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Kansi Pihlaja liekehtii. Valokuva Mikko Paartola.

Vuosi huipentui pihlajiin
Vuoden 2017 loppumetreillä valmis-
tui painokuntoon Euroopan kasvikar-
toituksen Atlas Florae Europaeaen 
(AFE) pihlajaosa (Sorbus s.l.). Se il-
mestyy samoihin aikoihin tämän Lu-
tukan numeron kanssa.

Nykyaikainen fylogeniatutkimus 
on johtanut siihen, että aiemmin laa-
jasti ymmärretty pihlajien suku on 
ollut perusteltua jakaa moneksi. Tä-
män ovat Euroopan lajiston osalta to-
teuttaneet Alexander Sennikov ja Ar-
to Kurtto Memorandassa julkaistussa 

koosteessa (https://journal.fi/msff), ja 
he ovat käyttäneet jakoa AFE:n pihla-
jaosassa. He käsittelevät eurooppalai-
set pihlajat kymmenenä sukuna, jois-
ta viisi on risteymäsyntyisiä ja hei-
dän nimeämiään kuuluisien pihlaja-
tutkijoiden mukaan (Borkhausenia – 
Moritz Balthasar Borkhausen 1760–
1806, Hedlundia – Johan Teodor 
Hedlund 1861–1953, Karpatiosorbus 
– Zoltan Kárpáti 1909–1972, Majovs-
kya – Jozef Májovský 1920–2012, 
Normeyera – Norbert Meyer 1954–).

Pihlajat ovat Euroopassa moni-
lajinen ryhmä ja AFE:ssa lajeja on 
191. Suomen muutamat alkuperäiset 
lajit ja alalajit ovat mukana nimillä: 
Sorbus aucuparia L. subsp. aucupa-
ria, etelänkotipihlaja, Sorbus aucupa-
ria subsp. glabrata (Wimm. & Grab.) 
Hedl., pohjankotipihlaja, Hedlundia 
hybrida (L.) Sennikov & Kurtto, suo-
menpihlaja, Borkhausenia interme-
dia (Ehrh.) Sennikov & Kurtto, ruot-
sinpihlaja. Oikeaoppisesti rajatut teo-
dorinpihlaja (Hedlundia teodori) ja 
kaunopihlaja (H. meinichii) eivät siis 
kuulu alkuperäislajistoomme.

Euroopassa lajimäärältään val-
taisa ruusukasvien heimo on nyt kar-
toitettu AFE:ssa poimulehtiä (Alche-
milla ja Aphanes, 354 karttaa) ja va-
tukoita (Rubus, 794 karttaa) myöten, 
yhteensä 1 782 karttaa ja 1 182 sivua 
osissa 13–17. Pihlajaosaa ja kaikkia 
muitakin Atlaksen osia saa Tiedekir-
jasta (Snellmaninkatu 13, Helsinki), 
verkkokauppa https://www.tiedekirja.
fi. Pihlajaosan hinta ei vielä tätä kir-
joitettaessa ollut selvillä. 

— Leena Helynranta
Borkhausenia intermedia
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