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SUMMARY 

Occurence  of  Lophophacidium  hyperboreum  

Lagerb.,  causing  snow blight  on Norway  

spruce (Picea  abies (L.) Karst.)  was sur  
veyed  in  northern Finland. The range of the 

fungus  was limited by  the northern line of 

Norway  spruce forests in the  north. Snow 

blight  was  not found in small solitary  stands 
or  on trees  growing  in the  area north from the 
forest line.  In the  south the range coincided 
with the boundary between the middle and 

the northern boreal vegetation  zones  (cf.  AHTI 
et ai. 1968).  The maximum occurence  of  the 
diseases was found in the  northern half of  the 

range. Until now,  the disease has not been of 
economic significance  because spruce  is  very  
seldom used for reforestation in northern Fin  

land. Present in the natural stands of  spruce, 
snow blight  has  to  be considered as a potential  
threat for  spruce  cultures  in  the future. 

TIIVISTELMÄ 

Kirjoituksessa  selostetaan tekijäin  keräämään 

näyteaineistoon  perustuen kuusen  lumikaris  
teen ja sen aiheuttajan  esiintymistä  Suomessa. 
Kuusen  lumikaristetta tavattiin  pääasiassa  tai  
missa,  mutta joskus  sitä  oli myös  vanhojen  
kuusten alaoksissa. Runsaimmin lumikaristetta 

esiintyi  kuusen taimistoissa Muoniossa, Kitti  
lässä  ja  Sodankylässä.  Kuusen  muodostamien 
metsien pohjoispuolisissa  yksittäisissä  kuusissa  

tai kuusiryhmissä  ei tautia todettu. Levinnei  

syysalueensa  eteläosissa taudin esiintyminen  oli 
satunnaista rajoittuen  yleensä  korkeimmille  vaa  
roille. Kuusen lumikaristeen todettiin olevan 

merkittävä potentiaalinen  uhka taimistoille,  jos 
kuusen viljelyä  lisätään pohjoisessa.  Taudin 

merkityksen  selvittämiseksi  tarvitaan lisää tutki  
muksia. 

JOHDANTO  

Ensimmäiset kuvaukset  kuusen lumikaris  

teesta  lienevät FAULLin (1929,  1930). Hän  

löysi  tätä  tautia Yhdysvaltain  koillisosista ja 
Kanadasta. Ruotsissa BJÖRKMAN  (1948)  kuva  

si männyn lumikaristetta käsitelleiden tutki  
mustensa  yhteydessä  siellä aikaisemmin tunte  
mattoman kuusen  lumikaristeen. Vuotta myö  
hemmin ilmestyi  LAGERBERGin  (1949)  sys  
temaattinen selvitys  taudin aiheuttajasta,  jolle  
hän  antoi nimen Lophophacidium  hyperboreum  

Lagerb.  Myöhemmin  REID ja CAIN (1962)  
tarkastivat FAULLin kuusen  (Picea  sp.)  lumi  

karisteesta ottamat näytteet.  He  löysivät  niistä  
yksinomaan  L.  hyperboreum  -sientä. Neuvosto  
liitossa SCHWARZMAN (1959) kuvasi Tur  
kestanin kuusella  (P.  schrenkiana Fisch.  et  Mey)  
Neonaumovia  tianschanica Schwarzm. -sienen, 

jonka KORF (1962)  totesi olevan  identtisen 
L.  hyperboreumin  kanssa.  

Tutkimukset kuusen  lumikaristetaudista  ovat  

toistaiseksi olleet varsin vähäisiä. LAGERBERG 

(1949)  sanoo L.  hyperboreumin  olevan ekologi  
sesti  varsin samanlaisen kuin männyn  lumi  
karisteen aiheuttajan (Phacidium infestans  
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Karst.).  L. hyperboreum  tappaa lumen alla 
olevaa kuusen neulasistoa.  Saastuneet neulaset 

ovat  kevätkesällä  ruskeita.  Syksyyn  mennessä  
ne muuttuvat harmaiksi. Sienen itiöemät,  asko  

karpit,  kehittyvät  neulasiin syksyllä.  Kanadassa 

SMERLIS (1968)  havaitsi  tämän  sienen  kotelo  
itiöiden leviävän syys-  lokakuussa.  Hän  osoitti 

L.  hyperboreum  -sienen  voivan aiheuttaa lumi  
karistetta useilla Kanadassa kasvavilla  Picea  

lajeilla  (SMERLIS 1966).  BJÖRKMANin  (1948)  

havaintojen  mukaan  kuusen lumikaristeen ai  
heuttamat tuhot eivät yleensä  ole olleet talou  
dellisesti merkittäviä. KOHH  (1965)  havaitsi 
taudin lisääntyneen  60-luvun alkupuolella  kuu  
sen taimistoissa sekä aiheuttaneen melkoisia 

vahinkoja kuusen tainten kasvatuksessa  taimi  
tarhoissa Norrlannissa Pohjois-Ruotsissa.  

Suomessa professori  Viljo  KUJALA  tunsi 
tämän  sienen jo 50-luvulla.  Varhaisin kokoel  

miin liitetty näyte on Kujalan  ottama Rova  
niemen maalaiskunnassa Metsäntutkimuslaitok  

sen  Kivalon kokeilualueelta  15.09.1952. Toinen 

näyte  on Kujalan  ja John  ERIKSSONin  ottama 
Kittilän Pallasjärveltä  04.09.1960. Näitä tietoja  
ei ole aikaisemmin julkaistu.  Kuusen  lumi  
karisteella ei Suomessa  ole ollut tähän mennessä  

taloudellista merkitystä,  koska  kuusen  taimisto  

ja on aikaisemmin perustettu erittäin vähän  ja  

nuorimmissa,  60-luvun puolivälin  jälkeen  perus  
tetuissa,  ei  saastunta vielä ehkä ole saavuttanut 

täyttä  laajuuttaan.  Eräässä  kuusen viljelytaimis  

toja  koskevassa  tutkimuksessa  todettiin kuusen 
lumikaristeen voivan tuhota jopa  10 % taimista 
pohjoisilla  kuusenviljelyaloilla  Lapissa  (NORO  
KORPI  1972).  Koska  lumikaristetta pidettiin  

potentiaalisena  uhkana Pohjois-Suomeen  perus  
tettaville kuusen  taimistoille,  katsottiin tarpeel  
liseksi  tehdä selvitys  taudin  levinneisyydestä.  

AINEISTO 

Kirjoittajien  toimesta tehtiin havaintoja  ja 
kerättiin näyteaineistoa  vuodesta 1967 alkaen. 
Aluksi tutkittiin taudin esiintymistä  pohjoisim  
milla kuusialueilla. Myöhemmin  taudin esiinty  
misalueen rajaamiseksi  etelässä  ulotettiin havain  

tojen  tekoa yhä  etelämmäksi sen mukaan kuin  
ka  tautia löytyi.  Erityisesti levinneisyysalueen  

etelärajan  tuntumassa  tautia haettiin korkeim  
milla vaaroilla  olevista  kuusentaimistoista. Löy  

töpaikoista  piirrettiin pistekartta  (kuva  1), joka 
esittää nimenomaan kuusen lumikaristeen levin  

neisyysaluetta,  mutta ei taudin esiintymisti  
heyttä. Tässä yhteydessä  ei  yritetty selvittää 

kuusen  lumikaristeen merkitystä  tuhonaiheutta  
jana  levinneisyysalueensa  eri  osissa,  mikä olisi  
ollut hankalasti suoritettavissa tasaikäisten kuu  

sen  viljelytaimistojen  vähäisyyden  tai paikoin  

täydellisen  puuttumisen  vuoksi. Näytteitä  koot  
taessa  tehtyjen  havaintojen  perusteella  esitetään 
seuraavassa  kuitenkin  muutamia päätelmiä  myös  
taudin merkityksestä.  

Koska  L. hyperboreum  -sienen on todettu 

esiintyvän  aina ja ainoastaan kuusen  lumikaris  
teen yhteydessä,  tarkoitetaan taudin esiintymi  
sestä  mainittaessa myös  sienen esiintymistä. 

KUUSEN LUMIKARISTEEN ESIINTYMINEN 

Kuusen  lumikaristeen levinneisyyden  etelä  

raja  noudatti melko  tarkoin pohjois-  ja keski  
boreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen  välistä rajaa  
(kuva 1), (kasvillisuusvyöhykkeet:  kts.  AHTI  

ym.  1968). Levinneisyys  ulottui pohjoisessa  
kuusimetsänrajalle  saakka.  Tämän  rajan  pohjois  

puolelta  ei sientä löytynyt,  vaikka  siellä esiin  

tyykin  paikoin  erillisiä kuusiryhmiä  ja kuusen 
taimia, Esimerkiksi  Ivalo — Nellimö -tien varrella  
kasvavista  kuusista ei tarkennetuista etsinnöistä 

huolimatta lumikaristetta löytynyt.  

Eteläosissa levinneisyysaluettaan  kuusen lv  
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Kuva  1. Havainnot Lophophacidium  hyberboreum  -sienen  ja kuusen lumikaristeen esiintymisestä  
Suomessa  (mustat  ympyrät).  1)  Kuusen  esiintymisen  pohjoisraja,  2)  kuusen  metsäraja  KUJALA  1951, 
HULTEN  1971, KALLIO ym.  1971).  3)  Pohjois-ja  keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen  välinen 
raja  (AHTI  ym. 1968). 

Figure  1. The  observations on the occurrence  of  Lophophacidium  hyperboreum  and spruce  snow 

blight  in Finland (black  circles).  1) The northern line of spruce trees, 2)  the northern line of  

spruce  forests  (according  to KUJALA 1951, HULTEN  1971, KALLIO et ai.  1971). 3) The 

boundary  between the middle and the  northern boreal vegetation zones  (according  to  AHTI  et  ai.  1968).  
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mikariste esiintyi  hyvin  satunnaisesti ja lähes 

yksinomaan  korkeilla  alueilla. Yleensäkin tautia 

näytti  olevan sitä  enemmän  mitä korkeammalla 
alue oh merenpinnasta.  Etelästä pohjoiseen  

siirryttäessä  taudin esiintyminen  lisääntyi  ollen  
runsaimmillaan Muoniossa, Kittilässä  ja  Sodan  

kylässä.  Eräänä esimerkkinä lumikaristeen mer  

kityksestä  pohjoisessa  Kittilässä ja  etelämpänä  
Rovaniemen maalaiskunnassa voidaan esittää 

vertailu kahden viljelytaimiston  välillä. Niistä 

pohjoisemmassa,  Kittilän Tarpomapäässä,  2/3  
taimista oh saastunut, kun  taimet olivat n. met  
rin korkuisia.  Osa  taimista oh kuollut ja  vain 
muutamat olivat vasta varmuudella selviytyneet  

lumipeitteen  yläpuolelle  lumikaristeen saavut  
tamattomiin. Eteläisemmässä taimistossa Kai  

huanvaaran rinteellä lumikaristeen leviäminen 

alaoksissa  oli  vasta alussa,  kun  taimet olivat jo 

yli  kahden metrin korkuisia.  Tässä  taimistossa ei 
lumikariste enää  voinut saada aikaan mitään 

vahinkoa. 

Alueilla, missä kuusen  taimia oh  runsaammin, 

näytti lumikaristesaastunnan vaara olevan  suu  
rin. Kuivilla kankailla lumikaristetta tavattiin 

yleensä  enemmän  kuin tuoreilla kasvupaikoilla.  
Runsas aluskasvillisuus ja lehtipuunvesaikko  

näyttivät  vähentävän tautisuutta. Monesti lumi  
karistetta  todettiin teiden varsilla  olevissa  tai  

missa.  Mahdollisesti teiden aurauksessa  syntyvät  
lumivallit edistävät lumikaristeen kehitystä.  

Tautia oh pääasiassa  taimissa, mutta joskus  
sitä  tavattiin myös  vanhojen  kuusten  alaoksista.  
Kun sen on jo nyt  todettu aiheuttavan vahin  
koa  toistaiseksi lukumäärältään vähäisissä  istu  

tustaimistoissa,  on selvää,  että taudin merkitys 
tuhonaiheuttajana  tulee lisääntymään  kuusen 

viljelyä  mahdollisesti lisättäessä  Pohjois-Suo  
messa. Esimerkiksi  Pomokairan ongelmalliset  

männynviljelyalueet  voisivat muodostua lumi  
karisteen tähden ongelmallisiksi  kuusenviljely  
alueiksi,  jos  sinne perustettaisiin  laajoja  kuusen 

taimistoja.  Levinneisyysalueensa  eteläosissa kuu  
sen lumikariste tuskin tulee aiheuttamaan talou  

dellisesti merkittävää tuhoa. 
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