
f Tansaniassa on harjoitettu 
metsiinviljelyii jo Englannin 
siirtomaakauden aikana. Si
ta on vaunditettu edelleen 
maan itseniiistyttyii 1960-lu
vun alussa. Viljelypuina ovat 
paaasiassa eukalyptus, miin
ty ja sypressi. 

Kirjoittaja, maat. ja met
sat.tri Veli Pohjonen tyos
kenteli vuosina 1977-78 
pohjoismaisen metsaprojek
tin asiantuntijana Tansa
niassa. Oheisessa kirjoituk
sessa biin kuvailee nikymla 
Tansaniasta ja sen metsistii. 

Junamatka 13.pi Tansanian Intian 
Valtamerelta sisamaahan Sambian 
rajall e on pitka kiipea.minen vasten 
korkeu sk8.yri3.. Rannikon alava, pai
nostavan kuumuuden sademetsa 
vaihtuu viihitellen ltii-Afrikan ylii
tasangoksi. Helpottava monsuuni
tuuli puhaltaa, ja piiiviintasaajan 
tropiikki tuntuu kadonneen . Sade
metsan j8.8.tya radanvartta reunus
taa nyt heiniisavanni , metsiisavan
ni tai omaperiiinen Miombo-metsii . 

Piiiiosa Tansaniaa sijaitsee 1000 
metrin korkeuskiiyriin yliipuolella . 
Tiiiillii kasvillisuutta, niin savannia, 
metsiii kuin viljelyksiiikin ohjaa sa· 
de: vuotuinen sademiiiirii sekii sa
dekauden ja kuivan kauden jyrkkii 
vaihtelu. 

Suomalaisen vuosisademiiiiriin , 
noin 600 millimetrin alue on heina· 
savanni a . Na.in vahiiisen sateen 
turvin vain harvat puulajit selviaviit 
puolen vuoden kuivan kauden yli. 
Heiniisavannilla kasvaa harvak
seen piikkinen akaasia tai ehka tur
pea apinanleipiipuu . 

Kun vuotuinen sademaara nou 
see 1000 millimetrin ylapuolelle, al
kaa met sa. Yl8.tasangon metsien 
merkity s Tansanialle on kahdenlai 
nen. Metsa aritaa tarvepuuta , ehka 
myyntituloakin polttopuuna . Metsii 
oh myOs luonnon oma vallitus sade 
kauden ukkosmyrskyjen aiheutta
maa maaperan eroosiota vastaan. 

Miombo -metsii sitoo typpea 
Miombo on Tansanian kansallis
kieltii swahilia ja tarkoitt aa harva· 
puustoista metsaa savannin ja vuo• 
ristosad emetsiin viilissii . Miombon 
puulajien lukumiiiirii hiirnmentiiii 
metsia ymmartavaa asiantunt ijaa· 
kin . Metsiin yleisilmeen antaa kui
tenkin muutama palkokasveihin 
kuuluva typens itojapuu . Niiiden 
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Tanaanian ylitaaangon Miombo-metai on palkallinen typpitehdaa . PUOA pul1ta Ylitasangon tirkein jalopuu on nimel
kuuluu llman typpei kerUYi1n palkok.aaveihin. tiin munlng■ (Pterocarpu■ angolen■ia). 

Plkkupojat myyvit polttopuuta valtatlen 
varrnu . Yhden puukimpun ... ahlllln• 
gllli (noln 50 pennlii) . 

Noin 2000 metrln korkoudeaa ka■vaa 
laaJoja, vain yhden puulajin patula-min• 
nlk6ili (Pinu1 petula). 

"palkopuiden" ilmasta keraiima 
typpi ruokkii Miombon muut puut , 
pensaat ja heinat. 

Myos paikallinen vaesto on loyta 
nyt viljavan Miombon metsamaan. 
Siella taalla kylia ymparoivissa har 
voissa metsissa puiden valissa kas 
vava maissi nayttaa kasvavan kuin 
kylaneuvojan typpilannoitusko
keessa. 

Kuvaau verraten hyvirunkoinen yk:ailO 
aavannln laldalla. 

Syksylla palaa · 
Toukokuussa alkava kuiva .kausi 
varistaa Miombon puut lehdettO
miksi. Hein8. kuloontuu ja metsapa 
lon vaara uhkaa. Metsapalo onkin 
paikoitellen jokasyksyinen ilmio. 

Karjaa paimentava vaestO arvos 
taa nop eaa heina!lkasvua metsalai
tumellaan heti sadekauden alettua. 
Kulopalojen sytyttely kuivan kau-

den lopulla lahentelee kansanjuh
laa tai sateen valmistusrituaalia. 

Yota paivaa loimuavat loka-mar
raskuun palot ohjaavat Miombon 
puulajikoostumusta palonkesta
viin, mutta samalla metsiitalouden 
kannalta vah8.arvoisiin puulajeihin. 

Yksinii.isia jalopuita 
Miombon tafkein metsatalouspuu 
on nimeltaan muninga (Pterocar
pus angolensis) . Se on punainen , 
kova ja raskas jalopuu . Paikallinen 
virkamies istuu muningasta valrnis
tetun kirjoituspoydan aaressa. Siita 
on sahattu myOs hanen kotinsa 
huonekalut. Tansanian presiden
tinlinnan parketiksi kelpaisi vain 
hiottu muninga. Se on myos tarkea 
vientipuu. 

Muningan korjuu on todellista 
kerailymetsataloutta. Sahapuulta 
toiselle on matkaa satoja metreja; 
laajoilla alueilla kasvaa keskimaa
rin vain yksi muninga-puu neliokilo
metrilla. 

Harvinaisuutensa takia muninga 
on mets8.nhoitoviranomaisten eri
tyisen silmallapidon alaisena. Jo
kainen kaato vaatii kaatoluvan . Lu
pamenettely lienee kuitenkin 
enemman korjuun ta rkkailua kuin 
aktiivista suojelua. 

Puiden kaatolupiin liittyy tieten
kin niiden salakaato . Silvottuja, 
vain parhaista paikoista sahattuja 
muningan runko ja voi 16yt8.8. valta
teilta syrjassa kuin salaa ammutun 
riistan j8.8.nn6ksi8.. 

Polttopuuta shWingtllii. 
Ylatasangon yii on kylma. Hii!ival
kea antaa nykyiiiinkin liimpiia ma
talaan savimajaan; kaupungin vir
kamiehellii palaa takkatuli. Hillen ja 
polttopuun myynti tuo metsiinreu
nan asukkaalle usein ainoan ansio• 
mahdollisuuden. 

Polttopuuksi kaadetaan ranteen
vahvuisia Miombo-puita. Ne piitki
tiiiin vajaan metrin mittaan, halo
taan ja sidotaan puun kuorella kim
puiksi. Puukimput markkinoidaan 
valtatien varressa kaupunkeihin 
kulkeviin autoihin. 

Repaleisiin asuihin verhoutuneet 
pikkupojat kauppaavat polttopuut. 
Pienen tinkimisen jfilkeen puukim
pun hinta asettuu yhteen shillin
kiin, noin 50 Suomen penniin . 

Vieraita puita viljellaan 
Englantilaiset aloittivat siirtomaa· 
kautenaan Tansanian metsanvilje
lyn. Sita vauhditettiin edelleen 
maan itsenaistytty8. 1960-luvun 
alussa . Nuori , rakentava kansakun
ta tarvitsi sahapuuta enemmiin 
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Ju.n;-:;,rr.atka Lipi Tamwn1.an t Intian Val tamerelta ~sisa

maahan :.;iambian re:; j8.lle on pi-tka kiipcanlinen vest en:. 

korke m-}kay::-Hi. Ranr:ikc,n aJ .a,,a , pa inost:=ivan kuumuude:r~ 

sc::.den1etsi~ v,~ihtuu v::i.hj_te:len Ita .-Afrikan 1 ylatasangoksi. 
Helpottova mon~uunituul~ puhaltaa, ja paivlintasaajan 

tropiD;:ki tuntuu. kado11necn. Sademetsan jaatya rndan

ya:rtta reunustaa nyt heina.Ravanni, metsasavanni tai 

omaperainen Miombo-metsa. 

Paaosa Tansaniaa sijaitsee 1000 metrin korkeusk~y
ran ylapuolella. Taa.11:i kesvillisuutta, niin sa.vannin., · 

metsia kuin vil jelyksj _a,kj_n_ ohjaa sade: vuotui nen sad.e

mJ,ari:.i seka sadekauden ja kui van, kauden jyrkka . vaj_htel u. 

Suomalai3en vu6sisademti~rin, noin 600 millimetrin 

alue on heinasavannj_a. Na.in. vahaisen sateen turvin 

vain harvat puula.jit selviavlit puolen vuoden kuivan. 

kaud8n yli. Heinasavannilla kas.,vaa .harvakseen piikki"'."'" 

nen . akaasia tai ehka turpea apinanleiplipuu. 

Kun vuotuinen s2demaara nousee 1000 mil1imctrin 
ylUpuolelle, alkaa metsa. Ylatasangon metsien merki

tys Tansenialle on kahdenlainen. Metsa antaa -tarve

puuta, ehk~ myyntituloaktn polttopuuna. Mets~ om 

myos 10:onno:i oma valli tus s2dekaucien ukkosmyrsky jen 

aihe,_lttamaa maaperan eroo~3iota vastaan. 
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Mio:nbo-metsti :citoo tvD,)e::l 
1_,_ -L - -•------

Miombo:• orr TEmsnnian h:ans1::Jlin},ieJ_tn mv2.hiJ i:2 ja 

tarkoi ttaa harva_puust61"f;ta motsa1i savannin ja. vu.crj t,-· 

tosadem.etsan. vulissa. M:Lo::l'oon. puuls ;j ien lukwT'i-1.s.ra 

hti.m:-r:entatL metsia. ym.1,ttirtt!.vo.a asisntvntijac'!}i:in.. h1e~- · 

.:Jan yle isilmeen r:ntaa kui ten.kin mi_;;_;_tame~ palh oka~>rs i

hin, kuu .luv:a typensi tojapuu. m:i.ideIL "J)B.lkopuj,rJen" :L1-
mast8 .. keri=i.am.a t;ypp:L. ruokkii U:Lombon muut puut., :;;:ien

saat ja hej_nat. 

Myos paikallinen vaesto on loyttinyt . viljovan Miom

bon. metsamaan. S iella taall:a kyl ia ymparoi vhrna ni:lr

voissa metsissa I)uiden vG.lissa ka.svava m2isst nt.:.ytta2. 

kasvavan kuin. kyli::i.neuvo jun ty1)pi12nnoi tuskokeessa. 

Syksyllii~~alaa 

Toukokuussa alkava kui va kausj_ varistaa Miornbon. 

puut lehdettomiksi. Heina kuloontuu ja mets~palon 

vaara uhkaa. Metsapal o 011.1{Dl paik.oi telle.n jokasyk

syinen ilmio. 

Karjaa pnim.entava vaesto arvostaa nopeaa hcinankns

vua metsalai tiunellaan heti sadekr:uden alettua:. Kulo-

palojen sy tyttely kuivan kauden lopulla lahentelee 

kansa.njuhlaa tai soteen v2lmistusri tuaal ia. 

Yota pai vaa loimuavat loka-marraskuun palot ohj ·ia

V3t Mi ombon: })uulajil-rnostumusta p3lonkestaviin, mutta 

samalla metst3.tal.ouden karmal ta vahaarvoisi .in puu.,lajei

hin. 
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Yksin~isi~ jalopuita 

Miom-ooni tar k cin metsatalouspuu: . on nimel ta.an m,.1pinr·a 

(Pterocarpue angolen s is). Se on punainen, kova ~ja ras~ 

kas jalopuu. l?::;ik Elljncn virlrnmies istuu rrn-1.ninc,2:::ta · 

velmic,tetun kirjoituspoydfin ciaresslL Sij ta , on sa.h:➔.t-· 

tu rnyos hi:inen ~otinr, ,a lr . .:i .. one1':8.lut. ·:rnrniDnian prer.::idcr~

tinli:r:man par}:etjJrni kelpasi vai11.; hiottu muninga. Se 

OIL myos tarketL vientipuu. 

Muning2i'L korjuu on . todellista kerailymetsataloutta. 

Sahapuulta toiselle on . matkaa satoja rnetreja.; 1nr,joi1-

la e.lueilla kasvaa keskirnaarin. vain,t yksi munine;a-puu 

neliokilometrill~. 

Harvinaisuu.tensa takia rnu.ninga on. metsanhoitoviran

omaisten eri tyisen sj_lma.lli:ipidon alaisena. J ok2 .inerr · 

kaato vaatii kaatoluvan .. Lupamenette1y lienee kui ten

kin enemman korjuun t1::irkkailua kuin aktiivi:::,ta suoje

lua. 

Puidcn kaatolupiiru liittyy tiete~cin. niiden salaknn

to. Silvott~ja, v a in p ~rh a ista paikoista sahattuja · 

muningan runkoj a voi loytlia val ta.teil ta syr j ass a lcuin 

salaa ammutun riistan jaannoksia. 

Pol tto-nuuta . shillinp:ilH~ 

YlataBangon. yo on kyline,. Hiili valkea antaa tana pf:d

van a kin : lampoa rnatalaan savirT1j2an; koupunp:in .vi.rkamic

hellij palaa takkatuli. Hiilen ja polttopuun myynti tuo 

metsanrcunan asukka alle useiru -ainoan ansiomahdollisuuden~ 

Pol ttop1.mksi kaad.eta2n ranteenvahvuisia Miombo-puita. 

Ne ptitkit~~n vajaan . metrin mittaan, halotaan je sidotaan 

p1u1n kuorella kimpuiksi. Puukimput markkinoidaan valta

ticn varressa kaupunken1in kuJ..keviin autoih :Ln. 
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Repaleisj_in; asuihin vcrhoutuneet pikkupojat kauppaa

vat pol ttopuut .. Pienen tinkimisen jhlkeein. ;puuk~mpun. 

hinta asettuu yhteen shil lin Jcii n , noin 50 Suomen per.

niin. 

Vierai ta pui ta vil ,jellaan: 

Englantilaiset aloi tti vr:it siirtomaakautenaan Ta.nsa- · 

nian metsanviljelyn . Sita vauhditettiin edelleen maan 

itsenaistyttya 1960-luvun , alussa . Nuor:L, rakentava. 

kansakunta tarvi tsi ·sahapuuta enemm~in kuin oli ma.hdo1:

lista saada kerailemalla 1uonnonmetsista. 

Miombo1-metsasta loytyisi kylla riitHivan nopeakas

vuisia · ja suorarunkoisia puita myos viljeltaviksi. Vil

jelya ei ole kuitenkaan onnistuttu ratkaisemaan . Laji

fiekoitus monimutk a isine symbiooseineen nayttaa Miombon 

j alopuuni elinehdolle; yhden puulaj in : koevil jelm&i.t kas

va.vat : vain: kitue~. 

Vieraat puulajit eukalyptus, m~nty ja sypressi ovat 
ylivoirriaisia viljelypuita. Niiden yhtcinenpinta-ala 

on talla hetkella noin 2 5 000 hehtaaria . Tavoite yk- · 

sistaan mtintylajeille on vuoteen 2000 mennessa . 65 000 

hehtaaria. 

Aidantolppia eukalyptuksesta 

Eukalyptus muiatuttaa puulajina meik~l~i~t~ haapaa. 

Se viljellaan siementaimena, kasvaa nope2sti cuorarun

koista mutta loyhaa puuta , ja uud:Lstuu kantoveso.ina. 

Tansanian ylatas2ngolle on perustettu useita suu-

. ria valtion karjatiloja. Laidunten aidantolpat veis

tetj~n omasta, t~h~n tarkoitukseen viljellyst~ eukaJyp

tusmetsikosta. 
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. Eukalyptuscetsikon hoito ei ole oikeastaan metstin

hoj_toa ollen kuan. Aidantolpan m:-l ariimi tan ta.yttavia 

pui ta harsi taan t.arpeen mukaan .. Luonto , ja eukalyp

tul:sen val tava kasvu.voima hoi tavat loput. Pai tst ai•

duntolpik~3i eukalyptusta vil jell a an my os polttopuuksi. 

Tulevsisuus mannylla 

Afrika.lle vieras puul8 ji mtinty ke.svaa Tansanian yJ_a,

tasanr;olla sa.tojen.hehta2rien;. laajuisina yhden puula-

j in . metsikko ina ha.mna~:;tyttavan_ terveena. Tul i nayttaa 

sen ainoalle viholliselle. 

Eniten viljelty miintylaji on Pohjois-Arnerikasta tuo•

tu .1?.§_"t_ula-rn2.nty (Pinus patula). Se menestyy parhai ten 

1 5,00 metrin korkeuslcayrtn ylapuolella; Mbeyan: kau.pun-

gin , ym.paristossa, Lounais-Tansenias3a., muhkeimmat patula

mannikot . ovat , noin . 2000 metrissa. 

Puolen. vuoden kui vasta ka u desta j ohtuen. patula-rn ~innyn 

kasvu ei ole ylatascngolla mi tenkaan ennatysmti.ista,; kas

vaapa se · kuitenxin .. 10 vuoclessa tukkipuun_kokoon. Sade

ja kui van.:. kauden... jaksottel u tekee sahapu J hun rnyos sel

vat vuosilustot. 

Viljellyillti. yl8.n1aan ,. i.112.nniltoilla on Tans,.!.niassa. tu

levci isu.us sell upu'J_na. SuomalH isella metsfite ollisuuden 

Dsiantuntemu1rnella on taas u:u sia mahdollisuuJrnia.. 
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Kuvntekstit 

Mionbo - met~.::~i: · Tansnnie,n yJ.litusr:ngon l.1iombo-me tsa on !jai

l:,:11linen t yp;Ji tehdw;,. Pa {iosa puita l:uu ·

luu ilmsn typpe~ ker~~viin palkokasveihin . 

Muninga: 

Polttoguun. 
myynti: 

Pinus patula: 

Pinus patula. 
kiekko: 

Yl~i.tc~;3,:;n.gon tilrlccdn jalo_pu :1 cin niIDe1t1:Hin. 

muninga l~terocarpus angolensis). Kuv~ssa 
verraterr. h;yvt'irunlrnine::1 ylrnilc5 s2vannin laioti. 

PikKupojat myyv~it polttopuuta VUJ -~2.ti .en 

varreosa. Yhden puukimpun , saa .sl-1illin-,

gillti (noin 50 penniti). 

Noin 2000 metrirr.ko rkeudessa kasvaa laa-

j o ja, vain. yhden puulaj in. patula-rn ~i.nn ikoit tL 

(Pinus patula) ·• 

Tropiikissa vuosilustot syntyv~t sade

ja kui vc.1.n. kc.Eden vaihtelusta. 1'-Ji ttana 

. ob jey~ tii vin suo jus ( 52 mm) • 


