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LAJIESITTELY

Rhododendron myrtifolium
Osmo Jussila

Schott & Kotschy 1 851
(R. ferrugineum ssp. kotschyi; R. kotschyi Simonk.)

muutoksen tuoma metsien umpeen kasvu varsinkin
alemmilla rinteillä.

Myrttialppiruusu

Lajin kuvasi tieteelle Theodor Kotschy
(1 81 3-1 866), Itävaltalainen kasvitieteilijä,
joka teki elämäntyönsä lähinnä tutkimalla
Lähi-idän maiden ja
Pohjois-Afrikan luontoa. Hän keräsi peräti
300 000 kasvinäytettä
matkoiltaan.
Myrttialppiruusun
hän kuvasi silloisen
Osmanien valtakunnan mailta Transylvaniasta 1 850-luvulla
matkallaan Egyptiin.

Smârdarul sau Bujorul de munte (Romania)
Рододендрон східнокарпатський (рододендрон
миртолистий) (Ukraina)
Erdélyi havasszépe (Unkari)
Die Siebenbürgische Alpenrose (Saksa)
alasuku Rhododendron
sektio Rhododendron
alasektio Rhododendron
Ainavihanta 0,1 –0,6 metriä korkea yleensä maanmyötäinen ja korkeuttaan leveämpi tiheäoksainen
pensas. Lehdet 0,9–2,3 cm x 0,5–0,8 cm pituiset, kapean suikeat.
Yläpinnaltaan suomuttomat, tummanvihreät ja kiiltävät, alapuoleltaan tiheään suomuiset lehdet säilyvät
pensaassa kaksi vuotta. Talvella lehdet saavat tumman punertavanruskean värisävyn. Aromaattisesti
tuoksuvat lehdet eivät kelpaa kasvinsyöjille.
Päätteisessä kukinnossa 3–7 kukkaa. Kapeatorviset kukat ovat 1 ,3–2 cm pituiset, terälehtien päät
avautuvat. Kukan väri on vaalean punavioletti tai joskus harvoin valkoinen. Kukan terälehdet tiheään nukkaiset. Yleensä 1 0 kpl 4–7 mm pituista hedettä, emi
heteitä ja sikiäintä lyhyempi.

Heinrich Wilhelm Schott oli tuolloin Wienin keisarin Frans Josef I :n hovipuutarhuri, ja hän sai tehtäväkseen uudistaa Schönbrunnin palatsin puutarha
noudattelemaan muodikasta englantilaista maisemapuutarhasuuntaa. Tyyliin sopi hyvin Keski-Euroopan
vuoristoniittyjen kasviaarteisto, joihin Schott oli hyvin
ihastunut.
Puutarhakasvina myrttialppiruusu ei kuitenkaan ole
saavuttanut laajoja kansanjoukkoja, vaikka sillä on
useita hyviä ominaisuuksia tarjottavanaan. Se on
kompakti hidaskasvuinen pensas, joka kukkii siemenestä lisättynä varsin nuorena. Myrttialppiruusu kuuluu Rhododendron-suvun lepidoottien eli suomullisten alppiruusujen ryhmään. Oheisena Kristian
Theqvistin mikroskooppikuva lehden alapinnasta.

Kotimaa: Bulgaria, Slovenia, Romania, Ukraina
1 500-2400 mmpy.
Myrttialppiruusu on Euroopan Alpeilla ja Pyrenneillä
luontaisena kasvavan ruostealppiruusun (Rhododendron ferrugineum) lähisukulainen, joka kasvaa
Itä-Euroopan vuoristoissa samanlaisilla kasvupaikoilla kuin läntiset serkkunsa Alpeilla. Ruostealppiruususta tämä itäeurooppalainen laji eroaa pienipiirteisyydellään. Kaikki kasvin osat, niin lehtien, kukkien
kuin pensaan koko habituksenkin osalta myrttialppiruusu on kuin miniatyyri ruostealppiruususta. Toisesta lähisukulaisestaan, karva-alppiruususta (R. hirsutum) laji erottautuu karvattomien versojensa ja tummempien lehtiensä avulla.
Myrttialppiruusu voi peittää kasvustoillaan yhtenäisiä alueita ja sitä tavataan oroboreaalisella vyöhykkeellä niin happamilla kasvualustoilla kuin kalkkipitoisillakin mailla Itä-Karpaateilla ja Balkanin vuoristoissa. Se hakeutuu runsassateisille avoimille vuoristoniityille usein pohjoisrinteillä. Lajin seuralaiskasveja
ovat muut kanervakasvit ja matalat havukasvit, kuten
katajat (Juniperus nana) ja vuorimännyt (Pinus
mugo). Myrttialppiruusu on pleistoseenikauden reliktikasvi, jonka vähiä kasvupaikkoja uhkaa ilmasto-
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Reijo Hahkalan lahjoittama myrttialppiruusu Kristian Theqvistin puutarhassa. Kuva Kristian Theqvist
En ole onnistunut hankkimaan tätä lajia, mutta
Suomessa siihen ovat tutustuneet ainakin Kristian
Theqvist ja Reijo Hahkala. Seuraavassa heidän kommenttejaan.

lehdistä. Kukinta on ollut kaunista, joskaan ei kovin
runsasta.
R. myrtifolium jää yleensä matalakasvuisena lumen
alle. Nuppujen pakkaskestävyys on samaa tasoa
kuin R. ferrugineumilla eli noin -23 °C luokkaa. Jos
pakkasta on ollut -26 °C, ilman lumensuojaa nuput
ovat paleltuneet. Lehdet ja silmut kestävät enemmän, ainakin sen -26 °C, mitä minulla on ollut pahimmillaan.

Kristian: Sain v. 2002 pari pientä tainta Reijo Hahkalalta, jotka hän oli saanut Raimo Lindqvistiltä (Tornio / Oulun yliopisto). Siementen alkuperä on Kirovskista v. 1 996. Kasvu on ollut hidasta vähän liian kuivalla paikalla puolukkakasvuston keskellä. Lehdet
ovat samaa kokoluokkaa kuin puolukalla ja kauempaa katsoen lehtiä on vaikea erottaa puolukoiden

Reijo Hahkala kirjoitti 201 2:

Kirovskin kanta on laiska kukkija ja siinä ei ole ollut
yhtään vapaapölyttynyttä siemenkotaa. Sen kukan
rakenne on sellainen, ettei meidän pölyttäjät pääse
emille, heteet ovat kukkatorven ulkopuolella ja torvi
on niin kapea ja syvä, että pölytys ei onnistu.
Valmistelen kukan pölytettäväksi seuraavasti. Teen
emaskuloinnin katkaisemalla kukkatorven saksilla
puolivälistä poikki, sieltä paljastuu emi pölytettäväksi,
siitä ovat myös hyönteiset kiinnostuneet ja näin on
syntynyt vapaapölyttyneitä siemenkotia.

Reijo Hahkalan risteytyksiä 201 0:

myrtifolium x tapetiform
myrtifolium x campylogum var. myrtilloides
myrtifolium x calostrotum ssp. keleticum
myrtifolium x 'Blue Tit Magor'.

Ruostealppiruusun R. ferrugineum (pystyviivoitus) ja
myrttialppiruusun R. myrtifolium (musta) luontainen
kasvualue Meuselin (1 978) mukaan.

Siemeniä oli tarjolla siemenvaihdossa 11 .

15

