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Kansi Etelänalvejuuri (Dryopteris dilatata) tosiaankin tuo etelämaista tunnelmaa suomalaismetsään, tässä Runar Schildtin puistossa, 
Helsingin Pohjois-Haagassa. — Valokuva Arto Kurtto 11.9.2015. 

Yhtenä Suomen putkilokasvien uu
den luettelon kokoajista olen joutunut 
joitain kertoja miettimään, onko jokin 
taksoni otettava mukaan listalle vai 
jätettävä pois epävarmana tai peräti 
epäuskottavana. Usein on ollut kyse 
kenttäkortilta tai muista maastomuis
tiinpanoista tallennettuun havaintoon 
pohjautuvasta kasvirekisteritiedosta. 
Joskus pitkänkin lajiluettelon joukos
sa vain yhtenä rivinä ilman kommen
tointia mainittu satunnaiskasvi tai vil
jelykarkulainen herättää helposti ky
symyksen, onko laji varmasti oikein 
määritetty. Vahinkoja voi sattua ke
nelle hyvänsä, ja annettuun nimeen 
on joko uskottava tai sitten ei. Jos ha
vaintoa ei ole varmennettu herbaario
näytteellä tai edes kuvalla, määrityk
sen varmistaminen jälkikäteen on ta
vallisesti mahdotonta. Jos lajin aino
kainen tieto pohjaa pelkkään havain
toon, karsiminen listoilta on mahdol
lista. Joskus voi käydä niinkin, et
tä kasvi on havaintoa tehdessä aivan 
oikein määritetty käytettävissä olleen 
tiedon mukaan, mutta taksonien raja
us muuttuu myöhemmin eikä vanhan 
havainnon perusteella voi enää var
muudella tietää, mistä oli kysymys. 
Tällöin entinen lajitason tieto voi hei
ketä pelkälle sukutasolle. 

Kerätyt näytteet on aina jaksetta
va etiketoida huolella. Kasvupaikan 
tarkka sijainti sanallisine kuvauksi
neen ja koordinaatteineen sekä habi
taatin kuvaus ovat perustietoja, joi
ta ilman näytteitä ei välttämättä edes 
oteta museokokoelmiin. Kerääjän tul
kinta esiintymän mahdollisesta alku
perästä ja vakiintuneisuudesta ovat 
tärkeitä lisätietoja. Esiintymän vaki
naistumisasteen tulkinta tuottaa kui
tenkin usein vaikeuksia. Enimmät ke
ruut perustunevat kertakäyntiin, jol
loin päätelmien tekeminen on vai
keaa. Epävarmoissa tilanteissa on tyy
dyttävä kuvaamaan kasvuston tilaa 
sanallisesti siten, että tiedon myöhem
pi käyttäjä saa tehdä oman tulkintansa 
omien tarpeidensa ja kriteeriensä mu
kaan. Muistiin merkittäviä tietoja voi
vat olla esimerkiksi kasvuston laajuus 
ja sen iän arviointi, eriikäisten yksi
löiden esiintyminen (esim. onko täy
sikokoisten kasvien joukossa siemen
taimia) ja mahdollinen ennuste esiin
tymän tulevaisuudesta.

Viljelyperuisten lajien kohdal
la tarvitaan lisäpohdintaa. Lähikar-
kulaiseksi voi kutsua kasvia, joka le
viää viljelypaikkansa välittömässä lä
heisyydessä, tyypillisesti puutarhan 
tai pihaalueen sisällä tai reunamil

la. Lähikarkulaisia ei yleensä huomi
oida levinneisyyskartoituksessa. Laa
jassa mielessä ne ovatkin oikeastaan 
vain lisääntymiskykyisiä viljelykas
veja. Maatulokkaiksi voidaan kutsua 
kasveja, joita löytyy joko luontoon tai 
rakennetuille alueille kipatuilta jäte
mailta tai puutarhajätekasoilta, mutta 
jotka eivät näiltä paikoilta leviä ym
päristöönsä. Niiden esiintymät tulki
taan levinneisyyskartoilla tavallisesti 
satunnaisiksi vaikka voivat olla mel
ko pitkäikäisiäkin. Luonnonvaraisina 
leviäviä viljelykarkulaisia ovat sellai
set lajit, jotka leviävät ympäristöön 
yleensä siemenistä; joskus kuitenkin 
vain kasvullisesti mutta tällöin melko 
huomattavassa määrin. Ne voivat it
senäistyä täysin ja jatkaa leviämistään 
alkuperäisistä esiintymistä riippumat
ta. Viljelyjäänne eli alkuperäisellä is
tutuspaikallaan kasvava kasvi ei sen 
sijaan ole karkulainen, vaikka puutar
ha sen ympäriltä villiytyisi ja kasvai
si umpeen ja kaikki merkit asutukses
ta katoaisivat. Vaikka kasvi olisi alku
jaan istutettu luonnonvaraiseen ym
päristöön, mutta jos se ei tältä paikal
ta selvästi leviä eikä siirry muualle, se 
tulkitaan edelleen viljelyjäänteeksi.

 — Mikko Piirainen

Näyte- ja havaintotietojen tulkintaa
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