikka
kirj a on kroati an ki ele ll ä, on en lopussa varsin
peru steelline n eng lanninkielinen yhteenveto ja
sen lisäksi kaikki ku vat j a taulukot on varustettu niinikää n englanninkie li sin tekstein.
Kirj an alussa korostetaan metsien merkitystä Kroati assa, jonka pinta-alas ta 35 % eli yli 2
milj . hehtaari a on met än pe itossa. Tä tä metsä tä tamme n osuus on kymmenes ja se on kaiki sta puul aj eista arvo kk ain . Tammimetsien
me rkitys maa n taloudell e on aina o llut suuri jo
niiltä aj oilta 1700- lu vull a, kun ne käs inivä t lähe 742 000 ha j a niissä kasvoi "j ättil äi kokoisia" tammi yks ilö itä. äide n tammie n korkea
laa tu lo i kansain vä li ses tikin puutekn ologien
piiri ssä kä itteen " Sl avo ni an oak" .
Sotil assy istä peru stettu rajaseutu ' Voij na
Kraji na" sisälsi nämä kuului at tammimetsät
aina vuoteen 187 1, j o ll oin demilitarisaati o
po isti sotil asrajo itukset Silloin oli tammimetsiä jälje llä n. 75 000 ha. lnte nsii vi et hakk uut
ai na vuode ta 1800 alkae n jatkui va t yli 100
uotta ja seurauksena uo isatamme alu ssa oli
kuului i ta tammimet istä j ä lje llä vain n. 7 500
ha - ja lopulta nekin hakattiin .
Tammimet istä saaduill a tul o ill a o li suuri
merki ty Kroati an kehityk e lle. Saadut varat
sijo itettiin u eis iin kehitys raha toihin kirkon,
kouluj en, ti everkoston, karsti alueiden metsittämi sen j a maanparannuste n tarpe ita varten.
Huoli tammimet istä sai aikaan myö en, että
metsätalouden j ärje te ly j a metsien hoito ja
uoj e lu lähti vä t vo imakk aa ti liikkeelle, ja
akateemi sta metsäopetusta annettiin Zagrebi sa vuode ta 19 19 alkaen. Met änhoitaji en kou-

lutus sitä ennen o li tapahtunut Itävall an Mariabrunni ssa j a Wienin metsäkorkeakoulussa.
To iminnan tul oksena on Kroati ass a jälleen yli
200 000 ha tammi metsiä.
Kirj a käs ittää histori an li säksi kaikkia näiden metsien perustamisee n ja hoitoon sekä teknologiseen käyttöö n liittyv iä as pektej a. Aluksi
esitetään tammimetsien typologiaa j a kasvisosiologisia yhtey ksiä, j onk a j älkeen seuraa hydrologiaa ja maaperää se!os ta via lukuja. Il mastoselostukset jakautu vat makro- j a mikroilmasto ihin .
Suoma laistenkin hyv in tuntemat metsä nj alostajat Mirko Vidacovic, Ze limir Borzan j a
Joso Gracan ko lleegoineen selostavat ta mmen
vai htelua j a jalostusta, pluspuiden va lintaa,
hybrid isaati ota, iemenviljelys tä j a siemenkeräysalueide n j akautumi sta sekä geenireservaanie n perustamista. Kun tammi uudi stetaan
ekä luontaisesti että viljellen siemenestä on
elvää, että tammen terhosadosta on oma tukun a. T ämän j älkeen euraa loogisesti selo tu tammien ka vatuksesta. Varsin peru steellisesti selos tetaan myös metsänho idolli set toime npiteet luo ntaisen uudi stuksen aikaansaami ek i. ämä ohj eet ke lpaisivat hyv in Suome aki n.
Akateemi kko Kl epac kirj oittaa tammen kasvusta ja hänen e ittämistää n kasvu- j a tu otostauluko i ta voi tehd ä sen mie lenkiintoisen havai nno n, että tammen tuotos Kroati assa on
melko hy in amank altainen kuin Suomessa.
Kun nämä Kroati an raulukot ovat va rsin uusia,
aanais i niiden tutki minen antaa paljo n virikke itä me idän tammimetsie mme potenti aa li sille
kas vattaj ille.
T ammik uo lema ja tammimetsien tuh olaiset
ovat aa neet perusteelli e n selostuksen. Tutkijoiden mie te tä po ikkeavat sääolosuhteet mu odo tavat e n isijaisen vahinkotekij än, jonka
johd osta ti e a auruu muille tamme n kuo le maa
aiheutta ille tekijöille. Dendrokro nologiaakin
on käyte tty tutkimuksi sa vuosisatojen kuluesa tammimet iä kohdann eirten tapahtumi en
selvi tte ly ä.
On e lvää ett ä tam mimets ien luonnonsuojelu o n nä issä o losuhte is a saa nut suuren merkity k en. 6 15 ha tammimet i tä k-uuluu erityieen re er aau iluokkaan, n. 32 000 ha on suo-
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jattu luonnonpui stoina ja 11 3 ha pui stomets inä. Sen lisäksi Kroati an Metsä hall into- Yhtymä
ho itaa yli 3 000 ha erikoismetsiä ja 2 700 ha
sie menkeräysmetsiköitä.
Kirjan viimeinen luku käsittää tammipuuai neksen käyttöä. Alkuun tynnyri aineksen vienti
mu odosti huomattavan osan tammen käytöstä,
mutta nykyään sahaus, vaneerin le ikkaus ja
parkerinvalmi stus ovat tammen käytön pääsektoreita. Lisä ksi jatkojalostu esim. huon ekaluteollisuudessa on merkittävä. Kansain väli se n teollisuude n pääomat ovat Kroatiankin
tammimetsie n historiassa esittäneet merkittävän roolinsa.
Var in hyödyllisen osan koko kirjasta mu odo taasen laaja bibliografia. Se käsittää kokonai ta 53 sivua, yhteensä yli 900 viittausta.
Ymmärrettävistä syistä suurin osa on slaav il aiill a kielill ä, mutta vi ittaukset on viety vuoteen
1995 saakka, j oten palj on uutta kan sainväli täkin ie ltä löytyy.
Kirja on hyv in painettu ja sidottu , j a kuvitus
on monipuo linen- myös värikuvia. Jäin kaipaa maan kasv i- j a eläinlajeja käsittävää hakemistoa.

Kirjan hintaa ei o le mainittu . ISB -numeronsa avull a se ilme i e ti on kirjakaupan kautta
tilattavi sa. Suosi tte le n lämpimästi kirjan
hankkimista kaiki lle tammimet ien ka vatuksesta kiinostuneille.- Max. Hag man

***
Oppilaitosten
kirjatilaukset
Dendrologian SeuraJta oppilaitok ille 1
opiskelijoille tilatut kirjat toimitetaan
ainoa taan po tiennakolla. Kirjoja ei
enää lähetetä en in ja laskuteta jälkeenpäin . Opiskelijoille kirjat myydäänjäsenhintaan . Toimituskulut määräytyvät posti kulujen mukaan.

Ulkomaanmatka 1998 PohjoisAmerikan itärannikolle
Seuran viisivuotissuunnitelman mukai esti vuoden 1998 ulkomaanmatka
su untautuu Pohjois-Amerikan itärannikolle. Tarkoitu on lentää ew Yorkiin , ajaa
iitä autolla reittiä Cape Cod- Bo ton- Burlington - Lake Pl acid- Syracu aiagara Fall - Hamilton - Appalakk.ien vuori ton pohjoi o a- ew York. Matkan
kestoksi arvioimme 10 pv - 2 viikkoa ja ajankohdak i uunnitellaan ru kaa, t .
lokakuun alkua. Hinta-arviota emme vielä ole pyytäneet matkatoimi tolta, mutta
Tanskan DS tekee matkan samalle uunnalle tänä syk ynä, ja heidän hinta-arviotaan
oveltamallaolemme päätyneet suuruu luokkaan 10 000 mk. Hinta tiety ti riippuu
myös dollarin kurssista. Tarvit emme arvion ryhmän koo ta voidak emme Ia kea
minkälai sella autolla kannattaa liikkua. äin ollen pyydetään o anotosta
kiinnostuneita ilmoittautumaan Aulikki Kauppil alle 5.12. 1997 menne ä kirjeellä,
o . Kuu itie 13 A 51 , 00270 Hei inki , tai ähköpo tilla o .
aulikk.i .kauppila @mmm.fi. Erityisesti meitä kiinno tavat kaikki tutta uu uhteet ko.
reitin varrella, koska niiden avulla vo imme kentie tiedu tella halvempia
majoitusmahdolli uuk ia, kuin matkatoimi tot tuntevat.
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ja tuottan ut tämän Clematis-teemanumeron kärhöartikkelit.
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Kärhöjen (Clematis) suku
Pentti Alanko

Alanko, P. 1997: Kärhöjen (Clematis) suku. (The genus Clematis.) 28(4): 147- 149 . ISS 0359-3568

Sorbifolia

In thi short review of the genus Clematis, including sections, the most important
characteristi cs are given. Some well known , especially native species in Europe or
culti vated species in Finland, are included.

Penni Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki.

Kärhöt kuuluvat monimuotoi seen leinikkikasvien (Ranunculaceae) heimoon. Samaan heimoon kuu luvat mm . leinikit
(Ranunculus) , akileijat (A quilegia), vuokot (Anemone), ängelmät (Thalictrum) ja
neidonkukat (Nigella). He imo sa on ruohojen Ii äksi myö puuvarti sia kasveja,
kuten pensaita (Xanthorhiza) ja köynnöksiä ( Clematis). Heimolle yhteisiä piirteitä
ovat mm. vuorottai et, harvoin vastakkaiset, kourasuoni set tai kerrannai set, Iiu kaiset lehdet sekä kukkalehtien kierteinen
kiinnittymistapa, jota pidetään alkeelli ena o minaisuute na. Kukat ovat joko säteittäis iä tai vastakohta i ia, ja terälehtien tyvellä o n tavalli sesti mesikuoppa. Hede lmä
on j oko tuppilo, pähkylä tai marja (Uotil a
1986). He imolle yhteinen ominaisuu on
si ihen kuuluvien kasvien myrkyllisyys,
mikä j o htuu akonitiinista, proto-anemoniinista ym. alkaloide ista (Jury 1980
Kokkonen 1994 ).
Kärhöt luetaan leinikkikasvien Clematideae-alaheimoon (Jury 1980). Kuten leinikkika vit yleensäkin , ovat kärhötkin ul konäöltään varsi n vai hte levia. Sukuun
kuuluu ruohoja, puu varti ia köynnök iä,
pensaita ja puoli pensaita. Yhteisiä tuntomerkkejä ovat mm. va takkainen lehtiasento sekä se, että lehdet ovat yleen ä
kerrannai ia, 1-3- ormi ia. Tavalli e ti

isokokoiset kukat ovat terälehdettömiä ja
verholehdet ovat muuttuneet värikkäiksi
terämäisik i kehälehdiksi. Hedelmä on
pähkylä, j oka päättyy lenninhaiveneen
(Joh nson 1989, Carruthers ym. 1980).
Kärhölajien määrä vaihtelee eri teoksissa. Mabberleyn ( 1987) mukaan laj eja on
noin 230, Carruthersin ym. (1980) mukaan
lähe 250 ja Johnson in ( 1997) mukaan
323. Kärhölajeja tavataan lähes kaikkialla
maapallolla. Suurin osa on kuitenkin kotoisin pohjoi en pallonpuoli kon lauhkei ta osi ta. Osa lämpimimpien alue iden
lajeista on talvivihantia eikä niitä voi meillä vi ljellä ulkona.
Euroopassa kasvaa luon non varaisena
11 kärhölajia, joi ta siperiankärhö (Cle matis sibirica) kuuluu Suomenkin kasvistoon. Muut eurooppalai et lajit ovat Tuti nin (1964) mukaan : tuoksukärhö (C.jlammula) ak ankärhö (C. vitalba), idänkärhö (C. orienralis), pensa kärhö (C. recta) ,
C. pseudoflammula , C. cirrhosa, viinikärhö (C. viticella) C. campaniflora, kellokärhö (C. integrifolia) ja alppikärhö (C.
alpina ). Monia näi tä kasvatetaan meill ä
kori tekas ei na - e li nii tä, joilla on suomenkielinen nimi.
Kärhöjä on iljelys ä vain 3~0 lajiaja
niitäkin u eimmiten vain kasvitieteellisisä puutarhoi aja kärhöi tä kiinno tuneil-

148
Ia harrastajilla. Kaupallisesti suos ituimpi a
ovat erilaiset j alostetut j alo- j a lo istokärhö laj ikkeet.

Kärhöjen suvun sektiot
Kärhöj en suku on perinte isesti j aettu viiteen sektioon: Atragene, Cheiropsis, Clematis, Viorna j a Viticella (Zetterlund
1990). Näitä käytännössä usein kutsutaan
ry hmiksi j a puhutaan esimerkiksi Clematis alpina -ryhmästä, j oll oin tarko itetaan
Atragene-sektiota. Lajit on j aettu sekti oihin sukul aisuuss uhte iden mukaan, j oten
niill ä o n kasv utavassa, kuki ssa ym. yhte isiä tuntomerkkej ä. Eräät sekti ot ovat hyvinkin selväraj aisia, es im. sekti o Atragene. Viime aikoina o n j älleen vahvistunut
käs itys, että tämä sekti o muodostaisi o man
sukunsa, j o ll o in siperiankärhön nime ksi
tuli si Atragene speciosa. Jo sata vuotta sitten pidettiin tätä sektiota yleisesti omana
sukunaan (Zetterlund 1990). Seuraavassa
es ite llään nämä sektiot lyhyesti j a mainitaan niihin kuuluvi a me ill ä vilj eltyj ä laj eja. Tosin Johnson (1 997) on j akanut suvun
19:ään sekti oon. Nii stä tässä mai nitsematta jätetyt ovat yleensä pi eni ä sekti oita, j o ihin kuulu via laj ej a me ill ä e i vilj e llä.
1. Atragene-sekti oon kuulu vat mei ll ä
viljelyssä o levista laje ista alppi kärhö
(Clematis alpina) j a siperi ankärhö (C. sibirica) sekä harvoin vilje lty itäaas ialai nen
ohotankärhö (Clematis ochotensis) . Nämä
lajit muistuttavat niin suuresti toisiaa n,
että niitä o n pitkään pidetty alppikärhön
alaJajeina. Sektioon kuuluu 5-l 0 laj ia sen
mu kaan, mite n laajasti sektio on käsitetty
(Ze tte rlund 1990). Sekti on lajeille on ominaista ulo mpien hete iden muuttumine n
steri ileiks i stamino ideiksi mes ilehdiksi.
N iitä o n runsa immin kruunukärhöllä (C.
macropetala), j oka o n meill ä tullut vasta
hiljatta in myy ntiin . Kruunu- ja alpp ikärhön väl isiä ristey miä on meillä nähtävästi
jo pitkään myyty alppikärhöinä. M uu tkin
kuin me ill ä jo viljell yt sekti o n lajit ovat todennäköisesti me ille sopivia, kuten pohjoisamerikkalaiset C. occidentalis, C. co-
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lumbiana j a C. tenuiloba . M yös itäaasialaiset lajit, kute n C. koreana, lienevät
meill ä kestäviä. Vars inkin mo net Mag nus
Johnsonin Ruotsissa ja eräide n muidenki n
j a lostamat laj ikkeet tul evat o le maan tul evaisuudessa suos ittuja kori stekasvej a jo
hyvän talvenkestävyytensäki n vuoks i.
2. Cheiropsis-sekti oon kuuluu ainoana
laj ina Etelä-Euroopassa kasvava a inav ihanta Clematis cirrhosa. Tämä laji on monille etelän matkaajille tuttu , sillä sitä kasvaa läntisen Välimeren al ueen maissa niin
Mall orcall a k ui n Espanjan aurinkora nnoill a (Scheller 198 1). oin neljän metrin
korku iseksi kasvavall a kärhöll ä on ko lmeosaiset, hamma la itaiset lehde t ja ke rmanvalkeat, nuokku at kukat. le ill ä tätä laj ia
voidaan vi ljell ä ain talvella viileässä viherhuo neessa (kasvi huo neessa), jossa se
ru peaa kukki maan jo he lmi-maali skuussa.
Se n sie me niä voi itse kukin tuoda mukanaan etelän matkoilta.
3. C/ematis-sektioon kuulu vat kiin ankärhö ( Clematis tangutica) , virginiankärhö (C. virginica) ja saksankärhö (C. vita/ba) sukulais ineen . Mui ta täm än sektio n lajeja ovat Välimeren maiden tuoksukärhö
( C.jlammu/a) ja laajalle levin nyt peren nakasvina vi ljelty pensaskärhö ( C. recta) ja
sitä muistu ttavat aasialainen man tsuri ankärhö (C. mandshurica ) j a Ete lä-Venäjäll ä
kasvava C. pseudojlammula. Tuoksukärhön sukutaisineen Johnson (1997) o n vienyt ektioon Flammu/a.
Kiinankärhö sukulaisineen ovat keltakukkais ia, pääasiassa aasialaisia lajeja .
Kiinankärhön Ii äk i mei llä viljellään harvoin m ö idänkärhöä (C. orientalis), jonka Ie innei yy alue ulottuu Aegean meren
aarilta Itä- a iaan. Hyvin amannäköisiä, ain harvoin iljeltyjä lajeja ovat C.
glauca ja C. serratifolia. Kiinankärhö sukulaisineen kuuluu John onin ( 1997) mukaan ektioon Meclatis.
4. Viorna - ektioon kuulutrsekä heikkoka vui ia kö nnöksiä että perennaka veina ka atetta ia lajeja. Meillä harvoin viljelryjä tämän ektion matalaka vuisia
kö nnök iä o at pohjoi amerikkalainen
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isovi inikärhö (Clematis crispa) , koillisaasia la inen kamtsatka nkärhö (C. fus ca) , pisarakärhö (C. viorna) j a talvenarka C. texensis. Kaikille nä ille ovat tunnusomai sia
pienet, noin kol men sentin pitui set, ruu kkumaiset, nuokkuvat kukat.
Samaan sektioon kuuluvat myös reheväkasv ui sin a perennakasve in a vilje ll yt
ki in alaine n sinikärhö (C. heracleifo/ia) laj ikke ineen j a japanilainen C. stan s. Meillä
näitä viljellään vai n harvoin . ämä perennamaiset lajit kuuluvat Johnsoni n ( 1997)
mukaan sektioon Tubulosae.
5. Viticella- sektion tunnu slaj i on meillä
melko usei n viljelty viinikärhö (Ciematis
vitice /la ). Laji on kotoi sin Etelä-Euroopa ta ja Vähä-Aasiasta ja se on otettu viljelyyn 1600- lu vull a. Sen ja isokukka isten
aasialai sten samaan sektioo n kuulu vien
laj ien , kuten C. lmzuginosa ja C. patens,
vä li sistä ri steymi stä ovat syntyneet nyk yään niin suositut isokukkaiset jalo- ja loi stokärhöt. Itse viinikärhöstäkin o n olemassa monia laj ikkeita, joita meill ä kuitenkin
vain harvoin on v iljelyssä.
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Kärhöjen viljelyhistoriaa Suomessa
Pentti Alanko

Alanko, P. 1997: Kärhöjen vi ljel yhistoriaa Suome sa. (A short urvey ofClematis in
Finland.)- Sorbifolia 28(4): 150-- 153. ISS 0359-3568
Most probably some clematis were culti vated in the gardens and parks of Finnish
manor houses as early as the latter part of the nineteenth century, but it i not known
what taxa were grQwn . Garden plants were imported from other countries and e.g. the
1881 nursery catalogue of Regel & Kesselring in St. Petersburg lists 18 Clematis taxa,
of which 12 were new English cultivars, Hillersjö Garden ursery in Stockholm
stoc ked eight Clematis taxa in 1867 and Wagnerin Riga mentioned even Clema1is
species and 22 culti vars in 1879. In Finnish nursery catalogues onJy few clematis were
mentioned, e.g. Finska Trädgårdsföreningen in Hei inki mentioned only four taxa in
1906. The range of Clematis in Finnishgarden catalogues and books remained almost
stati c until the 1980's; usually only 5-6 taxa were mentioned . In recent years many
new cultivars have gai ned entry from Estonia. The last edition ( 1996) of Viljelykasvien nimistö (No menclature of culti vated plants in Finland) mentions 2 1 Clematis
taxa.

Pentti Alanko, Korswie 34, 00370 Helsinki.

Kärhöjen viljely ei ole Suomessa kovi nkaan vanhaa. Myös muualla Euroopassa
niiden kasvatus alkoi li sääntyä vasta
1850-luvulla, jolloin aloitettiin nk . loistokärhölajikkeiden jalostus Englannissa
(Toovere 1992). Vuonna 4858 Georg
Jackman teki risteytyksen Clematis lanuginosa x C. x eriostemon ' Hendersonii ',
josta sy ntyi vieläkin myynni ssä oleva C. x
jackmanii. Tosi n jo 1700-luvun lopulla oli
Euroopassa viljelyssä 15 kärhötaksonia,
joita ka vatettiin kasvitieteellisisten puutarhojen lisäksi innokkaitten harrastaj ien
ja kartanoiden puutarhoi ssa (Harvey
1988). ämä nk. hi storialliset kärhöt ovat:
alppikärhö (C. alpina), C. cirrhosa, isoviinikärhö ( C. crispa), C. dioica, tuoksukärhö (C.flammula), kellokärhö (C. integrifolia), idänkärhö (C. orientalis), pensaskärhö (C. recta), siperiankärhö (C. sibirica), pisarakärhö (C. viorna), virginiankärhö (C. virginiana), saksankärhö (C. vital-

ba) ja viinikärhö (C. viticella ja lajikkeet
' Piena' , 'Karmesina')
Vanhimmat tiedot kärhöistä Suomessa
Milloin kärhöjä on iljelty Suomes a en simmäi en kerran ei ole tiedos a. Ainakaan E poon Trä kändan kartanon puutarbaka ien Iuettelos a vuodelta 1870 ei
mainita yhtään kärhöä (Orion 1870).
Myö kään Elfvingin (1897) tekemä ä
ky elyihin peru tuva a
elvityksessä
maamme iljel ka ei ta ei ole mainintaa
kärhöi tä. Kärhöjä ei mainita myö kään
Parvelan ( 1930) teok e a jo a on suppea kat au meillä eri aikoina puutarhoi sa iljeltyihin ta alli impiin ka veihin.
Suomeen hankittiin taimia' ulk:olai i ta
tairnitarhoi ta (kuvat 1 ja 2). Mm. Regel &
Ke elringin taimitarhan tiedetään toimittaneen taimia Suomeen. Heidän taimiluettelo aan vuodelta 188 1 mainitaan peräti
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Kuva 1. Ote pietarilaisen Regel & Kessel ringin taimitarhan Iuenelosta vuodelta 1881 .
Fig. 1. Part of the catalogue published in 1881 by Regel & Kes elring in St. Petersburg, Russia.

18 kärhötaksonia, joista 12 oli uusia englantilaisia lajikkeita. Wagnerin taimiliikkeellä Riigassa oli vuoden 1879 hinnastossa kärhöjä eitsemän lajia ja 22 lajiketta. Hill ersjön (Tukholma) taimiluettelo
vuodelta 1867 mainitsee kahdeksan kärhöä. Suomalaisista taimitarhoi ta Kuppi s
träd kolor -liikkeellä ei vuoden 1889 Ii tas a ollut yhtään kärhöä. Sen sijaan Fin ka Trädgårdsföreningenin taimitarhan
luettelo vuodelta 1906 mainit ee jo neljä
tak onia (C. hendersonii, C. integrifolia,
C. recw ja C. viricella). Kovin suuria liäyksiä ja muutok ia ei tarjontaan ole tullut euraavien 90 vuoden aikana. Jylhän
taimitarhalla oli vuonna 1918 neljä Wasatj ärnaJla Kauniai i a vuonna 1939 kuu i

ja MustiJan taimitarhalla 1935 neljä kärhötak onia.
Puutarhakirjoissa esiteltiin samoja lajeja ja lajikkeita, joita oli myynnis äki n.
Lindgrenin (1903) ruotsi ta käännetyssä
puutarbakirjas a mainittiin euraavat kärhöt: Clematis jlammula, C. virginiana
('kas aa nopea ti ja sitä kannattaa suosittaa"), C. vitalba ja C. viticella ("erittäin
komea köynnö kasvi, kukat kauniin iniet tai purppuranpunaiset, on syytä istuttaa
itä jokai een puutarhaan"). Schalin
( 1915) ylisti kirjoituk e saan kärhöjen
kauneutta muihin köynnöskasveihin verrattuna: 'Clemati äro könast bland alla
på friland ho o s odlingsvärda klängväxter' . To in hän mainit ee kestävistä kär-
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Clema.tia oocoiuoa.

Kuva 2. Saksalaisen Haagen & Schmidtin taimiluette lon kuvitusta vuode lta 191 3 (Clema tis coccinea = C. texensis).
Fig. 2. A figure from the catalogue of German
Haage & Schmidt published in 1913.

höistä vai n alppi- ja siperi ankärhön sekä
aroista laj it C. coccinea (C. texensis), C.
jackmanii ja C. florida.

Kärhövalikoima toisen maailmansodan
jälkeen
Toisen maailmansodan jälkeen ilmestyneet puutarhakirjat mainitsivat yleensä
vain 5-6 kärhötaksonia,jotka olivat alppikärhö, siperi ankärhö, keltakärhö (Clematis tangutica), viinikärhö, loistokärhö ja
sen lajike ' Ville de Lyon '. Joskus mainittiin myös saksankärhö sekä muutamia
muita isokukkaisia loistokärhölajikkeita.
Kirjojen kuvissa lajit olivat melko u ein
väärin nimettyj ä. Mm. teoksessa ' Pihapii rin me tari' (Anon . 1974) kuvan aJppikärhö on kruunukärhö, mitä onkin usei n myyty alppikärhönä. Tämä asia on tosin selvitetty vasta hiljattain ja kruunukärhö on
otettu mukaan Viljelykasvien nimi töön
(Alanko & Räty 1996). Kruunukärhöä ei

aluksi muutenkaan tunnettu , sillä suositussa, moneen painok een asti pääs eessä
Otavan suure a puutarhakirjassa ( yblom-Holmberg 1983) itä pidetään meillä
arkana (vyöhyke I). Se on kuitenkin osoittautunut yhtä kestäväksi kuin alppi- ja siperiankärhö.
Schalinin (1955) teok essa ' Kori stepensaista kauneimmat ' , jonka e nsimmäinen painos ilmestyi jo 1938, mainitaan 40
kärhötaksonia. Useimmista on kerrottu lyhyesti kukkien väri ja eräistä myös talvenkestävyys. Tavallista laajempi kärhövalikoima on esitetty myö eräissä ulkomaisten puutarhakirjojen suomennetuissa laitoksissa. Esimerkiksi Paanasen (1991)
suomek i toimittamas a 'Kasvitietosanakirjassa' on 21 kuvaaja Puuppo en ( 1976)
suomeksi toimittama a teoksessa 'Puutarhan ja kodin koristeka vit ' on 14 kuvaa
eri kärhötaksonei ta.

Kärhöt kasvitieteessä
Erityisen huomion kärhöjä käsittelevä ä
kirjallisuudessa on aanut meidän ainoa
luonnonvarainen kärhömme, siperiankärhö. Se tunnetaan Suome ta luonnonvaraisena kolmelta eri paikkakunnalta. Ensimmäiseksi iperiankärhö löydettiin Lappväärtin Pyhävuorelta 1947. Löytö herätti
suurta huomiota, ko ka lähimmät kasvupaikat ovat vasta Ääni jär en itä- ja pohjoispuolella Itä-Karjalassa ja
orjassa.
Kasvitietelijät eivät pää seet yksimielisyyteen siitä miten ka i on paikalle tullut. Toisten miele tä e on lintujen levittämä, toi et äitti ät iementen tulleen tuulen pyörteiden mukana ja kolmannet kallistuivat sille kannalle, että esiintymä on
reliktin luonteinen.
Siperiankärhö e itellään ilti jo vanhoissa ka ioi a, kuten Mela-Cajanderin
( 1906) Suomen ka io a, ko ka ka vio
käsittää koko Itä-Fenno kandian alueen
Itä-Karjala ja Kuolan niemimaa mukaan
lukien. Teok e a mainitaan aJppikärhöä
(nimellä Atragene alpina - Siperian humaJa) joskus kori tu kasvinakin viljellyn ,
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kuten myös siperi ankärhöä (var. sibirica),
mikä e i tunnu kov in luultava lta - ainalU n
se on o llut e rittäin harv inainen. Samassa
teoksessa ma initaa n myös viinikärhöä (nime ll ä "e lämänl anka") me ill ä j os ku s vilj e llyn, kuten myös eräitä muita laj ej a.
Hiitosen ( 1933) kasviossa Clematissuvun nime nä on yhä el ämän lanka. Alppi j a siperi ankärhö n (nime ll ä siperi a lainen
e lämänl anka, siperi anhumala) li säk si siinä
on ku vaus viinikärhöstä, j ota ma initaan
kori stekasvina vilj e1tävän. Se n li säksi
mainitaa n ka vatettavan kori stekasvein a
muitakin laj ej a. Vas ta Hiitosen j a Po ijärven ( 1955) Koulu- j a retke il yka vios as uvun nime k i tuli metsäköy nnös, sului s a
silti y hä e lä mänl anka.
Kärhöt ovat o lleet meill ä vain vähän
tutkimuk en kohteena paitsi fl ori sti se sa
mi e le sä, mi stä ovat oso ituksen a mm.
Marklundin ( 1948) ja ordströmin (1 95 8)
artikke lit. Po ikkeuksen tekee kan aivä lise tikin huo mattava tutkimus eri kärhötak onie n kro mosomiluvui sta j a morfolog ias ta (Meurm an & Therman 1939). Enne n tätä tutkimu sta o li va in vähän se lvitetty kärhöj en kro mosomilukuj a j a ri stey mi ä.
Tu tkij o ill a o li kasvatuksessa He lsingin
y liopi to n kasv itietee lli sessä puutarhassa
j a Piikkiön puutarhantutkimuslaitok e li a
peräti 25 eri kärhötaksoni a ! Tutkitui sta laj eista j a laj ikkeista o li vat kaikki kahta lukuunottamatta diplo idej a (kro mosomiluku
(Clemaris
Mantsuri ankärhö
2n=l 6).
mandsh urica) oso ittautui tetraplo idiksi
(2n=32) ja C. paniculata heksapl oidiksi
(2n=48).

ViJjellyn kärhölajiston ja -Iajikkeiston
kehitys Suomessa
Viljely ä o le an kärhö lajiston kehityke n näkee hy in Vilj e lyka vie n nimi tö n
eri pa ino k ia ertaill e a. imi töön o n
pyritty ottamaan kull o inkin vilje ly ä ja
myy nni ä o levat kasv it. Ensimmäinen
pai no (Haa pane n 1950) i äl i vain ne ljä
kärhötak o ni a ( u1ui ssa nimi tö sä käy tetyt tieteell i et ja uo ma ta i et nimet), ni -

mi ttäin alppikärhön (Clematis alpina , Siperia n metsäköy nnös), loistokärhö n ( C.

Jackmanii, isokukkainen metsäköynnös),
saksankärhön (C. vita/ba, Saksan metsäköy nnös) ja viinikärhön ( C. viticel/a, Italian metsäköynnö ) . To iseen painoksee n
(Rautavaara 1956) tuli vat li säks i kellokärhö (C. integrifolia, ehytlehtin en metsäköynnös) ja kiin ankärhö (C. tangutica,
Kiinan metsäköynnös). Ko lm anteen painokseen (Rautavaara 1967) lisättiin vuorikärhö ( Clematis montana var. rubens) j a
pensaskärhö (C. recra). e lj ännen painoksen (Palme n & A lanko 1983) kärhövaliko im aa kasvatti vat iperiankärhö ( C. alpina subsp. sibirica) j a sinikärhö ( C. heracleifolia). Vi identeen pa inokseen (Palmen
& Al anko 1993) li sättiin tiukukärhö (C. x
eriostemon) j a ohotankärhö (C. ochoten-

sis) .
Kärhö aliko iman laaj ene minen näk yi
vasta nimi stö n kuudennessa painoksessa
(Al an ko & Räty 1996), mi ssä mainitaan
19 kärhötaksoni a. Mu kaa n tull eet seitsemä n uutta o at isov iin ikärhö (C. crispa),
ka mtsatkankärhö (C. fusca), kruunukärhö
(C. macropeta/a) mantsuriankärhö (C.
mandshurica) id änkärhö ( C. orientalis),
lumikärhö (C. ' Paul Farges') j a pi sarakärhö ( C. viorna).
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Parvela. A. 1930: Oulun läänin viljelyka vi t, niiden
hi toriaja n k inen levinnei yys. l. - Ann. Soc.
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MagnusJohnson

förädlare av klematis

Göran Johnson

Johnson, G. 1997: Magnus Johnson - förädlare a klematis. (Magnus Johnson - Clematis Breeder.) - Sorbifolia 28(4): 154-157. !SS 0359-3568
After his apprenticeship in Austria Magnus Johnson of Södertälje, Sweden, who celebrated his 90th birthday on 9th February 1997, founded hi own nur ery in 1934. He
has worked as a curator of the Gothenburg Botanic Garden and a a landscape architect for the Parks Department of the City of Gothenburg. After hi retirement in 1972
he has continued his breeding of C/emaris which he tarted in 1947. He ha developed
a number of large flowering hybrids. But of particular value i the great number of new
hybrids he has developed within the Atragene ection of C/emaris. Hi controlled
crosses involve criteria uch a colour, form, scent, abundance and duration of florescence, as well as hard iness and growth. As a re ult a number of tried and tested new
cultivars are now on the market, in Sweden ome ofthem a o called ' E"-plants. Further tests will reveal more excellent C/ematis cultivar from hi work. The e will become available for northern areas like Finland, northern Sweden and orway as well
as for Russia, Canada and the Alpine Region. Magnus John on has recently issued a
comprehensive 881 pages monography on the genu Clemaris.

Göran Johnson, Octerra Oy, Månstrålen JO A 38, 02210 Esbo.

Magnus Johnson (Bild 1) födde på Bränningestrand nära Södertälje i Stockholms
Iän den 6. februari 1907. Efter folk kolan
arbetade han några år i S:ta Ragnhild cykelfabrik i Södertälje med att bygga cyklar. Tävlingscyklist och mekaniskt intreserad, som han var, byggde han åt sig Sveriges för ta racercykel med frigångsnav,
på den tiden en mindre tekni k en ation,
en lätt könhet i färgen Racing Green med
smäckra handgjorda träfålgar och karbidlykta.
Men Magnus ville mer än å. Han tenterade som privatist av några läroverksår för
att edan ta tudenten. Han morbror var
trädgårdsmästare med en stor handel strädgård i Falun, om han i sin tur hade tagit
över efter Magnus morfars bror. Inspirerad av sin morbror och av en granne, en
hänförd amatörbotanist, gav ig Magnu
av tili Botaniska Trädgården i Göteborg

för att praktisera. Profe or Carl Skottsbergs och trädgård direktör Thore athor t-Windahl kontakter förde 1931
Magnus vidare tili Ö terrike och Dr. Fritz
Lemperg i Hatzendorf i Steiermark. Där
fick Magnus arbeta om a i tent i hans
privata botani ka trädgård med runt
lO 000 olika äxter är kilt berömd för in
amling av alp ä ter.
Hemkommen från Ö terrike tartade
Magnu en plant kola id föräldrarhemmet i Bränninge trand. Fylld av in piration från Hatzendorf och ur ituationen
födde Magnu iden om "Vildflor' . Detta
innebar att förädla naturträdgården med
pa ande äxter a
ildkaraktär från liknande bioroper i andra delar a världen.
Grundiden kan jämföra med " Heemtuinen' i ederländerna men med en
något mer ko mopoliti k inriktning. Magnu böijade med att föröka en ka natur-
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Bild 1. Fig. 1. Magnus Johnson. - Foto, photographs Göran Johnson, 1997.

växter och efterhand växte samlingen vid
Bränninge trand. Så också biblioteket
över natu rväxter.
År 1937 gav Magnus ut sin Handbok
över Yildflor, en katalog med ståndortsoch odlingsanvisningar för över 3 200
prydnadsväxter av vildkaraktär. Hittar
man den i dag i ett antikvariat, har man tur.
Iden med de poetiska, naturbetonade
Vildflor-trädgårdarna blev mycket framgångsrik och plantskolan utökades periodvis med an läggningsverksarnhet. Sortimentet omfattade 1939 över 5 000 olika
växter. I växtsamlingarna ingick ett unikt
originalmaterial frå n uppsalabotani ten
Harry Smith tre expeditioner tili K.ina,
bl.a. ett flertal Rhododendron- och Cotoneaster-arter en fin Paeonia suffruticosa,
trädpion och kalljordsorkiden Pleione limprichtii. En ny, utvidgad upplaga av Handbok över Vildflor låg nästan färdig i

augusti 1939 då kriget bröt ut. Magnus
blev inkallad långa tider, så också den peronal som hade kunnat sköta odlingarna.
Företaget ö erlevde med nöd och näppe
krigsåren. Yäxtbeståndet decimerades
hårt.

Magnus hade ända edan tiden i Hatzendorf intresserat sig för släktet Clematis.
Och 1947 gav han plantskolan en ny specialinriktning mot klängväxter, i första
hand klemati . Kontakter vid Astra i Södertälje och i Schweiz fick Magnus att utveckla en för tiden ny förökningsmetod,
närnligen tickling förökning med tillväxthormoner. Efter en del experimenterande med preparatet Röche 202 och andra
preparat lyckades förökningen av rotäkta
klemati mycket äl och ortimentet växte. 1951 gjorde Magnu flera korsningar
av torblommiga klematis. Fina och beprövade orter ur de a för ta kor ningar
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är ' Cassiopeia' , krusig, lysande silkesvit
med purpurfärgade ståndare, ' Neodynamia', rikblommi g, vågig, djupviolett och
' Titania' med jättelika vita blommor med
rosa strimmor jämte C. viticella ' Carmeneira', rikblommande, purpurröd med svart
öga.
1952 tillträdde Magnus tj änsten som
överträdgårdsmästare vid Botani ska Trädgården i Göteborg. Under hans sju år där
an lades Rhododendrondalen och Bambulunden, som bär hans prägel , samt arboretet med sina tre dalgångar. Pl antskolan i
Bränningestrand fortsatte sin verksamhet,
om än i begränsad omfattning. Det vetenskapliga arbetet och försök med klemati s
kunde emellertid utföras i Göteborg, vi lket
fått betydel se för det fortsatta förädlingsarbetet.
1960 flyttade Magnu s över tili Göteborgs stads parkförvaltning och hade ansvar för stadens växtmaterial och växtanskaffningar. Han projekterade under sina
tolv år där många planteringar, bl.a. nästan
all a de årliga pl anteringarna med utpl anteringsväxter. Dessa var många och iögonenfall ande. Många göteborgare lovordar
än i dag den känslosamma färgsättningen
med mjuka och glada pastellfarger, som
gav Göteborg ett speciellt ansikte, också
massplanteringarn a med lökväx ter i Nya
A lh~ n. Bestående stora planteringar a
hans hand är Rhododendrondalen i Slott kogen och särskilt Azaleadalen , ock å
den i Slottsskogen, med sitt utsökta brin nade färgspe l om våren.
1972 gick Magnus i pension från in
tjänst och kunde, som han uttryckte det,
"äntli gen helt få ägna sig åt sitt yrke" . Han
kvarstod i fyra år om konsult åt Göteborgs stad, bl. a. med upprättandet av den
första versionen av Göteborgs trädvård pian. 1976 fl yttade han tilihaka tili Södertälje och ägnade ig på nytt helt åt pl antskolan och sin a kJematis, särskilt förädlingen av de småblommi ga arterna.
Mot bakgrund av sina am lade erfarenheter startade Magnus nu ett målmedvetet
och kontrollerat föräd lingsarbete med ar-
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tern a tillhörandeAtragene-sektionen inom
Clematis-släktet, d. v.. arterna C. alpina,
C. sibirica, C. ochotensis, C. macropetala,
C. koreana, C. chiisanensis och C.fauriei.
Förädling kriterier har varit blommorn as
färg , form , doft, blomrikedom och blomningstid jämte växtsätt härdi ghet och
odlingsbarhet. Des a egenskaper finn på
olika sätt representerade hos re pekti ve
art. Genom skickJigt utförda korsningar
har de eftertraktade egenskaperna sammanställts och förstärkt i nya kulti varer.
Under senare år har Magnus även tagit
fram ett antal odling ärda storblommiga
Clematis-kultivarer. De har namngivits i
en seri e av namn efter familjemedlemmar
(hustrun Inez ' , bamen ' Karin ' och
' Göran ' och bambamen).
Ett tort antal utsökta och mycket
odlingsvärda kultivarer har bli it re ultatet av detta mångåriga förädlingsarbete .
ågra kulti arer bar i Sverige valt ut tili
s.k. "E" -plantor och förökas nu av Elitplant tationen id Bal gård. Exempel på
dessa "E"-plantor är C. alpina ' Cyanea',
intensi t cyanidbl å, årblommande, C. alpina ' Vi olet Purple med stora bl ommor,
djupt rödviolett, vårblommande, C.fauriei
x macropetala' Georg , fylld djupt violett,
remonterande (Bild 2), C. fauriei x sibirica Albina Plena', stark äxande med stora
kJockformade, fyllda, vita blommor remonterande (Bild 3), C. sibirica ' Riga ' ,
Iysande vit med öppen kJocka, för ommarblommande, C. viticella Carmencita'
( e o an) och C. viticella ' Södertälje' ,
tark uxen blomrik, med mörkröda blommor och lång blomning tid.
Sy temati ka för ök och utvärderi ngar i
Finland på kompletterande premi er
sku lle re ultera i ett m cket intre an t ortiment för kJimatförhåll anden om dem
här, i norra S erige och i ordnorge jämte
delar a alpregionen amt Ry land och
Kanada. Jag hoppa få återkomma ti li detta i ett enare nummer a Sorbifolia. Det
nu aktuella ortimentet id Bränningstrand, om för ö rigt nyligen fört över
tili Bal gård. omfattar ö er 250 torblom-
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Bild 2. Fig. 2. Clemaris
faurie i x macropera la
' Georg ' .

Bild 3. Fig. 3. Clemarisfauriei x sibirica 'A lbi na
Plena'.

miga och över 390 småbl o mmi ga klemati .
Unde r 50 år har Magnu också bedrivit
forskni ng rörande Clematis- läktet, dess
utveckling och systematik. På sin 90-årsdag gav han ut en am manfatta nde monografi ö er Clematis-släktet på 88 1 sidor
med 174 färgb ilder, ett anta l teckningar
och 24 gouacher. I boken beskriv 340 arter och varieteter och 1 600 kultivarer. Det
mycket omfartande redigeringsarbetet har

utförts av uni v. lektor Be ngt Sundström.
Boken är utgiven på eget förlag.
Monografi n över klematis har Magnu s
skrivit uti från sina egoa perspektiv, nämligen den prakti skt verksamme botanikern s,
den erfarne äx tföräd lare ns, försöksmanne ns och odlarens. Och han har skrivit
boken för all a dem, som kommit att uppskatta klematis, vare sig de är professionell a botani ter e ll er trädgårdsmän eller
nyfikna amatörer.
Magnus Johnson är en vetenskapligt
tränad autodidakt och e n erfaren praktiker
inom hortiku lturen med en starkt kon stnärli g läggning. Magnus har utfört sin
senaste stora skapande gärning efter fyl lda
75 år. Detta på basis av att vara tredje generationen s trädgårdsman i familjen och
med 75 års erfaren het av växter och kritisk
prö ning av dem. Därför till åter han sig att
ha sin egen välgrundade syn på många saker. Man kan förestä ll a sig, att om man om
50 år värderar hans li vsgärning, komm er
det kanske att vara det skapande arbetet efter just fyllda 75 , om kommer att vara det
me t be tående. Det är unikt att få ta sig
tillfålle tili detta under ett så långt aktivt
Ii men det har behövts för att skapa de
unika kon tverk om Magnus egoa klemati ku ltivarer är.
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Estniska klematissorter
Börje Fri

Fri, B. 1997: Estniska klematissorter. (C lemati cultivar from Estonia.)- Sorbifolia
28( 4): 158-161 . ISS N 0359-3568
The number of fin e clemati s cultivars (varieties) bred by the Estonian clemati breeders Ai li and Uno Kivi sti k i surprising . Their work with clematis had already started
back in the 1970's. Ki visti k's fi rst cu ltivar ( 1980) were ·Flamingo ·, · Kirim äe'. 'Kodupaik' and ' Valge Daam' . So far Aili and no have rai ed more than 100 cu ltivars in
their clematis garden-nur ery ' Roogoja' in Kose. outh-east ofTallinn. They are continuing their effort to breed sti ll better clematis cultivars. They are breeding hardy
and large-flowered clematis varietie with the motto: 'There are tili many gardens
with plenty ofroom for beautiful flowering clemari •·. ow that the new E tonian cultivars are becoming avai lable, Finnish garden centre can nowaday offer a much
wider range of them than previously.

Börje Fri, lmmersby, 0 1150 Söderkul/a.

Det har varit en ganska stor överra kning
för fi nl änd ka trädgårdsmänni kor, an
upptäcka vad som sken i E tiand under
ekonom i k knappa förhållande . Vi är imponerade bl. a. av den stora mängd klematissorter om frarnkommit under början av
1980-taiet, som ett resultat av Uno och
Aili Ki vi tik enorma förädlingsarbete
med storblommig klemati . Växtförädlingsagronom Uno Kivistik gjorde tillsamman med sin hustru under 1970-taiets slut
ca 2 000 kor ningar med i huvudsak storblommi ga klematissorter av västerländ kt
och ry kt ur prung.
Arbetet var möjligt efter om olj epri et
under denna tid var lågt i Estland och detta
möjliggjorde växthusuppvärmning. Förädiingsarbetet med storblomm.iga klematis kräver uppvärmda växthu fö r att fröna
kall hinna mogna under växtsäsongen.

Urval
Sedan år 1980 har Uno och Aili Ki vi tik
utvärderat och namngett ett drygt hundratai orter om är re ultat av de under 1970-

lut utförda ko r ningarna. Första
talet
året ga förädlarna namn åt orterna Flamingo 'Kirimäe Kodupaik , Kuilu '
och Valge Daam .
För an fort ättning vi kunna göra iakttagelser av de olika hybriderna och efter
hand nam nge de pl an tor om förädlarna
an er peciellt odiing ärda har paret Ki vistik anlagt en ror klematisträdgård på
hemgården Roogoja i Ko e kommun sydo t från Tallin. rval arbetet fortsätter årJjgen, och det är klart att no och Aj]i Kivi tik kommer att gå tjJI hi torien med ina
klemati orter.

MåJ
Paret Ki i tik. har om mål ättning för itt
förädling arbete haft att å tadkomma härdiga torblommiga orter för nordliga förhåilanden. Här kan man kon tatera att arbetet har 1 ckat . På amma gång har förädlarna lyckat äcka ett tort intres e för
klemati i allmänhet och e tnj k klematis i
ynnerhet.

159

SORBIFOLIA 28(4) 1997

matisodlare och de arrangerade i augusti
1996 en försäljningsutställning i Sofielu nd i Helsingfors.

Värde

Bild 1. Fig. 1. Uno Ki vistik. Veijo Miettinen, 1996.

Foto, photograph

Uno Kivi stik (bild 1) är uppfylld av sitt
arbete med klematisförädling och plantproduktion.
ågot av ett valspråk för
honom är: "Ännu fi nns det många trädgårdar i vilka det ryms ett stort antal skönblommande klematis".
UtstäUningar

För att sprida kun skap om sina plantor har
Uno Kivi stik ställt ut sin a blommor ett
flertal gånger i olika Iänder under de
senaste åren. Vanligen väcker de stora och
farggra nn a blommorna upp kattning och
spontan förtjusning. I Finland har familjen
Kivistik ställt ut sin a blommor sedan år
1994. umera deltar också sonen Taavi
Kivistik och hans hustru Aime i plantproduktionen. Taavi och Aime är duktiga k.le-

Det är onek.ligen svårt att säga någonting
säkert om ett hundratal klematissorters
bestående värde. Men redan det faktum att
klematisutbudet för de fin ländska trädgårdarna nu ökat märkbart är odelat positivt
ur fi nländsk trädgårdssynpunkt. Vi saknar
sydligare länders urval av storblommiga
klängande och k.lättrande växter. I Finland
kan vi ha mera glädje av storblommiga
och rikblommiga klematissorter än vi
inom en överskådlig framtid kommer att
ha av storbl ornmiga k.längrosor. Detta beror på vårt klimat som är otjänligt för
k.längrosornas övervintrande skott. Eftersom de storblornmiga klematissorterna
lämpligen skärs ned tili markytan inför
vintem, har de inga för kyla utsatta skott
om måste övervintra för att garantera följande sommar blomning.
Den s enska k.lematisexperten "Mr.
Clematis", Magnus Johnson i Södertälje,
anser Ki vistiks k.lematissorter vara ett
mycket intressant och värdefullt tillskott
till klematisfloran i våra finländska trädgårdar, liksom för norra Sveriges trädgårdar.
Storlek

De orter om familjen Kivistik kommit
fram med kännetecknas av att de i allmänhet är relati t lågvuxna, i medeltal l ,5-2
m. Enligt Uno Kivi stik är detta en fördel
för en pian ta som för att vara tili glädje bör
hinna utveckla skott och blomning under
en kort som mar. Unos sorter hinner blomma under år korta sommar. Vanligen
växer de västeuropei ska sorterna 3-5 m
och blommar mycket rikligt. Detta kräver
dock en längre växtperiod än vi har. Annars går det lätt så, att hela växtsäsongen
går åt till den vegetati va tillväxten , och
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Bild 2. Fig. 2. ' Valge Daam' . - Foto, photograph
Veijo Miettinen .

Bild 4. Fig. 4. ' Pohjanael'. Veijo Miettinen.

Foto, photograph

Plantering

Bild 3. Fig. 3. 'M inister'. Pentti Alanko.

Foto, photograph

blornningen hinner knappt börja innan
vintern kommer.
Bland Kivistiks sorter finns några som
växer upp tili 3m. Dessa är ofta sorter där
den ita1ienska klematisen (Clematis viticella) ingår i korsningen.

För att lyckas rned storblommig klematis
är det iktigt att man förbereder växtplatsen väl. Dessa äxter behöver en stor och
fortsart tillgång tili atten under vegetati onsperioden. attnet behövs tili att utveckla en ma sa kott och blommor under
den anligen torra hög ommaren i juli augu ti.
KJematisplantan kan utveck1a ha1vmeterlånga rötter. Därför är det av största vikt
att rörterna har tillgång tili en lucker och
fukthållande jord som de kan tränga ner i.
Om plantorna har knappt om jord och vatte n händer det ig lärt, peciellt med nyplanterade och då1igt rotade plantor, att de
" växer ihjä1 ig' under hög ommaren.
Man äger anligen att plantoma lider av
'vissne juka" . Orsaken är att plantan rötter inte lycka ta upp å m cket atte n om
de o anjordi ka delarna a dunstar. edvis ningen ker mycket nabbt. I bland
vi nar bara en del a plantah. Detta tyder
på att plantan attentillgång och artenupptagningsförmåga räcker tili bara för en
del a de befintliga skotten. 1 samband
med att plantan för vaga blir den lätt
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angripen avolika svampar. För att råda bot
på detta råder erfarna klematisodlare, att
man bör skära tillbaka plantorna under
sommaren efter plantering. Då växer rötterna tili sig, och plantan orkar i fortsättningen bättre försötja en stor bladmassa
och en riklig blomning.
Storblommig klematis bör mycket långt
planteras och behandlas som ädla rosor.
Det är tili fördel att kupa upp jorden kring
plantans rötter så, att rothalsen är minst 15
cm under jordytan. Den uppkupade jorden
leder bort överlopps vatten under hösten
och hindrar isbildning på växtplatsen. Den
djupa planteringen är viktig för att klemati srötterna inte skall torka ut under sommarmånadernas heta soldagar. En täckning av jorden ovanom rötterna med ett lager torv eller gräsklipp eller kreatursgödsel är att rekommendera.
Vattning och gödsling
Storblommig klematis är beroende av tillräcklig vattentillgång och tillräckl ig gödsling för att utveckla blomsterprakt i vår
högsommar och höst. Lämpliga gödselmedel är bevattningsgödsel so m ges fortgående under växtperioden. Hönsgödsel
ell er kreatursgödsel är lämplig basgödsling som blandas in i jorden runt plantan
rötter. Om man täcker marken runt plantan
med avklippt gräs och sedan vattnar på
detta gräs, då har också gräskl ipp en god
gödslande verkan på storblommig klematis .
Täckning
1 vårt klimat kan detvara skäl att göra om
Uno Kivistik. 1 oktober skär man av klematisplantorna 10- 15 cm över marken
varefter man kan fylla på med jord runt
den avskurna stammen. Därefter täcker
man plantan rotzon med ett tätt materia! ;
takfilt, tjärpapper eller plast. Täckelsens
uppgift är att förhindra isbi ldning och
överlopps atten kring rötterna. På våren
av lägsnas täckelsen innan skotten börjar

växa upp tili markytan. På detta sätt skött
övervintrar p1antan med några ögon på
rötterna och rothalsen. Klematisplantan
kan växa ända tili 50 cm i veckan när tillväxten startar.
Sortiment
Bland Uno Kivistiks klematissorter finns
det en mycket stor variation i blomform
och -färg. Jag vill belysa några av de sorter
som förädlaren själv anser viktigast i sitt
sortiment:
'Valge Daam' (bild 2). Vita blommor.
Ståndarknapparna är bruna. Blomman består av sex kronblad (sepaler) i mycket
vackert avrundad form. Plantan blir ca
1,8 m hög. Blommans diameter är upp tili
17 cm. Rikblommig. Blommari juli- september. Ursprung: ' Bal Tsvetov' x 'Mme
Van Houtte ' . 1980.
'Minister' (bi1d 3). Lavendelb1å blommor. Ståndarknapparna är purpurfärgade.
Blomman består av sex kronblad (sepaler). P1antan blir ca 1,8 m hög. Blommans
diameter är upp tili 17 cm. Rikblommig.
Blommar i juli - eptember. Ursprung:
' Hagley Hybrid' x 'Bal Tsvetov'. 1982.
Ek tra ' . Ljusblå blommor. Ståndarknapparna är purpurfärgade. Blomman
be tår av sex kronblad (sepaler). Plantan
b1ir ca 1,5 m hög. Blommans diameter är
12-14 cm. Blommar i juli - september.
' Serebryany
Rikblommig. Ursprung:
Rutsyok' x blandat pollen. 1982.
' Pohjanael (bi ld 4). Ljust lavendelblå
blomma med ett rött streck på kronbladen
(sepalerna). Ståndarknapparna är purpurfårgade. Plantan b1ir ca 1,5 m hög. Blommans diameter är 15 cm. Rikblommi g.
Blommar i juli - september. Ursprung:
' Erne tMarkham' xblandatpollen.1981.
' Romantika '. Mycket mörkvioletta
blommor. Ståndarknapparna är gröngu1a.
Plantan blir ca 2 m hög. B lommans diameter är 13 cm. Rikblommig. Blommar från
början av juli - eptember. Ursprung:
' Devyatyi al ' x blandat pollen. 1983.
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Kärhöjä parvekkeella
Johanna Salonius

Salonius, J. 1997 : Kärhöjä parvekkeella. (Clemati grown on a balcony.) - Sorbifoli a
28(4): 162-163. ISSN 0359-3568
As we ll as in the open garden, clematis can be grown in containers on bakonies etc. It
is important that the soil used has the right components. It should consist of peat,
gravel and clay to wi-Jich compost or a natural fertilizer has been added. Clemaris make
excellent plants for container growing provided they receive the appropriate care.

Johanna Salonius, Oppibrinken 5 F, 02210 Esbo.

Kauniit ja monimuotoiset kärhöt (Clematis) soveltuvat käytettäviksi monin paikoin puutarhassa. Niitä voi istuttaa aidan
viereen kiipeämään, pergolaa koristamaan, maanpeitekasveiksi tai kiipeilemään isoihin pensaisiin ja puiden rungoille. Tässä artikkelissa keski tytään kärhöjen
kasvattamiseen astiassa.
Parvekkeella kärhöjä on mahdollista
kasvattaa onnistuneesti, kunhan muistaa
huolehtia muutamista tärkeistä taimien
menestystä säätelevästä tekijästä. lsokukkaiset lajikkeet menestyvät yleensä aurinkoisilla paikoilla ja pienikukkaiset puolivarjossa ja jopa varjossa. lstutusastian tulisi olla kivitavaraa, poltettua savea, puuta
tai kierrätyspaperista valmistettua kuitumateriaalia. Saviruukkuja käytettäessä tulee huomioida se, että kasvualusta kuivahtaa suhteellisen nopeasti verrattuna useimpiin muihin ruukkuvaihtoehtoihin. Lisäksi
astia saattaa halkeilla talvella. Muoviruukku ei sellaisenaan ole suositeltava monestakaan syystä. Ohutseinäisenä se saa aikaan juuriston liiallisen lämpiärnisen. Lisäksi u eimrnat muoviruukut ovat melko
ikävän näköisiä. Muoviruukku kelpaa kuitenkin käytettäväksi suojaruukun kera.
Astian tulisi olla ainakin 30 cm halkaisijaltaan ja 45 cm syvyydeltään. Edellä
mainittuja mittoja suuremmissa astioissa

voi kas attaajopa useampia kärhöj ä, kunhan ne kukkien värien puolesta ovat yhteensopivia (mikäli kukinta-aika on suunnilleen sama - muutenhan sillä ei ole
merkitystä). A tian pohjan tulee olla rei'itetty, jotta liika esi pääsee poistumaan.
Paras ka ualu ta eo kärhöille sisältää
yhtä paljon tur etta, soraa sekä savea, joka
on lannoitettu kompo timullalta tai luonnonlannalla. Siihen oi mielu usti lisätä
myös luujauhetta. Mikäli kasvualustaseoksen tekeminen tuntuu hankalalta, kannattaa valita jokin valmis kosteutta pidättele ä, mutta ilti vettä läpäisevä run asravinteinen kasvualu ta. Monet almiit kasvualustat sisältävät liikaa hienojakaista
turvetta ja liian ähän a ea. Asia voidaan
korjata lisäämällä seokseen vähän karkeaa
turvetta ja Ieea oraa. Taimen i tutu yvyys on opiva, kun paakun pinta on n. 10
cm astian yläreunan alapuolella. Hyvä
ka telu varmistaa kas uunlähdön.
Kasvukauden aikana lannoitetaan nestemäisellä lannoitteella. Lannoitu typpipitoi ella lannoitteella tulee lopettaa elosyy kuun aihtee a, illä muuten ka vi ei
siirry tal ilepoon.
·
Kun kärhö itten alkaa ka vaa ja viihtyä
astiassaan e on yytä tukea. Tuentaan voi
käyttää taimimyymälöi tä aatavia erilaisia tukia mutta ellai en oi myö raken-
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Ku va 1. Bambukepit sidotaan
toisiinsa niinen
avulla . äi n saadaan helposti
kärhöille sopiva
tuki säleikkö. Piirros Johanna
Salonius.
Fig. 1. Bamboo
sticks can be used
for giving support
to clematis. Drawing Johan na
Salonius.

taa itse. Helpoin tapa on laittaa neljä bambukeppiä pystyyn tasaisin välein lähelle
ruukun sisäreunaa. Sitten kepit sidotaan
yhteen pyramid in muotoon. Yksinkertaisen ja kori steellisen tuen saa bambukepeistä myös sitomalla ne toisiinsa säleiköksi niinen avulla (kuva 1). Kuorituista,
tuoreista pajun oksista on myös helppo
valmistaa taivuttelemaila ja sitomalla koristeellisen näköinen tuki. Kesäkauden aikana kärhöjä voi välillä vähän joutua ohjailemaan , jotta ne voivat paremmin kiivetä tukeansa pitkin.
Kasvukauden jälkeen taimi siistitään
poistamalla kuolleet lehdet ja oksat. Hoitoleikkaus tehdään kuten maahan istutetuille kärhöille. Taimen talvisäilytyksen
suhteen tulee huomioida sopivan kosteuden merkitys. Mikäli paakku on liian märkä, vaarana on juurien mätäneminen. Jos
taimi talvetetaan ulkona, se kannattaa siirtää seinustalle. Siellä se saattaa saada edes
hiukan lämpöä juuristolleen ja se voidaan
helposti suojata esim. käyttämällä sanomalehtiä. Lopuksi taimi peitetään muovilla, jottei se kastuisi ja jäätyisi. Jos kärhö
talvetetaan sisällä esim. viileässä autotallissa on tärkeää pitää huoli siitä, ettei taimi pääse kuivumaan . Vähäinen kastelu
silloin tällöin auttaa asiaa.

Kuva 2. Jal okärhölajike 'Vill e de Lyon ' on suosituimpia kärhöjämme. Sitä kannattaa kokeilla parvekkeellakin.- Valokuva Pentti Alanko.
Fig. 2. Theold cultivar (Clematis Jackmanii hybr. )
' Ville de Lyon' can be grown on a balcony.- Photograph Pentti Alanko.

Keväällä kärhöt leikataan alas ylimmän
elävän si lmuparin yläpuolelta. Pienikukkaiset vaativat vähemmän leikkausta kuin
suurikukkaiset. Ylin multakerros vaihdetaan uuteen , runsasravinteiseen seokseen.
Kasvukauden alettua taimi tarvitsee vettä
ja ra inneliuosta säännöllisesti, aivan kuten huoneka vitkin. Muutaman vuoden
kuluttua on kasvualustan vaihdon ja isompaan astiaan istuttamisen aika.
Kirjallisuutta
Fri, B. 1996: Pienikukalliset kärhöt.- Kotipuutarha
56(6):4~3 .

Evi on, R.J. 1991: Making the most of Clematis. 112 s. Burall Floraprim Ltd, Wisbech, Camps.
Joutsenlahti-Lankinen, A. 1996: Kärhöt kiipeilemään. - Kotipuutarha 56(6):43.
Lindmark, J. , 1996: Godbitar i kruka.- Allt om trädgård, nr. 4/96:48-5 1.
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Kansainvälistä kärhöyhteistyötä
Veijo Miettinen

Miettinen V. 1997: Kan ai nvä li tä kärhöyhteistyötä. (lntemational cooperation on
C lematis.)- Sorbi fo li a 28(4): 164- 166. !SS 0359-3568
The lnternati ona l Clematis Society was founded in 1984. The ociery has over 150
members in 19 countries. The main task of the society is to act a an information Forum
for members, who are breeders, propagators or gardener ha ving clematis as their
hobby. The members gather at annual meeting . In addition to admini trative matters
the members participate in Ieeture , discu ion and excursions. The meeting held on
11 - 17 Jul y, 1996, in Cambridge, K is pre ented.
Veijo Miettinen, KaTasuonTie 1/, 00680 Helsinki.

Clematis texensis ja siperiankärhö (C. sibirica) ovat kärhöharrastajil le tuttuj a
luon nonkärhöj ä lännestä ja idä tä. Lännestä ja idästä, 19 maasta ovat myös Kanainväli en kärhöseuran (International
Clematis Society) noin 150 j äsentä. Mukana on niin tavall isia kärhöharrastajia kuin
jalo taj ia ja kasvattajiakin. Seuran j ä eninä on myös alan kansallisia seuroja ja kansalli sia ryhmiä. Seura perustettiin vuonna
1984 englanti laisen Ray mond Evisonin
aloitteesta ja rekisteröitiin vuonna 1989.
Sen tärkeimpi ä toimintamuotoj a ovat vuosikokoukset retkei1yineen, vuos ikirj a ja
siemenvälity .
elj äs vuosikokous pidettiin vuonna
1995 Stuttgartin lähellä. Vuonna 1996 kokoonnuttiin heinäkuussa Englannin Cambridgeen. Vuosikokouksessa uudek i puheenjohtajak i valittiin englantilainen kärhötarhuri Malcolm Ovi att-Ham ruot alaien Werner Stat nyn jälkeen. Werner onnistui toimikaudell aan eheyttämään välil lä liitok i aan natisseen seuran ja no tamaan en jä en määrän ja al ueelli sen kattavuuden uudelleen kansainväli en seuran
tasolle.
Vuosikokouse itelrnis ä Michael Warren, Englannin puutarbakuvauk en eturi-

vin taitajia, kertoi kärhöjen ja muiden koRuuth
valokuvauk esta.
ristekasvien
Gooch, kärhötarhuri ja va tikään ilmestyneen kirjan - "Clemati , the Complete
Guide" - kirjoittaja, kertoi kärhöjen käytöstä kori tetarhas a. John Maskelyne kertoi uusien kärhölajikkeiden iralli e ta
te tauk e ta. Kolme uotta ke tä iin kokei iin oi kuka tahan a jalo taja lähettää
uusia lajikkeitaan . Kokeneita arvo telijoita on u ei ta ja he käy ät tutu ruma a ka veihin joka vuo i. Saadak een kan ainväli e n hy äk ynnän tulee lajikkeen aada
ar o tea teikon mukai et pi teet mm. kude tä ja ke to ta ekä
kinnan näyttä
ka vin taudin- ja k 1mänke tä yyde tä.
Vuo ikokouk en jälkeen tutu tuimme
Cambridgen collegeiden puutarhoihin ja
yliopi ton ka itieteelli een puutarhaan.
Cambridge ä on kaikkiaan 36 collegea
joi a opi kelijat a u atja uoritta at o an
tutkinnoi taan. Jokai e a college a on
myö puutarha ja uurimmi a laaja pui to. Seinämillä ja muureilla kiipeili ät villiiinit muratit ja erilai et kärhöt.
Ka itieteelli en puutarhan mielenkiintoi in ryhmä oli Ii 0 metriä pitkä kronologinen penkki. Siihen oli yli 500 vuoden
aikajänteellä i tutettu h öty- ja kori teka -
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vej a siinä järjestyksessä, kuin kunkin kasvin viljely oli aloitettu taikka kasvi oli löydetty tai tuotu Eurooppaan ensi kerran.
Ennen vuotta 1550 viljeltyjä kasveja olivat mm . kehäkukka, palavarakkaus j a
mantelipuu. 1600-lukulaisia olivat mm.
tomaatti ja maa-artisokka. Uusimpina tulokkaina penkissä kasvoivat mm . kei sarinheisij a himalaj antyräkki. Puutarhan mielenkiintoisimpia puita olivatjuuri kukkiva
tulppaanipuu ja koristeellisten hedelmystöjen peittämä hum alapyökki.
Retkipäiviä oli kolme. Yksi retkipäivistä kului lähell ä Lontoota, Kuninkaalli sen
puutarhaseuran järjestämässä Hampton
Court Flower Show -näyttelyssä saman ni mi sen linnan laajassa pui stossa. Näyttelys ä olj runsaa ti mielenkiintoista nähtävää ekä isois a teltoi ssa että ulko-osa toilla. Kärhöt oli vat näyttävästi e illä Britannian kärhöseuran ja maan suurimpiin
kuulu van tarhurin Valleyn osastoilla.
äyttelykärhöj en hyötö oli aloitettu jo
varhain keväällä. e kiipeilivät monimetri sinä, täydessä kukassa korkeissa holvikaaripaviljongeiksi rakennetuill a osastoilla. äyttävimpi ä lajikkeita olivat mm. sini set ' Multiblue', ' Haku Oogan' ja 'Countess of Lovelace ' . Väkeä näyttelyssä vaan
ehkä o li si saan ut olla vähemmän. Vaikka
vierailupäivänämme näyttelyyn oli myyty
lippuj a vai n seuran j äsenill e, oli alueelle
saapunut runsaasti yli 100 000 kävijää.
Kaikkialla näyttelyalueilla oli tungosta ja
muutoi n vapaat alueet oli vat täy nnään piknik ill e asettautuneita englantil aisia puutarhaharrastaj ia.
Toinen retkipäivä vietettii n yks ityi issä
kotipuutarhois a. ii ssä kaikis a oli englantil aiseen tapaan myös eril ai ia kärhöjä,
joko yk ittäin tiilimuuri a kiipeämässä,
maa npeiteka veina tai muiden kasvien
seura a. Thompsonin perheen puutarha ei
yyttä ollut vi ime vuonna Dai ly Mail -lehden järjestämän puutarhakilpailun loppukilpai lu a. Suurikukkaiset kärhöt olivat
vielä kuka sa, mutta pienikukkaisten kärhöjen hopealta ja pronssilta hohtavat hedelmykset verho ivat tiilimuurit näyttä-
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viksi yksityiskohdiksi. Piharakennus oli
rakennettu aamiaismajoitustiloiksi. Englanni ssa on järjestö, jonka luettelosta voi
valita vaikkapajoka yöksi uuden maj apaikan komean puutarhan keskeltä.
Ticknerin perheen puutarhassa oli tilaa
niin kasveille kuin kävijöillekin. Puutarha
muuttui sisäänkäynnin muotopuutarhasta
vähitelle n suurten puiden varjostamaan
metsäpuutarhaan, jossa valtakasveina olivat erilaiset pen saat ja maanpeitekasvit.
Pierukukkaiset kärhöt mm. idänkärhön (C.
orientalis) lajike ' Orange Peel' kiipeili vät
vapaasti puissa monen metri n korkeuteen .
Harvoin on pienessä puutarhassa niin
paljon erilaisia kasveja kuin herra Hartin
puutarhassa. Vaikutelma ei kuitenkaan ollut sekava. Matalat aidat, penkit ja pikku

Ku a 1. Werner Statsny tutu stuttaa pi stoka liäyksen aloihin. - Valoku vat Veij o Miettinen,
1996.
Fig. 1. Werner Statsny tell s how to make cutting of
clemati . - Photograph Veijo Miettinen.
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patsaat jakoivat tilaa. Lisäksi puutarhaa
ympäröivät tiilimuurit ja talon seinä ka vipeitteineen lisäsivät puutarhan pinta-alaa
ylöspäin kymmenillä neliöillä. Violettikukkainen C. x aromatica kukki parhaillaan ja levitti tuoksuaan koko puutarhaan.
Kolmantena retkipäivänä ajoimme jo
edellä mainitun Ruuth Goochsin ja hänen
miehen ä Jonin kärhöviljelmälle. He lisäävät noin 50 erilaista suurikukkai ta lajiketta. Kaikki lajikkeet olivat esillä nimen
aakkosjärje tyksen mukaisesti istutettuina, komeasti kukkivina erillisessä muovikatok es a. Tutustuimme myö kärhöjen
pistokaskasvatukseen (Kuva 1) ja taimien
pakkaukseen postitse
toimitettaviksi
(Kuva 2). Heidän erillisessä kotipuutarhassaan kukkivatjuuri lähes kaikki heidän
tuotannossaan olevat kärhöt, mm . ' Star of
India', ' Veno a Violacea' ja 'Xerxes'.
Iltapäivällä vierailimme vielä Britannian tuotteliaimpiin puutarhakirjailijoihin
kuuluvan Alan Blooms'in perheen tairnitarhalla ja kuuluisassa Dell Garden -puutarhas a, jo a noin 4 000 lajia ja lajiketta
on i tutettu väljästi, laajalle nurmikkoalueelle peru tetuille yli 40 aarekkeelle.
Puutarhas a olisi riittänyt tutkittavaa u eaksi päiväksi.
Kärhörun autta riitti vielä yhteen tilaisuuteen. Uu i puheenjohtaj a M. Ovi attHam oli järjestänyt puutarhaansa Cambrigden lähelle iltatilai uuden notku ine
salaattipöytineen ja viineineen. Tilai uuteen o alli tui myös Viron Kärhö euran
jä eniä, jotka yhdessä Viron Ruu u euralaisten kanssa olivat samaan aikaan parin
viikon bu iretkellä Englannis a ja Sakassa.
Tärkeä yhtei työn ja tiedonvälityk en
muoto euras a on myös vuo ikirja. Vuoien 1995/96 julkaisu sisältää mm. kirjoituk en vuoden 1995 tapaami e ta Sak a a. Japani lai et tarhurit esittelevät uuden
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Ku a 2. Kärhöjä pakataan lähetenäväk i ympäri
Eurooppaa.
Fig. 2. Clemati are packed 10 be ent abroad.

pi toka Ii ä ta an jolla aadaan aikaiempaa terveempiä ja pitkäikäi empiä
taimia. uo ikirja a e itellään myö uuia kärhölajikkeita.
Kaiken kaikkiaan euran toimintaan
o alli tuminen on ollut antoi aa. Mukaan
opii muitakin uomalai ia - jä eniä
Suome ta on tätä nyk ä ain kak i. Tämän
vuoden vuo ikokou retkeilyineen on pidetty toukokuu aJapani a Tokion lähetty i!Jä Kioto aja agoya a.

167

SORBIFOLIA 28(4) 1997

Siperiankärhö luonnonkasvina Suomessa
Veijo Miettinen

Miettinen V. 1997: Siperiankärhö luonnonkasvina Suomessa. (C lematis sibirica, a
Finnish native liane.)- Sorbi folia 28(4): 167-168. ISS 0359-3568
The co ntinuous di stributi on area of Clemaris sibirica extends from Siberia westwards
to the eastern border of Fennoscandia. From this main area it has apparently spread
with the help of ai r currents carryi ng their ai ry seed formations to three places in Finland and to one area in orway. The third place in Finland, found in 1981 in Nurmes,
Northern Kareli a is presented.

Veijo Miellin en, Korasuonrie 11, 00680 Helsinki.

Siperiankärhö (Clematis sibirica) on Suomen ainoa luontainen puu vartinen köynnöskasvi. Se on läheinen sukulainen Keski-Euroopan vuoristoissa kasvavalle alppikärhölle ( C. alpina). Siperiankärhön levinneisyysalueen läntinen osa ulottuu yhtenäi senä Kruj alassa Äänisjärven ympäri stöön. Idässä, Siperiassa se kasvaa sopivilla ka vupaikoill a yleisenä maanpeitekasvina ja puissa kii peillen.
Suomessa siperiankärhö on kasvanut jo
pitkään tunnettuina esiintyminä Tervo lan
Peurassa ja Lapväärtin Pyhävuorell a.
Ruotsista siperiankärhön kasvupaikkoja ei
ole löydetty. Etelä-Norjassa tämä kär:hö
kasvaa muutamina erillisinä esiintyminä
Gu llbransdaleni ssa. Suomessa lajin kolmas kasv upaikka löydettiin Nurmeksen
Jokikyl ästä vuonna 1981 (Ylim artimo
1982). Seuraava kuvaus peru stuu käy ntiini tällä ka vupaikalla heinäkuussa 1996
(Ku va 1).
Useat kymmenet kärhöyksilöt viihtyvät
noin nelj än aarin alalla joko maassa suikerrellen tai pui s a kiipeillen jyrkässä,
lehtomai e a, kuu ivaltaisessa harjurinteessä, jota on laidunnettu ·aivan viime
vuosii n a ti. Oppaani ti lani äntä Otto Pitkänen kertoi paikan hi storiasta ja luonnonoloista.

Ku va 1. Siperi ankärhö ki ipeilee kuusissa urmek en kasvupaikallaan. Valokuva Veijo
iertinen , 1996.
Fig. 1. One of Lhe few nati ve Joealitie of C/emaris
sibirica in Finland is in urmes, orthern Karelia.
- Photograph eijo Miettinen.
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Tila on tullut heidän omistukseensa
1950-luvulla, ja Hilkka-emäntä löysi kasvin , josta edellisillä omistajilla ei ollut mitään tietoa. Hän on aikaisemmin yrittänyt
siirtää näitä kauniita valkokukkaisia kärhöjä taimina lähemmäs taloa puutarhaan,
mutta siirrot eivät ole onnistuneet. Nyt
kärhölehto on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
Kärhöille luovat viihtyisän pienilmaston paitsi lämmin etelärinne puineen myös
harjujyrkänteen alapuolineo lähteikkö.
Lähteiköstä purkautuu kesät ta! vet noin +4
asteista vettä kymmenien litrojen minuuttivauhdilla. Lähteikkö ei jäähdy talvella.
Tämä siperiankärhökasvusto näyttää
pysyvän elinvoimaisena ja lisääntyvän
myös siemenistä. Aikaisemmin laidunta-

minen on saattanut edistää siementaimien
syntymistä. Kasvuston seuralaislajit ovat
myös tyypillisiä lehtoka veja, kuten mustakonnanmarj a (Actaea spicata), udenmarja (Paris quadrifolia) , tesma (Milium
effusum) j a metsätähtimö (Stellaria longifolia).
Siperiankärhön yhtenäisen alueen ulkopuoliset kasvustot Suomessa ja orjassa
vaikuttavat melko nuorilta. iiden on arveltu syntyneen ilmavirtojen kuljettamista
kärhön siemenhahtu vista.
IGrjallisuutta
Ylimartimo, A. 1982: Siperianmetsäköynnösesiintymä urmekse sa (PK). - Luonnon Tutkija
86:94.

***
Siperiankärhö Altailta
Seija Lehtinen

Lehtinen S. 1997: Siperiankärhö Altailta. (Clematis ibirica from the Altai Mountains.) - Sorbifo li a 28(4): 168-170. !SS 0359-3568
Seeds of Clematis sibirica were brought from the Altai Mountain in the autum of
1992. These seeds of Siberian origin germinated \ eli. The plant were at their best for
planting during the summer 1995.

Seija Lehtinen, Hämeen ammatti-instifllurti, 1461 0 Lepaa.

Siperiankärhö (Clematis sibirica) on Suomessa rauhoitettu kasvi. Sitä on löydetty
kolmesta paikasta: Lappväärtistä, Tervola ta ja Nurmek e ta. Taimimyymälöi tä
sitä on ollut saatavissa viime vuosina - todennäköisimmin taimet ovat olleet Virosta peräisin.
Eräs uusimpia kantoj a on Altailta,jonka
toin matkatuliaisina syksy llä 1992. Tuo\-

Join tarjoutui tilai uu liittyä virolai - uomalai een melontaryhmään , joka matkasi
Katun-joelle. Katun on Jäämereen Ia kean Ob-joen ivujoki.
Elokuu a 1992 Ien imrne o o ibir kiin ja jatkoimme ieltä etelään Katun-joen \arvoille lähelle Mongolian rajaa, jo ta
melonta alkoi. Retken loppupuolella py tytimme leirin Katun- ja Argut-jokien haa-
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raan (kuva 1). Matkaa oli määrä jatkaa
va ta seuraavana iltapäivänä joten aamu
oli aikaa vaellella Argut joen rantaa ylävirtaan. Loivasti kohoavalla rinteellä ka voi si perianhernepensasta ilmänkantamattoniin. Takaisin palatessani vähän
ylempää reittiä, huomasin rantapensaikossa kärhön siemenhaituvallisia hedelmyksiä. Siitä riipaisin muutaman taskuun.
Tarkoitus oli kylvää retkeltä kerätyt siemenet syksyllä avomaalle. iin teinkin
vaikka olosuhteet muodostuivat aika poikkeuk ellisik i. Juuri kylvöviikonlopulla
satoi ensilumen Ke ki-Suomeen ja kylväes ä tuli lunta koko ajan lisää (kuva 2).
Kylvö onnistui kuitenkin hyvin kun lapioi
lunta ensin poi , sillä maa lumen alla oli
ulaa. Koska siemeneriä oli useita, tulivat

Kuva 1. Siperiankärhön siementen keruupaikka
(merkitty tähdellä) Altailla.
Fig. 1. Collecting ite of Clematis sibirica seeds
(indicated with a tar) in the Altai Mountains

Ku va 2. Syy kylvö lumen sekaan
11.10.1992.
Valokuva Sinikka
Jauhiainen.
Fig. 2. Sowing and
nowing on Sunday, October II,
1992. Photograph
Sinikka
Jauhiainen.
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kylvökset tehtyä ajka pienelle alalle ja
aika tiuhaan.
Leinikkika vien (Ranunculaceae) heimon lajeille on kylmäkäsittely tarpeen ja
tulos lienee parempi jos lämpötila kylmäkäsittelyssä on ainakin jonkun ajkaa muutaman asteen ( 5-7) pakkasen puolella.
Siemenet itivät hyvin. Taimia oli aivan
lii an tiheässä ja osa jäj siksi liian hentoina
pois jatkokasvatuksesta. Ruukutusvajheeseen niitä kertyi noin 80 kappaletta. Jatkokasvatus tapahtui Lepaan puutarhaoppilaitoksella (kuva 3). Keväällä 1995 tajmja oli
pieni erä Överbyn Clematis-kokouksessa,
mi stä ne päätyivät muutarrulle alan harrastajille. Alkukesästä 1995 olivat kärhöt parhajmrrul!aan istutettaviksi.

Kuva 3. Miinastiina Tuomikoskella en immäiset
kukkivat siperiankärhöt 8.5 .1 995 . - Valokuva
Seija Lehtinen.
Fig. 3. Miinastiina Tuomikoski with the flfSt flowering Clematis p1ants, May 8, 1995.- Photograph
Seija Lehtinen.

***
Kirjallisuutta
Johnson, M. 1997: Släktet Klematis. - 881 s.
Magnus Johnsons Plantskola AB, Bränningestrandsvägen 63, 15139 Södertälje, Sverige.
ISBN 91-630-5121-4.
Kyllä kärhöharrastajien nyt kelpaa! Harvoin
nimittäin julkaistaan kotimai ella kielellämme
kirjaa, jonka voi sanoa sisältävän kaiken tietämisen arvoisen esiteltävänä olevasta ka viryhmästä. Kirjan tekijä, ruotsalainen mai emaarkkitehti ja taimistomies Magnus John on,
kertoo saaneensa kipinän k.lematiksiin olle -

aan harjoittelema a ltävalla a tohtori Lembergin yk ityi e ä ka itieteellise ä puutarha a jo a 10 000 ka vin jouko a oli myö
k.lematik ia. Kun John on uonna 1936 aloitti
oman taimitarhan, oli hänellä myö k.lematikia. Pitkän elemän ä aikana keräämän ä tietämyk en hän on nyt koonnut 881 ivui ek i
ma iivi ek i klljak i joka almi tui juuri opiva ti hänen 90- uoti päiväk een 9.2.1997.
Sain oman kappaleeni amalla viikolla, enkä
ole ieläkään lähe kään aanut käytyä läpi tätä
alta aa tietomäärää i ältä ää teo ta.
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Kirja jakaantuu kolmeen osaan, JOISta ensi mmäinen (86 s.) käsittelee klematiksia koskev ia 'yleisiä' as ioita. Kaikkein e nsiksi vastataan kysymykseen ' Miksi klematikset ovat
niin suo ittuja' . Sitte n käydään läpi klematisten hi storia vanhan kirjallisuuden va lossa aina
vuoteen 1860 asti . Tässä lu vussa käydään läpi
monet klematisten kasvattajan kannalta tärkeät
as iat, kuten klematisten li säys, hoito, taudit,
talvisuojaus, leikkaus, istutus, lanno itus jne.,
lyhyesti mutta ytimekkäästi hava innollisten
piirosten avull a. Myös klematisten risteyttäminen neuvotaan ja eikä se vaikuta mitenkään
vaikea lta. Koskahan saadaan ensimmäiset kotimaiset klematisjalosteet?
Toi sessa osassa (3 7 s.) on olleeiliset ja tärkeät kasvitieteelliset asiat klematiksista eli seli tetään klemati sten kasvinosat ja niiden vaihtel ua
kuvien avu lla. Lu vussa esitellään myös kansa in vä liset nimistösäänn öt ja laj ikenimimen
antam ine n sekä lu vu n lop ussa tekijän oma ryhmittely suvu n jakamisesta sektioi hin ja niihin
kuuluvat laj i.
Teoksen kolmas luku on teoksen laaj in,
kaikkiaan 742 sivua. Siinä käydään läpi sektioittai n 323 klematis laj ia muunnoksineen ja laj ikkeineen ( 1800). Lopussa on e rikseen luettelo kaikista kirjallisuudessa mainituista isok ukkaisista Viticel/a-sekt ion laj ikkeista. Hän puolu telee kantaansa ill ä ettei voida tietää mitä
van hoja lajikkeita voi olla vielä jossakin viljelyssä. iitä on viime aikoina tullut uudelleen
markkinoi lle uusilla nimillä illä vanh at nimet
ovat unohtuneet. On myös hyvä mai ni ta kaikki
annetut lajikenimet,jotta uusien lajikkeidenjalostajat eivät käyttäi i jo käytettyjä nimiä. Tekijä toivoo että hänen aikaan aamansa luettelo
innostaisi muitakin tutkimaan vanh oja klemati slajikkeita ja niiden yntyvaiheita. Tärkeimmät lähtökohdat tässä näyttävät olleen vanhat
taimistohinnastot j a puutarhalehtien artikkelit.
Ka veja koskevaan kirjaan kaivataan runa ta kuvi tu ta . Teo onkin run aa ti kuvitettu. Piirro kuvat (n. 100) ovat korkeata oi ia ja
niiden avull a aa hyvä n kuvan tunni stuksen
kannalta tärkei stä yks ity i kohdista. Piirok in
on e itelty myö sektioiden ja lajien levinneisyysalueet. Värikuvin on e itelty 170 lajia ja
lajiketta tek ti sä siinä järjestykses ä kun ne
tulevat tek ti ä esille. Taiteellisestikin korkeata oisia o at tekijän omat akvarellit klematiksi ta. Ku ia tietysti voi i olla enemmänkin ,
mutta niiden puutetta lievittää tieto siitä, mi tä
kirja ta tai hinnastosta vo i löytää niiden kuvan!
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Lopussa on luettelo tärkeimmästä kl ematirkirj alli suudesta, klematikseen liittyv ie n term ien
sanal uettelo neljällä kielellä, laji- ja lajike-,
henkilö- ja as iahakemisto. Kaikki a teksti ssä
mainittuja lukui sia sy non yy minimiä ei löydy
hakemi stosta, mikä voi joskus aiheuttaa ylimääräistä selaamista.
Kirjaa voi lämpimästi suositella kaikille kl ematisfanei lle ja sellaisiksi aikovi lle. Klem atiksiin on helppo 'sortua'. Kuten kirj an esipuheen
kirjoittaja professori Sven-Ingar Andersson sanooki n: "En klematis verkar genon sin omedelbar skönhet" (' Kl e matis tenhoaa suoraan välittömän kauneutensa avull a'). Klematisten suosio on meilläkin nousussa ja uskon tämän kirjan auttavan harra tajia aivan oleellisella tavalla. Ki ijaan kun on kerätty tärkein tähän mennessä julkaistu tieto klematiksista. Kirj a mahdollisesti käännetään myös englanniksi mutta
siihen voi mennä 'jonkin aikaa'.
Kirj aa aa ennalta tilaamalla Kl emati s-kerhon kokouksista ja kirjan tekijän edustaja lla
osoitteesta Göran Joh nson, Octerra Oy,
Månsträlen 10 A 38, 02210 Esbo. Hinta on
FIM 475 + posti tuskulut.- Pentti Alanko.

172

SORBIFOLIA 28(4) 1997

Suomessa julkaistu klematiskirjallisuus
Pentti Alanko

Ala nko, P . 1997: Suomessa julkai stu klematiskirjalli su us. (The Clematis literature
pub lished in Finland.)- Sorbifolia 28(4): 172-174. lSS 0359-3568
The interest in Clematis in Finland has increased in recent year . The Finni h Dendrolog ical Society has fo unded Spec ial Clematis Club, and the range of clematis varieties
in garden centres has widened. Therefore it may be of intere t to know w hat ha been
written about Clematis in Finland or by Finnish author abroad.

Pentti Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki.

Alanko, P. 1973 : Clematis, kärhö, klem atis (metsäköynnös). Teoksessa: Lempiäi nen, L. & Alanko,
P. , Kauni s puutarha 4: 142- 143. Kirjayhtymä,
Helsinki.
· - 1988: Viherpuita ja pensaita 68: Kiin ankärhö
(Clematis tangutica). Puutarha-Uu ti et 40(20):
647.
- 1988: Kl ematis-seura perustettu Ruotsis a. Puutarha-Uutiset 40(49): 1521 .
- 1989: Viherpu ita ja pen ai ta 11 2: Siperiankärhö
(Clemati s si birica). Puutarha-U utiset 40(2):679.
- 1990: Kärhöt (Clematis) - köynnöksistä kauneimmat. Sorbifolia 21(4): 161 - 167.
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- 1994: Köynnöskasveja uudella tavall a. PuutarhaUutiset 47(30): 16.
- 1996: Puut, pensaat, köynnökset ja varvut. Teoksessa: Forslund, R (toim.), Vihertieto. Kauni
koristetarha: 226-306. WSOY , Hei inki .
Alanko, P. & Peltomaa, S. 1997 : Klematik et haluavat kiivetä ja ryömiä. Viherpiha 1997(3):4- 12.
Alanko, P. & Räty, E. 1996: Vilj elykasvien nimi stö.
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Tutkimusmatkalla Kiinassa; Sichuanin puita
ja pensaita
Timo Koponen

Koponen, T. 1997: Tutkimusmatkall a Kiinassa; Sichuanin puita ja pensaita. (An
excursion in China; trees and shrubs from Sichuan.) - Sorbifo1ia 28(4): 175-192.
TSS N 0359-3568
The Chinese - Tibetan frontier, the Hengduan Mts., is one of the richest sources of ornamental and garden plants cultivated in Europe and orth America. Many plant hunters visited these area at the end of 19th and in the beginning of 20th centuries. The
Sungpan area in northwest Sichuan was fir t visited by G. . Potanin and it was one of
E. H. Wil on's mo t rewarding hunting grounds which he re visited many tim es. Harry
Smith de cribed Mt. Hsioeh-pao-ting near Sungpan as a "botani st's paradi se". A similarly ri ch area is the Land of the Tebbu in the Gan u Provi nce north of Sungpan ,
where R. C. Ching and J. F. C. Rock collected. On the basis of the climatic similarity
of western Russia and these Chinese mountains, the early Finnish dendrologist, A. K.
Cajander, predicted that woody plants from these area might well be hardy in Finland; a total of 27 woody species originating from the Central Chinese mountainous
area have been cu lti vated in Finland.
ln 1991 , the author made a bryological exploration of areas north and northeast of
Sungpan. Attention was paid to major tree specie , and the vertica l zonation of the
vegetati on. The lower limit of the orohemiboreal zone (= upper limit of the cool temperate zone) eem to be at 2 500 m. ln addi ti on to bryophyte and lichen specimens, ca.
20 lots of eed were collected. Fifteen woody plant pecies and one herb have been
raised from these seeds and grown uccesfully outdoors for five years in the S otanicaJ
Garden of theUniversity of Helsinki.

Timo Koponen, Kasvitieteellinen puutarha, PL 44, 00014 Helsingin yliopisto.

Chengdun ta anko on iso kattilamainen
laakso, jota korkeat vuoristot aartavat
kaikilla uunnilla. Idä sä ja etelä sä kohoavat Himalajan vuoriston rinteet äkkijyrkä ti 4 000 m korkeuk iin ta ango ta
joka on vain 500 m korkeudella. K.ijnalaiset kutsu at näitä vuoria raj av uorik i,
Hengduan Mt . Laak on eteläo a a on
kiinalai ten pyhä vuori Emei (tai Omei )
Shan joka oli yksi Dendrologian Seuran
vuoden 1980 retkeilyn kohtei ta (Karhu
1980). Pohjoi e sa ovat T inglin-vuori to
ja Min-vuori to, jonka korkein hujppu ,
H ioeh-pao- ting, on 6 100 m korkea. Itään

Chengdun ta angosta on matalampia,
2 000 m korkeuteen yltäviä vuoriketjuja.
Pinnanmuodoi ta ja ijainnista johtuen
Chengdun tasangon ilma to on ympäri tö tä täy in poikkeva; tämä näkyy hauska ti amanke ki inä ympyröinä ilmastoparametrejä kuvaavilla kartoilla. Taivas
on lähe aina pilvessä ja umuja esiintyy
70 pa1 ana vuode a. Lämpötila on
tasainen eikä pakka ia ole lajnk.aan,
vaikka ne o at ta alJj ia lämmjntemperaatti en eli meridionaali en vyöhykkeen
mui a o i a. Alueella ataa vähemmän
kuin ympäröi illä uorilla, mutta maan-
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Kuva 1. Luoteis-S ichuan j a Etelä-Gansu. Teksti ssä mainittujen tutkimu matkailijoiden matkareiti t
Sungpaniinj a Sungpanista. 1. E. H. Wil son ( 1903, 1904, 1908, 1910). 2. E. H. Wil on, H. Smith ( 1923)
ja T . Koponen ( 199 1). 3. H. Smith ja T . Koponen. 4. T . Koponen . 5 . H. Smith. 6. G . . Po tan in (1885). J.
Rock tuli Sungpan iin ( 1927) Tebbu-maasta samaa karavaani tietä, jota Potanin käytt.i .
Fig. 1. Map of no nh wes tern Sic hu an and South Gansu. The route taken by the explorer mentioned in
the text to and From Sungpan. 1. E . H. Wil son ( 1903, 1904, 190 , 1910). 2. E. H. Wilson, H. Smith
( 1923) and T. Koponen (1991 ). 3. H. Smith and T . Koponen . 4. T . Koponen. 5. H. Smith. 6. G. . Potanin ( 1885). J. Rock trave lled to Sungpan ( 1927) From the Land of the Tebbu by the ame route used
by Potanin.

viljelyn jatkuvuus turvattiin jo 2 000
vuotta sitten pakottamalla Min-joen ve i
kastelukanaviin , jotka laakson alareunassa
taa yhdi tettiin ennen joen Ia kua Jangt-

een (Ku a 1). Ka telujäije telmä on taannut aurauden alueelle, jo a on pitkään
aJEnnut rauhallinen kau i.
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Hengduan vuoret ovat kasvistoltaan
yk i maailman lajirikkaimmi ta alueista.
Täm ä johtuu paitsi geologise tahi tori a ta myös erittäin vaihtelevista ilma to-oloista. Koko Himalajahan syntyi n. 40 miljoonaa vuotta sitten, kun Inti an mannerlaatta tunkeutui Lauraasian laatan alle.
Suhteelli en lyhyessä ajassa syntyi kasveille uu ia biotooppej a, j a tämä j ohti nopeaan lajiutumi een. Viimei injääkausi ei
iell ä, kuten ei Pohj oi -Amerika akaan,
ollut ka veille katastrofi päin va toin kuin
Euroopa a, mi ä Alpit ulki at ka ien
pakotiet etelään . Kiinan ja Kaakkoi -Aa ian ka vi tot ovatkin läheistä ukua itäi en
eikka
Pohjoi -Amerikan ka vistolle joka huomattiin heti, kun ka viti etei lij ät
aivat näytteitä Kiin a ta j a Japani ta maiden manner ulke muksen loputtua 1800luvun puoli välis ä. He ngduan vuorten il mastoa äätelee kaksi tekijää: Inti an mereltä aapuvat matalapai neet ja Siperian
kylmät ilmamassat Himal ajan etelärinteet
pidättävät uurimman osan lounai pa aatin ko teude ta, mutta samall a pakotta at
ilmamas at korkeuksiin. Kun tämä lämmin ilmama sa kohtaa Siperian jäätävän
kylmyyden , iitä irtoavat viimeisetkin pisarat. Vuorten etelärinteet saavat paikoitellen run aasti adetta, kun taas pohj oi rinteet j a varsinkin laak ot ovat kuivempia. Sateen epäta ainen jakautuminen li ää ka vie n biotooppeja. Hengduan vuorilta o at kotoi in monet Euroopa sa ja
Pohjoi -Amerika a vi ljellyt kori te- ja
hyötyka vit.
Dendrologian Seuran vuoden 199 1 Japanin matkan (Mäkynen 199 1) päätyttyä
jäin Kiinaan. Suomalainen matka eurani
vaihtui kiin alai een: Kiinan tiedeakatemian ammalherbaarion profe sori t Wu PanCheng j a Luo Ji an-Xin olivat järje täneet
tutkimu matkan Sichuaniin. Retki oli kaikin puolin on ni stunut; se oli myö jännittä ä ko ka e n koko ai kana tiennyt mi ä
oli n. Kiinalai ill a kollegoillani ei ollut vähäi intäkään karttaa! Myöhemmin vertain Wi lsonin ( 1913) matkakirjoi s aan julkai emia ku ia ottamiini dioihin , jolloin

palj astui että toinen pääkohteemme Sungpan (Songpan, Sung-P ' an) oli näytellyt
merkittävää o aa ka vien metsästäjien
kulta-aikana.
Kapteeni W. J. Gill oli ensimmäinen
länsi maalainen, joka jo vuonna 1877 kävi
Sungpanissa; hän ei kuitenkaan kerännyt
ka veja (Bretschneider 1898, Wil son
19 13) . G. . Potaninin , E. H. Wil sonin ,
Harry Smithin ja oma matkareittini
Sichuani a ovat kartalla kuvassa 1.
G . N. Potanin
Venäläisen G. . Potaninin (1835-1920)
nuoruu SUJUI onnettorni a merkei sä.
Hänen isän ä oli kasakkakapteeni,ja Potanin sai koulutuk en a Om kin otakoulussa. Hän pyrki Pietarii n opi kelemaan,
mutta 186 1 Pi etarin yli opi sto suljettiin ·
opiskelij alevottomuuk ien vuoksi, ja Potaninin ei auttanut muu kuin palata Siperiaan . Siellä hän joutui tekemi iin kapinallien joukkion kan a joka uunnitteli itsenäi en valtion peru tami ta Siperiaan, ja
lopulta päätyi joukkion johtajaksi . Seikkailu ei hänet otaoikeuteen, häneltä riistettiin kaikki oikeudet ja hänet karkoitettiin Suomenlinnaan pakkotyöhön ( 18661872). Kak i vuotta hän vietti ikol ki a
Vologdan ku ernementi ä epä iltynä " uudi a ukkaana kunnes tsaari armahti hänet uonna 1874. Onnek i armahti , sillä
Potanini ta tuli merkittävä tutkimu matkailija . Hän teki kaikkiaan neljä pitkää tutkimu matkaa Ke ki-Aa iaan. Hänen vaimon a Alexandra ictorovna oli matkoilla mukana auttaen ka vi näytteiden tallentami e a.
Kolmannella matkallaan (1884- 1886)
Potanin tuli Alexandran ja topografi A. 1.
Sca in kan a Sungpaniin pohjoise ta
Gan u ta (Kan u) anpingin kautta Minjoen lat aa euraa aa karavaan itietä. Seurueen nelj ä jäsen , eläi ntieteilijä M. M .
Berezo ki, oli omilla teillään, mutta hän
ietti myöhemmin (1894) Sungpani sa 8
kuukauna ke kittyen etupää ä eläinnäytteider. keräärni een. Potanin tutki Sungpa-
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Ku va 2. Ksern tso-joki (= Siao hon latva) j a Hsioeh-pao-ting-vuori. G. . Potanjnin ( 1893) matkakirj assa julkaistu kuva. E. H. Wilson ( 1913) julkajsi täsmälleen sama ta paikasta otetu n valoku van. Helsingin
yliopiston kirjasto.
Fig. 2. Ri ver Ksern tso (= headwaters or one of the tributarie of Siao ho) and Mt. Hsioeh-pao-ting. Figure published in Potanin ( 1893). E. H. Wilson ( 19 13) published a photograph howi ng exactl y the ame
scenery.

nin itäpuolella olevia ikuisen lumen peittämiä vuoria (= Hsioeh-pao-ting 1. Dongrergo) ja sieltä alkunsa saavaa jokea. Hän
kut ui jokea ja jokilaakson laamatemppeliä nimellä "Ksern tso". Potanin (1893)
kuvasi tarkasti laakson vesiputoukset ja
luonnonlamrnikot ja julkaisi niistä neljä
kuvaa. Kuvista yksi (Kuva 2) näyttää kalkkikuorisen laakson, jonka taustalla kohoaa
Hsioeh-pao-ting-vuoren huippu . Kuvattu
paikka on tä mälleen sama, josta Wilson
( 1913) myöhemmin julkai i valokuvan .
Potanin poistui alueelta seuraamalla Hon
tonjokea (=San shui , Siao ho). Potani n aikoi mennä Sungpaniin vielä neljännellä
matkallaan, mutta Alexandra airastui ja
Potanin joutui palaamaan eteläistä reittiä ;
Alexandra vietiin ruurnisarkussa Mongolian kautta Kiakhtaan haudattavak i.
Brettschneider ( 1898) luetteli tarkasti Potaninin keräämät tieteelle uudet kasvit,
joi ta monia on kerätty Songpanin ympä-

ristöstä. Potaninin matkakirjan ( 1893) toiseen painokseen (1 950) ka vien nirnistö
tarki tettiin .

E. H. Wilson
Englantilainen Erne t H. Wilson ( 18761930) oli kenties merkittävin Län i-Kiinan ka vien tuntija kerääjä ja kotiuttaja.
Wil on tunnettiinkin paremmin lempinimell ään Chine e ' Wil on. Hän teki Kiinaan neljä matkaa - ke toltaan yhteen ä
yksitoi ta uotta. Kahdella en imrnäi ellä
matkalla hänen työnantajan a oli kuului a
Jame eitch & Son taimitarha Chel ea ta, tunnettu myö nimellä 'Royal Exotic
ur ery '. En immäi en matkan ( 1899~
1902) päätehtä ä oli löytää 'nenäliinapuu" (Davidia involucrata Kuva 3), jonka
ran kalainen läbety aarnaaja ja luonnontutkija Pere Da idoli löytänyt . 1869, ja
kerätä en iementä. Wil on onni tui teh-

SORBIFOLIA 28(4) 1997

179
Ku va 3. enäliinapuu (Da vidia
involucrara). Kaksi tai kolme isoa
valkeaa ylälehteä suoj aa kukintoa,
jossa on yk i ainoa emikukka ja
sen ympäri llä lukuisia hedekukkia. Kehälehdet puuttu vat. Leidenin yliopiston kasvitieteellinen
puutarha, 1995 . Valokuvat
Timo Koponen.
Fig. 3. The "flower" (a cymose inflorescence) of the Handkerchief
tree (Davidia involucrata) conists of a central female (usuall y
reduced to a naked ovary with a
ring of aborted stamens) and su rrounded by numerous male flowers, subtented by 2 or 3 very large
white bracts. Botanical Garden,
Leiden University, in 1995.
Photographs Timo Koponen.

tävässään; matkan jännittävät vaiheet on
kuvattu moneen kertaan (Cox 1945 Lyte
1983, Spongberg 1990, Briggs 1992).
Wilsonin toi sen (1 903-1905) matkan toimeksianto oli saman lainen kuin ensimmäi en: nyt piti löytää keltakukkainen valeunikko (Meconopsis integrifolia) ja kerätä sen siementä riittävästi kaupaJii een
levityk een. Matkustettuaan 20 000 km
hän löysi kasvin ja keräsi sen iemenet,
mutta tämä ei kuitenkaan riittänyt hänelle.
Kew Gardenin herbaariossa hän oli nähnyt
toisen, punakukkai sen valeunikkolajin
(Meconopsis punicea) näytteen varustettuna etikettitiedolla: "Potanin, China borealis, Prov. Szechuan Septentrionale,
85". Tämän tiedon peru teella (tosin hän
Varmasti tuns i Bret chneiderin, 1898, kuvauksen Potaninin retke tä) hän lähti jäljittämään kasvupaikkaa . Lyhin tie Sungpaniin , o in jyrkkään kallioon hakattu pahainen polku , kulki Min-joen vartta. Siao
hon latvan ja Sungpanin yhdistävästä o~asta hän löy i molemmat valeunikkolajit
Ja Ii äk i kak i muuta valeunikkolajia.
Bän kerä i Sungpani ta myös havupuunäytteitä; nii tä kuvattiin kolme tieteelle
UUtta kuu ilajia (Picea asperata, P. purpurea ja P. watsoniana). Sungpanin etelä-

puolelta Min-joen laaksosta löytyi vielä
uusi pihtalaji, Abies recurvata. Toisella
retkellään (1 904) Sungpaniin hän käytti
pitempää Siao ho -joen vartta seuraavaa
tietä ja kulki itä siis päinvastaiseen suuntaan kuin Potanin.
Charle Sprague Sargent (1841-1927)
houl'Utteli Wil onin Arnold Arboreturnin
palvelukseen, aluksi tilapäisesti ja lopulta
py yvä ti. Wil on teki kaksi myöhempää
Kiinan matkaansa Arnold Arboretumin
toimek ianno ta. Kolmannen matkan
(1 907-1909) yhtenä päämääränä hänellä
oli kerätä iementä löytärnistään uusista
havupuista. Huonon siemensadon vuoksi
keruu ei onnistunut. Toinenkin epäonni
kohtasi. Hänen keräämän ä tuhannet liljaka vien ipulit tulivat perille mädäntyneinä . Oli ii tehtävä vielä yksi matka
(1910-1911); havupuiden iemenet piti
aada. Wil ooilla oli Ii äk i alainen haave: hän halu i kotiuttaa Min-joen aridista
laak o ta löytämän ä i okokoi en valkokukkai en liljan joka sai myöhemmin nimen Lilium regale, kuningaslilja (ks.
myö Cribb 1993).
Matkakirjassaan Wil on (1913) kuvaa
matkaansa Chengdusta Sungpaniin tarkasti ( ului a olevat asiat minun li äämiäni).
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Ku va 4. H ioeh-pao-tingvuorelta valuvat kalk.kipitoiset vedet muodostavat
arjan lam mikoita, joiden
veden väri pohjan laadusta
ja valon heijastuksesta
johtuen vaihtelee kaikissa
sateenkaaren
väreissä.
11.9. 1991.
Fig. 4. The calcareous waters from Mt. Hsioeh-paoting forrn a eries of natural ponds. The colour of
the pond may take on all
colours of the rainbow, depending of the colour of
the bottom and the quality
of the light.

Hän valitsi kolmannen vähän käytetyn ja
vaikean reitin , joka ku itenkin loppuosaltaan seurasi jo tuttua Siao ho -joen vartta.
Joen latvaosa virtaa ahtaassa laaksossa,
jonka molemmilla puolilla on äkkijyrkkiä
jopa l 000 m korkeita kalkki kallioita. Kasvisto on rikasta, Hippophae salicifolia ja
Sambucus schweriana (= S. schweriniana
= S. chinensis) mainitaan. Ylempänä laakson jyrkillä rinteillä n. 2 500 m korkeudella kasvaa läpipääsemätöntä lehtipuumetsääja en yläpuolella havupuumetsää. Lukuisat havupuusuvut ovat edu tettuina.
Hsioeh-pao-ting-vuorelta valuvat kalkkipitoiset vedet muodostavat sarjan lammikoira (kaikkiaan n. 1 000 lammikkoa, Kuva 4), joiden veden väri pohjan laadusta ja
valon heijastuksestajohtuen vaihtelee kaikissa sateenkaaren väreissä. äiden erikoisten luonnonmuodostumien vuoksi
paikka on tiibettiJäisille pyhä, ja iellä on
kaksi temppeliä, alempi nii stä nimeltään
Wang Lung- su, Lohikäärmeprinssin
temppeli. Kasvisto on rikasta, kuu en, pihdan ja koivun (Betula utilis) Ii äk i on eritai ia muita puita ja pensaita (mm. Berberis sp., Hypericum sp., Juniperus p., Larix potaninii, Lonicera deflexical x, Rhododendron watsonii, Rosa sericea ub p.
omeiensis, kaksi valkomarjaista pihlajalajia, Spiraea sp., Tsuga chinensis). Juuri

täältä hän oli löytänyt tieteelle uudet havupuut (Sargent 1914). yt ekä pihdas a
että kuu e a oli runsaasti käpyjä; molemmat kerättiin ja kotiutettiin.
Wil on ei mainitse, minkä kuusista hän
kerä i ai kerä ikö kaikki. Tämä elviää
myöhemmä täjulkai u ta (Rehder & Wilson 1928), jo a ilmoitetaan Picea watsonianan ole an amaa lajia aikai emmin
ku atun Picea wilsoniin kan a, ja että
Wil on kotiutti ain Picea asperatan ja P.
purpurean Sungpani ta . 1910. Lohikäärmeprin in temppelin luota kerätty pihta
osoittautui eri lajik i kuin aikai emmin
kerätty Abies recurvata ja ku attiin uutena
nimellä Abies fa.xoniana.
Wil on kä i useilla retkillään Sungpanin itäpuoli e a Xue- han - ola a ja
iha teli en run a laji ta ka vi toa. Metänrajan läpuolella aina 5 000 m korkeudelle (orohemiarkti een yöhykkee een!)
ulottuu yhtenäinen pen aikko. Wil on luettelee kolme pen a anger oa (Spiraea
mollifolia, S. a/pina S. myrrilloides) ja
neljä kuu amaa Lonicera hispida L.
chaetocarpa, L. prostrata L. thibetica).
Li äk i iellä ka aa Sibiraea Laevigata,
u eita happomarja- ummarja- pen a mai ia hanhikki- kurjenheme- ja tyrnilajeja ekä pienilehti iä, varpumai ia alppiruu ujaja katajaa. Samalta paikalta hän oli
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Kuva 5. Avointa " preeri aa" n. 3 600 m:n korkeudella Sungpanin länsipuolell a. Vuorten etelärinteillä
suojaisissa paikoissa on
pieniä
kuusimetsiköitä
(luultavasti Picea asperataa). Alueen vedet virtaavat Keltaiseen jokeen .
21.9.1991.
Fig. 5. Open " prairie" at ca
3 600 m W of Sungpan. On
sou th slopes in sheltered
sites small woods , probably of Picea asperata. The
waters of thi s area flow to
the Yellow Ri ver (Huang
ho).

aikaisemmin kotiuttanut punakukkaisen
valeuniken (Meconopsis punicea), ja kolme muuta valeunikkoa, M. henrici, M. integrifolia ja M. racemosa kasvaa näi ssä
pensastoissa. Pensasvyöhykkeen yläpuolella on run sa laji ia niittyj ä. (Täytyy Ii ätä, että tällä paikalla käyde äni olin ihmeissäni; missään en ollut aikaisemmin
enkä myöhemminkään ole, nähnyt niin
runsa lajista pensa ka villisuurta yhtä
korkealla.)
Wi lson ( 19 13) kuvaa Sungpanin kaupunkia, a ukkaita ja elinkeinoja tarkasti .
Se oli tuoll oin tärkeä kauppapaikka, varuskuntakaupunki ja kiinalaisten etuvartio
villejä tiibettiläi iä vastaan. ämä asuvat
vieläkin Sungpanin länsipuolella laajalla
lähes puuttomalla kiinalaisten 'preeriaki" kut umalla ylätasangolla (Kuva 5) harjoittaenjakin- ja lampaanhoitoa. Wilsonin
miele tä kaupunki oli kaikin puolin erinomainen: ilma to korkeasta ij ainni sta
huolimatta lauhkea; erinomaista ruokaa,
lihaa, viljatuotteita ja ihannek ia oli helposti saatavi a; saattoi harrastaa rat a tu ta ja metsästy tä, puhumattakaan ainutlaatui esta ka vi to ta. Jos hänen pitäi i
a ua Län i-Kiina a, hän ei toi oisi mitään parempaa kuin a ua Sungpani sa.
Matkan ra ituksi ta toi utruaan ja täydennettyään varastoja Wil son lähti Min-

joen vartta alaspäin kuningasliljan kasvupaikalle. Kukkivat kasvit merkittiin, ja hänen koulutetut kiinalaiset avustajansa kävivät kasvukauden loputtua kaivamassa
sipulit maasta. Wilsonilla oli matkoillaan
mukanaan kantotuoli, ei ainoastaan kulkuvälineenä vaan myös osoittamassa väestölle että hän oli vähi ntään mandariinin
arvoinen henkilö. Tällä matkalla kantotuolia tar ittiin kipeästi. Wilsonin retkikunta joutui kapealla polulla kivivyöryyn
ja Wilson pel astui täpärästi toinen jalka
vai n katke i kahdesta paika ta. Kameran
jalusta uhratti in Ia toituk een ja hänet
kannettiin Chengduun , mi ssä Ranskan lähetystön lääkäri hoiti häntä. Jalka oli pahasti tulehtunut ja amputaatiota jo harkittiin , mutta kolmen kuukauden kuluttua
Wil on oli taa jalkeilla, toinen jalka to in
py yvästi lyhempänä. Tämä " Iily limp",
kuten hän itse kutsui nilkutustaan, lopetti
hänen retkeil ynsä Länsi- Kiinas a. (Muistanpa it ekin v. 1985 pudonneeni päi stikkaa ala vuorta Yunnani ssa; loukkaantunut kyynärpää kuvattiin röntgeni s ä kuukauden pää tä Beijingis ä ... Antibiootit oli
onneksi kek itty.)
Wil on kirjoitti Kiinan matkoistaan ja
myöhemmi tä Japanin ja Korean matkoi taan matkakirjoja ( 1913, 1927a) ja populari oi ia teok ia ( 1917, 1920, 1930) sekä
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suuren joukon tieteellisiä julkaisuja (ks.
Merril & Walker 1938). Otteita hänen kirjeistään ja päiväkirjoistaan on julkaistu
monissa yhteyksissä (Spongberg 1990,
Briggs 1993). Arnold Arboretumin palveluksessa olleet huomattavat taksonomit
Charles Faxon, Alfred Rehder, Charles
Sargent ja Camillo Schneider tutkivat
näytteet yhdessä hänen kanssaan ja ne julkaistiin kolmiosaisena sarjana "Plantae
Wilsonianae" (Sargent 1913- 1917). Hänen keräämänsä siemenaineisto lisättiin ja
levitettiin laajalti Pohjois-A merikkaan ja
myös Eurooppaan. Kasveja hänen keräämistään eristä kulkeutui eri li säyslähteiden kautta Suomeen asti .

Harry Smith

Karl August Harald Smith (1889-197 1),
paremmin tunnettu nimellä Harry Smith,
oli viimeisiä länsimaisia tutkimusmatkailijoita, joilla oli tilaisuus matkustaa LänsiKiinas a ennen II maailmansotaa edeltäneitä Kiinan väkivaltaisia vaiheita. Hän
teki kolme matkaa, 1921- 1922, 1924 ja
1934, joista ensimmänen vei hänet Sungpaniin. Smith ei julkaissut matkakirjoj a,
mutta Herner (1988; artikkeli sisältää
Wade-Gilesi n ja Pinyin järjestelmillä
translitteroidut paikannimiluettelot) selvitti hänen matkareittinsä kenttämuistiinpanojen ja näytteiden esitetietojen perusteella. Hernerin (1988) mukaan Smith joutui olemaan Sungpanissa kauemmin kuin
oli si halunnut, lähes kaksi kuukautta.
Tämä tarj os i tilai suuden perehtyä alueeseen paremmin , kui n Wil sonille oli ollut
mahdollista. Monet Smithin keruut tulevat
juuri Hsioeh-pao-ti ng-vuoren alueelta,
jonne hän teki kaksi retkeä (Cox 1945).
Hän tutki sekä vuoren alemmat rinteet että
ympäröivät alueet. Cox ( 1945) mainitsee
erityisesti, että hänen tallentaman a näytteet ovat kauneimmat, mitä Kiinan matkaajat saivat kerätyksi ja että Smith kutsui
Hsioeh-pao-ting-vuoren aluetta 'botani tin paratiisiksi".
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Smithin tallentamat näytteet ovat UpsaJan yliopiston kasvimuseossa ja ne on pääosin julkaistu (Smith 1924-33, 1944-47).
Herbaarionäytteiden lisäksi Smith keräsi
siemem a. iistä kasvatettua laji toa on
Göteborgin kasvitieteellisessä puutarhassa ja yksityisten harrastajien kokoelmissa.
Flinckin (1992) mukaan peräti viisi
Smithin keräämää alkomarjaista pihlajaa, joita Länsi-Kii nan ja Himalajan alueella on kaikkiaan kuutisenkymmentä lajia, oli vieläkin vai ll a nimeä, pelkän keruunumeron ara a.
Joseph Rock

Joseph Francis Charles Rock ( 1884- 1962)
oli alunperin it eoppinut wieniläinen kasi- ja maantieteilijä, jolla oli hyvä kielipää. Hän hallit i äidi nkielen ä saksan lisäksi sujuva ti unkarin- , italian-, ranskan- ,
latinan- kreikan- arabian-, englannin-j a
kiinankielen ekä osasi kirjoittaa sanskri itti a. Amerikkaan muutettuaan hän toimi aluksi latinankielen ja luonnonhi torian opettajana havaiji laisessa opistossa
(Lyte 1983). Myöhemmin Havaij in metäntutkimuslaitos (Hawaii Forestry Service) palkkasi hänet keräämään harvi naisten ha aijilai ten puiden siemeniä ja herbaarioainei toa, ja lopulta hän toimi ystemaattisen ka itieteen ja kiinankielen professorina (aika erikoinen yhdi telmä!) havaiji laisessa korkeakaulus a (Sargent
1925 Cox 1945, Lancaster 1989, Spongberg 1992). Vuode ta 1920 lähtien hän oli
Yhdy valtojen maatalou mini teriön palveluk e saja ai tehtä äk een kerätä tietoja ja ainei toa Tara/..:togenos kurziista,
joka ka vaa A ami a, Burma aja Siami a. Ka i ta aadaan chau lmoogra-öljyä, jota haluttiin kokeilla lepran lääkinnä ä. Lyte ( 1983) ku aa tarka ti Rocki n
matkan. Löydettyään Taraktogenos- puun
ja kerättyään en iementä Rock jäi Kiinaan vuoteen 1924 a ti. ational Geographic Society rahoitti hänen matkojaan,
jotka uuntautui at Yunnaniin ja iihen rajoittu iin Tiibetin o iin.
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Arnold Arboretum ja Harvardin vertailevan eläintieteen museo palkkasivat
Rockin tekemään toisen matkan Kiinaan
(1925-1927). Tehtävänä oli tallentaa kavi-ja eläinnäytteitä ja kerätä siemeniä ja
maantieteellistä aineistoa. Kiinankielen
taitoisena hän saattoi kulkea vaikeapääyi illä alueill a, joille vain harvat länsimaatai et oli vat ennen häntä päässeet. Sargent ( 1925-26) ja Wilson (1 927b) julkaisivat hänen matkoiltaan lähettämiään kirjeitä. Rockin omat matkakertomuk et
(e im. Rock 1925, 1930, 1931, 1933) ovat
todellajännittävää luettavaa (k . myö Edwards 1997). Vuosina 1925 ja 1926 Rock
liikkui Gan un maakunnas aja iihen rajoittuvissa Tiibetin osissa, mistä hän joutui poi tumaan rosvojoukkioiden ahdistelemana Songpanin kautta alku vuodesta
1927 (Wi lson 1927b, Rock 1933, Cox
1945). Seuraavana vuonna hän oli taas
Kiinassa, Tiibetis ä sijait evalla Minya
Konkan alueella, keräten, kuvaten ja
maantieteelli iä ha aintoja tehden. Hänjäi
a umaan Kiinaanjaperu ti kotin a yhteen
ka vitieteelli e ti hienoimmista ja rikkaimmi ta ympäristöistä, 7 000 m korkean
Yulongxue Shanin juurelle gulukon kylään Yunnanin maakunnan Likiangi a.
Myöhemmin hän harra ti etupääs ä etnografiaa, mutta joutui poistumaan maa ta
Kiinan kansantasavallan tultua peru tetuksi v. 1949 (Lyte 1983).
Gansu ja Gan uun rajoittuva Tiibet
o oittautuivat liian kuivik i ja kylmik i
puuvarti ille kasveille. Met iä oli vuoristojen etelärinteillä, mutta siellä ka voi
vain muutamia puulajeja kuten kiinankuu i (Picea asperara) . Gansun Sichuaniin rajoittuva o a, Songpanin ja anpingin pohjoi puolella ijaitseva Tebbu-maa
on Rockin (Sargent 1926) mukaan erilainen. Tebbu-maan puuvarti laji to on runa ta, e on oikea dendrologin paratii i
(käännö Sargentin julkai emasta kirjeen
tek ti tä on minun ; tieteelli et nimet muutettu uomalai ik i, kun mahdolli ta):
'Tebbu-maa ta löy imme erilai ia horten ioita hei iä monia vaahteroita jotkut
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niistä valtavia puita, valtavia tammia,
uunnattomia omena-, pihlaja-, jopa Meliosma-puita muutamia rakkopuita, joilla
oli uuret kerrannaislehdet, tuomilajin, 20
metriä korkean ja 60 cm paksun, jolla oli
sileät, sinertävät lehdet; tämän lajin olen
havainnut vain tiheässä pihta- ja kuusimetsä sä 3 160m korkeude lla; sen jo pa yl i
30 cm pituisten terttujen marjat ovat
oranssinvärisiä tai ruskeita. Sen täytyy
olla komea puu kukkiessaan. Viehättävän
aralehden , jolla oli pitkät riippuvat kukintoperät jois a oli mu tamarjaisia sarjakukintoja koko kukinto muutamilla kasveilla oli yli 30 cm pituinen. Siellä on isoja
arjakukintoi ia araJioita, kauniita syreenejä kuivemmilla alueilla, isoja jumaltenpuita, joilla on uunnattomat punamarjaiet hede1mystöt useita mielenkiintoisia
kanukoita, herukoita, nietospen aita, jasmikkeita, hernepensaita, koivuja näimme
neljää eri lajia lehmuksia, tuhkapensaita,
katajia orvarinpen aita, kirsikoita, kuuamia, jouko a 5-7 m korkea puu, jolla
on nukkainen paperimainen vaalean lihan
ärinen kuori ja miineja, orapihlajan, ei
ama kuin Crataegus pinnatifida, Xanthoxylumia , alppiruu uja jollaisia emme ole
lähettäneet aikai emmin, haapoja, pajuja,
vatukoita happomarjoja ja viimeisenä
mutta ei ähäi impinä pihtoja ja kuusia".
Kiinalainen R. C. Ching oli retkeillyt v.
1923 Tebbu-maa a o ittain amoilla alueilla kuin J. F. Rock, mutta hänen matkaraporttinsa julkaistiin paljon myöhemmin
(Walker 1941 ).

K ki-Kiinasta Suomeen kantautuneet
kasvit
Wil onin ja muiden varhai ten Kiinan käijöiden siemenkerui ta on vain vähän tietoja uomalai e a dendrologi e a kirjalli uude a. Cajander ( 1917) kirjoirti "Metänhoidon peru teet '-teok es a:
'Luulta aa on että myö kin Si ä-Kiinan Tiberiin rajoittu illa uori to euduilla
on alueita, joiden ilma to on ainakin pääa ia a amanlainen kuin meillä, jo kaan
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kysymys ei tarjolla olevien vaillinaisten
havaintosarjojen perusteella ole varmasti
ratkaistavissa. Huomattava on esim., että
2,380 m korkeudella sijaitsevassa Siningfussa (36°37' p.l. , 101 o 44' i. p.), tehdyt havainnot osoittavat sikäläisen ilmaston vastaavan melkein täydelli sesti Länsi- Venäjän ilmastoa kuten all a olev ista numeroista
näkyy:
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Näin ollen on hyvin todennäköistä, että
ylempänä samoissa vuoristoissa (ehkäpä
n. 2,600 m korkeudelta alkaen) on vallalla
ilmasto, joka ei mai nittavasti poikkea meikäläisestä; mahdollisesti sitä jatkuu
Mandshuriaankin päin. Länsi-Kiinan vuoristojen puulajien siemeniä on toistai seksi
erittäin vaikea hankkia. Valtioneuvos Tigerstedtin on kuitenkin on nistunut saada
sikäläisen Picea asperatan siemeniä, ja on
se ainakin taimitarhassa menestynyt varsin tyydyttävästi , mikä viittaa siihen suuntaan , että sikä läisiä puulajeja tosiaankin
voisi saada menestymään meillä. Tällä
seikalla on siihen nähden erittäin suuri
merkitys , että lajirikkaus juuri näillä kysymyksessä olevilla vuoristoaluei ll a on harvinaisen suu ri ja näiden lukuisten lajien
seassa on epäilemättä hyvi n arvokkaita."
A. F. Tigerstedt ( 1922: 127) oli innostunut uusista Kiinan kasveista: "Wil sonin
peräti mielenkiintoi set matkat Kiinan kaukaisimmi lla vuoristoseud uilla ovat viime
aikoina rikastuttaneet dendrologiaa aavistamattoman laajalla kokoelmalla erilaatuisia puita ja pensaita, joista osa on sekä sangen kauniita että kestäviä". Saman teoksen
sivulta 142 saamme lukea: "Wilsonin ja
häntä edellisten retkeilijäin Länsi-Kiinasta löytämistä ja sangen mielenkiintoisista
havupuulajeista on muutamia kestäviä lajeja uuren puuhan jälkeen vihdoin saatu

Mustilaan. Harvinaisimmista aan kiittää
englantilaisen dendrologin, hra Balfourin
mieskohtai sta, rakastettavaa ystävällisyyttä. Kahdesta näistä, jotka täällä jo onnellisesti ovat tai ehtineet muutaman talven, ja
joista tunnen itseni varmaksi, mainittakoon seuraavaa:

Picea asperata Mast. - ynnä sen muunnos
var. notabilis Rehd. & Wils. n. var.
Tästä luulen jo sen suhtautumisen johdosta taimitarhan oloihin voivani toivoa
mitä parasta. Se ei olisikaan kumma, puu
kun kasvaa uorilla 2.000-3.700 m korkeudessa, missä ilmasto, huolimatta matalasta leveysasteesta 30°, kuitenkin arvattavasti jo on sangen ankara, jopa puoleks i
manterei sta. Tule at kokeilut näillä ynnä
muilla samojen seutujen kasveilla tulevat
varmaankin olemaan hy in mielenkiintoa
herättäviä. '
Cajanderin ( 1917) jaA. F. Tigerstedtin
(1922) mainitsema kiinankuusen (Picea
asperata) kanta oli kotoisin Sungpanista
Lohikäärmeprins in temppelin läheltä
juuri siitä keruusta, jonka Wil on teki vähän ennen tapaturmaan a vuonna 191 0, ja
joka samalla on ka vin " locus classicus",
tyyppinäytteen
keruupaikka (Wi lson
1913, Sargent 1914, Sargent & Wil son
1928). A. F. Tiger tedtiliä oli kaikkiaan
nelj ä Picea asperatan tainta ja kak i ar.
notabiliksen tainta. e kaikki tuhoutuivat
talvi odan pakka i sa (Axel Tigerstedt,
suullinen tieto).
Jo eph Rockin Gan u ta keräämät kiinankuusen kannat mene tyi ät paremmin
Suomes aja nii tä on tietoja dendrologisessa kirjalli uude a (Heikinheimo 1956
Arboretum Mustila 1982, Lähde ym.
1984
Hagman 1992). Heikinheimo
(1956) ilmoittaa yhden eristä euraa a ti :
"Kiina Länsi-Kan un maakunta lähellä
Tibetin rajaa, n. 2 000 m mp. Siemenen
lahj oittanut Arnold Arboretum ja taimet
ka attanut C. G. Tiger tedt". Heikinheimon ( 1956) mukaan Punkaharjun dendrologise a pui to a to in oli jäljellä ain 2
kpl mutta Ruot ink Iän puut oli at erra-
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ten hyvä ä kunnossa. M. Hagman in (ldrjeitse) mukaan Ruotsinkylässä on yksi puu
vielä hengissä. Se on peräi sin Rockin keruusta "Luoteis-Kansu. Richthofen vuori to ja lähialueet: ammaleiset rinteet
vuorella vastapäätä Komang Ssu luostaria,
Tankarin koillispuolella, korkeu 2 890-3 350m., no. 13304, lokakuu 1925" (Rehder ja Wilson 1928). P. Tiger tedtja Uosukainen ( 198 1) ja Hämet-Ahti ym. (1992)
arvioivat ldinankuusen menestyvän Etel äSuomessa hyvin , aikka itä ei viljellä
ylei esti. Sen ijaan metsäntutldmu laitoken kokeilemat J. Rock.in kerui sta peräi si n
olevat Abies faxonianan jaA. suchuensiksen kannat ovat tuhoutuneet (Heildnheimo
1956, Lähde ym. 1984). Mustila a ne vielä elää kituuttavat lumen all a (Axel TigerStedt, puhelimitse). Syyksi arvellaan kyl myyttä ja pakka ia; tämä ei yk in elitä
kuolerni ia, si llä alkuperäalueella on talvella ylei e ti - 40 oc lämpötila (paikalli ten asukkaiden kertoman mukaan). Maa-
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Ku va 6. Suomessa kasvatettuj e n itäja keskiaasialaisten puuvartiskasv ien
alk uperäalueet Hämet-Ahdin ym.
( 1992) mukaa n. Suurimmalla osa ll a
nii stä o n laajahko levinneisyysalue Japanissa ja lähialueilla (8 1 lajia), muutamat ovat endeemisiä Japani ssa ( 19
lajia), Koreassa (6 lajia), Koilli s- Kiinassa (4 laj ia) tai Venäjän Kaukoidässä (2 laj ia) ja 27 lajia on kotoi sin Keski- ja Länsi-Kiinan vuoristoalueil ta
Fig. 6. The native di stribution of East
and Central Asiatie woody plants in
cultivation in Finland (Hämet-Ahti et
al. 1992). Most of them have a wide
distribution in Japan and neighbouring
continental Asia (8 1 species), and
ome of the m are endemic in Japan ( 19
pecies), Korea (6 species), Northeast
China (4 species), and Ru ssian Far
East (2 species). Species originating
from Central and Western Chinese
mou ntains number 27.

peräteldjöillä saattaa olla osuutensa; sekä
ldinankuu en että Abies faxonianan " locu classicuksen" maaperät ovat kalkin
kyllästämät (Ku at 2, 4). Tulkoon mainituk i että monet Rocldn Gansusta keräämät puut ja pensaat ovat osoittautuneet
ke tä iksi Kanadan preeria-alueilla (Rhode 1956).
Suomen puu- ja pensaskasvion (HämetAhti ym. 1992) mukaan kaikkiaan 27 Kesld-Kiinan vuori toi sta peräi in olevaa
puu varti ka ia viljellään tai on kokeiltu
Suomes a (Ku a 6). Monet nii tä, var inldn u eat tuhkapen aslajit, ovat osoittautuneet ke tä ik i.

Sungpao ja aoping
Kolme iikkoi en tutldmu matkani paakohteet Sichuani ssa olivat juuri Sungpan
ja en pohjoi puolella ijaitseva Nanpingin kuntaan kuulu a Jou-Za-Gou , " Kiinan
S ei t i' jo ta retkeiltiin eri suuntiin ,
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Ku va 7. Korkea pensasmainen ruusu, jolla on varrella isoja leveätyvisiä
piikkejä ja ohuita piikkejä.
Sungpan, Siao hon latvan
laaksossa, 2 700 m. 10.9.
1991.
Fig. 7. Rosa sp., a tali bush
with two kinds of thorn s.
Sungpan, head waters of
Siao ho, 2 700 m.

myös lähelle Gansun raj aa ja J. Rockin kuvaamaa dendrologian ihmemaata, "the
Land of the Tebbus". Tutkimusmatkani oli
sammaltieteellinen (Koponen 1994, Piippo Y?l· 1997), mutta jonkin verran taliensin jäkäliä kotimaan spesialistien varalle
(Stenroos ym. 1994). Tutkimuskohteet
olivat 1 800--3 900 m:n korkeudella. Yritin aikaisempien kokemusteni perusteell a
paikantaa vertikaaliset metsäkasvilli suusvyöhykkeet Juuri päättynyt Dendrologian
Seuran Japanin retkeily lienee vaikuttanut
siihen, että tarkkailin puita ja pensaita aiempaa kiinnostuneempana. Varsinainen
herätys tuli ensimmäisenä maastopäivänä.
Kuljin katse tiukasti maahan suunnattuna,
kuten sammaltutkijoilla on tapana, kun
törmäsin pähkinä pensaaseen. Tyveltä ranteen paksuiset, paksukuoriset rungot kaartuivat viiteen metriin. Mutta mitä ihmettä,
siinähän on kiulukoita, se onkin ruusu!
Nuoremmilla oksilla oli lisäksi kahdenlaisia, ihan hirmuisia piikkejä (Kuva 7). Samalta paikalta löysin vanhat tutut, metsäkerrossammalen (Hylocomium splendens)
ja metsäliekosammalen (Rhytidiadelphus
triquetrus), mistä tiesin olevani turvallisesti oroboreaalissa vyöhykkeessä. Kuten
yllä on kerrottu, opin vasta myöhemmin
tietämään olleeni juuri siinä laaksossa,
jota Potanin (1893) ja Wilson (1913) kuvasivat matkakertomuksissaan.

anpingin alueella on äilynyt lähes alkuperäistä lauhkean temperaattista metsäkasvillisuutta. Tuoreilla paikoilla on lukuisten lehtipuiden (mm. Acer, Ailanthus,
Carpinus Quercus Tilia, Ulmus) muodostamaa metsää, joiden seassa Cephalotaxusfortunei ja Tsuga chinensis kasvavat
(Ku va 8). Kui ernmilla rinteillä vallitsevat männyt. Kiinalaisista kollegoistani ei
ollut apua siemenkas ien määrityk essä,
ja käsikirjoina minulla oli vain pari Dendrologian Seuran Japanin matkalta vaivoikseni jäänyttä ' Vuoden puu" -julistetta. Yritetäänpä kuitenkin- täs ä on paikan
päällä laatimani mäntyjen määrityskaava:
1.

eulasia 5 (runko sileä, kävyt isot, niukasti
esiintyvä) ....... ... ... ......... ..... .. ... P. armandii ?
eula ia 2-3 ...................................... ....... 2
2. Runko sileä, käpy kookas, käpysuomut
isot, kiiltävät, ruskeat (s iellä täällä jokivarres a) ............................................. ............ ?
- Paksukaamainen kaarna rosoinen. Kävyt
P. sylvestriksen kävyn muotoiset. (Yleisi n
mänty pääpuu kui illa rinteillä temperaattise sa vyöhykkees ä) ........ ........ .... .. .. ........ .
.................... Pinus yurmanensiksen suku a?

Pinus armandiin olin oppinut tuntemaan Yunnanin matkoillani vuo ina 1981
ja 1985. P. yunnanensikseksi arvelemani
puu on P. tabulaeforme; P. yunnanensis
on en lähi ukulainen (Rehder 1960,
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Kuva 8. Monien puulajien
muodostamaa lähes alkuperäistä lauhkean temperaattista metsää . anpin g,
Bai shui -joki, Linjiangin
kylä, 1 800 m. 14.9.1991.
Fig. 8. Nearly primeval deciduous cool temperate
forest rich in woody species. anping, R. Bai shui,
Linjiang village, 1 800 m.

Kuva 9. Vanhan Pinus
bungeanan runko. Keisarin puutarha .Palat imuseos a Beijingis ä. 26.8.
1994.
Fig. 9. The bark of an old
Pinus bwzgeana trunk. lmperial Garden in Palace
Museum, Beijing.

Critchfield & Little 1966). Kolma mäntylaji tuotti päänvaivaa. Se on sileärunkoinen kolmineulasmänty, jolla on iso käpy.
äin vain nuoria puita, ja jo vanhoja olisi
ollut jäljellä oli in varmaankin tunnistanut en P. bungeanaksi, jonka sileästä plataanin kuorta muistuttavasta kaarna ta ei
voi erehtyä (Kuva 9).
Sekä anpingin että Songpanin alueilla
temperaatti en vyöhykkeen yläraja näyttää olevan n. 2 500 m:n korkeudella. Boreaali ten jäkälä- ja sammallajien levinneiYY tutkimualueella tukee tätä kä ity tä

(Stenroo ym. 1994, Koponen 1994, Piippo ym. 1997). Havainto opii hyvin yhteen
Fangin ym . ( 1996) puulajien korkeuslevinnei yyteen perustuvan tutkimuk en
kanssa, jonka mukaan hieman idempänä ja
etelämpänä sijait evalla Eroei-vuorella
iileätemperaatti en vyöhykkeen yläraja
on 2 400 m:n korkeudella. Orohemiboreaali e sa vyöhykkee ä e iintyy edellä
mainittujen lehtipuulajien Ii äk i lehtikuusta (Larix potaninii), ja oroalaboreaali se a vyöhykkee ä havupuut aavat ylivallan (Ku va 10). Erikoi ena piirteenä
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Kuva 10. Vanhaa Larix
poraninii -metsää,
anping, Jou-Za-Gou , 2 900
m. oroalaboreaalinen vyöhyke. 16.9. 1991.
Fig. 10. Old Larix poraninii fore t,
anping,
Jou-Za-Gou , 2 900 m,
lower oroboreal zone.

Ku va II . Matalaa Beru/a
wilis -met ää lähellä metänrajaa.
ungpan, Siao
hon !arvan laak ossa, 3700
m. yläoroboreaalinen vyöhyke. 11.9.199 1.
Fig. II . Low Bewla wilis
fore t near the Lree Iine in
Sungpan. head water of
Siao ho. 3 700 m. pper
oroboreal zone.

votst mamtta pienikokoi sen bambul ajin
(Sinarundinaria nitida),joka ka vaa pajt i
temperaattise sa myös oroboreaalise sa
vyöhykkee sä ja on jättipandan pääa iallinen ravintoka vi. Betula utilis -koivikot
muodo tavat met änrajan ainakjn paikoitellen yläoroboreaali essa vyöhykkees ä.
Ne muistuttavat ulkonäöltään Lapin tunturikoivikoita (Kuva 11 ). Lehtipuun rnuodo tama puuraja, samoin kuin met än paksut sammalpatjat ja epifyytti ten ammalten runsaus, liittyvät näiden alueiden pajkalli esti humidiin met äilma toon (ks.

Hämet-Ahti &
ponen 1995).

hti 1969, Koponen & Ko-

Sichuanista tuodut puut ja pensaat
ammal- ja jäkäläkeruiden ohe a kerä in
iementä muutami ta pui ta. pen ai ta ja
ruohoi ta. En ollut araurunu_t todi tenäytteiden keruu een. joten niitä ei ole. Kaikkiaan 16 kannan ka varu onni rui. 0 a
nii tä on taimi to aiheen jälkeen i rutettu
Kumpulan tai Kai aniemen puutarhaan.
0 a kas ei ta on mene tyn t ulkona jo
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Ku vat 12- 13. Luoteis-Sichuani sta kerättyjen Helsingissä
menes tyneiden kasv ien alkuperäalueet. Katkoviiva osoi ttaa viileän temperaa tti en
vyöhykkeen ylärajan, noin
2 500111.

Sichuanin Minshanilta v . 1991 kerätyt ja Helsingissä
menestyneet kasvit

5000m

Figs. 12- 13. The co llect in g
localities in nonhwe t Sichuan of plant s hardy in Helsinki . The broken Iine marks
the approximate locati on of
the upper limit of the cool
temperate zone at 2 500 m.
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D Salix sp .

•

33"00.N

0 Lonicera thibetica

e Lonicera

Rosa sericea ssp . omeiensis

u eita vuo ia. iitä kaikkia ei vielä ole
määritelty lajilleen tai määrityk et täytyy
tarki taa. Määrity tä haittaa kirjalli uuden
puute, mm. ichuanin ka viota (Cao ym .
198 1- 1989) ei ole käytettävi ssä. Mene tyneiden kantojen keruupaikat näkyvät kuvi a 12-13. Lyhyyden vuok i siteeraan
vain keruupaikkanumerot (esimerkiksi
Loc. 21 b ), joiden tiedot ovat täydelli sinä
ka vitieteelli en puutarhan tietokanna a
ja tietokannan numerot (e imerkik i
1991-0572), jotka näkyvät ka vien e itekilvis ä puutarha a.

33"20.N

+

deflexicalyx
Rosa sp .

Acer p.
Loc. 2lb, 1991--0572. Alkuperäinen kasvin. 7
m korkea puu. 8 kpl i rutettu 29.8. 1994 Kai aniemen lohkoon 127.

Hippophae cf. salicifolia
Loc. 28b, 1991--0556. Alkuperäinen kasvi pieni n. 5 m korkea puu . 5 kpl isrutettu 6 .9 . 1994
Kai aniemen lohkoon 140.

Lonicera deflexicalyx Batal.
Loc. 7c, 1991--0557. . 2 m korkea pen a , ku kat pienet, keltai et, marja orans inpunertava.
Mene tyn l kohtalai en hyvin , taimistossa
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tuuheakasvuinen, o a oksista kuivuu talvisin.
JO kpl istutettu 18.5. 1995 Kaisaniemen lohkoon 132 ja 3 kpl lohkoon 128 sekä 4 1 kpl
8.1 1. 1995 Kurupulan lohkoon 2 17 (Kumpul an
Yläkartanon sei nustalle) .

Lonicera def/.exicalyx Bata l.
Loc. 22b, 199 1-0558. Kuten edellä. 10 kpl istutettu 18.5 . 1995 Kaisa niemen lohkoon 132 j a
3 kpllohkoon 128.
Lonicera thibetica Bureau & Franchet
Loc. 9, 1991-0560. Matala pensas, kukat pienet, siniset. Menes tyi hyvi n taimistossa. 10 kpl
istutettu 18.5 .1 995 Kaisaniemen lohkoon 132
ja 3 kpl lohkoon 128 sekä 13 kp l 7.11.1995
Kurupulan lohkoon 2 17, Kurupulan Yläkartanon seinustalle. Viimemainitussa paikassa osa
ver oista tuhoutui talvella 1995-96, mutta kasvi lähti uuteen kasvuun silmui sta. Saattaa oll a
kalkinvaatija.
Lonicera sp.
Loc. 7c, 1991-056 1. Mustamarjainen. 4 kpl istutettu 3.10. 1995 Kaisaniemen lohkoon 132.
Kukki kesällä 1996.
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19.5. 1997 Kurupulan lohkoon 218 ja 3 kp l
21.5. 1997 Kaisaniemen lohkoon 121.

Rosa sp.
Loc. 6a, 1991-0568. Varrella kahdenlai ia
piikkejä: leveätyv isiä i oja piikkejä ja ohuita
piikkejä. Kiulukka piikikäs. Kukki taimistossa
kesällä 1996, kukka vaaleanpunainen . 6 kpl istutettu 20.5.1997 Kurupulan lohkoon 2 18 ja 3
kp l 21.5.1997 Kai aniemen lohkoon 12 1.
Salix cf. pentandra L.
Loc. 28b, 1991-0553. Alkuperäinen kasvi tiibettiläisten "preeria-aJueelta", n. 3 m korkea
tyveltä haarova puu. 14 kpl i tutettu 8.6.1994
Kai saniemen lohkoon 134 ja 4 kpl 19.5.1997
Kurupulan lohkoon 217. Ka vanu t n. 2m. korkuiseksi, mene tyy hyvin.
Sinacalia rangwica (Maxim.) B. ord.huiskunau hus
Loc. 16a, 1991-0570.1 tutettu 15 kpl28.4.ja
9.5.1996 Kaisaniemen lohkoon 112.

Lonicera sp.
Loc. 22b, 1991-0566. 5 kpl istutettu 7 .6. 1994
Kaisanieme n lohkoon 132.
Ribes nigrum coll.
Loc . 22b, 1991 -0562. Isokokoinenpen a. 37
kpl i tutettu 8.6.1994 Kaisaniemen lohkoon
166.
Ribes alpestris (Decne.) A. Berger
Loc . 22b, 199 1-0555 . Ribes uva-crispan sukulainen , marjat ohutkuoriset, piikikkäät. 3 kpl
istutettu 19.5.1997 Kurupulan lohkoon 217.
Rosa sericea Lindl. subsp. omeiensis (Rolfe)
A. V. Roberts
Loc. 22b, 199 1-0565. Kukki taimistossa kesällä 1996, kukka valkoinen, terälehtiä 4 (Ku a
14). 6 kpl i tutettu 19.5. 1997 Kurupul an lohkoon 2 18 ja 3 kpl 2 1.5 .1997 Kaisaniemen lohkoon 121.
Rosa sp.
Loc. 24a, 1991-0567 . Varrella kahdenlaisia
piikkejä: leveätyvisiä isoja piikkejä ja ohuita
piikkejä. Kukki taimisto sa kesällä 1996, kukka vaaJeanpun ainen, terälehtiä 5. 6 kpl i tutettu

Ku va 14. Rosa sericea Lindl. ubsp. omeiensis
(Rolfe) A. . Robert , Kurupulan taimi to sakeällä 1996. alkokukkainen. 4 terälehteä. Ka vitieteellisen puutarhan tietokannan nro 19910565. aiokuvattu 1996.
Fig. 14. Rosa sericea Lindl. ubsp. omeiensis
(Rolfe) A. . Roberts in the nur ery of Kurupula
garden in ummer 1996. Flower white. 4 petal .
Regi ter number 1991-0565.
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Sorbus sp.
Loc. 7c, 1991-{)554. Valkomarjainen pihlaja,
pieni puu. 12 kpl istutettu 6.6.1994 Kaisaniemen lohkoon 159. Taimistossa 5 kpl. Kesä llä
1996 n. 1 m korkuisia.

Sorbus sp.
Loc. 6a, 1991-{)563. Pie ni puu , valkomarjainen . 17 kpl istutettu 6.6.1994 Kai saniemen
lohkoon 159, taimi stossa li säk i 31 tainta. Kesällä 1996 n. 1 m korkui s ia.

Mitä lopulta tapahtui niille Dendrologian Seuran "Vuoden puu" -julisteille? Paluumatkalla Chengdun lentoa eman jono a tapasinjapanilai en vuorikiipeilijän,
joka oli kotoi in Kochi ta Shikokulta. Annoin julistekäärön hänelle ja pyysin viemään sen Kochin yliopiston professori
I ao Yo himuralle, joka on jäkälätutk.ija . .
Yo hirnuran kiitoskortti ilmoitti lähetyksen menneen perille. Näin kaikki julisteet
lopulta päätyivät maahan , jonne ne alunperin oli tarkoitettukin.
Kiitokset
Parhaat kiitok et do e ntti Aune Kopo ell e ka vien määrityk i tä ekä profe ori Max . Hagmaniile ja agronomi Axel Tigerstedtille kiinatai ten
kuu te n menestymi stä koskevi ta tiedoi ta.
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