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Vuoden 1951 poikkeuksellisen kuiva syksy 
antoi aloittelijallekin rohkeutta ryhtya jon
kinlaiseen sienisatoarviointiin sen runsauden 
hairitsematta, joka normaalisyksyna vallitsee. 
Valitsin tutkimuksen kohteeksi Ruissalon n .s. 
luonnonsuojelualueen ja tehtavani oli selvittaa 
rehevan lehdon sienisatoa: ja sienistOkokoo
musta poikkeuksellisen kuivana syksyna. 
Alueen laajuus on noin 8 ha, mutta tahan si
saltyy myiis noin hehtaarin suuruinen pelto 
alueen keskella. Alue on Ruissalon rehevinta. 
Tammi on vallitseva puulaji ja lehmus - jou
kossa jokin suurikin puu - ja koivu muodos
tavat paaosan muista puulajeista. Joukossa on 
joku kuusi ja etenkin pohjois- ja itareunalla 
on mantya. Alueen etelareunalla valtatien var
rella on pieni balsamikuusimetsikkii. Etela
osalle on luonteenomaista Milium-, Conval!.a

ria ja Aegopodium-alakasvillisuus (vrt. Lea 
J a h n s son, 1929). Pohjois- ja koillisosat ovat 
kangasmaisempia Calamagrostis- ja Myrtillu s

kasvuisia. AlueeUa on myos toista sataa met
ria pitka, 20-40 m levea, kosteahko korpi
mainen osa runsaine saniaisineen ja Polygo

num bistorta-kasvustoineen. 

Koko syyskesan ja syksyn aikana satoi Tu
russa lokakuun 20 pv:aii.n asti vain 56,8 mm1, 

joten syksyn kuivuus on taalla hyvin lahella 
absoluuttista minimia. Pahempia halloja ei 
myoskaan ollut ennen tatii. paivamaii.raii.. Kun 
yhtenainen sammalkerros melkein koko alu
eella puuttuu, oli savimultamaa myos nor
maalisena vuonna kosteassa korpimaisessa 
osassa piilyavan kuivaa. 

Lokakuun 15-19 paivinii. kuljin alueen lapi 
kavellen edestakaisin pohjoisesta etelaan noin 
10 metrin linjavalein kayttaen aikaa yhteen
sa 8,5 tuntia merkiten muistiin jokaisen ta
paamani itiiieman tai ryhman. Kaikki lajit, 
joiden varmaa tuntemista epailin, talletin ja 
maisteri N. Mal m s t r ii m on nama ystaval
lisesti maarittanyt. Koko alue vastaa suun
nilleen 8 km:n linja-arvioita. Jo etuka:een 

1 Elokuussa satoi 37,1, syyskuussa 19,2 ja loka
kuun 19 ensimmaisen paivan aikana vain 0,5 mm. 
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tiesin tuloksesta jotakin: Vaikka tallainen lehto 
ei olekaan suinkaan parhaita sienimaita, oli 
vuoden sato poikkeuksellisen pieni. Varsinai
sia maasieniii. oli 6 lajia, yhteensii. 24 itioemaa 
(vrt. Rautavaara 1947) , niin on taman 
(yhteensii. arviolta alle puolen kilon) - 8 
ha:lla parhaana sieniaikana! Normaalivuosina 
on alue mm. paras tuntemani mustan tor vi
sienen (Craterellus cornucopioides) kasvupaik
ka, josta sienta on voinut poimia kilokau
palla. Nyt en tarkimmallakaan etsimiseUa liiy
tanyt ainoatakaan. Lactarius-, Clitocybe- ja 
StrophaTia-!ajien itiiiemia on normaalivuosina 
aina ollut runsaasti, samoin tateista ainakin 
hepotattia. Nyt oli 6 L. mitissimus-lajin pik
kaista itioemait 

Kantosienia oli muihin sieniin v errattuna ai
van tavattomasti - monet enemman tai va
hemmii.n "harvinaisia lajeja". Niinpii. haran
kielta (Fistulina) oli painoltaan monin verroin 
riiin paljon kuin tavallisia maasienia yhteensa, 
eli 10 kpl. Suurin lienee ollut noin 2 kg :n pai
noinen (koska en yleensii. ottanut sienia, en 
niitii. myiis voinut punnita). Korallikaapia 
!Polypo1·us fTondosus) loytyi 9 kpl. , joista suu
rin painoi 4,1 kg ja pienimmatkin ilmeisesti 
olivat yli kilon painoisia. Mesisieni ei Ruissa
lossa ollut yhta runsaana esiintyva kuin vuo
den 1950 poikkeuksellisen runsassatoisena syk
syna. Tuntuu myos silta kuin luonnonsuo]e
lualue ei olisi talle sienelle yhtii. edullinen 
kuin alueen lansipuolella (Tammimakeii. vas
tapii.ata oleva) kuusen sekainen Convall.aTia

Aegopodium-tyyppinen lehto. Hypholoma sub

lateritium ja H . capnoides ovat samaten e.m. 
lansipuolisella alueella vieia runsaammin 
esiintyviii. kuin luonnonsuojelualueella. Sensi
jaan rikkikaa.pia (Po!ypoms sulphureus) ei ole 
Ruissalossa missaii.n niin runsaasti kuin tut
kimusalueella. Sieni oli tahan aikaan jo ylei
sesti vaalealla murenemisasteella (vain yksi 
taysin tuore yksilii liiytyi) ja moni oli ilmei
sesti jo havinnyt, ja kuitenkin liiytyi viela 31 
itioemaryhmaii. 29 :ssii. eri tammessa tai kan
nossa. Tammen pahin kaapa Phellinus Tobustus 

on myos alueelle yleinen. Ilmeisesti siitii. kii.r-



sivii.t alueen kaakki isot tammet, vaikka itio
emiii. nii.kyi vain 13 :ssa tammessa. 

Kantosieni, jota seuraavasta luettelosta kai
paa, on muuntuva kehnii.sieni (Pholiota mu

tabilis), jota luonnonsuojelualueella ei todella 
kasvanut ainoatakaan, vaikka sitii. esim. alu
een pohjoispuolella olevan mii.en takana oli 
monessa paikassa. 

Seuraavassa on kokonaisluettelo kaikista 15 
-19. XI. 1951 alueen itioemistii. Thelephoraceae

sienii:i lukuunottamatta . 

Tremellaceae : 

Tremella foliacea Pers. (det. N. M a l m -
strom), muoto, joka nuorena on kirkkaan 
violetti, tammen kannossa 1 ex. Otettu sa
masta kannosta myos v . 1946. 

H y dnaceae : 

Hydnum cirrhatum Pers. (det N . Mal m
strom), koivun kannossa 1 ex. 

Polyporaceae: 

Polyporus frondosus Fr., 9 itioemii.ii. tammen 
tyvessii. tai kauempana tammen juuressa. Yk
si itioemii. oli myos vanhassa tammen kan
nossa. 

P . sulphureus (Bull.), 31 itioemii.ryhmii.ii. 29:ssii. 
tammen rungossa tai kannossa. 

P . betulinus (Bull.), 4 itiOemii.ii. kahdessa eri 
koivun pokkelossii.. 

Ungulina fomentaria (L-Fr.), 11 eri koivussa 
yhteensa 169 itioemii.ii.. Yksi itioemii. tam
messa. 

Phellinus robustus (Karst.) , 13 eri tammessa 
yhteensii. 37 suurta itioemii.ii.. Sieni on usein 
sangen korkealla, joten osa on varmasti jii.ii.
nyt nii.kemii.ttii.. 

Daedalea quercina (L.) . Melkein jokaisessa 
tammen kannossa eli 47 :ssii., joissakin 10 itio
emii.ii. . 

Fistulina hepatica (Schaeff.), 10 itioemii.ii., jois
ta tammen kannossa 4 ja paksujen tammien 
tyvessii. 4 ja ylhii.ii.llii. rungossa (n. 2,5 m kor
kealla)) 2 kpl. 

Agaricaceae : 

Paxillus involutus (Batsch.), 2 ex. 

Psilocybe sp., kahden tammen kannossa 5 ex. 

Hypholoma sublateritium (Schaeff.), 4:n tarn
men kannon ympii.rillii. yht. 245 itioemii.ii.. 

4 - Karstenia 

Hypholoma capnoides Fr. yhden kuusen kan-
non ympii.rillii. 9 itioemii.ii.. 

Cantharellus aurantiacus (Wulf.) 3 ex. 

Hygrophorus .agathosmus Fr. 2 ex. 

Lactarius mitissimus Fr. 6 ex. 

Mycena galericulata (Scop.), 8:ssa tammen 
kannossa n. 200 tii.yskasvuista itioemii.ii. (det. 
N. Malmstrom) . 

Tricholoma album (Schaeff.) , 6 ex. Syyskuun 
aikana kii.vin sienen kasvupaikalla lukuisia 
kertoja ja tii.ii.llii. oli muutamia yksilojii. jat
kuvasti ehkii. . yhteensii. syksyn kuluessa n . 30 
- 50 itioemii.ii.. 

Tr. rutilans (Schaeff.), 3 itioemii.a mii.nnyn 
~annossa . 

Armillaria mellea (Vahl), 38:ssa paikassa 
yleensii. pienten tammien juurella tai van
hoissa tammen kannoissa yhteensa noin 1.350 
itioemii.ii.. Vain kahdessa paikassa kasvoi sie
ni koivun tyvella: Tammella kasvava laji on 
ilmeisesti eri "muoto". 

Kun syksyn mittaan kii.vin useasti alueella, 
voin todeta, etta todennii.koisesti vain Tricholo

ma album oli alkusyksystii. vii.hii.n runsaampi. 
Se kasvaa alueen "korpimaisessa" kohdassa. 
Clavaria pistill.aris L. oli syyskuun loppupuo
lella muodostanut pari kehnoa itioemii.ii. Cho
raeuksen lii.hteen luona. FistuHna-satoon tu
lee e.m . lukuun lisii.ksi syksyn aikana ainakin 
2 itioemii.ii.. Lokakuun alussa kasvoi muutama 
Coprinus atramentarius-itioemii. tien vieressii. 
alueen reunalla. 

Vaikka ei kii.ytossii.ni olekaan mitii.ii.n aikai
sempien vuosien tilastoja, huomaa kuitenkin 
joka syksy alueella retkeillyt helposti, etta kan
tosienten osuus tii.nii. vuonna on epii.normaalisen 
suuri. Luonnolliselta tuntuukin, etta etenkin 
loissienet (Armillaria, P. frondosus, P. sulphu

reus), pystyvii.t saamaan tarpeellisen kosteu
den, eikii. sii.ii.n kosteudella ole osuutta "in
dusoivana tekijii.na" itioemii.n syntyyn. Myos· la
hopuussa kapillaarivesi ilmeisesti nousee hel
pommin ja kosteus sii.ilyy niissii. paljon parem
min kuin maassa. Luetteloss.a on myos moni
vuotisia sieniii., joiden itiOemarunsaus oli luon
nollisesti riippumaton taman vuoden saatilan
teesta. Fames robustuksen vuosikertatarkaste
lussa huomaa kasvun suuren tasaisuuden, joka 
ei tamankaii.n vuoden kohdalla ole poikkeuk
sellinen. 
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Summary: 

Agaricales in Ruissalo conservation area during autumn 1951. 

The author has investigated the behavior 
of mushrooms during the exceptionally dry 
autumn 1951 in the conservation area of Ruis
salo in the vicinity of Turku SW -Finland. The 
area consists of about 20 acres of rather luxu
riant oak forest, where the ground was covered 
mostly with ConvaH.aria and Aegopodium. 

The area was investigated October 15-19. 
1951. The total amount of rainfall during the 
autumn months was : in August 37,1 mm, in 
September 19,2 mm and in October 0,5 mm. 

The great majority of all the mushrooms of 

this area were xylophilous ones whereas the 
soil fungi were of a considerably minor im
portance. 

The most common species were Fistuhna he
patica (Schaeff.), Potyporus jrondosus Fr., P . 
sutphureus (Bull.) and Hyphotoma sublateri
tium (Schaeff). many of which are otherwise 
rare in Finland. Both Arminaria meUea (Vahl) 
and Mycena galericulata (Scop.), common in 
Finland grew also here in profusion. All the 
fruiting bodies found in th e area, are listed 
above. 

Juuritryffeli (Scleroderma bovista Fr.) lentohiekassa 
Pohjois-Suomessa. 

Toivo Rautavaara. 

Oulunsalon lentohiekkarannoilta loysin 16. 8. 
1953 joukoittain minulle tuntematonta kookasta 
kupusienilajia, joka oli piialta likaisen kellan
valkea, 4-7 sm lapimitaten ja 5-10 sm korkea, 
kun otetaan mukaan paksuista juuririhmoista 
muodostunut kova pylvasmainen kantaosa. Prof. 
R. Tuomikosken ystavallisella avulla tulin sii
hen tulokseen, etta laji on Scleroderma bovista 

Fr., mihin viittaa itioiden verkkopintaisuus, 
itiiimassan oliivinruskea vari seka peridion 
ohuus ja sileys. 

Lajia pidetaan meilla harvinaisena: sen on 
ilmoittanut vain W. Nyberg Etela-Suomesta. 
Ruotsissa se tunnetaan maan etelaosista Upplan
tiin saakka. Oulun loyto on siis aikaisempia 
paljon pohjoisempana, mika ansaitsee huomiota, 
kun Ruotsissa arvellaan (Andersson 1950), 
etta lajin pohjoisraja sattuu yhteen tammen 
pohjoisraj an kanssa. 

Kasvupaikalla on kilometrien mittainen ranta 
hienoa hiekkaa tavanomaisine dyynikasveineen, 
rantavyohykkeessa tyypillisina rantavehna (Ely

mus arenarius L.) ja ranta-arho (Honckenya 

peptoides CL.) Ehrh.). Noin 50-100 m paassa 
rannasta alkaa harva mannikko, pohjakasvilli
.suutena puolukkaa, sianpuolaa ja jakalaa. Sie
net kasvoivat uloimpien mii.ntyjen juurivyohyk
keessa, siis muutaman metrin paassa mannyista, 
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paljaassa hiekassa, josta niiden kupu nakyi 
korkeintaan puoleksi. Rantavehnavyohykkeessa 
ei sienia ollut. Kaikkiaan lienee sieniyksiloita 
ollut tuhansittain. Ne olivat ilmeisesti kasva
neet jo heinakuun puolella, silla loytaessani 
ne oli jokainen yksilii jo kypsyttanyt itiomas
sansa . 

.Askettain julkaisi 0 l of Andersson Ruot
sissa laajahkon tutkimuksensa dyynien sienista. 
Han mainitsee siina Scleroderma bovista-lajin 
Skoonesta kahdesta paikasta dyyneilta ranta
vehnan joukosta, ja lisaksi hanella on eraita 
liiytoja hiekkapohjaisista pyokkimetsista. Oulun
salon tapauksessa sieni naytti olevan mannyn 
mykoritsasieni. 

Summary: 

Scleroderma bovista Fr. on sand dunes 
in North-Finland. 

This species has been considered as very rare 
and it was previously found only once in South
Finland. Aug. 16th 1953 it was found in Oulu 
(lat. 65 °N) in sandy beach on dunes, apparently 
growing as mycorrhiza fungus of Pinus silvestris. 
The locality is fa r north from the known finds 
in Finland and Sweden. 

K i r j a 11 i s u u t t a L i t e r at u r e: 
A n de r s son, 0 1 of, 1950: Larger fungi on 

sandy grass heaths and sand dunes in 
Scandinavia. - Bot. Not. Suppl. Vol. 2:2 . 


