
-blogissa vuosina 2013—2014 esiteltiin suomen 
uhanalaisten lajien kirjoa ja ihmisiä, jotka tekevät 
suurella sydämellä töitä lajien puolesta

Neidonkenkä
Neidonkenkä hurmaa toukokuussa

sipsutamme jo kohti toukokuuta kevyin neidonkenkäsin: esitte-
lyssä pohjoisen suloinen orkidea, jonka vaaleanpunaiset kukat 
pilkottavat sammalten keskeltä jo heti lumien sulettua. nimensä 
neidonkenkä on saanut naisten jalkinetta muistuttavasta, vaniljan-
tuoksuisesta kukastaan.

Huijarikaksikko

on toukokuun loppu, kimalaiskuningatar on herännyt talviunes-
taan ja etsii sopivaa pesäpaikkaa. myös ravintoa pitää saada, jotta 
jälkeläiset pääsevät kehittymään. kovin paljon sitä ei kuitenkaan 
ole tarjolla.

vaaleanpunainen näsiän kukka on huumaavan houkutteleva ja 
rykelmänä näyttävä. mikä pettymys kuningattarelle, sillä siellä ei 
olekaan mettä. mutta toisaalta saapuu myös hyvin viekoitteleva 
tuoksu. se tulee aivan maanrajasta, pienestä vaaleanpunaisesta 
neidonkengän kukasta. voi, voi kun sieltäkään ei löydy mettä.

no jostakin sitä ravintoa pitää saada, etsintä jatkuu. viekoitte-
leva tuoksu on vastustamaton ja kuningatar erehtyy uudelleen nei-
donkenkään. silloin pettynyt ja nälkäinen kuningatar päättää ottaa 
ryhtiä ja suunnistaa varmoihin kevään mesikasveihin: pajuihin. nii-
den kukista mesi oikein pursuaa ulos. ja elämä jatkuu…

Teksti: Anne Jäkäläniemi

neidonkengän terälehdet ojentuvat kutsumaan pölyttäjiä. 

kuva: anne jäkäläniemi

eri kulmasta neidonkengän kukka näyttää toisenlaiselta. 

kuva: anne jäkäläniemi



hyvin harva on nähnyt neidonkengän valkoisen kukan. kuva: anne 

jäkäläniemi

Kaunotar kurkistaa jo hangen alta

pohjoisissa synkissä kuusikoissa kasvaa pieni harvinainen orkidea, 
jonka vaaleanpunaiset kukat pilkottavat sammalten keskeltä jo 
heti lumien sulettua. sen kauneuden ja tuoksun sokaisemana vasta 
heränneet kimalaiskuningattaret laskeutuvat kukkaan todetakseen 
vain, ettei mettä löydy. neidonkengän lumo on kuitenkin vastusta-
maton, ja 
kuningattaret erehtyvät uudelleen ja samalla pölyttävät kukan.

sen jälkeen kukan vaaleanpunainen väri vaihtuu oranssiksi ja 
vähitellen syntyy kota, jossa on hyvin runsaasti pölymäisiä sieme-
niä. pikkuruisilla siemenillä ei ole lainkaan vararavintoa ja kas-
vuunsa ne tarvitsevat kaveriksi sienen, jonka kanssa ne ensimmäi-
set vuodet elelevät piilossa maan alla.

muutaman vuoden kuluttua pieni kasvin alku uskaltaa jo näyt-
tää ainokaisen lehtensä, mutta vaipuu silti välillä sienensä turval-
liseen kainaloon maan alle. siellä kasvi voimistuu ja tulee yhä use-
ammin maan päälle keräämään energiaa kukintaa varten. kymme-
nen vuoden kärsivällisyys palkitaan, ja kasvin ensimmäinen kukka 
on syntynyt.

näsiän kukinta alkaa hiukan ennen neidonkengän kukintaa. 

kuva: anne jäkäläniemi

neidonkengän lehti syntyy syyskesällä, jolloin se on lumien 

sulettua heti valmiina hyödyntämään kevään valoa. kuva: anne 

jäkäläniemi

Anne Jäkäläniemen intohimona ovat uhanalaiset kasvit, joita Kuusa-
mossa riittää tutkittaviksi. Kasvitieteen tohtorin erityisen mielen-
kiinnon kohteena ovat kämmekät ja jokivarsikasvit, joista hän on 
tehnyt useita tieteellisiä julkaisuja. Annen katseen alta ei pieninkään 
kasvi pysty piiloutumaan. Ennemmin tai myöhemmin se joutuu mita-
tuksi ja kirjatuksi tietokantoihin.



neidonkengät pitävät ryhmäelosta. tässä ryhmässä kolme 

yksilöä on päättänyt tehdä vihreän lehden ja yksi jäädä 

lepäämään mukulassaan maan alle. kuva: anne jäkäläniemi

kukkanuppu valmistuu lehden tyvelle syksyllä, ja 

paljastuttuaan lumen alta se alkaa pidetä kukkavanaksi. 

kuva: anne jäkäläniemi


