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Abstract. - On the quantitative study of fungi in forests and bogs. The literature 
on the quantitative study of fungi in forests and bogs is discussed. An investigation of 
mushroom productivity in the area of Oulu is reported. All fruiting bodies of larger fungi 
were collected on ten occasions during late summer and autumn in 1970, in each of three 
sample areas in spruce forest, pine heath and pine bog. The specimens were sorted, 
counted and weighed fresh and after drying, and the fungus biomass per hectare was 
calculated. The yield was greater . and the productive season began somewhat earlier in 
spruce forest than in pine heath, but the season lasted later in the autumn in pine heath. 
The yield of tJhe bog was scant and uniform. On the whole the yield was slightly above 
average. 

Tutkittaessa metsan tms. kasviyhdyskunnan 
biologista tuottoa on sienten osuuden selvitta
minen vaikeimpia ongelmia. Pelkiistaan sien
ten maaran mittaaminen on jo hankala teh
tava. Useita maaperassa elavia ja lisaantyvia 
sienilajeja on pystytty tunnistamaan ja vil
jelemaan, mutta esim. kotelo- ja kantasienien 
tunnistaminen niiden maanalaisten osien pe
rusteella on usein mahdotonta. Vasta sienten 
vil jelymenetelmien ja geneettisen tutkimuk
sen kehittyminen luonee paremmat edelly
tykset maaperan koko sieniston selvittamiselle. 

Metsamaassa elavia sienia kasittelevia 
kvantitatiivisia tutkimuksia on kirjallisuudes
sa vahan. Naista mainittakoon PEYRONELin 
(1955, 1956), MoscAn (1956), BuRGES & 
NicHOLASin (1962) ja WITKAMPin (1966) 
tutkimukset. BuRGES & NICHOLAS mittasivat 
sienten maaraa Englannissa kanervanummelle 
istutetun 60-vuotiaan mannikon maaperassa. 
Kustakin horisontista otettiin heina- ja syys
kuussa naytekappaleet, kylmakuivattiin, a
lettiin hartsiin ja leikattiin tietynpaksuisiksi 
leikkeiksi, jotka tutkittiin mikroskoopilla. Sie
nirihmojen esiintymisrunsaus ( frekvenssi) 
laskettiin ja niiden pituus mitattiin ottaen 
samalla huomioon erinakoisten rihmojen 
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( luokiteltuina kuuteen tyyppiin) osuus. Tut
kimuksen mukaan sienirihmojen yhteenlas
kettu pituus esim. humuskerroksessa oli hei
nakuussa keskimaarin 5.56 m f cm3 ja syys
kuussa 2.44 m fcm 3

• BuRGES & NICHOLAS 
ovat sita mielta, etta sienirihmojen pituus on 
niiden frekvenssia parempi indikaattorri il
maistaessa hyyfien aktiivisuuden muutoksia. 

WITKAMP tutki mm. 50-vuotiasta manty
metsaa Hollannissa. Eri syvyyksilta otettiin 
kuukausittain samansuuruisia maanaytteita, 
joista sienimassa erotettiin Celodal I -vesi
liuoksen avulla, levitettiin objektilaseille, kui
vattiin ja tutkittiin mikroskoopilla. Sienirih
mat piirrettiin ja mitattiin planografilla. Tut
kimuksen mukaan mm. sienirihmaston massa 
vaihteli eri kohdissa metsaa 67-212 g/m3 

rihmaston tiheyden ollessa keskimaarin 1.15 
ja lapimitan 3- 5 mikronia. Taman mukaan 
olisi sulkeutuneessa mantymetsassa hehtaarin 
alalla yli 2000 kg vapaata sienimassaa. Rih
maston maara on tassa esimerkissa 0.6- 0.8 
% kaikesta maassa olevasta orgaanisesta ai
neesta (juuret mukaanluettuina) . Edelleen 
WITKAMP totesi sienirihmaston maarassa vuo
denaikaista vaihtelua siten, etta mantymet
sassa ilmeni minimi huhtikuussa ja heina-elo-



kuussa ja maksimi helmi- ja kesakuussa. 
Tammimetsassa havaittiin kesaminimi ja tal
vimaksimi. 

Kummassakaan esitellyista tutkimuksista ei 
ole erikseen mainittu mykoritsasienia. Nii
den maaran mittaaminen onkin oma ongel
mansa, jonka selvittaminen vaatii lisamene
telmia. Epailematta on kysymys varsin huo
mattavasta sienimassasta. 

Sienten maanpaallisten osien, ItJOemien, 
maaran mittaaminen on teknisesti yksinker
taisempaa kuin sienten maanalaisten osien 
sel ittaminen. Itii:iemien maaraa ja massaa 
on mitattu erilaisin arviointi- ja keruumene
telmin, ja paahuomio on usein kohdistettu 
ruokasieniin. Mm. HAAs ( 1932, 1958, 1971 ) ja 
HoFLER 193 7) kayttiva t koealuemenetelmaa. 
HoFLERin mukaan sienten runsautta ja maii
raa mitataan parhaiten sel ittamalla itioemien 
yksili:imaara ja tuorepaino. Itii:iemat kerattiin 
homogeenisilta aarin suuruisilta alueilta, las
kettiin ja punnittiin. Sienten runsaus arvioi
tiin laajemmilla aluekokonaisuuksilla kayt
taen Braun-Blanquet'n menetd maa, jo'ka to
sin sopii huonosti sienitutkimukseen. Kukin 
alue kerattiin vain kerran. HoFLER pohti, mi: 
ten ilmaista erilaisia sieniassosiaatioita. Sie
net voitaisiin kiisitella kunkin kasviyhdyskun
nan osana putkilokasvien, sammalien ja ja
kalien rinnalla, tai sitten sieniassosiaatiot ku
vattaisiin sellaisinaan ( esim. »Lactarietum 
vellerei»), mika edellyttaisi kuitenkin perus
teellista perehtyneisyytta sienisosiologiaan. 

HAAS (1971) tutki mm. vuosina 1968-
1970 kuusimetsan sienisti:ia 61 :lla kymmenen 
aarin suuruisella ruudulla Stuttgartin lahella. 
Han tarkasti ruudut kerran tai kaksi vuodes
sa ja merkitsi niilta muistiin kaikkiaan 264 
suursienilajia, joista noin 60 o/o oli seitikkeja. 
HAAS selvitti mm. sienilajiston suhdetta maa
peran happamuuteen seka kuusen lahon esiin
tymiseen ja ryhmitteli sienet asidofiilisiin ja 
neu trofiilisiin. 

KALAMEES (1968, vrt. myi:is 1971 ) tut:ki 
Eestin metsien sienisatoa kayttaen 9 ja 10 
aarin suuruisia pysY' iii naytealoja seka 1-50 
aarin suuruisia linja-analyysialoja. Han mer
kitsi muistiin kaikki sienilajit ja niiden luku
maariin, ja sienten runsautta han ilmaisi kayt
taen HAAsin (1958 ) asteiikkoja. KALAMEES 
oli sita mielta, etta mykokenoiogisissa tutki
muksissa olisi kiiytettava pysyvia naytealoja, 
jotka tulisi tutkia kymmenen paivan valein ja 
vahintain kahden kasvukauden ajan. Linja-

analyysimenetelmaa voitaisiin kayttaa esitut
kimuksissa. 

Koealuemenetelmaa on kayttanyt myi:is 
LANGE ( 1948) tutkiessaan suon siemstoa 
Tanskassa. LANGE Iaski lahes kolmen vuoden 
a jan kaikki itioemat 102 :Ita nelii:imetrin suu
ruiselta pysyvalta koeruudulta ja selvitti kun
kin sienilajin esiintymisrunsauden (frekvens
sin) ja pysyvyyden ( konstanssin ). Itii:iemia ei 
yleensa poistettu, joten sama itii:iema saatet
tiin joskus laskea toistamiseen. 

Suomessa sienisatotutkimuksen uranuurtaja 
on RAUTAVAARA, jonka tutkimukset (1947) 
erityyppisten maiden sienisadosta perustuivat 
alakohtaisiin itii:iemien punnituksiin seka lu
kuisiin linja-arviointeihin. RAUTAVA. RAn 
Etela- ja Keski-Suomessa tekemien linja-ar
viointien perusteella tuoreiden tiheiden met
sien ha-sato oli huonona sienivuonna ( 1945 
-46) keskimaarin 301 kg, harvojen tuorei
den metsien 82.5 kg, kuivien kangas- ja kal
liometsien 107 kg ja kasvullisten korpien ha
sato 93 kg. 

Vuosina 1968- 72 on Utsjoella Kevon 
alueella tutkittu mantykankaan, tunturikoi
vikon ja riimeen sienisatoa koealuemenetel
maa kiiyttiien, mutta tietoja ei ole julkaistu. 
Sienisatoa tutkitaan talla haavaa useallakin 
taholla eri tutkijoiden toimesta, ja myi:is ei
luonnontilaisten ( mm. o jitettu jen ja lannoi
tettujen) maiden sienisatotutkimuksia on 
meneillaan maassamme. Seuraava esimerkki 
Oulun seudulla tehdystii sienisatotutkimuk
sesta pyrkii valottamaan paitsi sienisatoa 
myos kaytettya koealamenetelmaa: 

Vuonna 1970 rajasimme mieheni kanssa 
Haukiputaan kaakkoisosaan Tuirahovin la
heisyyteen kolme koealaa, joilta kerasimme 
kaikki itii:iemat kymmenen kertaa. Tutkimus
kohteina olivat vahvasammaleinen VMT
kuusisekametsa tasamaalla, hiekkapohjainen, 
loivasti koilliseen viettava VT-mannikki:i 
(jossa pari kuusta) ja karu isovarpuinen ra
me. Alueet olivat luonnontilaisia, kooltaan 
1984, 1720 ja 732 m 2 mainitussa jarjestykses
sa. Kaksi viimeista keriiysta jouduttiin kuusi
kossa ja miinniki:issii tekemiian supistetuilta 
alueilta, joiden koko oli 608 ja 516 m 2

• 

Keratyt itii:iemat lajiteltiin, ja kunkin lajin 
yksili:imaara laskettiin seka punnittiin tuore
ja (huone) kuivapaino. Sienten vesipitoisuu
den todettiin vaihtelevan eri kerayksissa seu
raavasti: kuusikko 86- 94 %, mannikki:i 79-
95 '/o ja riime 90-96 o/o. Koska sienten ve
sipitoisuus vaihtelee suuresti esim. siiaolosuh-
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Kuva 1. Haukiputaalta kuusikosta, miinnikostii ja riimeeltii 
vuonna 1970 keriittyjen itii:iemien kuivapaino grammoina 
hehtaaria kohti. 
Fig. 1. Dry weight of the fungi collected in 1970 in a spruce 
forest, pine heath and pine bog in SE H aukipudas from Ju
ly to October . 
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Kuva 2. Vuorokauden keskil ampi:itilat ( oc) ja sademiiariit (mm) touko-lokakuussa Oulun 
len toasemalla Oulunsalossa. 
Fig. 2. Mean daily temperature (°C) and precipitation (mm) from May to October in 
Oulunsalo airport. 



teiden mukaan, satolaskelmat taytyy perus
taa kuivapainoihin. Tuorepainoja voi kayttaa 
mm. asioiden havainnollistamiseksi. Tutki
muksen tulokset nahdaan kuvassa 1. Kerays
sarja ei ole taydellinen, mutta naidenkin ke
raysten kokonaiskuivapaino oli kuusikon osal
ta lahes 8600 gjha (tuorepaino 102 kgjha), 
mannikon osalta noin 5370 g/ha ( tuorepaino 
74 kg j ha) ja rameen osalta vajaa 500 g/ ha 
(tuorepaino 7.5 kg/ha). Jos arvioidaan ke
raamatta jaanyt sato kuvan 1 avuUa, kuusi
'kon sato noussee yli 11 000 grammaan/ha 
( tuoreena 140 kg jha), mannikon sa to lahes 
8000 grammaan ( tuoreena 110 kg/ ha) ja 
rameen sa to 600 grammaan hehtaarilla ( tuo
reena 8.5 kgjha). RAUTAVAARAn linja
arvioiden mukaan ( 194 7) tamantyyppisten 
kuusisekametsien sienisato vaihteli 90-150 
kg j ha ja mannikoiden sato 72- 114 kg j ha. 

Sienitaloustoimikunnan suosittelemia kaup
pasienia oli kuusikkokoealalla 27 %, manni
kossa 39 % ja rameella 24 o/o kaikkien sie
nien kuivapainomaarasta. 

Syksyn 1970 sienisato oli arviolta keski
maaraista parempi. Tahan lienevat vaikutta
neet jo mm. heinakuun runsassateisuus ja 
toistuvat lampoaallot (kuva 2). Elokuu oli 
tasaisen lammin, ja pienia sateita tuli vii
koittain. Syyskuu oli runsassateinen, mutta 
viilea. Ensimmainen pakkanen oli vasta lo
kakuun 21. ja 22. paivan valisena yona. 

Taulukosta 1 nakyy, etta heinakuun puolivalissa 
kuusikossa kasvoi paaasiassa kalpeaa juurekas.ta 
(Collybia dryophila), joka oli runsaimmillaan 21. 
7. kerayksen aikana (vaalean ja tumman muodon 
suhde 1:3) . Ensimmainen mykoritsasieni, rusakko
nuljaska (Gomphidius rutilus) loytyi 28 . 7., en
simmaiset tatit ( Leccinum scabrum) ja seitikit 
(Cortinarius collinitus) kerattiin 5. 8. Seuraavalla 
kerralla 11. 8. havaittiin sienten laji- ja lukumaa
ran Jisaantyneen olennaisesti, joskin massaa oli vie
la vahan. Hiippoja (Mycena) ja seitikkeja (Corti
narius) oli useita Jajeja, ja ensimmainen ha:pero 
(Russula obscura) li:iytyi. Niinikaan kerattiin en
simmaiset kotelosienet (Cudonia, H elotium) . Lakki
mi:irsky ( Cudonia confusa) oli runsaimmillaan 18. 
8. keruun aikaan. Talli:iin kuusikosta li:iytyi 43 sie
nilajia, joiden joukossa mm. ensimmaiset rouskut 
( Lactarius rufus, L. viet us) . Elokuun lopussa la
jeja ali Jahes 50 ja maassa yli kaksinkertainen 
maara .t:delliseen keruuseen verrattuna. Sinivi:iinen 
Jimaseitl~ki (Cortinarius collinitus) oli valtalaj i, 
mutta rnyi:is muita seitikkeja, tatteja, rouskuja ja 
haperoita oli runsaasti. 10. 9. li:iytyi jo vahemman 
Jajeja, mutta yksili:imaara ja massa olivat suurim
millaan. Talloin keraysala jouduttiin supistamaan 
noin kolmannekseen. Haperoita ei enaa li:iytynyt ja 
rouskujakin oli jo vahemman kuin aikaisemmin. 
Seitikit vallitsivat edelleen. Kuusenneulasnahikas 
( Microrriphale perforans) , jota ei ajan puutteen 
vuoksi keratty, oli runsaimmillaan, samoin kuusi-

lahokka (Hypholoma capnoides) . Seuraava ja vii
meinen kerays suoritettiin vasta 10. 10., ja on vai
kea arvioida keraamatta jaaneen sienisti:in maara 
ia laatu. Syyskuun 19. paivana alkanut lampi:itilan 
lasku on luultavasti aiheuttanut sienisadon vahene
mista. Viimeisella kerayskerralla li:iytyi kuusikosta 
enaa yhdeksan sienilajia, naista yksili:imaaraltaan 
runsain kellerva ryhasieni (Cystoderma amian
thinum). , · 

Mannikko (Taulukko 2) oli lahes tyhja sienista 
11 . 8. keraykseen asti. Ensimmainen, 16. 7. liiytynyt 
laji oli kalpea juurekas, ja mannyn punikkitattia 
( Leccinum vulpinum) nahtiin ensi kerran alueel
la 28. 7. Elokuun 11. paivana kerattiin seitseman 
ajia ja 18. 8. loytyi jo 13 Jajia, runsaimpina kan

·gasrousku ja seitikit. Elo-syyskuun vaihteessa saa
tiin satoa vahemman kuin edellisella kerralla, mika 
)ohtui suurimmaksi osaksi kangasrouskun ja sini
viiisen limaseitikin vahenemisesta. 10. 9. oli man
nikiissakin eniten sienimassaa (noin kaksi kolmas
osaa kuusikon vastaavasta sadosta). Valtalajeja ali
vat seitikit, mutta myiis kangastattia (Suillus va
riegatus), rouskuja ja kellervaa ryhasienta oli jon
kin verran. Viimeisessa kerayksessa 10. 10. sensijaan 
todettiin yksili:i- ja Jajimaarien kohonneen edelli
seen keraykseen verrattuna. Massa oli vahentynyt, 
mutta se oli silti yli kuusinkertainen kuusikon sa
toon verrattuna. Lukumaaraisesti runsaimpia ali
vat mannyn juurekas (Collybia putilla), hiipot, kel
lerva ryhasieni, seitikit, naapikat (Galerina) seka 
yksi orakaslaji ( Phellodon tomentosus) . Kaikki ke
raykset huarnioonottaen mannikiin sienisato oli seka 
Jajimaaran eua massan perusteella pienempi kuin 
kuusikon sato ja se ajoittui jonkin verran myiihai
sempaan ajankohtaan. · 

Rameella ( Taulukko 3) kasvoi sienia lahes koko 
keruukauden ajan, mutta etenkin Jajimaara ja mas
sa pysyivat alhaisina. Heinakuussa oli eniten naa
pikiiita ( Galerina), elo-syyskuussa oli runsaasti kel
tahelttaseitikkeja ( Dermocybe cinnamomeolutea), 
ja silokkaat (Hypholoma) vallitsivat syys-loka
kuussa. Sienistiin perusteella voidaan rameella erot
taa kabi kasvupaikkaa, nimittain mattaat man
tyineen ja varpuineen seka rahkasammaleen katta
mat mli!ttaanvalit. Mattailla kasvoi mm. mykorit
sasienia, kuten tatteja (Suillus variegatus), nuljas
koita ( Gomphidius rutilus), seitikkeja ja rousku
ja ( Lactarius helvus, L. rufus, L. vietus) seka jo
kunen karikkeenlahottaja ( M arasmius androsaceus, 
Mycena, Collybia dryophila) . Mattaidenvalien la
jisto, suojuurekkaat (Tephwcybe . palustre), silok
kaat ja naapikat, on samaa kuin LANGEn ( 1948) 
mainitsema avoimen suon Jajisto. Mykoritsasienis
tiissa sensijaan on enemman eroa, koska Magle
mosella kasvoi kuusta mannyn asemesta. 

Tehdyn kokeilun yhteydessa ilmeni mo
nenlaisia periaatteellisia ja kaytannon kysy
myksia, joista muutama sana: 

Koealueen koon tulee olla niin suuri tai 
koealueita on oltava niin monta, etta kaikki 
tutkittavan kasviyhdyskunnan elementit 
(mm. puulajit) ovat oikeassa suhteessa edus
tettuina. Haukiputaan esimerkissa kuusikko
ja minnikkoalat olivat suuritoisia nain hy
vana sienivuonna. Jos kukin koealue olisi 
ollut kymmenen aaria, yksi henkilo olisi ko-
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Taulukko 1. Haukiputaan kuusikkokoealueelta v. 1970 kerattyjen sienten itioemien kuivapaino grammoi-
na hehtaaria kohti. 

Table 1. Dry weight ( g/ha) of the fungi collected in 1970 in a spruce forest in SE H aukipudas. 

Sienilaji 7.7 . 16.7. 21.7. 28.7. 5.8. 11.8. 18.8. 31.8. 10.9. 10.10. Yht. 
kuivapaino g/ha 

Leccinum scabrum 109 192 76 82 459 
L . versipelle 237 582 819 
Suillus variegatus 92 168 493 753 
Gomphidius glutinosus 7 7 
G. rutilus 2 10 24 37 81 154 
Hygrophorus agathosmus 2 2 
H. olivaceoalbus 5 112 117 
Omphalina ericetorum 
Laccaria laccata coli. 1 
Clitocybe clavipes 3 3 
Clitocybe sp. <1 5 2 3 2 12 
Tricholomopsis decora 5 5 
T. rutilans 3 3 
Tricholoma inamoenum 5 5 
Cantharellula umbonata 3 7 11 21 
CollJ'bia asema 34 34 
C. butyracea 5 7 12 
C. cirrhata pc pc cpp 
C. dryophila, vaalea muoto 4 4 21 17 9 <1 <1 2 57 
C. dryophila, tumma muoto 1 18 109 75 52 <1 255 
C. maculata 33 33 
C. putilla <1 
Tephrocype sp. <1 2 <1 2 
Micromphale perforans cp cp cp pc pc cpp 
Oudemansiella platyphylla 2 2 
Strobilurus sp. <1 
M arasmius androsaceus st cp pc 
Mycena epipterygia 1 
M . galericulata <1 
M . galopoda <1 <1 <1 
M. haematopoda <1 
M . pura <1 3 5 10 
M . rorida st cp st cp pc 
M . sanguinolenta <1 
Mycena spp. pc pc cp cp cpp pc 
Xeromphalina amara <1 
Rhodophyllus sp. 1 
Cystoderma amianthinum 28 21 49 
C. granulosum <1 1 1 
Hypholoma capnoides 10 23 1 77 148 30 289 
H. polytrichi <1 <1 <1 3 4 2 9 
Kuehneromyces mutabilis 14 3 17 
Psilocybe sp. <1 
H ebeloma sp. <1 4 16 20 
P haeomarasmius confragosus 3 3 
Dermocybe cinnamomeolutea 5 5 
D. sanguinea <1 
D. semisanguinea 2 13 2 17 
Rozites caperata 10 17 27 
Cortinarius (Myxacium) spp. 6 25 111 856 847 1845 
Cortinarius alboviolaceus 11 11 
C. anomalus 2 5 18 25 
C. armillatus 141 300 181 622 
C. brunneus 98 98 
C. camphoratus 10 9 11 30 
C. gentilis 53 48 84 185 
C. hemitrichus 5 11 16 
C. pholideus 5 13 82 100 
C. traganus 12 7 19 
Cortinarius spp. 11 81 607 622 138 1459 
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Gymnopilus penetrans 8 19 3 5 21 56 
Galerina marginata 3 3 <1 6 
Galerina spp. pee pc pc st cp cp pc 
Russula decolorans 19 19 
R. obscura 10 45 286 341 
R . paludosa 52 52 
Russula sp . 22 22 
Lactarius rufus 116 164 280 
L. thejogalus 1 11 13 
L . trivialis 17 17 
L. vietus 1'2 15 53 80 
Lycoperdon sp. 2 2 
Polyporus ciliatus 9 9 
Cudonia circinans <1 4 4 
C. confusa 3 28 4 15 5 55 
H elotium sp. pc pc 
Otidea leporina 1 1 
Fuligo septica pee 
Myxomycetes sp. pee 

Yhteensa, g/ha 5 45 142 116 127 164 1351 2818 3560 245 8573 
.r .... 

Taulukko 2. Haukiputaan mannikkokoealalta v. 1970 kerattyjen sienten itioemien kuivapaino gram-
moina hehtaaria kohti. 

Table 2 . Dry weight ( g/ha) of the fungi collected in 1970 in a pine heath in SE H aukipudas. 

Sienilaji 7.7 . 16.7. 21.7. 28.7. 5.8. 11.8. 18.8. 31.8. 10.9. 10.1 0. Yht. 
kuivapaino g/ha 

Leccirium versipelle 43 43 
L. vulpinum 65 67 79 211 
Suillus luteus 17 ' 17 
S . variegatus 7'2 570 150 386 212 877 
Hygrophorus karstenii 5 5 
Laccaria laccata coli. 3 
Tricholoma aestuans 139 139 
T . fla vovirens 158 158 
Lyophyllum cf. infumatum 29 6 35 
Cantharellula umbonata 2 35 37 
Collybia asema 10 10 
C. butyracea 19 19 
C . cirrhata cp pc cpp 
C. dryophila, tumma muoto 2 2 1 4 11 
C. maculata 13 19 32 
C. putilla 62 62 
Strobilurus sp. <1 
Tephrocybe sp. 4 4 
M arasmius androsaceus pc 
M)•cena cineroides 2 2 
Mycena spp. st cp cpp 
Cystoderma amianthinum 33 121 224 
Hypholoma capnoides 12 12 
Dermocybe sanguinea 12 12 
D. semisanguinea 7 45 39 91 
D ermocybe sp. 1 
C ortinarius collinitus 66 13 10 89 
C. brunneus 160 160 
Cortinarius spp. 45 13 940 592 1590 
Galerin·a marginata 1 1 
Galerina sp. 1 
Russula obscura 49 45 232 326 
R . paludosa 27 53 45 125 
Lactarius rufus 367 242 54 663 
L. vietus 89 89 
Hydnellum ferrugineum 46 46 
Phellodon tomentosus 23 245 268 
Cudonia confusa 8 8 

Yhteensa, g/ha 2 66 67 121 780 571 2221 1540 5369 
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Taulukko 3. Haukiputaan ramekoealueelta V . 1970 kerattyjen sienten itioemien kuivapaino grammo•ina 
hehtaaria kohti. 

Table 3. Dry weight ( g/ ha) of the fungi collected in 1970 in a pine bog in SE H aukipudas. 

Sienilaji 7.7. 16.7 . 21.7 . 28.7 . 5.8 . ll .S 18.8. 31.9. 10.9. 10.10. Yht. 

Suillus variegatus 
Gomphidius rutilus 
Omphalina ericetorum 
0 . sphagnicola <1 
Collybia dryophila, vaalea muoto 
Tephrocybe palustre 
Mycena spp. 
M arasmius androsaceus 
Rhodophyllus sp . 
Hypholoma elongatipes 
H . myosotis 
H.udum 
Dermocybe cinnamomeolutea 
Cortinarius spp. 1 
Galerina hypnorum <1 
G. marginata 
G. paludosa 10 1 
G. stagnina <1 <1 
Galerina sp. 
Lactarius helvus 
L. rufus 
L. vietus 
Fuligo septica 

Yhteensii, g/ha 10 

kopaivatyona toin tuskin pystynyt keraamaan, 
lajittelemaan, laskemaan, kuivaamaan ja 
punnitsemaan kolmen tallaisen koealueen 
itioemat, mikali kerays olisi suoritettu viikon 
valiajoin. Pitempiaikaisissa tutkimuksissa oli
si koeruutujen laheisyyteen varattava kontrol
lialueita, joiden avulla saadaan aikanaan sel
ville, miten paljon ja milla tavoin jatkuva 
keraily ja tallaaminen vaikuttavat sienilajis
toon ja sienten maaraan. Olisi hyva, jos koe
alueilla tai niiden valittomassa laheisyydessa 
voitaisiin suorittaa lampotilamittauksia eten
kin lahelta maanpintaa, ilman kosteusmit
tauksia jne. 

Tutkimuksen tulisi kattaa koko kasvukau
si. Haukiputaan kokeilussa jaivat kevaan, al
kukesan ja myohaisimman syksyn sadot sel
vittamatta. Ensimmainen pakkasyo ei var
masti merkinnyt sienten taydellista havia
mista ainakaan mannikossa. 

Kun eri sienilajien kasvunopeus on erilai
nen, ja kun mm. ilmastotekijat vaikuttavat 
suuresti sienten kasvunopeuteen ja -potenti
aaliin, pitaisi kerailya suorittaa taukoamatta, 
jotta kukin itioema saataisiin punnitukseen 
sen massan ollessa suurimmillaan. Kuivapai
no tosin ei lisaanny olennaisesti enaa itio-
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3 

~uivapaino g/ha 

60 49 109 
30 8 14 52 

<1 

1 1 
3 7 10 

<1 <1 
<1 

1 1 
8 12 20 

1 3 3 8 
1 4 3 8 
1 20 37 30 88 

3 3 5 12 

<1 
11 1 3 27 
1 1 <1 3 

1 2 
101 40 141 

7 7 
5 5 

pee 

19 35 105 159 109 53 493 

eman koon kasvun loppuvaiheessa . . Liian 
usein keratessa voi tallaamisesta tulia huo
mattava haittatekija. Haukiputaalla kerasim
me itioemat yleensa viikon valein, mika oli 
liian pitka aika saiden ollessa lampimimmil
laiin. Harvoin kerattaessa joudutaan ottamaan 
myos keskenkasvuisia yksiloita. Taman takia 
olisi syyta punnita tietty lukumaara ( esim. 
10 tai 100 kpl) kunkin lajin taysikasvuisia 
itioemia ja laskea nain yhden itioeman kes
kimiiarainen paino. Senjalkeen voidaan ke
rattyjen keskenkasvuistenkin itioemien luku
maaran perusteella laskea niiden massa, jol
loin punnitusta ei tarvita. Luonnollisinta olisi, 
jos itioemia ei lainkaan kerattaisi pois, mutta 
talloin olisi varmistettava, etta kukin itio
emii lasketaan vain kerran. Tallainen menet
tely tuntuisi sopivan vain silloin, kun nayte
ala on niin pieni ( esim. 1 m2

), ettei silla jou
duta liikkumaan. Menetelmaa on kaytetty 
suon sienitutkimuksessa (LANGE 1948), johon 
soveltuvat pienetkin ruudut. 

Sienisato vaihtelee vuosittain seka laad11lli
sesti etta maarallisesti riippuen mm. ilmasto
tekijoista ja sienten oman kehityksen rytmis
tii. Sen tutkiminen vaatisi kunkin kasviyh
dyskunnan osalta usean vuoden tyon, jotta 



saatalSlm selville jonkinlaiset sienisadon aan
rajat ja keskiarvo. Sukkessiotutkimukset vaa
tivat vieHi enemman aikaa, jopa kymmenia 
vuos1a:. 

Sienisatotutkimuksen merkitys on monita
hoinen. Koealamenetelman avulla saadaan 
tietoa eri kasviyhdyskuntien sienilajistosta 
kautta kasvukauden, ja toistettaessa tutkimus 

uosittain samalla alueella voidaan paremmin 
keskittya tutkimaan ilmastotekijoiden vaiku
tusta itioemien syntyyn ja kasvuun, seka mah
dollisesti selvittamaan osaltaan sienten omaa 
fysiologista rytmia. Sienten massan selvitta
minen vain itioemia apuna kayttaen on si
nansa mitaansanomaton tulos, jos pyritaan 
saamaan selville tietylla alalla elavan sienis
ton koko biomassa ja tuotanto. Sienten itio
emilla on kuitenkin merkitysta ihmisen ja 
monien elainten (poro, eraat jyrsijat, hyon-

teistoukat, kovakuoriaiset, etanat jne.) ravin
tona, ja on aiheellista selvittaa, paljonko itio
emia kukin kasviyhdyskunta kunakin vuoderi.
aikana tuottaa. Kun maamme sienisto on 
suureksi osaksi selvittamatta niin floristiselta, 
fenologiselta kuin ekologiseltakin kannalta, 
perusteellinen lajikohtainen satotutkimus an
taa tietoa myos naihin kysymyksiin. 

On selvaa, etta ihminen puuttuessaan kos
kemattomaan luontoon aiheuttaa huomatta
via muutoksia myos sienimaailmassa. Kuiten
kin vain pitkaaikaisten, jo luonnontilasta al
kavien vertailevien tutkimusten avulla pys
tytaan seuraamaan, mita vaikuttavat esim. 
ojitus, erilaiset hakkuut, lannoitus, myrkytys 
jne. J atkuvat havainnot vaikkapa vain yhden 
muutoksiin herkasti reagoivan sienilajin 
esiintymisesta kasittelyn alaisilla alueilla ovat 
tarpeen. 
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