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Abstract
Lachnellula willkommii, the cause of larch canker,
and Lachnellula occidentalis on larch in Finland.
Larch plantations, mainly in southern Finland, were surveyed to obtain information
a bout the distribution of the larch canker fungus , Lachnellula willkommii (Hart.) Dennis
and the related fungus, Lachnellula occidentalis (Hahn & Ayers) Dharne. Larix decidua
and L. sibirica are the larches most frequently grown in Finland, and 86 per cent of the
plantations included in the survey were stands of these s.pecies.
Larch canker was found to be common in southernmost and southwestern Finland. European larch was surveyed in 32 plantations, of which 22 were infected with L. willkommii.
Siberian larch was infected in 20 of the 111 plantations included in the survey. Although
the disease was present on Siberian larches, it was not very harmful in any locality, since
the fungus had only caused cankers on weakened branches. All 3 plantations of American
larches ( L. laricina and L. occidentalis) that were examined prov ed to be infected. The
East-Asiatic larches ( L. gmelini and L . leptolepis) were rela;tively resistant. There were
only 2 infected plantations among the 13 of the former species included in the survey
and not one of the 7 plantations of the latter. In the literature there is one record of larch
ca nker on L.leptolepis in Finland (HEIKINHEIMO 1956). Fig. 1 shows the distribu tion of
Lachnellula willkommii on these different larch species in Finland.
Lachnellula occidentalis was observed in most of the larch plantations examined, even
in the north (Fig. 2).

Lachnellula willkommii (Hart.) Dennis
( Discomycetes) aiheuttaa lehtikuusen syovan.
Tama sieni on aikaisemmin tunnettu nimella
Dasyscypha willkommii (Hart.) R ehm ja
Trichoscyphella willkommii (Hart.) Nann£.
Sienen nyt kaytossa oleva nimi on peraisin
DENNrsin (1962) suorittamasta taksonomisesta sel vi ttel ys ta.
Lachnellula occidentalis (Hahn & Ayers)
Dharne on L. willkommiita muistuttava lehtikuusen kuolleilla oksilla esiintyva saprofyyttinen sieni. L. occidentalisin synonyymeja
ovat Dasyscypha calycina Fuck. ja Trichoscyphella hahniana (Seaver) Manners ja

Lachnellula hahniana (Seaver) Dennis.
DHARNE ( 1965 ) yhdisti L . hahnianan ja
L. occidentalisin samaksi lajiksi, jolloin jalkimmaisella nimella oli prioriteetti.
HAHN ja AYERS osoittivat ensimmaisina
( 1934 ) naiden kahden sienen (D . willkommii
ja D. calycina) viilisen morfologisen ja fysiologisen eron ja myohemmin ( 1943 ) myos
patogeenisuudessa ilmenevan eron. Saprofyyttisena L. occidentalisilla ei ole taloudellista merkitystii, kun taas L. willkommii syovan aiheuttajana on otettava vakavasti huomioon lehtikuusen kasvatuksessa. Seuraavassa
tarkastellaan naiden sienten levinneisyytta
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Suomessa Metsantutkimuslaitokseen eri aikoina keratyn ja siella tutkitun nayteaineiston
perusteella.
Suomessa metsanhoitaja T. Rancken loysi
ensimmaisena lehtikuusensyopaa Kemiosta ilmeisesti jo vuonna 1917 (RANCKEN 1925 ).
Vuonna 1924 han lahetti Metsantutkimuslaitokseen naytteita lehtikuusensyovasta. KUJALAn ( 1950 ) mukaan lehtikuusensyopa on
Suomessa levinneisyydeltaan lounainen tai
etelainen. L. occidentalisin KUJALA ( 1950)
on todennut esiintyvan erittain yleisena lehtikuusella kaikkialla Etela- ja Keski-Suomessa. Pohjoisesta hanella ei ole havaintoja naista kummastakaan sienesta. Paaasiassa 1960-

luvulla on Metsantutkimuslaitokseen keratty
runsaasti uutta lehtikuusella elavia Lachnellula-sienia kasittelevaa aineistoa, joka antaa
lisavalaistusta naiden sienten levinneisyyteen
seka esiintymiseen eri lehtikuusilajeilla.
Kuva 1. esittaa L. willkommiin levinneisyytta Suomessa. Merkit kartalla tarkoittavat
naytteenottopaikkoja, joilla L. willkommiin
apoteekioita on tavattu syopakoroissa lehtikuusella. Joissakin, varsinkin yksittain kasvavissa lehtikuusissa todettiin oksissa koroja ja
pahkoja, jotka saattoivat olla L. willkommiin
aiheuttamia, mutta joissa ei ollut ko. sienen
apoteekioita. Nama havainnot eivat sisally
karttaan. Kesalla 1963 oli Lansi-Suomessa

Kuva 1. Lachnellula willkommiin, lehtikuusensyi:ivan aiheuttajan esiintyminen
Suomessa eri lehtikuusilajeilla.
Fig. 1. Distribution of Lachnellula willkommii on different larch species in
Finland.
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Kuva 2. Lachnellula occidentalisin esiintyminen Suo mess a ( mus tat ympyrat).
Valkeat ympyrat osoittavat lehtikuusikoita tai lehtikuusiryhmia, joista ei tavattu
L. willkommiita eika L. occidcntalista.
Fig. 2. Distribution of Lachnellula occidentalis in Finland (black circles) . The
white circles shows the larch plantations
were neither L. willkommii nor L. occidentalis were found.

erittiiin kuivaa, mikii todenniikoisesti aiheutti
sen, etta eriiistii tuona kesiinii tarkastetuista
lehtikuusikoista tai lehtikuusiryhmistii ei loydetty Lachnellula-sieniii.
Jos suppeahkolla alueella, kuten esim.
Metsiintutkimuslaitoksen kokeilualueilla, on
ollut useita viljelmiii samaa lehtikuusilajia,
edustaa niita kartalla vain yksi merkki edellyttaen, etta ainakin yhdesta ko. metsikoista
on loydetty lehtikuusensyopaa. Syovan esiintyminen eri lehtikuusilajeilla samoillakin havaintopaikoilla on pyritty saamaan esiin levinneisyyskartassa antamalla kullekin lajille
oma merkkinsa (kuva 1). Karttaan on otettu

mukaan myos aikaisemmin kirjallisuudessa
mam1tut esiintymistiedot (RANCKEN 1925,
KuJALA 1950, HEIKINHEIMO 1956). Sienten
esiintymistiedot, lukuun ottamatta HErKINHEIMOn (1956) tutkimuksessa mainittuja, on
varmistettu nayttein.
L . willkommii on esiintynyt verraten yleisena maan lounaisimmassa ja etelaisimmassa
osassa. Runsaan esiintymisen alue rajoittuu
linjan
Pori- Tampere-Heinola- Hamina
eteliipuolelle. Satunnaisia loytopaikkoja taman linjan pohjoispuolella on Etela-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Savossa. Selvasti
muusta esiintymisalueesta erillaan on pohjoi43

sin loytopaikka Rovaniemen maalaiskunnassao Tassa tapauksessa lehtikuusen syopaa oli
n o 5 vuoden ikaisissa taimissa, jotka olivat
Larix deciduan ja L. gmelinin hybridejao
Ilmeisesti syovan aiheuttaja oli tuotu tanne
tainten mukana etelasta, missa ne oli kasvatettuo
Lachnellula occidentalis on esiintynyt suurimmassa osassa tarkastetuista lehtikuusikoista tai lehtikuusiryhmista (kuva 2) Pistekartassa sienen esiintymista eri lehtikuusilajeilla
ei ole osoitettu erilaisin merkein, koska
L. occidentalisin on todettu seka tassa yhteydessa etta myos aikaisemmin (vrt. HEIKINHEIMO 1956 ) esiin tyvan kaikilla Suomessa kasvatetuilla lehtikuusilajeillao Etela- ja KeskiSuomessa sieni on ollut hyvin yleineno Kuhmossa ja Rovaniemella tarkastetuissa lehtikuusikoissa L. occidentalis esiintyi erittain
runsaana, mista paatellen sieni lienee yleinen myos Pohjois-Suomessao
Kuva 2 osoittaa myos havainnoinnin intensiivisyyden eri puolilla Suomeao Maan
etelapuoliskossa pisteisto on varsin tiheao Etelapohjanmaalla, Keski-Suomessa ja varsinkin Sa ossa L. willkommiin esiintyminen on
ollut erittain niukkaa verrattuna tarkastettujen lehtikuusikoiden lukumaaraano Lehtikuusensyovan tarkeimman esiintymisalueen rajoittuminen maamme lounais- ja etelaosiin
saattaa johtua saatekijoistao Esimerkiksi
Ruotsissa lehtikuusensyopa on ollut tuhoisimpana lansirannikon kostean ilmaston vyohykkeella (LAGERBERG ja SvLVEN 1913 )0 Vuonna
1913 lehtikuusensyovan voidaan olettaa olleen kuitenkin vasta leviamassa, ja sen saapuminen Ruotsiin on todennakoisesti tapahtunut etelasta ja lannesta Tanskan kauttao
Suomesta ei silloin ollut viela lainkaan tietoja lehtikuusensyovan esiintymisestao
Eras tarkeimmista L. willkommiin esiintymiseen vaikuttavista tekijoista on viljellyn
lehtikuusilajin syovanalttiuso Tassa suhteessa
eri lajien valilla on huomattavia erojao Euroopan lehtikuusi (Larix decidua) on tunnetusti kaikkein altein lehtikuusensyovalle (vrto
PEAcE 1962 )0 Taman lajin viljelya on harrastettu Suomessa paaasiassa lounaisimmassa
osassa, missa myos syovan esiintyminen kartan mukaan on runsaintao L o decidualla syopaa voi olla seka oksissa etta runkokoroinao
Se onkin tuhonnut Lounais- ja Etela-Suomessa lukuisia taman lajin viljelmia mmo Metsantutkimuslaitoksen
kokeilualueilla ( vrto
HEIKINHEIMO 1956) 0 Suoritetun naytteiden
0
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keruun yhteydessa tarkastetuista 32 Euroopan
lehtikuusen viljelmasta tai puuryhmasta 22
oli syovan saastuttamiao
Siperian lehtikuusella (Larix sibirica) syovan esiintyminen rajoittui myos miltei taysin
edellarnainitulle runsaan esiintymisen alueelleo Kaikissa tutkituissa tapauksissa Siperian
lehtikuusella syopaa oli vain oksistossa, tavallisesti heikentyneissa alaoksissao Maralla maaperalla tai paikoilla, missa irtainta maata on
vahan kallion paalla, ovat Siperian lehtikuuset heikkokuntoisina olleet pahiten myos syovan vaivaamiao Soveliailla kasvupaikoilla ei
syovasta ole ollut haittaa (vrto HEIKINHEIMo
1956, SARVAS 1964 ) 0 Tassa tutkimuksessa
kaikkiaan 111 :sta tapauksesta on 20:ssa Siperian lehtikuusi oli syovan saastuttamao
Arnerikkalaisia lehtikuusia (Larix occidentalis ja L. laricina) on Suomessa kasvatettu
varsin vahano Tuusulassa Ruotsinkylan kokeilualueella kasvava yksi Lo occidentalis -yksilo
oli lehtikuusen syovan saastuttama (HEIKINHEIMO 1956 ) 0 Lo laricinasta on kaksi havaintoa, toinen Helsingista Tuomarinkylasta ja
toinen Elimaen Mustilastao Molemmissa tapauksissa tama lehtikuusilaji oli pahoin
L. willkommiin vaivaamao
Itaaasialaisia lehtikuusia (Larix gmelini ja
L. leptolepis) on yleensa pidetty kaikkein kestavirnpina syopaa vastaano Tama kuva naista puulajeista pitanee edelleen paikkansao Tahan kirjoitukseen saatiin tietoja kaikkiaan
13 :sta L. gmelini -metsikosta tai -puuryhmasta, joista vain kahdessa oli syopaao
L. gmelini on jaettu useaan variatioon maantieteellisen alkuperan mukaano Ilmeisesti lajin sis alia on melkoista vaihtelevuu tta myos
syovankestavyyden suhteeno 13 :sta tutkitusta
L. gmelini -viljelmasta 6 kuului sel asti variatioon japonica, joka oli kaikkialla taysin
vapaa syovastao L. leptolepis -viljelmia tutkittiin seitsemassa kohteessao Tassa yhteydessa ei syopaa loydetty niista mistaano HEIKINHEIMo (1956 ) ilmoittaa kuitenkin syopaa
esiintyneen Punkaharjulla eraassa L. leptolepis-viljelmassa varsin huolestuttavassa maarassao Naytteiden puuttumisen vuoksi ei
sienen esiintymista tassa viljelmassa voitu tarkistaa, mutta esiintyminen merkittiin kuitenkin L. willkommiin levinneisyyskarttaano
Yhteenvetona edellisesta voidaan todeta,
etta lehtikuusen syopa rajoittaa selvasti Euroopan lehtikuusen ja ilmeisesti myos amerikkalaisten lehtikuusten viljelya Suomessao
Siperian lehtikuusessa ja itaaasialaisissa leh-

tikuusissa ei syopii ole esiintynyt yleensii tuhoisana. V aikka Siperian lehtikuusi ei ole
tiiysin syoviinkestiivii, ei syopii silla, yleensii
vain oksistossa esiintyvanii, ole viljelya rajoittava tekijii, kun vain kasvupaikka valitaan oikein. Terveitii Siperian lehtikuusen
muodostamia metsikoitii on ympari maata,
myos lounaisimmassa osassa. Lehtikuusihybri-

dien kasva tuksessa i tiiaasialaisille leh tiku usille
ominainen syovankestiivyys olisi ilmeisesti
huomionarvoinen tekija. Naiden lajien kasvatukseen sellaisenaan laajassa mitassa ei liene syytii, koska ne eivat tarjoa yleensa missaan suhteessa Siperian lehtikuusta parempaa
vaihtoehtoa.
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