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Curtis M. Björk Kanadan 
Brittiläisestä Colum-
biasta määritti äsket-

täin noin kolmanneksen Hel-
singin kasvimuseon (H) poh-
joismaisista ketunliekonäyt-
teistä ja vielä suuremman osan 
yleisen herbaarion näytteistä. 
Björk on Teuvo Ahdin tuttava, 
ja tuttavuus johti siihen, että 
näytteemme lähetettiin lainaan 
Björkille. Hän on kirjoittamas-
sa ketunliekojen suvun (Huper-
zia) käsittelyä Brittiläisen Co-
lumbian flooraan, ja näytteem-
me tarjosivat työhön hyvän 
vertailumateriaalin. Björk pa-
lautti määrittämänsä näytteet 
vuoden 2020 lopulla; tutkimus 
oli ilmestynyt jo kesällä 2020 
suomalaisessa kasvitieteelli-
sessä sarjassa (Björk 2020). Tut-
kimuksen tulos oli hämmen-

Suomen ketunlieot

tävä: Suomessa ja koko Euroo-
passa kasvaa viisi Huperzia-la-
jia, kaksi niistä tieteelle uusia! 
Toinen uusista lajeista on tä-
mänhetkisen tietämyksen va-
lossa Euroopalle kotoperäinen. 
Muut lajeista on tavattu myös 
Aasiasta ja/tai Pohjois-Ameri-
kasta. Lisäksi näistä maanosis-
ta tunnetaan muita, Euroopas-
ta puuttuvia lajeja, ja yhteensä 
suvun holarktisen alueen laji-
luku onkin yhdeksän. 

Ketunliekojen tutkimus on 
ollut Pohjois-Amerikassa sel-
västi aktiivisempaa kuin Eu-
roopassa. Selvitysten lähtö-
kohdatkin ovat olleet erilai-
sia: Amerikassa on useimmi-
ten lähdetty eri lajeista ja nii-
den fylogeneettisistä suhteis-
ta, Euroopassa yhden lajin 
muuntelusta. Myös Pohjois-

maissa, jopa Suomessa, ke-
tunlieon muunteluun on kiin-
nitetty huomiota. Sienitutki-
ja Harri Harmaja oli 1990-lu-
vulla kiinnostunut muutamis-
ta kriittisistä putkilokasviryh-
mistä, muun muassa ketunlie-
oista ja otalieoista (tuolloin Ly-
copodium, nyk. Spinulum), joi-
den muuntelua hän pohti Lu-
tukassa (Harmaja 1989, 1990) ja pe-
rinpohjaisemmin verkkosi-
vuillaan. Ilkka Kukkonen puo-
lestaan oli tutkinut pitkään ja 
perinpohjaisesti keltaliekoja 
(Diphasiastrum) (Kukkonen 1967) 
ja sai sillä perusteella kirjoitet-
tavakseen koko liekokasvien 

Kaksi alalajia  
vai viisi lajia?

PERTTI UOTILA

▲ Turveketunlieolla, Huperzia se
lago, itusilmuja on runsaasti ja ne 
muodostavat valekiehkuroita.

Helsinki, Landbo, Storträsk, 6.8.2012 L. Helynranta 
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heimon niin Retkeilykasvion 
kaikkiin painoksiin (Kukkonen 
1984, 1986, 1998) kuin Flora Nor-
dicaan (Kukkonen 1994, 2000). Hän 
päätyi jakamaan ketunlieon 
ensin kahdeksi muunnoksek-
si, myöhemmin kahdeksi ala-
lajiksi: eteläisempi subsp. sela-
go ja pohjoisempi subsp. arcti-
ca. Jälkimmäiseen hän sisäl-
lytti myös Harmajan käsittele-
män subsp. appressan, jota oli 
harvakseltaan aivan Etelä-Suo-
messa asti. Myös norjalainen 
Reidar Elven otti kantaa suvun 
taksonomiaan Norjan flooras-
sa (Elven 2005) ja Panarktisessa 
floorassa (Elven 2011) noudatta-
en kummassakin pohjoisame-
rikkalaista käytäntöä käsitel-
lä ketunlieot lajitasolla. Hänen 
mukaansa Pohjolassa on kol-
me lajia, joista pohjoisin, Hu-
perzia arctica, on varsinaisen 
arktisen alueen (Huippuvuo-
ret, Jan Mayen) laji, jota ei Suo-
messa kasva. Sen sijaan H. ap-

pressa on laaja-alainen Pohjo-
lassa, samoin kuin H. selago. 
Suomessa nämä ketunlieko-
yksiköt on viime aikoina (Kurt-
to ym. 2019) käsitelty alalajitasol-
la nimillä H. selago subsp. selago 
(metsäketunlieko) ja subsp. ap-
pressa (keltaketunlieko); subsp. 
arctica ei tämän käsityksen mu-
kaan kasvaisi Suomessa.

Nimisotku ja uusia lajeja
Kuten monia muitakin suku-
ja ja lajiryhmiä selviteltäessä 
myös Björkin (2020) ketunlieko-
tutkimuksessa paljastui mer-
kittävä nimistöongelma: Lin-
nén antama nimi Lycopodium 
selago on Euroopassa ymmär-
retty eri tavoin kuin Pohjois-
Amerikassa. Tyyppinäytteen 
tutkiminen osoitti, että Linnén 
näyte Upsalassa (UPS) edus-
taa taksonia, jota Euroopassa 
on kutsuttu nimellä subsp. ap-
pressa, se ei siis olekaan Etelä-
Suomessa ja koko maanosassa 

yleistä siirottavalehtistä rotua! 
Amerikassa sen sijaan L. selago 
-nimen tulkinta on vastannut 
tyyppinäytettä. Asia olisi voi-
tu korjata kahdella tavalla eli 
joko hylätä Linnén arkki ja va-
lita uusi tyyppi, joka edustai-
si eurooppalaista käsitystä la-
jista, tai todeta, että tyyppi on 
oikein mutta eurooppalaisten 
käsitys siitä on väärä. Jälkim-
mäisessä tapauksessa euroop-
palaisille kasveille pitäisi löy-
tää uusi nimi. Björk päätyi pe-
rustellusti jälkimmäiseen vaih-
toehtoon, ja kun käypää nimeä 
ei löytynyt, hän joutui kuvaa-
maan Euroopan ehkä yleisim-
män ketunliekolajin uutena la-
jina nimellä Huperzia europaea. 
Samalla aiemmin Euroopassa 

▲ Keltaketunlieko, Huperzia arctica, 
pystyine, kullankellertävine leh-
tineen ja runsaine itusilmuineen 

koristaa tunturipaljakkaa
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usein H. appressaksi tai H. selago 
subsp. appressaksi kutsuttu tak-
soni sai nimekseen H. selago. 

Muutokset eivät jääneet tä-
hän. Björk kuvasi tieteelle uu-
tena vielä toisenkin lajin, Hu-
perzia acicularis, jota kasvaa se-
kä Euroopassa että Pohjois-
Amerikassa. Lisäksi Madeiral-
ta kuvattu ja sen lajistoon ylei-
sesti hyväksytty H. suberecta 
osoittautui laaja-alaiseksi se-
kä Euroopassa, mukaan luki-
en Suomi, että Pohjois-Ameri-
kassa. Myös H. arctica on laa-
ja-alaisempi kuin aiemmin on 
ymmärretty, joskin hyvin sel-
västi pohjoiseen painottunut. 

Onko aihetta kritiikkiin? 
Björkin (2020) mukainen ketun-
liekojen luokittelu on huomat-
tavan iso muutos siihen, miten 
suku on Euroopassa ja Suo-
messa aikaisemmin käsitelty, 
ja aiheuttaa jo siitä syystä vas-
tareaktion. Lisäksi työ on mi-
tä perinteisintä taksonomiaa 
ja perustuu pelkästään morfo-
logisiin ominaisuuksiin. Edes 
suvun taksonomiassa tärkei-
tä kromosomilukuja ei ole voi-
tu käsitellä, koska kromosomi-
määritysten todistenäytteet 
puuttuvat tai määrityksiä ei 
pysty luotettavasti muuten to-
dentamaan. Luokittelun mah-
dollista hyväksymistä jarrutta-
nee se, että nykytaksonomias-
sa lähes välttämättömiksi kat-
sottuja molekyylimenetelmiä 
ei ole käytetty. Epäluuloisuutta 
saattaa aiheuttaa myös melko 

useiden sekanäytteiden esiin-
tyminen keruissa. Euroop-
palaisittain ongelmallista on 
myös, että Björkin työn kaikki 
Euroopasta määritetyt näytteet 
ovat Helsingin kasvimuseosta, 
joten muilla eurooppalaisilla ei 
ole ehdotetun uuden taksono-
mian mukaisesti määritettyjä 
näytteitä, joiden avulla asiasta 
saa toki monin verroin parem-
man käsityksen kuin vain jul-
kaisua lukemalla. Kaiken kaik-
kiaan Euroopasta tutkittujen 
näytteiden määrä on todella al-
hainen koko maanosan ketun-
liekojen taksonomian ja levin-
neisyyden ymmärtämiselle.

Uudistettavan Retkeilykas-
vion ketunliekojen kirjoittaja-
na jouduin ottamaan kantaa 
Björkin esittämään lajijakoon ja 
Suomesta määrittämiin näyt-
teisiin. Yritin opetella lajien 
eroja Björkin nimeämistä näyt-
teistä ja ryhtyä määrittämään 
niitä näytteitä, jotka eivät ol-
leet hänellä lainassa. Vaikka 
erot ovat pieniä, näytteet ovat 
kohtuullisen hyvin jaettavis-
sa eri lajeiksi – toki vaikeuk-
siakin on myönnettävä esiin-
tyvän. Eräät tuntomerkit (mm. 
lehden poikkileikkausmuoto, 
itusilmut) toimisivat varmaan 
paremmin tuoreista kuin kui-
vatuista näytteistä, mutta mi-
nulle ei ole ehtinyt kertyä ko-
kemusta lajeista luonnossa. 
Ketunlieot ovat melko pieniä, 
niitä on helppo kerätä ja tapa-
na on ottaa useampi yksilö ar-
kille. Ehkä kerätyiksi tulevat 
helposti yksilöt, jotka mahdol-
lisimman hyvin edustavat lie-
on paikallista muuntelua. Täl-
löin voi sattua, että kaikki yksi-
löt eivät edustakaan samaa la-
jia. Kaikissa tällaisissa tapauk-
sissa näkyy selvästi, että arkin 

▼ Euroopaketunlieko, Huperzia 
europaea, on ehkä yleisin kallioiden 
ketunlieoista. Itusilmuja on niukasti, 
eivätkä ne yleensä muodosta selviä 
valekiehkuroita.
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kaksi kasvia ovat hyvin eri nä-
köisiä tai että joku yksilö poik-
keaa selvästi muista. Ketun-
liekolajien kasvupaikkavaati-
muksissa näyttää olevan mel-
ko paljon yhteistä, eikä kahden 
lajin sattuminen samalle pai-
kalle ole aivan tavatonta. Li-
säksi ketunliekojen itiöt ovat 
pölymäisen pieniä, niitä voi ol-
la ilmassa paljon ja ne näyttä-
vät löytävän helposti paikko-
ja, missä muun kasvillisuuden 
kilpailu on heikompaa ja pal-
jasta maata tarjolla. Monet sel-
laisista paikoista ovat ihmisen 
toiminnan synnyttämiä, ku-
ten erilaiset turpeenottolaikut, 
suo-ojien penkat, rantapalteet, 
vesijättöniityt, polkujen ja tei-
den varret, pellonreunat ja ky-
läkedot.

Vaikkei Euroopassa ole vie-
lä yhdessäkään kasviossa, ei 
edes tutkimuksessa, noudatet-
tu Björkin esittämää lajijakoa, 
päätin ottaa sen käyttöön Suo-
messa. Meillä siihen on mui-
ta paremmat mahdollisuudet, 
koska huomattava osa herbaa-
rionäytteistä on Björkin mää-
rittämiä. Taksonien käsittely 
lajitasolla vaikuttaa myös pe-
rustellulta, sitä paitsi alalajita-
son kombinaatioita kaikista ni-
mistä ei edes ole olemassa. On 
hyvin mahdollista, että tule-
vat tutkimukset täydentävät 
ja korjaavat luokittelua, mut-
ta mielestäni se tällaisenaan 
on selkeästi parempi ja infor-
matiivisempi kuin muut vaih-
toehdot, ja toivottavasti tällai-
nen käsittely myös ärsyttää jat-
koselvityksiin. 

Määrityksessä käytettävät 
ominaisuudet
Ketunlieot ovat varpumaisia 
kasveja, joiden maavarsi on ly-

hyt. Varret ovat tyviosastaan 
usein kohenevia, muutoin pys-
tyjä ja pystyhaaraisia. Ne ovat 
lajityypillisesti suoria tai mut-
kaisia, mikä kyllä saattaa hä-
märtyä, kun kasvi prässä-
tään. Versot voivat tulla usei-
den vuosien ikäisiksi, ja nii-
den vuosikasvut voivat erottua 
heikkona nivelikkyytenä. 

Ketunliekojen neulasmai-
set, ruodittomat lehdet ovat ti-
heässä pystyriveinä, jotka ovat 
joskus kierteisiä. Verson väri 
näyttää olevan eri lajeilla erilai-
nen. Värierot ovat selkeämpiä 
luonnossa kuin herbaarionäyt-
teissä. Kärkisilmun ominai-
suudet näkyvät luonnossa pa-
remmin kuin prässätyissä kas-
veissa. Myös lehtien asento on 
lajityypillinen piirre, jopa hie-
man alaspäin viistoista siirot-
taviin, yläviistoihin ja pystyi-
hin, enemmän tai vähemmän 
varrenmyötäisiin; viimemaini-

▲ Korpiketunliekoa, Huperzia sub
erecta, luonnehtivat tummanvihreä 
väri, tupsumainen verson kärki ja 
siirottavien tai alaviistojen lehtien 
muodostamat suorat rivit. Itusilmu-
haarat ovat vähälukuisia ja lyhyitä, 
hankalasti havaittavissa lehtien 
väleistä.

Helsinki, Landbo, Storträsk, 6.8.2012 L. Helynranta
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tut voivat vielä olla käyriä, kun 
muut ovat melko suoria. Lehti-
en asentoa niin kuin muitakin 
lehtituntomerkkejä pitää kat-
soa useista lehdistä verson eri 
osista; vanhat lehdet voivat ol-
la poikkeavasti siirottavia, ja 
lisäksi lehtien asento voi hä-
märtyä prässättäessä. Lehden 
muodossa ja kärjen suippene-
vuudessa on eroja, lisäksi leh-
den reuna voi olla ehyt tai hy-
vin pieni- ja matalahampainen, 
mutta erot eivät ole kovin sel-
viä. Hampaisuus on tavallises-
ti epätasaista ja näkyy parhai-
ten lehden kärkipuoliskossa. 
Lehtien paksuus ja poikkileik-
kauskuvio vaihtelevat, toisilla 
lajeilla lehden yläpinta on hie-
man kupera, toisilla tasainen ja 
lehti siten litteämpi. Herbaa-

rio näytteistä tätä on kuitenkin 
vaikea todentaa.

Vuosikasvun ylimmissä 
(joskus muissakin) lehtihan-
goissa on enemmän tai vä-
hemmän katkonaisena, yhte-
nä tai joskus useampana kehä-
nä hyvin lyhyitä itusilmuhaa-
roja, joiden kärjessä on kuu-
si pientä, läheisestä varsileh-
destä eroavaa itusilmun tuki-
lehteä (Gilman & Tesco 2015, Björk 
2020). Koska ketunliekojen leh-
det ovat kierteisesti, eivät haa-
rat muodosta kiehkuroita, 
vaan ns. valekiehkuroita. Tu-
kilehdet ovat melko erikokoi-
sia, ja isoimman (alimman) tu-
kilehden hangassa on 2–4 mm 
pitkä, jokseenkin vastapuikea, 
litteä ja vihreä itusilmu, jo-
ka on muodostunut kuudes-

ta pienestä, keskenään erilai-
sesta silmulehdestä. Erityises-
ti itusilmuhaarojen ja itusilmu-
jen määrä ja sijainti sekä tuki-
lehtien pituus ovat helposti to-
dettavissa ja lajien tunnistuk-
sen kannalta tärkeitä. Kasve-
ja pideltäessä ja prässättäes-
sä itusilmut irtoavat helposti, 
mutta itusilmuhaarat itusilmu-
jen tukilehtineen säilyvät leh-
tihangoissa pitempään, joten 
silmuhaarojen sijainti, mää-
rä, haaran asento ja haaran + 
itusilmun kookkaimman tu-
kilehden pituuden suhde vas-
taavan varsilehden pituuteen 
ovat yleensä edelleen havaitta-
vissa. Tarkastelu vaatii huolel-
lisuuta ja ehkä luppiakin, sil-
lä itusilmujen irrottua haarat 
voivat jäädä melko huomaa-

mattomiksi varsilehtien 
väleihin ja prässäys voi 
vaikuttaa haarojen asen-
toon. 

Monet tärkeät tun-
tomerkit hämärtyvät, 
kun ketunlieko prässä-
tään. Niinpä hyvät valo-
kuvat ja sanalliset selos-
tukset mm. kasvin väris-
tä, itusilmujen sijainnista, 
lehtien asennosta ja kär-
kisilmun ulkonäöstä oli-
sivat hyödyllisiä. Tuorei-
den ja prässättyjen kas-
vien erilaisuus on selväs-
ti havaittavissa tämän-
kin artikkelin luonnosta 
ja herbaarioarkeista ote-
tuista valokuvissa.

◄ Äimäketunlieko,  Huperzia 
acicularis, on tyypillisesti 
vaalean- tai jopa kellanvihreä, 
hyvin kapea- ja pitkänsuippo-
lehtinen.H
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Huperzia – ketunlieot
Seuraavassa esitetyt ketunlie-
kolajien kuvaukset on laadit-
tu paljolti Björkin (2020) tutki-
muksen perusteella. Määritys-
kaavaa on jonkin verran muu-
tettu ja laajennettu, muun mu-
assa koska Huperzia europaea 
puuttuu Björkin kaavasta. Kas-
vupaikkatiedot on pääasiassa 
poimittu Björkin määrittämien 
näytteiden etiketeistä, eivät-
kä ehkä anna kovin hyvää ku-
vaa lajien välisistä kasvupaik-
kaeroista. Oma opetteluni ja 
näytteiden määritystyö on vie-
lä kesken, joten kuvaukset ja 
kasvupaikkatiedot kohentuvat 
aikanaan Retkeilykasviossa il-
mestyvässä suvun käsittelyssä. 

1 Huperzia arctica (Grossh. ex 
Tolm.) Sipliv., Lycopodium selago subsp. 
arcticum Grossh. ex Tolm. kelta
ketunlieko, groddlummer
Kellanvihreä, keltainen tai orans-
si (värit voivat prässättäessä tum-
mua); pysty tai koheneva, 3–15(–
25) cm; vuosikasvut lyhyitä; ei ni-
velikäs. Varsi suora, käyrä tai mut-
kainen; kärkisilmu ± esiin pistävä, 
sen silmulehdet heikosti sisään-
päin kaarevia. Lehdet suorina tai 
kierteisinä pystyriveinä, yläviis-
toja tai varrenmyötäisiä (alim-
mat lehdet joskus siirottavia), 3–7 
× 0.6–1.3 mm, kapean tasakylki-
sen kolmiomaisia – kolmiomaisen 
puikeita, kovia, kynsimäisen käy-
riä, kapean otakärkisiä, ehytlaitai-
sia; yläpinta kupera tai tylpän kö-
limäinen. Itusilmuhaarat vuosi-
kasvujen yläpäässä tavallisesti hy-
vin lähekkäisinä valekiehkuroina; 
itusilmun pisin tukilehti usein vä-
hän varsilehtiä pitemmälle ulottu-
va ja selvästi harittavampi; itusil-
mut 3–3.5 mm, niiden kylkilehdet 
vastapuikeita – kapean vastapui-
keita, tylppä- tai teräväkärkisiä. 

1 Lehdet siirottavia tai hieman alaviistoja, lapa kapean pitkulainen – pitku-
laisen vastapuikea, ainakin joidenkin lapa leveimmillään puolivälin kärki-
puolella; itusilmuja vähän tai ne puuttuvat; itusilmuhaara lehtineen selväs-
ti verson sisälle jäävä ............................................................. 5 suberecta

1 Lehdet lähes varrenmyötäisiä – yläviistoja – siirottavia, lapa pitkulaisen 
puikea – kapean tasakylkisen kolmiomainen, lavan levein kohta puolivä-
lin tyvipuolella; itusilmuja ± runsaasti; itusilmuhaaran pisin lehti tavallises-
ti varsilehtien tasalle tai niitä pitemmälle ulottuva .................................... 2

2 ( 1) Oranssi – keltainen – kellanvihreä; lehdet kynsimäisen käyriä, ± varren-
myötäisiä; itusilmuhaarat lähekkäisinä valekiehkuroina, haaran pisin lehti 
selvästi varsilehtiä pitemmälle ulottuva; verso ei nivelikäs  .........1 arctica

2 Vihreä – kellanvihreä; lehdet suoria – melko käyriä, siirottavia – yläviistoja 
(harvoin varrenmyötäisiä); valekiehkurat melko lähekkäin tai etäällä toisis-
taan (verso tavallisesti nivelikäs) tai valekiehkurat puuttuvat (verso ei ni-
velikäs); itusilmuhaaran pisin lehti enintään hieman varsilehtiä pitemmälle 
ulottuva .................................................................................................... 3

3 ( 2) Lehdet siirottavia – yläviistoja, lehtirivit epäselviä; itusilmuhaaroja tavalli-
sesti niukasti, hajallaan tai jotkut valekiehkuroina; verso ei nivelikäs  .......
 ................................................................................................ 4 europaea

3 Lehdet yläviistoja – varrenmyötäisiä, lehtirivit selviä; itusilmuhaarat yleisiä 
ja kaikki tai valtaosa valekiehkuroina; verso tavallisesti ainakin jonkin ver-
ran nivelikäs ............................................................................................. 4

4 ( 3) Vihreä – tummanvihreä; lehdet kapeahkoja, suippoja, teräväkärkisiä, 
usein hieman käyriä; valekiehkurat melko lähellä toisiaan; itusilmut ver-
son sisään jääviä tai vähän esiin pistäviä ....................................2 selago

4 Kellanvihreä – vaaleanvihreä; lehdet kapeita, hyvin tasaisesti otakärjek-
si suippenevia, ± suoria; valekiehkurat etäällä toisistaan; itusilmut selväs-
ti näkyvillä ...............................................................................3 acicularis

Keltaketunlieko, Huperzia 
arctica. EnL. Enontekiö 1972, 
Roivainen (H 386185)

5 cm
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2 Huperzia selago (L.) Bernh. 
ex Schrank & Mart., H. selago subsp. 
 appressa (Desv.) D. Löve, H.  appressa 
(Desv.) Á. Löve & D. Löve turve
ketunlieko
Vihreä; pysty tai koheneva, (5–) 
10–20(–25) cm; vuosikasvut usein 
lyhyehköjä; verso nivelikäs. Var-
ren pysty osa ± suora; kärkisilmu 
vain verson vuosikasvun alkuvai-
heessa esiin pistävä, sen silmuleh-
det hieman sisäänpäin kaarevia. 
Lehdet suorina tai kierteisinä pys-
tyriveinä, yläviistoja – varrenmyö-
täisiä (vanhat lehdet joskus mel-
ko siirottavia), 2.5–7 × 0.8–2.2 mm, 
pitkulaisen tai kolmiomaisen ka-
peanpuikeita, melko kovia, melko 
suoria, otakärkisiä, ehytlaitaisia; 
yläpinta ± tasainen. Itusilmuhaa-
rat vuosikasvujen yläpäässä mel-
ko lähekkäisinä valekiehkuroina, 
harvoin muissa osissa; itusilmun 
pisin tukilehti varsilehtien tasal-
le ulottuva, niitä siirottavampi; 
itusilmut n. 4 mm, niiden kylki-
lehdet soikean vastapuikeita, tylp-
pä- tai teräväkärkisiä. Itiöpesäk-
keitä melko runsaasti; itiöt usein 
epämuodostuneita. 

Monet turveketunlieko-
näytteistä on aiemmin nimetty 
Huperzia selago subsp. appressak-
si. Lehtien asento ja väri eivät 
aina riitä turveketunlieon ja eu-
roopanketunlieon pitämiseen 
erillään, jolloin itusilmuhaaro-
jen määrää ja sijaintia pitää tar-
kastella. Väri ja lehtien vähäi-
sempi käyryys erottaa turve-
ketunlieon keltaketunlieosta 
tavallisesti ilman itusilmuha-
rojakin. Samassakin yksilössä 
lehtien pituus ja leveys usein 
vaihtelevat aika paljon verrat-
tuna äimä- ja euroopanketun-
liekoon. Kasvupaikat ovat val-
litsevasti avoimenpuoleisilla 
nevoilla, rämeillä, turvekuop-
pien reunoilla, vesijättöpai-

Turveketunlieko, Huperzia 
selago. ES. Luumäki 1953, 

Ulvinen (H 073566)
5 cm

Itiöpesäkkeitä usein niukasti; itiöt 
usein epämuodostuneita. 

Entinen tunturiketunlieko 
käsittää tämän lajin kokonaan 
ja pääosan kahdesta seuraa-
vasta. Keltaketunlieon usein 
voimakkaankeltainen tai jopa 
oranssi väri ja pääosin tiukas-
ti varrenmyötäiset, kynsimäi-
sen käyrät, yläpinnaltaan ku-
perat lehdet erottavat sen tur-
veketunlieosta ja äimäketun-
lieosta. Lyhyiden vuosikasvu-
jen vuoksi valekiehkuroita on 
keltaketunlieolla yleensä sel-
västi tiheämmässä kuin muilla 
lajeilla. Siitä ja itusilmujen pit-
kähköistä tukilehdistä aiheu-
tuu versoille usein tyypillinen 
”resuinen” ulkonäkö. Kasvu-
paikat ovat kuivempia tai mä-
rempiä, tunturipaljakalla, -nii-

tyillä ja -kivikoissa, vesijätöil-
lä, soilla, rannoilla ja kallioilla, 
mutta harvoin metsissä. Laji on 
sirkumpolaarinen, mutta sen 
alue ulottuu pitemmälle etelän 
suuntaan kuin aiemmin otak-
suttiin (mm. Elven 2005). Björkin 
määrittämiä näytteitä on laa-
jalti Kanadasta, Alaskasta, Ve-
näjältä (Kaukoitä, Kamtšatka, 
Siperia, Altai, Murmanskin 
alue), Grönlannista, Färsaaril-
ta, Huippuvuorilta, Skotlan-
nista, Kölivuoristosta (Norjas-
ta ja Ruotsista) sekä Suomesta. 

Kasvi on Suomessa sangen 
pohjoinen ja näytteitä on kerty-
nyt erityisesti tunturimaakun-
nista. Mutta Björkin määrittä-
miä yksittäisiä keruita on ete-
lämpääkin, Kuusamosta (Ks), 
Vaalasta (Kn), Lieksasta (PK), 
Maalahdelta (EP), Mäntyhar-
julta, Mikkelistä ja Kouvolasta 
(ES) ja eteläisin aina Ahvenan-
maan Eckeröstä asti. 
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koilla ja soistumilla; kasvin voi 
kyllä tavata myös puronvarsis-
ta, lehtokiviltä, kallionrinteil-
tä ja kalliontyvien louhikoista, 
mutta harvoin metsistä. Turve-
ketunlieko vaikuttaa suvun la-
jeista laaja-alaisimmalta: siitä 
on näytteitä niin Pohjois-Ame-
rikasta (USA (Alaska, Pohjois-
Carolina), Kanada, Grönlanti), 
Euroopasta (Iso-Britannia, Ita-
lia, Sveitsi, Saksa, Tšekin tasa-
valta, Romania, Puola, Liettua, 
Norja, Ruotsi), Venäjä (Mur-
manskin alue, Nenetsia) kuin 
Aasiasta (Venäjän Sverdlovs-
kin alue ja Burjatia). 

Suomessa kasvia on laajal-
ti mutta harvakseltaan. Björ-
kin määrityksissä on viisi kun-
taa Varsinais-Suomesta, Tuu-
sula ja Sipoo (U), Miehikkälä 
(EK), Pori, Ikaalinen ja Parka-

no (St), seitsemän kuntaa Ete-
lä-Hämeestä, Sulkava ja Luu-
mäki (ES), Kauhajoki (EP), Jy-
väskylä (PH), Kuopio, Joroi-
nen ja Heinävesi (PS), Toho-
lampi ja Pyhäntä (KP), Puolan-
ka, Vaala ja Kajaani (Kn), Ou-
lu (OP), Salla ja Kuusamo (Ks), 
Kittilä (KiL), Sodankylä (SoL) 
ja Inari (InL).

3 Huperzia acicularis Björk 
äimä ketunlieko
Tav. kellanvihreä – vaaleanvihreä, 
joskus lähes keltainen, pysty tai 
koheneva, 10–20 (–30) cm; vuosi-
kasvut pitkiä; verso nivelikäs. Var-
si suora tai mutkainen; kärkisil-
mu ei tai vain hieman esiin pistä-
vä, sen silmulehdet ± suoria. Leh-
det ± suorina pystyriveinä, kaikki 

lähes samakulmaisesti yläviistoja, 
6–8 × 1–1.3 mm, kapean tasakyl-
kisen kolmiomaisia, melko kovia, 
suoria, ehytlaitaisia tai hieman 
hampaisia; kärki pitkäsuippui-
nen, terävä – otapäinen; yläpin-
ta tasainen. Itusilmuhaarat vuo-
sikasvujen yläpäässä etäällä toi-
sistaan olevina valekiehkuroina; 
itusilmun pisin tukilehti enintään 
varsilehtien tasalle ulottuva, hie-
man niitä siirottavampi; itusilmut 
3–3.5 mm, niiden kylkilehdet soi-
kean kapeanvastapuikeita, terävä-
kärkisiä. Itiöpesäkkeitä runsaasti; 
itiöt tav. hyvin kehittyneitä. 

Myös Harmaja kiinnit-
ti kotisivuillaan huomion täl-
laisiin kasveihin ja arveli ky-
seessä olevan uuden lajin. Äi-
mäketunlieko on tunnettavis-
sa tasaisesti teräväksi piikki-
mäiseksi kärjeksi kapenevista, 
suorista ja yläviistoon siirotta-
vista, litteistä lehdistään ja pit-
kistä vuosikasvuistaan, mikä 
näkyy valekiehkuroiden pit-
kinä väleinä. Koko kasvin vä-
ri on ± kellanvihreä, mutta vaa-
leamman vihreä kuin turveke-
tunlieolla ja hailakamman kel-
tainen kuin keltaketunlieol-
la, jonka lehdet ovat tavallises-

Äimäketunlieko, Huperzia acicularis. 
 V. Karjalohja 1990, Pykälä 6569  

(H 741598)

5 cm

5 cm
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ti myös lyhyempiä, käyrempiä 
ja kuperampia. Uuden lajinsa 
kasvupaikoiksi Björk luonneh-
tii kosteita ja märkiä paikko-
ja metsissä ja soilla sekä met-
sänreunoja. Kuvaukseen sopi-
vat pääosin suomalaisten näyt-
teitten etiketeistä poimittu in-
formaatio: purojen ja järvien 
rantametsissä ja -kivikoissa, 
rämeillä, kalliopenkereillä ja 
-rinteillä, lehtokivillä. 

Äimäketunlieko on harvi-
naisin ketunlieoistamme. Si-
tä on Suomesta löydetty aina-
kin Mynämäeltä, Nummi-Pu-
sulasta ja Lohjalta (V), Kou-
volasta ja Vehkalahdelta (EK), 
Parkanosta (St), Jämsästä (EH), 
Joutsasta (ES), Saarijärveltä 
(PH), Jäppilästä (PS), Posiolta 
(PeP), Muoniosta (KiL), Sodan-
kylästä (SoL) ja Inarista (InL). 
Se näyttää olevan harvinainen 
muuallakin, mutta laaja-alai-
nen, ehkä amfiatlanttinen, kos-
ka löytöjä on Kanadasta (mis-
tä se on kuvattu) ja Euroopas-
ta Suomen lisäksi Brittein saa-
rilta, Norjasta ja Venäjältä Kar-
jalan tasavallasta. 

4 Huperzia europaea Björk 
euroopanketunlieko
Vihreä – tummanvihreä; pysty, 
10–25(–30) cm; vuosikasvut pit-
kiä; verso ei nivelikäs. Varsi suora 
tai mutkainen; kärkisilmu selvästi 
esiin pistävä, sen silmulehdet suo-
ria, enimmäkseen pystyjä. Leh-
det epäselvinä pystyriveinä, hy-
vin yläviistoja – siirottavia, (3–)4–
7 × 1–1.4 mm, kapean tasakylki-
sen kolmiomaisia – kapean pitku-
laisen puikeita, melko kovia, mel-
ko suoria, ehytlaitaisia tai epäsel-
västi pienihampaisia, otakärkisiä; 
yläpinta tasainen tai hieman kö-
limäinen. Itusilmuhaaroja tavalli-
sesti niukasti, hajallaan tai jotkut 

van vihreä, tavallisesti suora-
vartinen, korpiketunlieko sen 
sijaan tummanvihreä, varrel-
taan usein hyvinkin mutkai-
nen. Euroopanketunlieon kas-
vupaikat ovat moninaisia ja si-
jaitsevat usein erilaisilla kal-
lioilla (metsäkalliot, meren-
rantakalliot, kalliorinteet, ra-
kat), kalliontyvien louhikoissa 
ja metsäkivillä, karuhkoissa ja 
rehevissä kangasmetsissä ja jo-
pa lehdoissa, mutta se voi löy-
tyä myös puronvarsikivikois-
ta, suonlaidoilta, rämeiltä, luh-
tanevoilta ja tienvarsilta. 

Nykytiedon perusteella eu-
roopanketunlieko on maan-
osalle kotoperäinen laji. Juha 
Suominen keräsi nimen holo-

Euroopanketunlieko, 
Huperzia europaea.  

A. Kumlinge 1979,  
Putro (H 550982)

5 cm

valekiehkuroina; itusilmun pisin 
tukilehti yläviisto, enintään hie-
man varsilehtiä pitemmälle ulot-
tuva; itusilmut 3–4.5 mm, niiden 
kylkilehdet kapean vastapuikeita, 
teräväkärkisiä. Itiöpesäkkeitä run-
saasti; itiöt tav. hyvin kehittyneitä. 

Entinen metsäketunlieko 
käsittää käytännössä tämän ja 
seuraava lajin. Lehtien asen-
non perusteella suuri osa kas-
veista on helposti jaettavis-
sa näihin lajeihin, mutta ero ei 
aina ole selkeä ainakaan her-
baarionäytteissä. Muita ero-
ja on mm. kärkisilmun ja leh-
tien muodossa sekä itusilmu-
haarojen pituudessa, määräs-
sä ja sijainnissa. Nämä ketun-
lieot eroavat usein myös vä-
riltään ja kasvutavaltaan: eu-
roopanketunlieko on vaihtele-
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Korpiketunlieko, Huperzia 
suberecta. EH. Pälkäne 1999, 
Parnela (H 732510)

5 cm

latvainen, tupsumainen, ver-
sossa ei näy nivelikkyyttä eikä 
juuri itusilmuhaaroja. Lehdet 
ovat muita pehmeämpiä, mi-
kä usein näkyy niiden rypisty-
misenä kuivattaessa. Kyseessä  
on luonteenomainen kosteiden 
ja melko varjoisien havumet-
sien kasvi, joka löytyy useim-
miten korvista, soistuneista ja 
lähdevaikutteisista lehdoista, 
puronvarsista, rantametsistä ja 
tuoreista havumetsistä, joskus 
myös kalliontyviltä tai metsä-
kiviltä, mutta ei juuri lainkaan 
ainakaan avoimemmilta kalli-
oilta. 

tyypiksi valitun näytteen Par-
kanosta 1970. Björk (2020) si-
teeraa lajiin kuuluvia näytteitä 
Ranskasta, Italiasta, Isosta-Bri-
tanniasta, Islannista, Itävallas-
ta, Unkarista, Tšekin tasaval-
lasta, Romaniasta, Ukrainas-
ta, Puolasta, Virosta, Ruotsis-
ta, Suomesta ja Venäjältä (Mur-
manskin alue ja Karjalan tasa-
valta). 

Suomesta näytteitä on run-
saasti kaikista eteläisistä maa-
kunnista Ahvenanmaalta Kai-
nuuseen asti, niukemmin ke-
ruita on pohjoisesta: Oulu 
(OP), Tornio (PeP), Salla (Ks), 
Kittilä (KiL), Savukoski (SoL) ja 
Inari (InL). 

5 Huperzia suberecta (Lowe) Tar-
dieu korpiketunlieko
Vihreä – tummanvihreä, pysty tai 
koheneva, (10–)20–30 cm; vuosi-
kasvut pitkiä; verso ei nivelikäs. 
Varsi mutkainen tai suora; kärki-
silmu tupsu nuoria, pystyjä – sii-
rottavia lehtiä ja nuori verso tasa-
latvainen. Lehdet ± suorina pysty-
riveinä, harittavia tai alaviistoja, 
6–10 × 1–1.2(–1.6) mm, kapean pit-
kulaisen vastapuikeita – kapean 
pitkulaisen puikeita, melko peh-
meitä, suoria, enimmäkseen hyvin 
pienihampaisia; kärki otapäinen – 
terävä; yläpinta ± tasainen. Itusil-
muja niukasti (tai puuttuvat) vuo-
sikasvun yläpäässä; itusilmuhaa-
rat lehtineen varsilehtiä selvästi 
lyhyempiä; itusilmut n. 3.5 mm, 
niiden kylkilehdet soikeita – kape-
an vastapuikeita, teräväkärkisiä. 
Itiöpesäkkeitä runsaasti koko var-
ressa; itiöt tav. hyvin kehittyneitä. 

Korpiketunlieko poikkeaa 
muista lajeista yleisilmeeltään: 
kookas, usein tummanvihreä, 
lehdet pitkiä, ± pitkulaisia ja 
niistä iso osa alaviistoon sii-
rottavia, verson kärki on tasa-

Suomessa laji on eteläinen 
ja etelän sisämaassa myös ylei-
nen. Lounaisimmista maakun-
nista on vähemmän tietoja: Ge-
ta ja Vårdö (A), Piikkiö ja Lohja 
(V). Uudeltamaalta, Etelä-Kar-
jalasta, Satakunnasta Etelä-Hä- LUOMUS / kirjat

https://www.luomus.fi/fi/kirjat
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Kukkonen, I. 1984: Lycopodiaceae. Teoksessa: L. 
Hämet-Ahti, J. Suominen, T. Ulvinen, P. Uotila & 
S. Vuokko (toim.), Retkeilykasvio: 33–35. Suomen 
Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki.
Kukkonen, I. 1986: Lycopodiaceae. Teoksessa: L. 
Hämet-Ahti, J. Suominen, T. Ulvinen, P. Uotila & S. 
Vuokko (toim.), Retkeilykasvio, 3. painos: 33–36. 
Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki.
Kukkonen, I. 1994: Notes on the treatment of the 
family Lycopodiaceae for Flora Nordica. Annales 
Botanici Fennici 31: 197–202.
Kukkonen, I. 1998: Lycopodiaceae. Teoksessa: L. 
Hämet-Ahti, J. Suominen, T. Ulvinen, & P. Uotila 
(toim.), Retkeilykasvio, 4. painos: 35–39. Luonnon-
tieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki.
Kukkonen, I. 2000: Lycopodiaceae. Teoksessa: B. 
Jonsell (toim.), Flora Nordica vol. 1: 1–13.
Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uoti-
la, P. 2019: Checklist of the vascular plants of Fin-
land. Suomen putkilokasvien luettelo. Norrlinia 34: 
1–206. 

meestä ja Etelä-Savosta on pal-
jon näytteitä, mutta enää hy-
vin vähän Etelä-Pohjanmaal-
ta (Alavus), Pohjois-Karjalasta 
(Joensuu, Liperi, Tohmajärvi), 
Kainuusta (Kajaani) ja Oulun 
Pohjanmaalta (Muhos). 

Muualta Björk (2020) listaa 
näytteitä Kanadasta, USA:sta, 
Saksasta, Romaniasta, Latvias-
ta, Venäjältä (Leningradin alue 
ja Karjalan tasavalta) ja Madei-
ralta. Laji on kuvattu jo 1830 
Madeiralta ja on yleensä hy-
väksytty lajitasolla Azorien ja 
Madeiran lajistoon kuuluvaksi 
(ks. Christenhusz & von Raab-Straube 
2013). Tuntuu vähän yllättäväl-
tä, ettei sitä ole osattu tunnis-
taa tai edes epäillä Euroopasta 
aikaisemmin. Eivät Madeiran 
näytteet juurikaan poikkea Eu-
roopan tai Suomen korpike-
tunlieoista. Harmaja (1989: kuva 
1, vasen kasvi) kyllä kiinnitti huo-
mion tämän näköisiin ketun-
liekoihin sekä yritti selvittää, 
mistä oikein on kyse ja etsis-

keli lajille tieteellistä nimeäkin 
ja käytti ’korpiketunliekoa’ sen 
suomenkielisenä työnimenä.

Kiitokset Leena Helynrannalle ja Mikko 
Piiraiselle erinomaisista ketunliekokuvista, 
jotka helpottavat huomattavasti lajikuvaus-
ten ymmärtämistä – edellyttäen, että onnis-
tuin määrittämään kuvat oikein.

The genus Huperzia (Lycopodiaceae) in 
Finland – 2 subspecies or 5 species?
The genus Huperzia has been reviewed in 
Finland following the recent taxonomic 
study of the genus by Björk (2020) and his 
revision of a great number of Finnish her-
barium specimens in the Botanical Muse-
um of Helsinki (H). Five species (H. acicu-
laris, H. arctica, H. europaea, H. selago and H. 
suberecta) are recognized for Finland, de-
scribed, discussed and provided with a key. 

Pertti Uotila, Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
kasvitieteen yksikkö, 00014 Helsingin yliopisto. 
pertti.uotila@helsinki.fi
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57: 255–278.
Christenhusz, M. & Raab-Straube, E. von 2013: 
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formation resource for Euro-Mediterranean plant 
diversity. ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ (viitattu 
13.11.2021)
Elven, R. (toim.) 2005: Johannes Lid & Dagny Tan-
de Lid, Norsk flora, 7. utgave. 1230 s. Det Norske 
samlaget. Oslo. 
Elven, R. (toim.) 2011+. Annotated checklist of the 
Panarctic Flora (PAF): Vascular plants version 1.0. 
panarcticflora.org/
Gilman, A.V. & Testo, W.L. 2015: Use of lemma 
characters to identify North American Huperzia (Ly-
copodiaceae). American Fern Journal 105: 145–
161.
Harmaja, H. 1989: Pohjanketunlieko (Huperzia se-
lago var. appressa) Etelä- ja Keski-Suomessa. Lu
tukka 3: 81–83.
Harmaja, H. 1990: Pohjanriidenlieko (Lycopodium 
annotinum ssp. alpestre) Lohjan kunnassa. Lutuk
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Ympäristöministeriön rahoittama Puutteellisesti tun-

nettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma 

(PUTTE) tunnetaan laadukkaista määrityskirjoistaan. 

Tämän teoksen laatimiseen on osallistunut maan 

parhaita eri sieniryhmien asiantuntijoita useista tutki-

muslaitoksista. Lisäksi nyt valmistunut kirja on lähes-

tymistavaltaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, 

sillä siinä tuodaan ensimmäistä kertaa esille satoja 

muita indikaattorisieniä, kun aiemmin indikaattoreina 

on esitelty lähinnä kääpiä ja jäkäliä. Hankkeen perus-

teellisuudesta kertoo sekin, että teoksessa kuvataan 

kaksi tieteelle uutta lajia. Englanninkielisten tiivistel-

mien ansiosta voidaan odottaa myös kansainvälistä 

kiinnostusta.
Suomessa kasvaa viimeisimmän uhanalaisuusarvioin-

nin mukaan 5584 sienilajia. Niistä ainoastaan 60 % tun-

netaan niin hyvin, että lajien elinvoimaisuutta suoma-

laisissa elinympäristöissä on voitu arvioida. Lajimäärä 

on niin huomattava, että edes sieniä työkseen tutkiva 

ei tunnista kaikkia ilman aikaa vievää perehtymistä. 

Indikaattoriteos tarjoaa esimerkiksi luontoselvitysten 

tekijöille arvokkaan mahdollisuuden opetella rajalli-

nen määrä sienilajeja, joita voidaan käyttää alueiden 

monimuotoisuuden arvioinnissa ilman, että alueen 

koko lajistoa käydään läpi. Kiinnostuneet harrastajat 

voivat ilmoittaa havaintojaan indikaattorilajeista, min-

kä pohjalta voidaan tutkia alueiden monimuotoisuut-

ta tarkemmin. 
Odotan indikaattorisienikirjan muodostuvan merkittä-

väksi työkaluksi maankäytön ja metsienhoidon suun-

nittelussa ja lajitiedon kartuttamisessa. Kirja toteuttaa 

hienolla tavalla PUTTE-tutkimusohjelman tavoitetta 

uuden suomenkielisen määrityskirjallisuuden tuotta-

misesta. Teos edesauttaa merkittävästi tutkimusohjel-

man tavoitetta tuottaa tietoa uhanalaisuusarviointia ja 

metsiensuojelua koskevan päätöksenteon tueksi sekä 

tavoitetta saattaa uhanalaisia lajeja koskeva tieto pa-

remmin maankäytön ja metsienhoidon suunnittelusta 

vastaavien saataville.Aino Juslén, FT, Luomus
PUTTE-ohjelman koordinaattori vuosina 2006–2010
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Teppo RämäLasse KosonenStefan Jakobsson

von Bonsdorff, Tea, FM, Helsingin yli-

opisto, Kasvitieteen yksikkö, Luomus. 

Työskentelee suojelusuunnittelijana Sie-

nitiimissä. Työssään keskittynyt pääasias-

sa sienten uhanalaisuuden arviointiin liit-

tyvään työhön, uhanalaisiin helttasieniin 

ja helttasienitaksonomiaan. 

Viljelymetsätalous avohakkuineen ehti viedä maas-

tamme lähes viimeiset luonnonmetsät. Vasta 1990-lu-

vulla alkoi vanhojen metsien määrätietoinen inven-

tointi ja suojelu etupäässä valtion mailla. Se jatkuu 

edelleen. 
Kartoitus- ja inventointityössä indikaattorilajeja on 

käytetty suojeluarvon määrittelyssä. Niistä tärkeimpiä 

ovat olleet kolopesijät, kovakuoriaiset, puiden samma-

let ja sienistä puiden jäkälät ja käävät. Helttasienten, 

tattien, haarakkaiden ja orakkaiden tuhansien lajien 

suojeluarvoja ei ole osattu käyttää. Tämä kirja korjaa 

tilanteen.
Metsän historia, erityisesti sen jatkumo, näkyy hyvin 

sienilajistossa. Kirja avaa monimuotoisen sienimaail-

man luonnonsuojelubiologian tutkijalle, harrastajalle 

ja luontoarvojen kartoittajille. Se tuo myös sienten 

tuntijat ja harrastajat luonnonsuojelukysymysten pa-

riin. Monimuotoisuuden suojelu talousmetsissä on 

haaste, johon ei ole vielä riittävästi vastauksia. Tarvit-

semme myös sieni-indikaattoreita kertomaan mitä 

luonnossa todella tapahtuu, ja miten metsäluontoam-

me ja suomalaisten luontosuhdetta voidaan suojella. 

– Rauno Ruuhijärvi, emeritusprofessori ISSN 0780-3214 
ISBN 978-952-10-9945-8

Kytövuori, Ilkka, FT, Dosentti, Helsin-

gin yliopisto. Tutkimusalana lakkisienten 

sekä haarakasmaisten, vahveromaisten 

ja orakasmaisten sienten taksonomia, le-

vinneisyys ja ekologia.

Vauras, Jukka, FM, Åbo Akademi, Biolo-

giset kokoelmat. Tutkimusalana heltta-

sienitaksonomia, erityisesti risakkaat ja 

haperot.

Huhtinen, Seppo, FT, Dosentti, Turun yli-

opisto, Kasvimuseo. Tutkimusalana sieni-

taksonomia ja -systematiikka, erityisesti 

kotelosienissä. Opetusalana sienten tun-

temus yliopistollisella perus- ja jatko-opin-

totasolla sekä sienimikroskopia. Yhteis-

kunnallisena sovelluksena sieniin liittyvä 

aikuiskoulutus ja erityisesti rakennusten la-

hovaurioihin liittyvä asiantuntijatoiminta.

Halme, Panu, FT, Jyväskylän yliopisto, 

Bio- ja ympäristötieteiden laitos sekä Jy-

väskylän yliopiston museo. Työskente-

lee tutkijatohtorina Interventioekologian 

tutkimusryhmässä. Tutkimusalana luon-

nonsuojelubiologia ja metsäekologia, 

erityisesti sienilajiston suojelu muuttu-

vassa metsämaisemassa.Rämä, Teppo, FT, University of Tromsø - 

The Arctic University of Norway, Tromsø 

University Museum. Pääasiallisena tutki-

muskohteena nykyisin pohjoisen napa-

seudun merisienet, niiden monimuotoi-

suus ja luokittelu. Työskennellyt aiemmin 

luontokartoittajana ja keskittynyt vanho-

jen metsien sienilajiston selvittelyyn. 
Kosonen, Lasse, FK, Tampereen kaupun-

ki, ympäristösuunnittelija.  Kiinnostu-

nut erityisesti helttasienistä, mutta koko 

luonnon laaja kirjo kiinnostaa. Tehnyt ja 

kääntänyt useita sienikirjoja. Ollut myös 

Tieto-Finlandia -ehdokkaana v. 1999. 
Jakobsson, Stefan, DI, on 10-vuotispäi-

västään lähtien ollut sieniharrastaja ja 

muutenkin laajasti kiinnostunut luonnos-

ta. Erityisesti hän on perehtynyt perinne-

biotooppien sienilajistoon.

Upeita Luomuksen kirjoja

lahjahintaan 16.1.2022 saakka
LUOMUS / kirjat

69

http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/
http://panarcticflora.org/
https://www.luomus.fi/fi/kirjat

	_GoBack
	_Hlk89558975
	_Hlk89559035
	_Hlk89559141
	_Hlk89602049
	_Hlk89559203
	_Hlk89601894
	_Hlk89601935
	_Hlk89601956
	_Hlk89559258
	_GoBack

