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Syksylla 1929 kerasin Punkaharjun ko
keilualueelta pihtakuusten runkojen ja 
oksien kuolleelta kuorelta omituisen na
koista pikkusienta. Sen itioemat ovat mus
tanruskeita, kaljuja, maljamaisia, n . 1-2 
mm levyisia. Maljan taytti valkoinen jau
he, jonka rakeet osoittautuivat olevan omi
tuisia "banaaninterttumaisia" itiokimppu
ja (kuvat 2 A ja C). Naiden kimppujen 
koko on noin 80 x 50 ~< ; yksityiset itiot 
ovat makkaramaisia, kayria, 1-7 soluisia, 
kooltaan noin 30 X 3 ·" (kuva 2 D); nuo
rissa itioissa havaitaan isoja oljypisaroita, 
tav. yksi kussakin solussa. Aikaisin ke
vaalla otetuista naytteista totesin, etta 
itiokimput syntyvat maljan pohjakudok
sen sisassa olevissa onteloissa, yksi kimppu 
kussakin (kuvat 1 A ja 2 B). Itiot tarttu
vat toisiinsa kiinni ylapaastaan ja tyonty
vat ontelonsa ylapaassa olevan aukon 
kautta maljaan (kuva 2 A), joka pian 
tayttyy lumivalkoisista itiokimpuista ; 
kaikkiaan niita voi olla siina pari kolme 
sataa. 

Vuosien kuluessa olen tata sienta tavan
nut lukuisista paikoista Etela- ja Keski
Suomesta. Se kuuluukin pihtakuusen ta
vallisimpiin sieniin. Kerran olen sen ta
vannut myoskin Abies balsameasta, mutta 
en muunsukuisista puista. Luonteeltaan se 
on yleensa saprofyytti, mutta ainakin ke
salla 1951 se esiintyi myoskin loisena. Sil
loin havaittiin eri puolilla Etela-Suomea 
(m.m. Helsingin seudussa, Elimaella ja 
Punkaharjulla) pihtakuusissa harvinaisen 
runsaasti ruskettuneita oksia. Tavallisesti 
oli vain oksan karkipuoli ruskettunut ja 
kuollut. Kuolleen ja elavan osan rajassa 
oli kuoressa kutistuma ja kuolio, ja s1ma 
esiintyi saannollisesti taman sienen itio
emia. 

Sienemme kehitys ei kuitenkaan pysah
dy yllamainittuun kuroma-asteeseen, vaan 
stromapikarin kupeisiin kehittyy myo
hemmin usein, vaikkakaan ei aina, apo
teekioita (kuva 2 A) . Ne ovat sarvimaisen 
kovia, kaljuja, leveatyvisia, jalattomia, 
aluksi kuppimaisia, lopulta kypsyneina ta-

salakisia, variltaan mustanruskeita vaa 
leammin reunuksin; kuivalla saalla ja tyh
jennyttyaan ne kuroutuvat uudelleen urn
peen; leveys n. 0,5-1,2 mm. Kypsia askuk
sia ei naytteissani ole, mutta muutamissa 
syksylla otetuissa on viela vanhoja as
kosporeja vahan jaljella; ne ovat 4-solui
sia, kooltaan n. 15 x 4 "'· 

Muutamia vuosia sitten sain selville, 
etta tunnettu venalainen mykologi N . 
N au m off on ( 1925) kuvannut taman
laisen diskomyketin Pietarin seudusta pih
takuusista antaen sen nimeksi Ascocalyx 
abietis. Samassa julkaisussaan han mai
nitsee jo aikaisemmin kuvanneensa taman 
sienen kuroma-asteen ja antaneensa sen 
nimeksi Pycnocalyx abietis, mutta han ei 
mainitse, missa julkaisussa kuvaus on ei
ka mitaan rakenteesta. 

Eteeni sattui sitten C. L. She a r in 
(1907) alkuperaiskuvaus deuteromyceti
suvusta Bothrodiscus Shear ja sen ainoasta 
lajista B. pinicola Shear. Totesin heti, etta 
kyseessa oleva amerikkalainen sieni muis
tuttaa laheisesti alussa puheena ollutta ku
roma-asteella olevaa sienta. Eroa oli oi
keastaan vain isantakasvissa seka siina, 
etta Bothrodiscuksen itiot ovat She a r in 
muk. valiseinattomia, kuitenkin lukuisilla 
oljypisaroilla varustettuja, kun taas minun 
sieneni itiot olivat seka oljypisaroilla etta 
valiseinilla varustettuj a . Mielenkiin toinen 
on She a r in maininta, etta itiokimput 
poistuvat kuopistaan, kun itioemaa koske
tetaan. Ainakaan Suomessa ne eivat kui
tenkaan lenna etemmaksi, vaan jaavat 
pitkiksi ajoiksi stromamaljaan. She a r in 
maininta, etta itiot ovat kiinni toisissaan 
alapaastaan, on erehdys; havaintojeni mu
kaan ne ovat kiinni ylapaastaan (vrt. ku
vat 2 B ja C) . 

Asken tapasin prof. L iron kirjastosta 
myoskin N au m off in sen julkaisun, jos
sa han on kuvannut Pycnocalyx abietis 
-lajinsa (1915) . Hanen kuvauksensa vastaa 
niin hyvin tapaamaani sienta, etta aivan 
ilmeisesti sama laji on kyseessa . Itioiden 
pituus vain on N au m o f f i 11 a hieman 
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pienempi (23-28 ·" ) ja valiseinia vahem
man ( 3, harvemmin 2-5) ' 

Viimeksi lienee tata sienta kasitellyt 
Groves ( 1936) . Han esittaa pari tarkea
ta oikaisua She a r in julkaisuun : on saa
tu selville, etta Bothrodiscus pinicoLan 
isantakasvi ei ollutkaan Pinus vi-rginiana, 
vaan jakin Abies-laji, ja sen itiot ovat itse 
asiassa 4-6-soluisia, minka oljypisaroiden 
niista hajottua She a r itsekin on toden
nut. Groves in mukaan Bothrodiscus 
pinicoLa ja PycnocaLyx abietis kuuluvat sa
maan lajiin. - Vahinko vain, etta van
hempi, nyt ehka laillisena pidettava laji
nimi viittaa vaaraan isantakasviin, man
tyyn. 

Sienemme tarjoama mielenkiinto ei ra
joitu viela tahan. Helsingin Yliopiston ko
koelmissa on eras W. N y b e r g i n Por
voosta syksylla 1936 ottama nimeamaton 
nayte, joka ilmeisesti kuuluu tahan lajiin. 
( "Tympanis? art pa nag on tysk gran") . 
Siina on oksien kuoressa siroteltuna n . 
1 mm levyisia mustia itioemii:i., joista osa 
on tyypillista Bothrodiscusta, mutta useim
missa itioemissa ei maljamuodostumaa 
stroman ylaosassa ole, vaan siina havai
taan t iheassa pikku kuoppia. Naissakin 
itioemissa on samanlaiset apoteekioiden 
alut kuin Bothrodiscuksessa. Halkileik
kauksesta (kuva 1 B) havaitaan, etta tassa 
tapauksessa stroman ylaosassa on lukuisia 
pikku onteloita, mutta ne eivat ole selvasti 
yhdessa kerroksessa ja aukenevat pikku 
aukoin suoraan ulos . Naiden onteloiden 
seinamilli:i kehittyvat itiot ovat pienia ( 12 
-15 X 1,2 ,u) ja vain 2-soluisia (kuva 2 
E). Kyseessa on taten jonkinlainen mikro
konidi-aste. Tarkoin tutkien olen havain
nut, etta naita mikrokonideja saattaa jos
kus esiintya myoskin Bothrodiscus-stroman 
reunimmaisissa onteloissa kuromakimppu
jen asemasta. 

Eika talla viela hyva. Evolta 26 . VI. 1947 
ottamissani naytteissa ovat apoteekiot, joi
ta on 1-6 kpl. kussakin stromassa, jo pi
temmalle kehittyneet, vaikkakaan niissa 
ei viela ole valmiita itiokoteloita (niiden 
kypsymisaika lienee meilla sis vasta myo
haan heinakuussa) . Stromat ovat osaksi 
Bothrodiscus-tyyppisia, osaksi edella mai
nittua mikrokonidioita muodostavaa tyyp
pia. Kumpaisenkin lajiset kuromat ovat il
meisesti jo syksylla varisseet, mutta stro
mat kehittavat parhaillaan uudentyyppisia 
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kuromia. Ne syntyvat isommissa epa
saannollisissa stromankuopissa apoteekioi
den reunojen alla, mista ne pursuvat har
maanvalkoisena limaisena massana ulos, 
jos naytteen kostuttaa vedella. Naita ku
romia on kahta laatua (kuva 2 F ja G) : 
isompia, tav. 4-solusia, tikarimaisia, suo
ria, joiden seinat kuitenkin ovat jonkin
verran epasaannolliset, ohuet, soluissa run
saasti oljypisaroita, seka pienempia, ffil.1.0-

doltaan hyvin kapean sukkulamaisia, kay
ria, valiseinattomia. Edellisten koko on n. 
35-55 x 5g ·", jalkimmaisten 25-35 x 
2,5 ' ' . Kuitenkin tavataan myoskin vali
muotoja naiden tyyppien valilta. Varsin
kin kuromamuoto F on mielenkiintoinen 
siksi, etta se melkoisesti muistuttaa 
Bothrodiscus-kuromaa, on kuitenkin muo
doltaan suora eika esiinny kimppuna. 

AscocaLyx abietiksen stroma- ja kuro
mamuotoja vertailtaessa nayttaa silta, etta 
Both-rodiscus-tyyppi on pisimmalle erilais
tunut (maljamuodostuma, jonka pohjalla 
kuromaontelot sijaitsevat saannollisena 
kerroksena, itiot kimpuiksi yhtyneet) . Toi
set itiomuodot kehittyvat epasaannollisem
missa kammioissa, eivat muodosta kimp
puja, ja maljamuodostuma puuttuu. To
dennakoisesti Bothrodiscus-itioema kui
tenkin on viimeksimainitusta tyypista eri
laistunut. Minkalaiset seikat sen kehitty
mista ovat tukeneet, on vaikeata sanoa, 
kun esim. itioiden leviiimistapahtumasta 
ei tiedeta juuri mitaan. 

G r o v e s tulee lopuksi siihen tulokseen, 
etta AscocaLyx-suku liittyy CrumenuLa
sukuun (sensu R e h m), taikka oikeam
min, kun viimeksi mainittu sukunimi on 
invalidi, se on liitettava AscocaLyx-sukuun. 
Tata kasitysta Groves perustelee silla, 
etta apoteekiot, askukset ja askosporit 
naissa suvuissa ovat varsin samanlaiset, 
seka lisaksi silla, etta Bothrodiscus-konidit 
muituttavat CrumenuLa abietinan Lagerb. 
Brunchorstia-konideja. Eroa olisi vain sii
na, etta Brunchorstian itioemaan syntyy 
vain yksi pyknidiontelo, Bothrodiscuksen 
useita. Han huomauttaa myoskin siita, etta 
van Lui j kin muk. CrumenuLa abieti
nan kuromat viljelyskokeissa osoittavat 
taipumusta muodostaa palloja, mika on 
erikoisen ominaista myoskin Bothrodis
cukseLLe . Nahtavasti Groves on talloin 
kasittanyt vaarin, samoin kuin she a r, 
Bothmdiscuksen itiokimppujen rakenteen. 



A. 

Kuva 1. A: Halkileikkaus Bothrodiscus pinicolan 
itii:iemasta. Stroman ylaosassa vieUi aukenema
ton pyknidi (kuromakimppumalja), ja sen poh
jakudoksessa pikkuonteloita, joissa itii:ikimput 
syntyvat. B : Halkileikkaus toisen tyyppises~a 
stromasta, jonka ylaosassa lukuisia pikkukuro
maonteloita ja oikeassa ylakulmassa apotee
kion aihe. 

Kuva 2. A : Halkileikkaus 
vanhemmasta stromasta, 
jonka ylaosassa avoin ku
romakimppumalja (pycn) 
ja pohjassa tyhjentyneita 
onteloita; stroman kupeis
sa nuoria Ascoca!yx-apo
teekioita (ap). B: Halki
leikkaus Bothrodiscus 
abietiksen viela aukene
mattoman kuromakimp
pumaljan pohjasta, jossa 
nahdaan syntymassa ole
via kuromakimppuja. C: 
vapautunut kuromakimp
pu. D: Irrallisia Bo~hro
discus-kU?·omia. E: Pikku
kuromia kuvan 1 B esit
tamastii. itii:iemastii.. F ja 
G: Kuvan 1 B stromaan 
kevaalla kehittyneitii. ku
romamuotoja. 

Abb. 2. A : Durchschnitt durch alteres Stroma 
(str) mit offenem Konidienbiindel-Becher 
(pycn) nebst entleerten Bodengruben; junge 
Ascocalyx-Apothecien (ap) an den Seiten des 
Stromas. B: Langdschnitt durch den Boden ei
nes noch ungei:iffneten Bothrodiscus-Bechers 

B. 

Abb. 1. A: Durchschnitt durch Bothr odiscus 
pinicola Fruchtki:irper. Im oberen Teil des Stro
mas ein noch geschlossens Pyknidium mit Bo
denhohlraumen, wo die Konedienbiindeln 
entstehen. B: Langdschnitt durch Kleinkoni
dienstroma, mit zahlreichen Konidienkammern 
und einer Apothecium-Anlage. 

mit sich entwickelnden Konidienbiindeln. C : 
Ein befreites Konidienbiindel. D : Losgemachte 
Bothrodiscus-Biindelkonidien. E: Kleinkoni
dien aus dem Stroma in Abb. 1 B. E. u . F: Wei
tere Konidienformen vom Stroma in Abb. 1 B . 
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Niinkuin edelhi. on osoitettu, niissa olevat 
itii:it eivat ole tyvistaan yhtyneet, vaan eri
koisella tapaa latvapaistaan. Otaksutta
vasti Crumenulan kuromat v a n L u j k i n 
kokeissa liittyvat kimpuiksi tyvipaistaan, 
mika on aivan toinen, kuromaperien haa
rautumisesta johtuva ilmii:i. Tamanlaatui
sia muodostumia ovat esim. Crumenula 
soroTian Karst. sormimaisesti haarautuvat 
kuromat. Huomattava on lisaksi, etta As
cocalyxin apoteekiot syntyvat kuromastro
main kupeisiin (tama on N au m off i l
t a, She a r i l t a ja Groves i 1 t a jaanyt 
havaitsematta), Crumenulan niista eril
laan. Haluamatta kieltaa naiden sukujen 
todellisia yhtalaisyyksia, eroavaisuudet 
kuitenkin nayttavat niin huomattavilta, 
etta on parasta lukea ne eri sukuihin edel
leenkin. 

Tii.ma tutkielma perustuu m.m. seuraaviin 
Metsatieteellisen tutkimuslaitoksen kokoelmas
sa oleviin naytteisiin : 

Isantakasvina Abies sibirka: N. Espoo Ota
niemi 26. VIII. 1951 AscocaLyx-apoteekioita 
Bothrodiscus-stromain kupeissa, samoin Both
rodiscus ohuissa oksissa, joita tama sieni on 

tappanut. Elimaki Mustila IX. 1951 Bothrodis
cus-itioemia ruskettuneissa oksissa. - Ta. Evo 
26. VI. 1947 erilaisia kuromamuotoja ja nuoria 
apoteekioita kuolleilla oksilla. - Ka. Sippoln 
kk. 27. VII. 1947 Bothrodiscus kuoll. oksilla. -
Sa. Punkaharju 15. VI. 1943 Bothrodiscus run
saana viela eHivien pihtakuusien rungoilla ja 
oksilla; samasta paikasta eri aikoina lukuisia 
naytt., myoskin apoteekioita, vaikkakaan ei 
hyvin kehittyneita. - Abies baLsamea: Ta. Ur
jala Nuutajarvi 11. VII. 1947 Bothrodiscus 
kuoll. oksilla. - Abies sp.: N. "Borga Kokan 
15. XI. 1936 pa n flgon tysk gran, leg. W. Ny
berg' ', eri kuromamuotoja kuoll. oksilla. 
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Ascocalyx abietis und ihre Konidienformen. 

Es wurden in Slid- und Mittelfinland hau
fig an toten, zuweilen auch an lebenden Abies 
sibirica- (einmal auch an A. balsamea-) Asten 
Pykniden der Discomycet AscocaLyx abietis 
Naumoff gefunden (Abb. 1 A) . Diese sind zu die 
von She a r (1907) beshriebene Deuteromyce
tengattung Bothrodiscus zu zahlen (syn. Pycno
caLyx Naumoff, 1915). Nach Groves (1936) 
sind Bothrodiscus pinicola Shear und Pycnoca~ 
Lyx abieti~ Naumoff identisch; leider deutet die 
altere Name jetzt auf eine unrichtige Wirts
pflanze (Pinus statt Abies) . 

Es wurden vom Verf. noch drei weitere Koni
dienformen der AscocaLyx abietis in Finnland 
festgestellt (Abb. 2 E, F u. G). Sie entstehen alL 
nach und neben einander in denselben Stromata, 
entweder in Bothrodiscus-Stromakorpern (Ty
pus !) oder in einem anderen Typ II, bei dem 
der Becher fehlt, und die Loculi im oberen Teil 
des Stromas etwas unregelmassiger geordnet 
sind (Abb. 1 B) . Die kleinsten Konidien messen 
15-18x 1,3 ·" und sind 2-zellig (Abb . 2 E), sie 
entstehen im Herbst, meist in Stromata vom II 
Typus. Ende Juni zeigen dieselben Stromata, 
ausser jungen Apothecien, zwei weitere Koni
dienformen: die eine grosse, lanzettformige, ge
rade, meistens 4-zellige, 35-55X5 messende 
(Abb. 2 F), die zweite sehr schmal spindelfor
mige, krumme, ohne Zwischenwande, 25- 35X 
2,5 messende (Abb. 2 G). Beiderlei Konidien 
entstehen oft gemischt in etwas weiteren Ver-
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tiefungen unter den Apothecienrandern. Es 
kommen auch Zwischenformen von den letzter
wahnten Konidienformen vor. Die gleichzeitig 
auftretenden Apothecien, 1-6 St. auf jedem 
Stroma, zeigten nur Paraphysen - die Asci 
durften voraussichtlich im Juli zur Reife gelan
gen. 

Wozu die besonderliche Struktur besonders 
des Bothrodiscus-Fruchtkorpers mit seinen Ko
nidienbiindeln dient, erschein recht problema
tisch. Ein Schleuder-Apparatur diirfte kaum in 
Frage stehen, weil die Konidienbiindeln - we
nigstens in Finnland - fiil' langere Zeit in den 
Stromabechern liegen bleiben. 

Grove s vereinigte die Gattung C1·umenuLa 
sensu R e h m mit AscocaLyx. Die becherformi
gen Bothrodiscus-Fruchtkorper mit ihren Bun
delkonidien sind jedoch morphologisch kaum z. 
B . mit den Brunchorstia-Fruchtkorpern der Cru
menuLa abietina Lagerb. zu vereinigen, wie 
Grove s meinte; desgl. sind die Konidien an 
ihren Spitzen zu Biindel vereinigt (s. Abb. 2 Bl 
und nicht an ihren Basen, wie S h e a r irrelei
tend erwahnt. Dazu die Apothecien entstehen 
wohl immer unmittelbar an den Konidienfrucht
korpern (s. Abb. 2 A :ap; diesbeziigliche Beob
achtungen bei Naumoff, Shear und Gro
ves sind sehr mangelhaft) . Verf. meint, dass 
die Gattung AscocaLyx, besonders wegen ihrer 
Konidienformen, immer noch ziemlich isoliert 
unter den Helotiaceen steht. 


