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Neidonkenkä
Calypso bulbosa

VAARANTUNUT SUOMEN VASTUULAJI

HEINÄKUU

Neidonkenkä paljastaa
Lapin kultasuonet
■ Insinööriuutisten laajassa
geologisessa artikkelissa 30 vuotta
sitten kerrottiin mm. seuraavaa:
”Lapin kultaa ei enää etsitä vain
vaskoolin avulla Lemmenjoen
rannoilta. Geologisen tutkimuskeskuksen Rovaniemen aluetoimistolla on jo kolmatta vuotta
meneillään projekti kullan etsimiseksi komatiittisistä kivilajiympäristöistä, joita Lapin kallioperästä
löytyy. Apuna kullanetsinnässä
ovat olleet myös kasvit, jotka
paljastavat kullanetsijälle otollisen
maaperän.
– Tämän tyyppisiin kultaesiintymiin liittyy aina karbonaattikiviä, ja karbonaattikivialueiden
kasvisto on selvästi erilaista kuin
muualla ympäristössä. Erityisen
selvästi tämä tulee esille Lapissa,
missä ilmasto on muutenkin
ankaraa ja kasvusto niukkaa.
– Karbonaattikivialueilla kasvavat esimerkiksi näsiä, neidonkenkä ja monet sellaiset heinät, jotka
eivät kasva muualla.” Insinööriuutiset (Tekniikka & Talous)
16.2.1987.
Onko kullanetsiminen Lapissa
kohta verottamassa toisen ”kullan”, harvinaisen neidonkengän
esiintymistä, jos tämä menetelmä
todella pääsee vauhtiin geologisissa tutkimuksissa?
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Neidonkenkä Calypso bulbosa on hyvin sopeutunut pohjoiseen vuoden kiertoon. Kesän aikana se kerää ravintoa pieneen
varsimukulaansa, talvehtinut lehti kuihtuu ja uusi kasvaa elokuussa.
Lehti on maanpinnan myötäinen, poimuinen, päältä tumman vihreä, alta violetinpunainen. Se talvehtii paksun lumivaipan alla yhdessä uuden kukkasilmun kanssa. Siten hento kukkavarsi on heti
lumien sulamisen aikaan valmis kasvamaan valoon ja houkuttelemaan kevään ensimmäisiä kimalaiskuningattaria. Kukan keltaiset
”hapsut” jäljittelevät heteitä ja huulessa on syvä, kaksihaarainen
kannus, mutta mettä siellä ei ole (takakannen kuva). Pölyttynyt
kukka lakastuu pian, muuten kukka kestää kolmisen viikkoa.
Nuorena neidonkenkä on täysin riippuvainen juurisienestään,
jonka varassa se voi myös viettää useita vuosia maan alla. Neidon-
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kenkä kehittyy hitaasti ja saavuttaa kukintavaiheen vasta noin kymmenen vuoden ikäisenä.
Suomessa neidonkengän kasvualue ulottuu ns. Lapin kolmiosta
(Kemi-Tornio-Rovaniemi) Kuusamoon, pohjoisimmat esiintymät
ovat Kittilässä ja Sodankylässä. Etelämpänä on yksittäisiä kasvupaikkoja itärajan suuntaisesti Kaikkia näitä alueita yhdistää maaperän erikoislaatuisuus.
Orkidealehdessä 30 vuotta sitten esitetty huoli neidonkengän
kasvumahdollisuuksien tuhoamisesta on toteutumassa, kun ulkomaiset kaivosyhtiöt päästetään luonnonsuojelu- ja Natura 2000
-alueille, joilta löytyy kultaakin kalliimpia mineraaleja.
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