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HAAVANRUOSTEEN ESIINTYMISESTÄ  LAPISSA 

JOHDANTO 

Haavalla  (Populus  tremula) esiintyvistä  nel  

jästä Melampsora-lajista,  M. magnusiana,  M.  rost  
rupii,  M. larici-tremulae  ja M. pinitorqua,  voi 
ainoastaan viimeksi mainittu, männyn verso  
ruosteen aiheuttaja,  esiintyä  säännöllisesti Poh  

jois-Suomessa.  M. larici-tremulaesta on toistai  
seksi  tehty varsin vähän havaintoja,  mutta to  
dennäköisesti sitä esiintyy  haavalla kaikkialla 
lehtikuusi-istutusten läheisyydessä.  M. magnu  
sianan ja M. rostrupiin  helmi-itiöasteen isäntä  

kasveja  (Chelidonium  majus,  Corydalis  spp. ja 
Mercurialis  perennis)  ei tavata pohjoisimmassa  
osassa  Suomea  (vrt. HULTEN  1950)  mikä  seik  
ka  rajoittanee  näiden ruostesienten esiintymistä.  

Männynversoruosteen  ja sen  aiheuttajan,  Me  

lampsora pinitorquan  levinneisyyden  selvittä  
minen  Lapissa  on erittäin tärkeää,  jotta haapaan  
kohdistuvat  metsähoidolliset toimenpiteet  voi  
taisiin perustella  oikein.  Nykyisen  käytännön;  
mukaan haapa  pyritään  hävittämään kaikkialta 
lähinnä siksi, että sen  tiedetään levittävän män  

nynversoruostetta.  Versoruosteen levinneisyyttä  

Lapissa  ei  kuitenkaan tunneta. Lapin  kasvukau  
den alhainen lämpötila  ja männyn pituuskasvu  

tapahtuman lyhytaikaisuus  saattavat  rajoittaa  
voimakkaasti  versoruosteen  ja haavanruosteen 

levinneisyyttä  ja esiintymisrunsautta.  Alustavis  

sa  laboratoriokokeissa on versoruostesaastuntaa  

aiheuttavien kantaitiöiden muodostumisen to  

dettu olevan hidastaja  talvi-itiömäärään nähden 
vähäistä  alle +10 C  lämpötiloissa.  Kasvukauden 
alhaiset lämpötilat  rajoittavat  ilmeisesti myös  
kesäitiöasteen monistumista haavan lehdillä. 

Käytännön  metsämiehiltä on saatu runsaasti  

tietoja  versoruosteen  tuhoisuudesta Pohjois-Suo  
men männyntaimistoissa.  Näiden tietojen mu  

kaan versoruosteen  pahimmat  tuhoalueet jäävät  
kuitenkin  Kittilä—Sodankylä—Savukoski  -linjan  

eteläpuolelle.  Versoruosteen yleisyyttä  ja  levin  

neisyyden  pohjoisrajaa  Lapissa  ei  ole  tutkimuk  
sin  selvitetty.  Kirjallisuudesta  löytyivät  tiedot 

M. pinitorquan  esiintymisestä  Pohjois-Suomessa  

ovat  erittäin niukkoja.  KANGAS (1937)  totesi 
tutkimuksissaan  versoruosteen  olevan erään  pa  
himmista männyn  tainten taudeista Pohjois-  
Suomessa, mutta hänen pohjoisimmilla  koe  
alueilla Sodankylässä  ei versoruostetta  kuiten  
kaan esiintynyt.  Haavan ruosteesta  pohjoisim  
mat tiedot ovat  Sodankylän  Sattasesta,  Kittiläs  

tä, Ivalosta,  Utsjoelta  ja Kelottijärveltä  (RAI  
NIO  1926)  ja Sodankylän  kirkonkylästä  (KARI  

1936). Norjassa  haavanruostetta  on löydetty  
Mälselvistä  (69°  10')  saakka  (JORSTAD  1953).  
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Tässä  kirjoituksessa  tarkastellaan haavanruos  
teen  (Melampsora  pinitorqua)  esiintymisrunsaut  
ta Lapissa  lähtien Rovaniemen ja Pellon kor  
keudelta ja edeten metsänrajaan  saakka  Ust  

joelle ja Enontekiöön. Tien varsilla  olevista  
vaahanvesaikoista kerättiin  lehtinäytteitä  n.  20 
km välein. Subjektiivisuus  näytteiden  otossa  

pyrittiin välttämään hakemalla silmävaraisesti 
arvioiden kullakin näytteenottopaikalla  voimak  
kaimmin,  keskinkertaisesti  ja vähiten ruosteen 
saastuttama vesaryhmä.  Näistä kolmesta vali  
tusta  vesaryhmästä  otettiin aina kustakin  kol  

me, kymmentä  keskikokoista  lehteä kantavaa  
oksaa.  Oksat  otettiin 0,5—1,5 metrin korkeudel  

ta, paitsi  Kaunispään  läheisyydessä  ja  kahdella 

pohjoisimmalla  näytteenottopaikalla  Utsjoella,  
missä  lehdet otettiin maasta, koska  ne olivat jo 
ehtineet varista- Näytemateriaalin  keruu  tapah  
tui 1967 syyskuun  20.  ja  25.  päivän  välisenä ai  
kana. Kerätyistä  näytteistä  laskettiin Melampso  
ran  talvi-itiöiden lukumäärä cm

2 :ä  kohti,  Itiö  

pesäkelaskenta  suoritettiin kutakin  vesaryhmää  
edustavasta 30 lehdestä kolmelta stereomikros  

koopin  näkökentän alueelta. Näistä yksi oli 
aina lehden kärjessä  ja  kaksi  lehden leveim  
mällä kohdalla kummallakin  laidalla. Näköken  

tän  pinta-ala  oli 0,87 cm
2

.  
Käytetyn itiöpesäkelaskennan  luotettavuu  

den selvittämiseksi suoritettiin ennen varsinaista 

tutkimusta koearviointi. Heinäkuun kuluessa  

otettiin haavanvesaikoista 10 lehteä sisältäviä  

näyte-eriä kolmena eri  kertana  viikon väliajoin.  
Ensimmäiset näytteet kerättiin  viikon kuluttua 
ensimmäisten kesäitiöpesäkkeiden  havaitsemi  
sesta.  Näyte-eriä  oli kaikkiaan  55 kappaletta.  
Lehtien pinta-alat  mitattiin ja niillä olevat  kesä  

itiöpesäkkeet  laskettiin. Saatua itiöpesäkkeiden  
lukumäärää pinta-alayksikköä  kohti verrattiin 
edellä selostetun näkökenttälaskennan anta-r  

maan tulokseen samoista lehdistä. Koearvioin  

nissa näkökenttälaskennan antama tulos (kpl/  
cm

2
) oli n. 4/5  tuloksesta,  joka  saatiin laske  

malla kaikki  lehden alapinnalla  havaitut itiö  

pesäkkeet.  Näiden kahden menetelmän anta  
mien tulosten välinen korrelatiokerroin oli  0,986. 

TULOKSET 

Runsaimmin ruosteen saastuttamat haavan  

vesaryhmät  tavattiin eteläisimmiltä tutkimus  
kohteilta. Joillakin  pohjoisimmilla  näytteenot  

topaikoilla  ei  löydetty  ruostetta  lainkaan. Erit  
täin vähän saastuneita  vesaryhmiä oli  myös  ete  
lässä. Suurin  itiöpesäkemäärä,  n. 270 kpl/cm

2

,  
oli  eräässä  Pellosta otetussa näyte-erässä.  

Tutkitut näytteet  kerättiin suurimmaksi osak  
si  kahden päätien,  Rovaniemi—lnari—Utsjoki  ja 

Pello—Kaaresuvanto,  varsilta. Näiden kulkureit  

tien väliset ilmastolliset erot  aiheuttivat sen, et  
tei laskennan tuloksia voitu verrata suoraan 

leveysasteisiin.  Mm. maaston korkeussuhteista  

johtuen läntisellä reitillä ilmasto kylmenee  no  

peammin  pohjoiseen  siirryttäessä  kuin  itäisellä.  
Tämän takia vertailuperustaksi  valittiin kasvu  
kauden  tehollisen lämpötilan  summa,  jossa kyn  

nysarvona oli +5°C (vrt. SARVAS  1966). 
KOLKIN piirtämästä  Suomen lämpösummakar  

tasta, jota  oli  jonkin  verran tarkennettu hänen 

aikaisemmin julkaisemaan  karttaan verrattuna 

(KOLKKI  1966),  luettiin kunkin  näytteenotto  

paikan  lämpösumma.  Ruosteisuuden ja  lämpö  
summan välinen korrelatio  on esitettynä  kuvas  
sa 1. Ilmeisesti suurista resistenssieroista ja 

ympäristöolosuhteista  johtuen  eteläisillä näyt  

teenottopaikoilla  erot  ruosteisuudessa eri  vesa  

ryhmien  välillä olivat varsin suuria. Pohjoiseen  

siirryttäessä  ja lämpösumman  pienentyessä  nä  
mä  erot  pienenivät.  Voimakkainta ruosteisuu  
den väheneminen oli  välillä Sodankylä—lnari  ja 
välillä Kolari—Muonio. Pohjoisimmilla  näytteen  

ottopaikoilla  ei  eriasteisesti saastuneita vesaryh  
miä voitu erottaa.  Lämpösumma  700—750 d.d. 

näytti  olevan  haavanruosteen runsaan esiintymi  
sen pohjoisrajana.  Raja  on edellä mainitun 
KOLKIN  tarkennetun lämpösummakartan mu  
kaan suunnilleen linjalla Kittilä—Vuotso. Tä  
män  linjan  pohjoispuolelta  ei  männynversoruos  
teen aiheuttamista tuhoista ole ilmoitettu. 
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Kuva  1. Melampsora  pinitorquan  talvi-itiöpesäkkeiden  lukumäärän ja kasvukauden tehoisan  lämpö  
tilan summan korrelatio. Muutamien Pohjois-Suomen  kirkonkylien  asema on merkitty  

lämpösumma-asteikolle.  

Fig.  1. Correlation between  the number of  telia of Melampsora  pinitorqua on aspen leaves and the 

temperature sum of the growing  season.  The  positions  of some main  villages  in North Fin  
land are marked on  the  temperature sum  scale.  
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SUMMARY 

LEAF RUST ON ASPEN  IN FINNISH LAPLAND 

The occurrence  of leaf rust  (Melampsora  
pinitorqua)  on aspen (Populus  tremula)  was  

studied,  because it is  important  to know how 
far north aspen can  act  as  a  significant  afternate 
host of pine  twisting  rust.  The material was  
collected from September  20  to 25, 1967. 

Aspen  leaf samples were  gathered  in  thirty  
seven different localities between the latitudes 

67°  and 70°  north. Each of  these places was  

represented  in the material by  three different 

aspen sprout  groups. Three branches  with ten  
leaves  were taken from each  sprout  group. The  
number of telia was counted with a stereo  

microscope over three fields of  vision  (3x0.87  

sq  cm)  on  thirty  leaves from each  sprout  group. 
In the  more southern of the  localities where 

samples  were collected,  there was  a great 
variance  between the  number of telia in  differ  

ent  sprout  groups. The rust  was most  abundant 
in  Pello and Rovaniemi. In the northernmost 

places  very few,  if any,  telia were found on 

aspen leaves. The  number of telia was thought  
to depend  on the temperature during  the 

growing  season.  For  this  reason,  the results  of  
the counting  were compared  to  the thirty-year  

average temperature sum  of  the growing  season  

(cf.  SARVAS 1966, KOLKKI 1966).  In  the 
material studied the frequency  of telia was 
most  radically  reduced in the  area where the  

temperature sum did not exceed  700—750 d.d.  

(Fig-  1). 
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