Kasvikuulutus
Missä kasvaa vanhoja pioneja ?

Sipulikukkakuulutuksen satoa
Luonnonvarakeskuksessa
kerätään tietoja ja näytteitä
vanhoista sipulikukista. Tarkoituksena on selvittää, mistä
sipulikukkalajeista meillä tavataan vielä vanhoja kantoja,
jotka ovat säilyneet 1950luvulta tai sitä aikaisemmilta
vuosikymmeniltä.

tupasmaisesti. Tähtilumikellosta on
saatu joitakin näytteitä. Sinikukkaisista pikkusipuleista idänsinililjoja
on saatu eniten. Aineistossa näyttäisi olevan sekä vanhoja, helposti
leviäviä kantoja että lajikkeita, joiden kukat ovat tummempia ja runsaampia. Isokevättähdestä on saatu
näytteitä. Helmililjoista osa edustaa
pitkään viljelyssä ollutta hentohelmililjaa, joka leviää parhaimmillaan
laajoiksi kasvustoiksi.
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Narsissi- ja tulppaaniaarteita ja
liljaloistoa

T

ietoa kerätään kasvikuulutusten avulla tapahtumissa ja
medioissa. Vanhoista sipulikukista on saatu ilmoituksia sadoista kasvikannoista. Eniten tietoa on
kertynyt Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta. Pohjoisimmat ilmoitukset ovat Kemistä.
Ilmoitusten perusteella on pyydetty kasvinäytteitä, jotka on istutettu Luonnonvarakeskuksen pellolle
Piikkiöön vertailua varten. Ulkomailta on tilattu vanhoja lajikkeita vertailun tueksi.
Varhaiskevään kukkijoita
Kevään ensi airuita, lumikelloja, on
kymmenkunta. Näistä suurin osa
on puistolumikelloja, jotka leviävät

Narsisseista on saatu suurin määrä
näytteitä. Valkonarsisseista erottuu
selvästi joitakin tyyppejä: yksinkertaiset ”fasaaninsilmä”, ’Recurvus’,
runoilijannarsissi ’Actaea’ ja kerrannainen helluntainarsissina tunnettu
muoto. Kerrannainen valkonarsissi on monimuotoinen: terälehtien
muoto, koko ja määrä vaihtelevat,
samoin sisimpien terälehtien reunuksen väri. Kiinnostavia ovat myös
vaaleankeltaiset torvinarsissit, jotka
muistuttavat vanhoja lajikkeita.
Vanhoja tulppaaneja on tallessa
narsisseja vähemmän. Vain vanhat
tulppaanikannat, jotka lisääntyvät
pienistäkin sivusipuleista, ovat säilyneet vuosikymmenien ajan. Nämä
ovat usein sinertävän punakukkaisia, siroja ja muodoltaan suippe-

Luonnonvarakeskus kerää tietoja ja näytteitä Suomessa 1950luvulla tai sitä ennen kasvaneista
pioneista. Tämä työ on osa kansallista kasvigeenivaraohjelmaa,
joka huolehtii puutarha- ja maatalouskasvien monimuotoisuuden säilymisestä tuleville sukupolville.
Kerro meille vanhoista pioneista !
www.luke.fi/ilmoitakasvi

nevia. Vanhoja keltaisia ja punaisia
Apeldoorn-tulppaaneja on myös
saatu näytteiksi.
Liljojen suvusta ruskolilja-aineisto vaikuttaa melko yhtenäiseltä, vain
itusilmujen esiintyminen vaihtelee.
Tiikerililjoissa vaihtelu on pientä, sen
sijaan varjoliljojen kukanväri ja terälehtien täplitys vaihtelevat paljon.
Myös sahramililjoista on näytteitä.
Koiranhampaista, kirjopikarililjoista, kevätlumipisaroista, tähdikeistä, paratiisililjoista ja myrkkyliljoista on niukasti näytteitä, ja niistä
toivotaan vielä ilmoituksia ja näytteitä. Myös muista vanhoista sipulikukista tiedot ovat tervetulleita. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.
luke.fi/ilmoitakasvi tai sähköpostitse osoitteeseen sirkka.juhanoja@
luke.fi.
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