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Teksti ja kuva OILI PENTINSAARI

■Miekkavalkkua kasvaa 
Euroopan lisäksi Pohjois-    

Afrikan rannikolla, Kaukasiassa, 
Himalajalla ja Kiinassa. Meillä 
miekkavalkku sinnittelee olo-
jensa äärirajoilla. Löytöpaikkoja 
on kirjattu 18, kaikki Ahvenan-
maalla, lähinnä Hammarlan-
dissa, Lemlandissa ja Kökarin 
Idön saarella. Aiemmin laji oli 
Ahvenanmaalla yleinen: kerro-
taan niityistä, joilla miekkavalk-
kuja kasvoi tuhansittain. Miek-
kavalkku on tyylikäs orkidea, 
jonka valkoiset, suppuun jäävät 
kukat näkyvät hyvin. Ei ole ih-
me, että laji jouduttiin rauhoit-
tamaan keräilyltä jo 1925.

Suvun nimi Cephalanthera
kuvaa pyöreäpäisiä heteitä 
(cephalos pää, antheros hede) ja 
lajinimi kertoo, että kasvilla on 
pitkät lehdet, tässä tapaukses-
sa pitemmät kuin suurvalkulla
C. damasonium. Suvussa on 14 
lajia, näistä meillä kasvaa miek-
kavalkun lisäksi erittäin harvi-
naisena punavalkku C. rubra.

Kuvaus
Miekkavalkun varsi on pysty ja 
tanakka, 25–50 senttiä korkea. 
Kapeita, 9–15 sentin pituisia 
lehtiä kasvaa varteen vuorot-
tain 6–10, näistä alimmainen 
on lyhin ja levein. Kellomaisia, 
hohtavan valkoisia kukkia on 
5–20, kehälehtien pituus 1,5–2 
senttiä. Juurakko on maanpin-
nan myötäinen.

Laji kukkii toukokuun lopusta 
kesäkuun loppupuolelle. Myös 
se osaa huijata, vaikka hieman 
yksinkertaisemmin kuin moni 
muu orkidea. Sen valkoisissa 
kukissa on keltaisia, pudonneel-
ta siitepölyltä näyttäviä pilkku-
ja. Nämä houkuttelevat monen-
laisia pistiäisiä, varsinkin pieniä 
maamehiläisiä, jotka saavatkin 
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pilkkujen kohdalta irti pieniä 
jyväsiä. Samalla ne tulevat työn 
touhussa pyörineeksi kukassa ja 
pölyttävät sen. Siemeniä kehit-
tyy usein niukasti.

Elinympäristö
Miekkavalkku on kalkinvaa-
tija, mutta muissa suhteissa 
se on joustava. Sille kelpaavat 
kalkkipitoiset lehdot, avoimet 
lehtoniityt, hakamaat, kesanto-
pellot, rantakosteikot ja suot. 
Se voi viihtyä myös puolukkaa 
ja katajaa kasvavilla nummilla 
ja pensaikossa, jopa tienpen-
koilla. Sen on todettu hyöty-
vän männyn, kuusen ja katajan 
juuristosienistä. Kasvupaikka ei 
saa olla liian varjoinen eikä ha-
vupuiden hapanta kariketta saa 
kertyä liikaa. Hallanarkana kas-
vina miekkavalkku kasvaa usein 
rannan lähellä. Laiduntamisen 
väheneminen aiheuttaa nopeas-
ti umpeenkasvua, mikä on teh-
nyt miekkavalkusta harvinaisen 
ja yhä harvinaistuvan. Jäljellä 
olevan miekkavalkkukannan yl-
läpitäminen edellyttää jatkuvaa 
ympäristön hoitamista: pensai-
den ja puiden raivausta, laidun-
tamista tai niittoa. Myös peuro-
jen lisääntyminen on uhka, sillä 
miekkavalkkujen kukintovarret 
ovat peurojen herkkua. Miekka-
valkku on rauhoitettu ja se luo-
kitellaan silmälläpidettäväksi.
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