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AINO ANGERVUORI

Alkukesän kukinta oli parhaimmillaan 
Luonnonkukkien päivänä

Luonnonkukkien päivänä 17.6.2007 pi-
dettiin kasviretkiä ympäri Suomea.  
Sinisellä merkityillä paikkakunnilla retkiä 
oli useampia.

Opastettuja retkiä ympäri 
Suomen ja kaikissa 
Pohjoismaissa
Luonnonkukkien päivää vietet-
tiin Suomessa sunnuntaina 17. ke-
säkuuta 2007 jo viidettä kertaa. 
Opastettuja kasviretkiä oli tarjol-
la 86 paikkakunnalla Hangosta 
Inariin. Paikkakunnat olivat suu-
relta osin samoja kuin edellisi-
näkin vuosina, ja retket toteutet-
tiin samoin periaattein kuin aikai-
semminkin (Kemppainen 2003, 
2004). Sää suosi retkeläisiä suu-
rimmassa osassa maata ja alku-
kesän kukinta oli Etelä-Suomessa 
parhaimmillaan. Inarissakin luon-
nonkukkaretkellä tunnistettiin 60 
lajia, muiden muassa uhanalainen 
lapinesikko (Primula stricta), sa-
de- ja raekuuroista huolimatta.

Useimmilla retkillä liikut-
tiin jalan mutta esimerkiksi Pun-
kalaitumella seilattiin lautalla jo-
en vartta, jolloin päästiin tutustu-
maan myös vesikasveihin. Suurin 
retkeläisten joukko, noin 130, oli 
löytänyt Somerolle Häntälän not-
kojen perinnemaisemiin. Toimi-
va ratkaisu oli myös kasviretken 
järjestäminen muun tapahtuman 
yhteydessä. Esimerkiksi Kaavil-
la Metsähallituksen retki järjestet-
tiin Puskasoitto-tapahtuman yhte-
ydessä, mikä toi paljon kävijöitä. 
Yhteensä retkille osallistui noin 
2600 suomalaista, saman verran 
kuin kesällä 2006. Oppaita muka-
na oli kaiken kaikkiaan noin 180.

Kesällä 2007 Pohjoismais-
sa järjestettiin yhteensä 500 ret-
keä ja niille osallistui noin 10 000 
kasveista kiinnostunutta. Sateinen 

Hattulan Retulansaaren katajaketojen koiranputkien kukintahuippu sattui juuri luonnonkukkaretken aurinkoiselle päivälle.
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Auroran iso kukkaniitty. Yhdeksänvuotias Aurora piirsi mummolan pihakukat.

sää rajoitti monin paikoin osallis-
tujamääriä, jotka etenkin Tanskas-
sa jäivät siksi poikkeuksellisen al-
haisiksi. Tanskassa oli 94 retkeä 
(1 900 osallistujaa), Ruotsissa 223 
(yli 4 000 osallistujaa), Islannis-
sa 14 (98 osallistujaa), Färsaaril-
la 10 retkeä ja Norjassa 70 retkeä 
(1 100 osallistujaa), joista yksi pi-
dettiin Huippuvuorilla. 

Pihakasvit innostivat
Tänä vuonna Luonnonkukkien 
päivänä järjestettiin ensi kertaa 
Pihakasviretki, jossa listataan pi-
han luonnonkasvit ja ilmoitetaan 
ne meille. Avuksi tarjottiin aloit-
telijoille tarkoitettua listaa Suo-
men sadasta yleisimmästä kasvis-
ta, jonka voi tulostaa osoittees-
ta http://www.sll.fi/luonnonku-
kat/lista. Osallistujien kesken ar-
vottiin Luonnonkukkien päivän 
T-paitoja. Pihoillaan retkeilleistä 
370 ilmoitti meille löytämänsä la-
jit, ilmoituksista 140 tuli interne-
tin välityksellä.

Osallistujat kertoivat löytä-
neensä pihaltaan enemmän kasve-
ja kuin olivat odottaneet. Haasta-
va lajinmääritys oli myös palkit-
sevaa: ”Orvontädyke haki pisim-
pään nimeään, mutta löytyi lopul-
ta kuitenkin”, kertoo Päivi Nieme-
lä Pyhäjoelta. Terttu ja Mima Pi-
rinen Siilinjärveltä tutustuivat pi-
han kasveihin yhdessä. ”Pihakas-
viretki oli ihanteellinen luontopäi-
vä koko perheelle. Meille löydös 
ojakellukka oli yllätyskukka.”

Yhteensä ilmoitettiin 512 la-
jia. Niistä 147 tavattiin vain ker-
ran, mutta 12 lajia löytyi yli 300 
pihalta. Eniten havaintoja oli piha-
ratamosta (Plantago major). Kiin-
nostavia havaintoja olivat esimer-
kiksi silmälläpidettävät (NT) ke-
tonoidanlukko (Botrychium luna-
ria) Keuruulla ja Pyhäselässä sekä 
ahonoidanlukko (B. multifidum) 
Oulussa ja Alajärvellä. Suomen 
ympäristökeskuksen etsintäkuu-
luttamaa kangasajuruohoa (Thy-
mus serpyllum) löytyi pihoilta vii-
dellä eteläisellä paikkakunnalla. 

Retulansaaressa Matti Erkamo oli Luonnonkukkien päivän aamuna kerännyt retkellä odo-
tettavissa olevaa lajistoa vesikuppeihin. Tässä pöydän antimiin tutustutaan Seppo Saarisen 
ja Susanna Paasivaaran opastuksella.

Kasvit saattoivat olla myös pihoi-
hin tuotuja. Samoin eräät muutkin 
harvinaisuudet olivat ehkä istutus-
alkuperää — ”luonnonkukkien” ja 
alun perin viljeltyjen kasvien ero 
ei ole kaikille sama eikä yksise-
litteinen. Esimerkiksi ilmoitukset 
vaarantuneesta (VU) pikkuhan-
hikista (Potentilla neumanniana) 

Dragsfjärdistä ja erittäin uhan-
alaisesta (EN) vanakeltosta (Cre-
pis praemosa) Anjalankoskelta 
ja Joutsenosta pitää ehdottomasti 
tarkistaa. Osoitteessa http://www.
hatikka.fi/luonnonkukat pääsee 
tutustumaan tarkemmin pihakas-
viretkien tuloksiin.

Pertti U
otila



83Lutukka  23. 2007

Presidentin puutarhassa
Vuonna 2007 Luonnonkukkien 
päivän viettoa suojeli tasavallan 
presidentti Tarja Halonen. Niinpä 
Luonnonkukkien päivän järjeste-
lijät matkustivat eräänä helteise-
nä elokuun keskiviikkona Naan-
taliin. Teimme retken tasavallan 
presidentin kesäasunnon, Kulta-
rannan pihapiiriin. Iloinen yllä-
tys oli vähemmän hoidetun luon-
non määrä ja lajiston runsaus alu-
eella. Vajaassa parissa tunnissa 
asiantuntijamme löysivät 127 la-
jia. Osoitteessa http://www.sll.fi/
luonnonkukat/kultaranta on la-
jilista Helsingin yliopiston kas-
vimuseon johtajan, Pertti Uoti-
lan kenttäkortista. Kiinnostavim-
pia lajeja olivat liuskaraunioinen 
(Asplenium septentrionale) ja pör-
röinen jä nön apila (Trifolium ar-
vense), joita kasvoi pienellä kal-
liokumpareella.

Luonnonkukkien päivän järjejestäjätahojen edustajat pihakasviretkellä Kultarannassa 8. 
elokuuta 2007. Vasemmalta: Yrjö Ala-Paavola (Biologian ja maantieteen opettajien liitto), 
Mika Kalliovirta (Kasvityöryhmä), Veli-Pekka Rautiainen (Kasvityöryhmä), Tiina Kanerva 
(Metsähallituksen luontopalvelut), Pentti Arajärvi, Tarja Halonen, Lotta Nummelin (Natur 
och Miljö), Leena-Liisa Lehikoinen (Metsähallituksen luontopalvelut), Pertti Uotila (Kasvi-
museo), Terhi Ryttäri (Kasvityöryhmä), Peik Grönholm (Natur och Miljö), Henry Väre 
(Societas pro Fauna et Flora Fennica), Matti Nieminen (Suomen luonnonsuojeluliitto), 
Aino Angervuori (Suomen luonnonsuojeluliitto) ja puutarhuri Sari Taskinen. — Copyright 
© Tasavallan presidentin kanslia.

Entä ensi vuonna?
Retkillä keskustelua herätti jälleen 
Luonnonkukkien päivän aikainen 
ajankohta. Aikaisuutta kuitenkin 
puoltaa keväinen innostus seurata 
luonnon heräämistä uuteen kau-
teen. Retkellä ensi kipinän kas-
viharrastukseen saanut pystyy tu-
tustumaan lähiympäristönsä lajis-
toon joutumatta epätoivon valtaan 
monimuotoisuuden edessä ja jak-
saa jatkaa kasvien opiskelua koko 
kesän ajan.

Seuraavien vuosien retkipäi-
vät on päätetty ja vuonna 2008 
Luonnonkukkien päivää vietetään 
sunnuntaina 15.6. Silloin eri puo-
lilla Suomea ja muita Pohjoismai-
ta järjestetään jälleen opastettuja 
kasviretkiä. Myös pihakasviretkiä 
tehdään ja kirjataan tämän vuoden 
tapaan.

Jos paikkakunnallasi ei tänä 
vuonna järjestetty Luonnonkuk-

Liuskaraunioinen asuttaa Kultarannan 
pihakalliota.

Tasavallan presidentin kanslia
H

enry V
äre

kien päivänä retkeä, tilanteen voi 
ehkä korjata ensi vuonna. Halu-
aisitko itse ryhtyä retkenvetäjäk-
si? Tunnetko jonkun, joka tuntee 
kasveja ja vain odottaa pääsevän-
sä ohjaamaan kasviretkeä? Muis-
tuta häntä tilaisuudesta jakaa tie-
tonsa ensi kesänä Luonnonkuk-
kien päivänä. Retkenvetäjiä hae-
taan taas alkuvuodesta. Kasvien 
keräämisen tultua uudelleen osak-
si koululaisten kesänviettoa lapset 
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ja perheet voisi yrittää huomioida 
retkien suunnittelussa ja mainon-
nassa erityisesti.

Mahdollisesti Luonnonkukka-
päivän idea laajenee tulevaisuu-
dessa muuallekin Eurooppaan. Si-
tä esiteltiin syyskuussa 2007 Plan-
ta Europa -organisaation kokouk-
sessa Romaniassa, ja idea sai posi-
tiivista huomiota. Lisää Planta Eu-
ropasta ja Wake up call -kampan-
jasta voi lukea osoitteessa http://
www.plantaeuropa.org/. Kokouk-
sessa esitelty posteri ja lisää tietoa 
Luonnonkukkien päivästä löytyy 
osoitteesta http://www.sll.fi/luon-
nonkukat.

Tervetuloa jälleen ensi kesä-
nä mukaan retkeilemään hyvässä 
seurassa sekä jakamaan ja kartut-
tamaan luontotietoa! 

Kiitokset kaikille retkenvetäjille ja 
osallistujille järjestelijöiden puolesta. 
Kiitos myös Pohjoismaiden Ministeri-
neuvostolle, joka rahoitti tänä vuonna 
Luonnonkukkien päivän järjestelyjä.

• Kemppainen,  E.  2003:  Pohjoismainen 
Luonnonkukkien päivä 15.6.2003. — Lu-
tukka 19(4):105–109.
• Kemppainen,  E.  2004:  Luonnonkukkien 
päivä oli jälleen menestys. — Lutukka 
20(2):52.

The Nordic Day of Wild Flowers 2007 
in Finland

The Day of Wild Flowers was held on 
June 17th 2007 in all Nordic countries. 
In Finland this was the fifth time. This 
year field excursions were organized in 
Finland in 86 municipalities with total 
of 180 leaders and over 2 600 partici-
pants.

Aino Angervuori, Luonnonkukkien päi-
vän koordinaattori, Suomen luonnon-
suojeluliitto ry, Kotkankatu 9,  
00510 Helsinki. 
aino.tyyska@sll.fi 
http://www.sll.fi/luonnonkukat

Tämä venäläis-suomalaiseen yhteis-
työhön perustuva englanninkieli-
nen julkaisu on luettelo Leningra-
din alueen itäpuoliskon jäkälistä ja 
niillä kasvavista loissienistä ja eräis-
tä niiden lähilajeista. Venäläiset Eka-
terina Kuznetsova ja Dmitry Himel-
brant ovat Pietarin valtionyliopiston 
tutkijoita ja Teuvo Ahti Helsingin yli-
opiston kasvimuseon emeritustut-
kija. Kaikki ovat tehneet kenttätyö-
tä tutkimusalueella, mutta he ovat 
myös tarkastaneet siltä kerätyn, Hel-
singissä ja Pietarissa olevan kokoel-
ma-aineiston. Lisäksi on käyty läpi 
sekä venäläinen että suomalainen 
kirjallisuus.

Perustavan aineiston keräsi vuon-
na 1875 lähinnä Syvärin varresta 22-
vuotias Fredrik Elfving, josta myö-
hemmin tuli Helsingin yliopiston kas-
vifysiologian professori. William Ny-
lander tarkisti ja määritti aineiston, 
ja se julkaistiin 1878. Toisen huomat-
tavan aineiston keräsivät jatkosodan 
asemasotavaiheen aikana (1942–
1944) Syvärin eteläpuolelta suoma-
laiset sotilaat, mm. Raikko Ruotsalo, 
Uuno Perttula ja Veli Räsänen, kaikki 
tunnettuja kasvitieteilijöitä. Kolmas 

www.fmnh.helsinki.fi/julkaisut/norrlinia

Ekaterina Kuznetsova, Teuvo Ahti & 
Dmitry Himelbrant 2007: Lichens and 
allied fungi of the Eastern Leningrad 
Region. — Norrlinia 16: 1–62.

merkittävä aineisto on Kuznetsovan 
ym. venäläisten aineisto kymmenen 
viime vuoden ajalta. Se on enimmäk-
seen peräisin luonnonsuojelualu-
eilta, etenkin Ala-Syvärin luonnon-
suojelualueelta ja Vepsänmetsästä, 
mutta myös etelämpää, mm. Boksi-
togorskin piiristä. 

Selvitys laajentaa Suomen lajiston 
levinneisyyskuvaa kaakkoon alueille, 
joilta aiemmin oli tuskin ollenkaan 
tietoja. Pohjoisimmat tutkimuspis-
teet ovat perinteisesti Fennoskandi-
aan luettua Aunuksen Karjalaa, mut-
ta useimmat sen eteläpuolista ”Syvä-
rin Karjalaa” tai jo selvästi senkin ul-
kopuolista Venäjää. Alueelta on löy-
detty 487 lajia jäkäliä ja 33 lajia niillä 
kasvavia tai niille läheisiä sieniä. Niis-
tä 28 on uhanalaisten lajien luette-
loissa. Koko projektin aikana löydet-
tiin 107 lajia uusina Leningradin alu-
eelle ja 7 uusina Venäjälle. On huo-
mattava, että tutkimusalueella on 
erittäin vähän kalliota, melkein vain 
pienellä alueella Äänisjärven rannal-
la, joten kivijäkäliä on melko vähän. 

Hinta 14 € (sis. alv. 8 %)
Postitettaviin tilauksiin lisätään  
toimitus- ja postituskulut.

Tiedustelut ja tilaukset
kasvimuseo@helsinki.fi
puh. (09) 191 24426
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