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Elokuun puolimais-
sa 2021 vietimme vii-
kon Pudasjärven (OP) 

itälaidalla Suomen eteläisim-
mäksi tunturiksi kutsutun Iso-
Syötteen ja sen ympäristön uh-
keissa maisemissa patikoiden. 
Tiesimme, että alaskanlupiini 
(Lupinus nootkatensis) oli pääs-
syt pesiytymään Pikku-Syöt-
teen koillisen alarinteen tien-
varsille 2010-luvun alkupuo-
liskolla. Niinpä kävimme siel-
lä katsomassa ja mittailemas-
sa tuon maassamme potentiaa-
lisesti haitallisen vieraskasvin 
esiintymää seurantamielessä ja 
esitelläksemme Lutukassa la-
jia, jotta sen levinneisyydestä 

ja etenemisestä Suomessa saa-
taisiin nykyistä parempi kuva 
lisähavaintojen avulla.

Maailmalla
Alaskanlupiinin tieteellinen la-
jimääre nootkatensis viittaa Ka-
nadan lounaisrannikon Britti-
läisen Kolumbian territorion 
edustan Nutka- eli Nootka-nimi-
seen pienehköön saareen ison 
Vancouverin saaren kyljessä. 
Aiemmin lajista käytettiinkin 
nimeä nutkanlupiini, ja englan-
niksi se on yhä Nootka Lupin. 
Tuo saari sijaitsee lähellä kas-
vin luontaisen alueen etelära-
jaa, joka ainakin joidenkin tie-
tojen mukaan on Yhdysvaltain 

puolella Washingtonin osaval-
tiossa. Sieltä alue ulottuu Ka-
nadan Brittiläisen Kolumbian, 
Albertan ja Yukonin territori-
oiden kautta Alaskaan Aleu-
teille ja arktiselle rannikolle 
asti. Lajin ruotsalainen ja nor-
jalainen nimi sandlupin kertoo 
kantajansa suosivan hiekkai-
sia ja soraisia juurensijoja niin 
luontaisalueellaan kuin tulo-
kasalueillaankin.

Alaskanlupiini
ARTO KURTTO & LEENA HELYNRANTA

Pudasjärven Syötekylässä 
ja muuallakin

▲ Alaskanlupiinin tuuheaa nauha
kasvustoa Pikkusyötteentien 

itäpään etelälaidalla. Laji pystyy 
menemään jopa kangasmetsän 

varvikkoon.
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Magnusson (2010) kirjoitti 
hyvän yhteenvedon alaskan-
lupiinin siihenastisesta histori-
asta Euroopassa. Tässä annet-
takoon siitä vain seuraava yh-
teenveto ja päivitys, jota täy-
dentävät oheiset kartat. 

Alaskanlupiinin toivat Eu-
rooppaan ensimmäisinä – 
kuinkas muuten – englantilai-
set 1700-luvun lopulla koris-
tekasviksi. Laji myös kuvat-
tiin tieteelle uutena Isossa-Bri-
tanniassa viljellystä aineistos-
ta vuonna 1810. Nyt alaskanlu-
piini on siellä kotiutunut kar-
kulaisena moniin paikkoihin 
etenkin joenvarsisoraikoille ja 
jokiahteille Skotlannissa sekä 
mantereella että Orkneysaaril-
la ja Shetlandinsaarilla (ks. myös 
brc.ac.uk/plantatlas/). Ilmeisesti juuri 
Isosta-Britanniasta olivat pe-
räisin siemenet, joista Skan-
dinavian esiintymät saivat al-
kunsa jostakin 1800-luvun lo-
pulta lähtien sekä koristevil-
jelystä että kasvin käytöstä 
maan sitomiseen maan- ja rau-
tateiden varsilla.

Islannissa alaskanlupiinia 
alettiin viljellä koemielessä vii-
meistään 1885 ilmeisesti Nor-
jasta tai Ruotsista tuoduista 
siemenistä; saarivaltion kanta 
voimistui sittemmin nykyiseen 
ylettömyyteensä mm. 1945 
suoraan Alaskasta tuoduista 
siemenistä ja 1960-luvulla alka-
neista viranomaistoimijoiden 
ja yksityistenkin suorittamista 
laajamittaisista kylvöistä ja is-
tutuksista. Nyt Islanti näyttäy-
tyy moniaalla vihertävän sini-
senä jopa lajin kukinta-aikaan 
otetuissa satelliittikuvissa! Is-
lannista alaskanlupiini vietiin 
vuonna 1970 Grönlantiin, jon-
ka lounaisosissa laji nyt kasvaa 
useissa paikoissa vakiintunee-

Alaskanlupiini vakiintuneena viljelykarkulaisena Euroopassa. Luonnoskartta 
Euroopan putkilokasvien levinneisyyskartaston (Atlas Florae Europaeae) osaa 
18 varten versio 14.9.2021. Kartoitusruudun koko on noin 50 km x 50 km. 

©  2021 Euroopan putkilokasvikartoituskomitea ja Suomen Biologian Seura Vanamo, Helsinki.

Alaskanlupiinin levinneisyys Islannissa 2016 Vetterin ym. (2018) mukaan 
(tekijöiden tutkimusalue rajattu oranssilla). Ilmastonmuutoksen pelätään 
johtavan mittavaan ylänköalueidenkin valtaamiseen.
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na karkulaisena. Vähän myö-
hemmin Islanti ”lahjoitti” lajin 
Färsaarille, mutta siellä run-
saat lampaat ovat ainakin vie-
lä pitäneet leviämisen kurissa. 
Venäjälle Kuolan niemimaalle 
alaskanlupiini on tällä vuosi-
tuhannella asettunut karkulai-
sena muutamille paikoille. La-
ji on niillä nähtävästi lähtöisin 

Kirovskin puutarhaan tuodus-
ta kannasta.

Alaskanlupiini ilmoitetaan 
tulokkaaksi myös ”rapakon ta-
kaa” Newfoundlandista sekä 
Itä-Aasiasta Sahalinilta ja Ku-
riileilta (plantsoftheworldonline.org) mut-
ta tietoa vakiintumisesta näil-
lä alueilla ei näytä olevan saa-
tavilla.

▼
▼

▼ = mahdollisesti hävinnyt

https://www.brc.ac.uk/plantatlas/plant/lupinus-nootkatensis
http://plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:145614-2
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Suomessa ja erityisesti 
Syötekylässä
Alaskanlupiinin viljelyhistori-
aa Suomessa ei kai oikein tun-
neta, mutta Nokialta on kerät-
ty näyte (TURA) viljellystä esiin-
tymästä jo vuonna 1936. Var-
haisin tieto karkulaisuudesta 
on vuodelta 1986, jolloin Sep-
po Vuokko tallensi lajista näyt-
teen (H) Luumäen Jurvalasta 
(ES) sen aikaisen valtatie 6:n 
viereisen pikkutien penkalta. 
Näyte-esitteen mukaan kasvi 
oli tuotu läheiseen pihaan jos-
kus vuosikymmeniä sitten. Han-
nu Kämäräinen kävi paikal-
la 1990 (H), jolloin siellä kasvoi 
alaskanlupiinia muutaman neli-
ön alalla isompia tuppaita ja kuk-
kimattomia pieniä yksilöitä seu-
ranaan hyvin runsas komea-
lupiini (Lupinus polyphyllus). 
Esiintymän myöhempiä vai-
heita emme tunne, mutta josta-
kin on mieleemme jäänyt, että 
se olisi tarkoituksella hävitetty.

Pieniä, todennäköisesti vä-
liaikaisiksi jääneitä alaskanlu-
piiniesiintymiä on Suomesta 
ilmoitettu (H-ark) erilaisilta kaa-
topaikoilta Raahesta (2013) ja 
Rovaniemeltä (2011). Varmaan-
kin tällaisia esiintymiä on tai 
on ollut enemmänkin, mutta 
äkkiä katsoen alaskanlupiini 
saattaa helposti mennä komea-
lupiinista. 

Pudasjärven Syötekylästä 
tuli vuonna 2013 tietoon noin 
200 metriä + 20 metriä pitkä la-
jin kasvusto tienvarsilla (R. Lam-
pinen, H-ark). Vuonna 2014 Rai-
no (Lampinen) kävi paikalla 
uudelleen ja ilmoitti pääkas-
vuston pituudeksi jo 300 met-
riä. Kuka ja milloin kasvin on 
paikalle tuonut, ei ole tiedos-
sa, mutta paikalliset asukkaat 
ovat Rainon mukaan huoman-

neet kasvin siellä vasta vuonna 
2012. Jos alaskanlupiini todella 
oli saapunut vasta noilla ajoin, 
oli sen siemeniä tuotu tai tullut 
valtava määrä kerrallaan, kos-
ka lajin kasvullinen levittäyty-
minen on tiettävästi harvinais-
ta (Magnusson 2010). Toisaalta sie-
meniä on voinut olla maahan 
varastoituneina, sillä sukulais-
tensa tavoin alaskanlupiini voi 
elellä vuosikausia pelkkänä 
siemenpankkina ja Syöteky-
län esiintymä vaikuttaa synty-
neen tienvarren kaivelun yhte-
ydessä (raviojien perkaamisen 
tai kenties kaapelien upottami-
sen myötä).

Raino otti 2014 tarkat koor-
dinaatit Syötekylän tienvarsi-
en nauhamaisten alaskanlupii-
nikasvustojen ääripäistä. Niin 
teimme mekin 2021. Tieto-
jen vertailu osoittaa, että pää-

tien (Näköalatie) länsilaidas-
sa esiintymän kokonaispituus 
on lisääntynyt noin 45 metril-
lä, josta 30 metriä Pikkusyöt-
teentien risteyksestä etelään ja 
siis vain 15 metriä pohjoiseen. 
Pikkusyötteentien varressa lu-
piinia oli Rainon mukaan 29 
metrin matkalla, mutta hän ei 
kerro, kummalla puolella tietä. 
Nyt pohjoispuolen nauhan pi-
tuus on 53 metriä ja eteläpuo-
len nauhan 33 metriä. Lisäk-
si Raino löysi vielä n. 250 met-
riä lännempää lajin erillään 
tien itäpään esiintymästä. Vas-
taavasti Tauno Ulvinen tapa-
si yhden yksilön Näköalatien 
itäpuolelta n. 300 metriä tuon 
tien pääesiintymästä pohjoi-
seen. Päätien itäpuolelle alas-
kanlupiini on nyt ”hypännyt” 
myös länsipuolen pääesiin-
tymänsä vastaisen ison ojan-

Alaskanlupiinin Pudasjärven Syöte
kylän esiintymä 2021. 

24.9.2021 17.02 Karttapalvelu | Suomen Lajitietokeskus

https://laji.fi/map?coordinates=%2B60.220726%2B024.935717%2F%0A%2B60.229563%2B025.010510%2F%0A%2F%2B60.221000%2B025.010000%2F%2B60.221002%2B025.010181%2F%2B60.221092%2B02… 1/1
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tapaisen pohjalle. Siellä lajia 
on (vielä) niukasti: yksi parin 
pehkon rypäs, yksi n. 15 peh-
kon ryhmä ja yksi tusinan peh-
kon joukkio. Kaiken kaikki-
aan esiintymän laajentuminen 
ei ole ollut erityisen huimaa, 
mikä johtunee siementaimil-
le otollisen paljaan maan lop-
pumisesta ja kenties myös vä-
häisestä siementuotosta, sillä 
esiintymän kukkiminen näyt-
tää tosi niukalta. 

Pohjois-Suomesta on viime 
vuosina ilmoitettu monia alas-
kanlupiiniesiintymiä lisää. Osa 
tiedoista on vielä asiantuntija-
vahvistusta vailla tai ei sisäl-
lä tietoja mahdollisesta vaki-
naisuudesta, mutta laji on var-
muudella havaittu vakiintu-
neena Inarin (InL) Saariseläl-
lä 2020 (T. Häyhä) ja Kaamasessa 
2021 (R. Lampinen), Kittilän (KiL) 
Levitunturilla 2020 (T. Hänninen), 
Kuusamon (Ks) Säkkikankaal-

la 2021, missä se on kasvanut 
ainakin n. 20 vuotta (R. Lampi-
nen), Rovaniemen (PeP) Valion-
rannassa 2019, missä sieme-
net ovat peräisin Rovaniemen 
Arktikumin puiston kasveista 
(V. Perttunen) ja Sallan (Ks) Var-
puselässä 2018 (R. Lampinen). 

Pitääkö olla huolissaan?
Vaikka alaskanlupiini ilmei-
sesti onkin (vielä) Suomessa 
luonnonvaraistuneena harvi-
nainen, on sen ilmaantumis-
ta enenevässä määrin etenkin 
pohjoiseen pidettävä visusti 
silmällä ja mieluusti ryhdyttä-
vä toimiin esiintymien hävittä-
miseksi. Näin sen vuoksi, että 
laji on jo riehaantunut sanan-
mukaisesti maanvaivaksi ai-
nakin Islannissa (nyt luokassa 
INV – invasive – yhdessä vain 
koiranputken kanssa!) ja Nor-
jassa (nyt luokassa SE – seve-
re impact) ja on pahaa vauh-
tia etenemässä samaan Ruot-
sissa (nyt luokassa HI – high 
impact). Lisäksi Pudasjärven 
esiintymä osoittaa, että laji ky-
kenee menestymään ilmastol-
taan mainittuja seutuja mante-
reisemmissakin oloissa, joskin 
Pohjois-Suomen taimistoissa 
lajin on havaittu olevan epä-
varma talvehtija. 

Ilmastonmuutoksen aiheut-
tamat muutokset talvissa saat-
tavat vaikuttaa tulevaisuudes-
sa alaskanlupiinin leviämisris-

◄ Pudasjärven Syötekylässä alaskan
lupiinin kasvustot ulottuvat jonkin 

matkaa kangasmetsään asti. Kukkia 
ja palkoja on vain vähän nähtävissä. 
Huomaa kasvin lukuisat, vaaleavar
tiset haarat. Monille hernekasveille 
ominaiseen tapaan palot avautuvat 

äkisti poksahtaen kierteisiksi viskaten 
siemenet lähistöön.
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kiin pohjoisessa (Wasowicz ym. 
2013, Kurtto 2018, Vetter ym. 2018). 
Lumipeitteen oheneminen hei-
kentää entisestään talvehtimis-
ta, kun taas roudan vähenemi-
nen edesauttaa menestymis-
tä ja leviämistä. Varmaan oli-
si paikallaan opettaa tarkkai-
lua varten ainakin ympäris-
töstä vastaavat toimijat erotta-
maan komea- ja alaskanlupiini 
toisistaan, sillä ensin mainittu 
on jo vallannut Suomea pohjoi-
sessa Kittilään ja Sodankylään 
saakka mutta pysyttelee varsin 
visusti ihmisen muuntamilla 
paikoilla, kun taas alaskanlu-
piini voi yrittää asettua vaikka-
pa kivisille ja hiekkaisille joki-
rannoille ja on sen vuoksi ensi-
sijainen torjuttava. 

Pohjois-Suomen alaskan-
lupiiniesiintymien määrä vai-
kuttaa olevan huolestuttavas-
sa kasvussa. Uhkakuvaa syn-
kentää se, että laji on viime 
vuosina kulkeutunut tienvar-
sia myöten aivan Suomen tun-
tumaan Kolarin ja Muonion le-
veyksillä. Sivun 49 kartan pe-
rusteella voisi arvella, että ete-
neminen on alkanut Norjas-
ta ensin Uumajanjoen laakson 
latvoille ja sitten sieltä valta- ja 
pienempiä teitä seuraten Jokk-
mokkin ja Jällivaaran kautta 
miltei Suomen rajalle Pajalaan 
ja Muodoslompoloon. Mah-
dollista on myös, että laji jos-
kus kulkeutuu Suomen puolel-
le Kilpisjärven kautta Pohjois-
Norjasta. Entä lieneekö sattu-
maa, että Pohjois-Suomen va-
kiintuneista esiintymistä kol-
me sijaitsee turistikeskuksissa 
(Syötekylä, Levitunturi, Saari-
selkä)?

Toki Suomessa on jo ryh-
dytty toimiin alaskanlupiinin 
haitoilta välttymiseksi. Laji ni-

mittäin on säädetty Valtioneu-
voston asetuksella vieraslajeis-
ta aiheutuvien riskien hallin-
nasta (704/2019) kansallisesti mer-
kitykselliseksi haitalliseksi vieras-
lajiksi. Sellaista ei saa päästää 
ympäristöön eikä tuoda Suo-
meen EU:n ulkopuolelta eikä 
myöskään toisesta EU-maasta, 
pitää hallussa, kasvattaa, kul-
jettaa, saattaa markkinoille, vä-
littää taikka myydä tai muu-
ten luovuttaa. Laki vierasla-
jeista aiheutuvien riskien hal-
linnasta (1709/2015) säätää lisäk-
si näin: Kiinteistön omistajan tai 
haltijan on huolehdittava kohtuul-
lisista toimenpiteistä kiinteistöl-
lä esiintyvän unionin luetteloon 

kuuluvan tai kansallisesti mer-
kityksellisen haitallisen vierasla-
jin hävittämiseksi tai sen leviämi-
sen rajoittamiseksi, jos haitallisen 
vieraslajin esiintymästä tai sen le-
viämisestä voi aiheutua merkittä-
vää vahinkoa luonnon monimuo-
toisuudelle taikka vaaraa tervey-
delle tai turvallisuudelle. – Myös 
ainakin Norjan lainsäädännös-
sä alaskanlupiini kuuluu ”kiel-
lettyjen lajien” listalle.

Nähtäväksi jää, toteutuu-
ko edellä sanottujen pykälien 
sanoma käytännössä tämän ja 
muiden asiaankuuluvien vie-
raslajien kurissa pitämisek-
si Suomessa. Ainakaan alas-
kanlupiinin kykyjä ei totisesti 
ole vähätteleminen:  islantilai-

Why Island is Turning Purple
When the Indiana Jones-like forestry di-
rector Hákon Bjarnason arrived from his 
Alaskan endeavors in 1945, fresh off the 
plane, he told a reporter that with some 
effort, Iceland could look a lot more like 
coastal Alaska, with tall trees and lots of 
blueberry bushes. The two places had a 
strikingly similar climate. But, again, it 
turned out the similarities were superfi-
cial. In hindsight, the overconfidence is un-
derstandable. In 1945 and the decades that 
followed, we were on a technological roll, 
an era in which we thought we could con-
quer nature, even defy gravity by launch-
ing men to the moon. No one could foresee 
the tenacity of a pretty flower, no one could 
foresee a purple Iceland. … the experiment 
blew up in Iceland’s face and left a perma-
nent purple mark. – Egil Bjarnason

► Alaskanlupiinin lehdykät ovat 
niukempia, suhteellisesti leveämpiä 
ja pyöreämpikärkisiä kuin komealu
piinin. Varsi haaroo ja kukat ovat 
sinivalkoisia ja aikaisempia kuin ko
mealupiinilla. Helsinki, Kaisaniemi, 
kasvitieteellinen puutarha.
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sen journalistin Egil Bjarnaso-
nin ilmeikäs artikkeli alaskan-
lupiinin Islannin valloitukses-
ta ja sen aiheuttamista suuris-
ta tunteista (vrt. komealupiini 
Suomessa!) on todella lukemi-
sen arvoinen (hakaimagazine.com/).

Tuntemisesta ja 
seurannasta
Lopuksi ja tarkkailuevääksi 
muutama sana alaskanlupiinin 
tunnistamisesta. Sellaisina kas-
vustoina kuin Syötekylässä la-
ji erottuu paljon yleisemmästä 
komealupiinista matalampana 
sekä selvästi hienompitekoise-
na ja jotenkin oksaisen oloise-
na ja tuuheampana hoikempi-
ne varsineen, runsaine mutta 
lyhyine haaroineen ja tasaises-
ti lyhytruotisine lehtineen (ko-
mealupiinin alemmat lehdet 
ovat pitkäruotisia). Varsia on 
alaskanlupiinin vanhemmissa 
yksilöissä lukuistenkin kimp-
puna ja ne näyttävät usein ole-
van komealupiinin yksittäin 
kasvaviin, haarattomiin var-
siin verrattuina kalpeita, jopa 
lähes valkoisia. Niiden karvoi-
tus on siirottavaa mutta lyhyt-
tä tai joskus silminnähden pit-
kää (komealupiinilla myötäis-
tä ja lyhyttä). Alaskanlupiinin 
lehdissä on enimmäkseen 5–8 
lehdykkää, kun taas komealu-
piini ansaitsee lajimääreen-
sä polyphyllus lukuisammil-
la (9–17) lehdyköillään. Leh-
dyköiden pituudessa on kes-
kimääräinen ero: 2–6 cm vas-
taan 7–12 cm komealupiinin 
voitoksi. Alaskanlupiinin leh-
dykät ovat myös suhteellisesti 
leveämpiä ja tylpempikärkisiä 
kuin komealupiinin.

Alaskanlupiinin kukat ovat 
useimmiten sinivalkoisia, kun 
taas komealupiinilla on tunne-

tusti laajempi värivalikoima. 
Kun kukinnossa on vielä au-
keamattomia kukkia, ovat nii-
den lähes tasasoukat ja pitkälle 
esiin pistävät tukilehdet alas-
kanlupiinin oivallinen tunto-
merkki, sillä komealupiinilla 
ne ovat kuta kuinkin puikeita 
(joskin suippoja) ja lyhyempiä. 
Kukkien auetessa tukilehdet 
kuitenkin varisevat. Karlsso-
nin (1981) artikkelissa on hyvät 
piirroskuvat tukilehdistä ja it-
se kukan osista, joissa myös on 
eroja (etenkin verhiössä).

Toisinaan ja myös Suomes-
sa alaskanlupiini kasvaa ko-
mea lupiinin seassa tai lähel-

lä (mm. Syötekylässä), jolloin 
lajit voivat risteytyä, sillä mo-
lemmat ovat kromosomistol-
taan oktoploidisia (2n = 48). 
Suomesta risteymä on tavat-
tu toistaiseksi vain raahelaisen 
perennataimiston kompostia-
lueelta.

Jokainen meistä voi edis-
tää alaskanlupiinin suomalais-
elon tuntemusta ilmoittamalla 
havainnoistaan vieraslajisivus-

▼ Läheltä ja oikeastaan etäältäkin 
alaskanlupiini on koko lailla toisen 

näköinen kuin komealupiini. Pu
dasjärvi, Syötekylä, Näköalatien ja 

Pikkusyötteentien risteysalue.
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tolla (vieraslajit.fi) tai Suomen laji-
tietokeskuksen sivustolla (laji.fi). 
Havaintoihin on syytä liittää 
määrityksen varmistamiseksi 
kyllin selkeä valokuva kasvis-
ta sekä tietenkin tarkat tiedot 
esiintymän sijainnista (mie-
lellään myös koordinaatein), 
koosta ja vakiintumisastees-
ta. Tärkeitä ja vallan kiintoisia 
ovat myös mahdolliset tiedot 
tai arvelut esiintymän syntyta-
vasta- ja ajasta sekä siementen 
tai juurakoiden alkuperästä.
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Lupinus nootkatensis as a potentially 
invasive plant species in Finland
Lupinus nootkatensis, Nootka Lupin, a per-
ennial herb native to oceanic northwest-
ern North America, is nowadays wide-
ly naturalized as a garden escape or result 
of sowing for erosion control, afforestation 
or land reclamation in Northwest Europe 
from Scotland to Iceland and Fennoscandia 
(Norway, Sweden, Finland, Kola Peninsu-
la). In Finland, the species was first record-
ed in the wild in the 1980s, but the majority 
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of the records date back to the last ten years 
and seem to be increasing. For the time be-
ing, the species has remained on roadsides 
and other habitats strongly influenced by 
human activities, but based on the experi-
ences in Scandinavia, Iceland and Scotland, 
it must be classified as a potentially inva-
sive plant capable of invading natural en-
vironments, such as river banks, river shin-
gles, streamsides and even moorland, in 
Finlad, too. Furthermore, the ongoing cli-
mate change may promote the invasiveness 
of the plant especially due to milder winters 
with shorter frost periods. Evidently, mon-
itoring and preventive measures, including 
eradication of known stands, need to be im-
plemented to prevent further spread of the 
species and reduce the possible negative 

Islannissa alaskanlupiini on vallan
nut valtaisia alueita ja kansalaisten 

asenteet sitä kohtaan vaihtelevat 
tuimasta vihastuksesta syvään 

ihastukseen.

and irreversible effects of the plant on na-
tive species and the environment in the fu-
ture. In addition, co-operation with neigh-
bouring countries seems advisable to pre-
vent further deliberate or unintentional in-
troductions of the species from their nearby 
occurrences. A step towards these goals is 
the recent inclusion of the species in a gov-
ernment list of species which it is now ille-
gal to import, sell or release in the wild in 
Finland, and which must be eradicated by 
the landowners.
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