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1. JOHDANTO 

Suomessa ei ole lehtipuiden  nuoruusvai  
heen hyönteistuhoihin  kiinnitetty  paljoakaan  
huomiota,  koska  lehtipuiden  viljely  on ollut 
suhteellisen vähäistä ja  eräillä  lehtipuulajeil  
la  ei ole ollut toistaiseksi metsätaloudellista 

merkitystä.  Kuitenkin tiedetään, että Suo  

messa  on  koivulla,  lepällä,  haavalla ja  pajul  
la  runsaasti potentiaalisia  hyönteistuholaisia  
(esim. Kane r  v  o 1939,  Sa  a 1 a s 1949). 

Eräiden hyönteislajien  onkin jo todettu ai  
heuttaneen vahinkoa viljelmillä (Lö y t -  

tyniemi  1972, Juutinen ym. 1976). 
Ulkomailla tuhohyönteiset ovat vakavasti 
haitanneet poppelien  ja pajujen  kasvatta  
mista, ja torjuntatoimenpiteet  ovat  olleet 
tarpeellisia  (esim. Schwerdtfeger  
1951, Györfi 1952, Brammanis 
1962, Schnaider 1962). 

Viime aikoina on Suomessa ryhdytty  
suunnittelemaan lehtipuiden  viljelyn  ja kas  

vattamisen laajentamista nimenomaan ly  

hytkiertoviljelynä.  Jotta hyönteisten  aiheut  

tama tuhoriski voitaisiin ottaa huomioon ly  

hytkiertoviljelyä  ja  lehtipuiden  viljelyä yleen  
säkin kehitettäessä,  suoritettiin 1977 alusta  

va  selvitys  hyönteistuhoista  nuorissa lehti  

puukasvustoissa.  Hyönteistuhojen  ohella 
kiinnitettiin huomiota jossain  määrin myös  
nisäkkäiden aiheuttamiin tuhoihin ja sieni  
tauteihin. Selvitys  oli  osa Suomen itsenäisyy  
den Juhlavuoden 1967 Rahaston (SITRA)  

rahoittamaa lyhytkiertopuun  kasvatus- ja  

käyttöprojektia  (Hakkila ym. 1978). 
Selvityksen tekijöistä Löyttyniemi  
suunnitteli ja johti työn  ja kirjoitti  käsikir  
joituksen, Rousi teki kenttätyöt  ja käsit  
teli aineiston. Chrysomelidae-  ja Curculioni  

dae-näytteet  määritti M. Koponen  ja  
sienitaudit T. Kurkela. 

2. AINEISTO JA  MENETELMÄT  

Tutkimuksen maastotyöt tehtiin kesä-lokakuussa  
1977.  Tutkimuksen  pääaineiston muodostivat  lyhytkier  

topuiden kasvatuskokeita  varten  perustetut kokeet  kuu  
della  paikkakunnalla Etelä-  ja Keski-Suomessa  (tauluk  

ko  1). Koeviljelmät oli  perustettu entisille  peltomaille 
tai  niityille,  paitsi  Karvialla  (Alkkia),  jossa  ne olivat  oji  
tetulla  rahkaturvesuolla.  Hausjärven ja Suonenjoen vil  
jelmät oli  perustettu keväällä  1975  ja muut keväällä  
1976.  Koealat  käsittivät 81, 100, 125  tai 324  tainta, ja 
toistoja oli  kolme  tai  neljä. Taimitiheys  vaihteli  1 000— 
40  000  kpl/ha.  

Hausjärvellä  ja  Ruotsinpyhtäällä kokeet  tarkastettiin  

hyönteistuhojen toteamiseksi  kokonaan,  mutta muual  
la  pääasiassa  vain ns. puulajikokeiden osalta. Koealoil  
ta tarkastettiin  yksityiskohtaisesti  systemaattisella otan  
nalla  valitut  10 % taimista  tai  vähintään  10 kpl/koeala. 
Lisäksi  kaikki  koealan  taimet tarkastettiin  ylimalkai  
semmin. 

Havaintojen saamiseksi  jo vakiintuneista  sulkeutu  
neista  vesasyntyisistä  lehtipuukasvustoista tarkastettiin  
Nurmijärvellä oleva  taimitarhamaalle  1975 perustettu 
pajukloonikoe (Metsänjalostussäätiö),  joka käsitti  55  
Suomesta  kerättyä pajukloonia.  Koealat  olivat  2—B 
m

! ,  ja  toistoja oli  neljä. 

Aineistoa  täydennettiin lisäksi  selvittämällä  hyönteis  

tuhojen esiintymistä luontaisesti  syntyneissä  lehtipuuve  
sakoissa  seitsemällä  paikkakunnalla Etelä- ja  Keski  
suomessa  (taulukko  2).  Soveltuvista sulkeutuneista  kas  

vustoista  tarkastettiin  1 m
2
:n koealoja 10 metrin  vä  

lein.  Tarkastetut  vesat  ja rungot katkaistiin  maan tasal  
ta,  halkaistiin  ja osittain  kuorittiin  päällepäin vaikeasti  
havaittavien  runkovikojen toteamiseksi.  

Kaikista  koetaimista  ja -vesoista  mitattiin  rungon  lä  
pimitta  tyveltä  ja elävän  osan pituus keväällä  1977.  Pa  
juilla erilliseksi  rungoksi luettiin  maanrajasta alkupe  
räisestä  perusrungosta lähtenyt pääverso. Keväällä  elä  
vinä  olleista  rungoista määritettiin  vioitusten  aiheutta  

jat tuhokuvan  tai  hyönteisnäytteen perusteella  ja leh  
västöstä  hyönteisnäytteen perusteella. Lehtituhojen run  
saus  luokiteltiin  5 luokkaan  vioitettujen  lehtien  prosent  
tiosuuden  perusteella (0 = < 1 %, 1 = I—s1 —5 %,  2 =  
6—20  %, 3  = 21—50  %, 4  = 51—100  %).  Viljelmät  tar  
kastettiin  10. 6.—6. 7. 1977 välisenä  aikana, minkä  li  

säksi  Hausjärven ja Suonenjoen kokeet  tarkastettiin  uu  
delleen  elokuun lopulla ja syys-lokakuussa.  Nurmijär  

ven pajukoe tarkastettiin  elokuun  puolivälissä  ja  luon  
nonvesakot  heinäkuussa.  
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3. TULOKSET  

Tarkastettujen  koetaimien määrä ja mit  
taustulokset on viljelmien  osalta esitetty  tau  

lukossa  1. Monet poppelilajit  ja -lajikkeet  
olivat erityisesti Karvian, Suonenjoen  ja 

Kempeleen  kokeissa huonokuntoisia tai 

pääosin  kuolleet muiden syiden  kuin hyön  

teistuhojen  takia, joten niitä ei otettu huo  
mioon. Kuten koepuiden  kokoa osoittavista 
tiedoista ilmenee,  on viljelmien muidenkin 
puulajien  alkukehitys  ollut yleisesti  heikkoa. 

Pajukloonikoe  ja luonnonvesakot olivat 
hyväkuntoisia.  Luonnonvesakoiden mittaus  
tulokset ilmenevät taulukosta 2. Pajuklooni  
kokeessa  runkojen  keskipituus  oli 3,0 m ja 

tyviläpimitta  32 mm. Tiheys  oli keskimäärin 

3,4  runkoa/m 2

.
 

Runko-  ja versotuhot. Viljelmien  koivutai  
missa esiintyi  vähän hyönteisten  aiheuttamia 
runko- ja versotuhoja  (taulukko 1). Ainoat 
havaitut vauriot olivat ruohokaskaan (Cica  
della viridis (L.))  ja sylkikaskaiden  (Cercopi  

dae) aiheuttamia. Lisäksi  esiintyi  versoäkä  

miä, jotka tuhokuvan perusteella  olivat  koi  
vun äkämäkääriäisen (Epino  ti a tetraquetra  

na Haworth) aiheuttamia. Leppälajeilla  

esiintyi  yleisesti  ruohokaskaan vioituksia 
(25 % elävistä  taimista)  ja satunnaisesti  sa  
manlaisia versoäkämiä kuin koivullakin. Po  

pulus-  ja Salix-lajeilla  oli  kaskaiden aiheut  
tamia vioituksia ja Populus-lajeilla  satunnai  
sesti  myös äkämähaapsasen  (Saperda  popul  

nea L.)  äkämiä. 

Nurmijärven  pajukokeessa  ei todettu 
hyönteisten  aiheuttamia runkotuhoja.  Luon  
nonvesakkojen  lepissä  oli jonkin  verran ruo  
hokaskaan vioituksia ja haavoissa ja pajuis  

sa satunnaisesti  äkämähaapsasen  ja ruoho  
kaskaan  vioituksia. Eräissä keskimääräistä 

suurikokoisempia  puita käsittäneissä haapa  
vesakoissa  oli  myös  runkohaapsasen  (Saper  
da carcharias L.)  aiheuttamia vaurioita (tau  
lukko  2).  

Kloonikokeen ja luonnonvesakoiden pa  

juissa  esiintyi  satunnaisesti kärkisilmutuho  

ja, joka  muistutti Rhabdophaga-ä.kämäsääs  
kien (Cecidomyidae)  aiheuttamaa vioitusta. 
Vastaavaa silmutuhoa esiintyi yksittäin  

myös viljelmien  koivuilla  ja lepillä.  Luon  
nonpajukoissa  esiintyi  satunnaisesti myös  
äkämäsääskien versoäkämiä. Pajunruusu  
sääsken (Rhabdophaga  rosaria H. Low.)  ai  
heuttamia kasvupistevioituksia  esiintyi  suh  
teellisen yleisesti:  Nurmijärvellä 12 %:ssa ja 

luonnonpajukoissa  5 %:ssa tarkastetuista  
rungoista.  

Lehtikemppejä  (Psyllidae) ja kirvoja  
(Lachnidae)  esiintyi  satunnaisesti lepällä  ja 
koivulla viljelmillä ja luonnonvesakoissa ja 

pajukilpikirvaa  (Chionaspis  salicis  L.)  pa  
juissa luonnonvesakoissa. 

Lehtituhot. Keskimääräinen lehtien vioi  

tusaste viljelmillä, kun taimet tarkastettiin 
alku- tai keskikesällä,  on esitetty taulukossa 
1. Loppukesän  tarkastuksessa lehdet olivat 

jo suurelta osin varisseet. Erityisesti  poppe  
leilta ja lepältä  ei saatu lehtituhoista alkuke  
sälläkään paljoakaan  tietoa, mikä  johtui  tai  
mien huonon kunnon aiheuttamasta lehtien 

myöhäisestä  puhkeamisesta.  Koivulla ja le  

pällä oli vioittuneiden lehtien määrä alkuke  
sällä noin 10—30  %. Nurmijärven pajuko  
keessa hyönteisten aiheuttamat lehtituhot 
olivat vähäisiä samoin kuin yleensä  luonnon  
vesakoissakin  (taulukko 2).  

Useimmat todetuista lehtituholaisista 

kuuluivat kovakuoriaisten lahkoon: 11 lajia 
lehtikuoriaisia (Chrysomelidae)  ja 9 lajia  
kärsä  kkäitä (Curculionidae)  (taulukko 3). 

Lehtikuoriaisista vahingoittivat  Populus-la  
jeja  yleisimmin Melasoma populi  L.  ja  Phyl  
lodecta vulgatissima (L.),  joista  jälkimmäi  
nen myös pajuja. Kärsäkkäistä vahingolli  
simmat olivat  haavalla Byctiscus  betulae (L.) 

ja koivuilla Deporaus  betulae (L.)  ja  Phyllo  
bius maculicornis Germ. 

Perhoslajien  (Tortricidae, Tineidae) ai  
heuttamia lehtivaurioita esiintyi yleisesti 
haavalla ja koivulla,  mutta ne  olivat merki  

tykseltään  vähäisiä. Näistä tuhonaiheuttajis  
ta määritettiin lajilleen  Archips rosanus  (L.)  
haavalta. 

Lehdillä vapaasti  eläviä  punkkeja  (Tetra  

nychidae,  Eriophyidae)  oli kaikilla puulajeil  
la  useimmissa  tapauksissa,  mutta ne aiheut  
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Taulukko

 
1.

 Tarkastetut lehtipuuviljelmät ja 
tuhojen

 
esiintyminen.

 
Table

 
1.

 
Deciduous
 plantations examined and the occurrence 

of

 
different

 
types

 
of

 
damage.

 
Paikkakunta 
ja 

puulaji

 
Location
 and tree 

species

 

Tarkastetut
 taimet, keväällä 

1977

 
Saplings
 examined, in 

spring

 
1977

 

Lehtituholuokka  alkukesällä 
1977

 

Runkoviat
 1976-77, % elävistä 

taimista

 
Stem

 
damage
 1976-77, % of 

live

 
plants

 

Nisäkäsvioitukset 
talvella 

1976-77

 
ja

 
kesällä
 1977, % elävistä 

taimisto

 

Leaf
 damage 

class

 
in

 early 
sunnier

 
1977 

Damage

 
by
 marmals in winter 

1976-77

 
and

 
sunnier
 1977, % of live 

plants

 

Elossa

 - Alive x cm 
Pituus,

 
x

 
cm

 
Kpl

-No.

 % Dfc, x cm 
Height,

 
X

 
cm

 

Cicadella

 Cercopi- Saperda Epinotia 
Sienikoro

 
viridis

 dae populnea tetraq. 
Canker

 
Myyrät
 Jänis 

Hirvi

 
Voles

 Hare 
Moose

 

HAUSJÄRVI Betula 
pendula  

516

 86,3 1,3 
80

 

1,
9

 

0,8

 0,4 - 
1,6

 
39,9

 
12,6

 1,2 
9,9

 

Alnus 
incana  

138

 92,0 1,4 
80

 

2,5 

26,8
 -  

5,8 

Populus 
tremula 
x

 
P.

 tremuloides  

523

 85,3 8,3 
60

 

1,5 

0,4

 0,2 - - 
3,6

 
26,4

 3,3 
13,0

 

KORPILAHTI  Betula 
pendula  

68

 98,5 1,2 
90

 

2,7 

- - - - 
17,6

 

2,9 

Betula
 pubescens  

64

 98,5 1,2 
60

 

2,6 

28,1  

Populus
 balsamifera  

P.

 rasumowskyana  
P.

 tristis  

151

 96, 2 1,0 
48.

 

1,2 

0,6

 - - 
0,7

 

6,0

 3,3 
20,0

 

SUONENJOKI  Betula 
pendula  

Alnus 
incana  

23

 57,5 1,0 
65

 
78

 86,7 1,7 
108

 

0,8 1,5 

4,3

 - - 
4,3

 
35,9

 - - 11,5 
3,9

 

1,3 

Alnus
 incana 

x

 
A.

 glutinosa  

35

 70,0 1,5 
79

 

1,6 

8,6

 - - 
2,9

 
5,7

 

2,9 

Populus 
tremula 
x

 
P.

 tremuloides  

36

 72,0 1,4 
90

 

1,6 

11,1
 -  

5,6

 2,8 
8,3

 

Populus
 balsamifera  

P.

 tristis  

95

 86,4 1,7 
103

 

0,3 

2,1
 

1,1

 

1,1
 

3,2

 

RUOTSINPYHTÄÄ  Betula
 pubescens  

Alnus
 glutinosa  

Alnus
 incana 

x

 
A.

 glutinosa  

37

 92,5 0,7 
65

 
30

 75,0 0,7 
25

 
31

 77,5 0,7 
30

 

0,3 0,0 0,0 

27,3
 -  

6,5 

2,6 

Populus 
tremula 
x

 
P.

 tremuloides  

25

 62,5 0,8 
35

 

0,0 

24,0
 -  

Populus
 balsamifera  

P

. generosa  
P.

 rasumowskyana  

105

 87,5 0,9 
59

 

0,0 

8,6 

1,9
 

1,0

 

Salix
 aquatica  

S.

 Rubens  

100

 83,3 1,0 
53

 

0,1 

10,0

 11,0 -  

1,0
 

7,0

 

KARVIA  Betula
 pubescens  

64

 95,5 1,0 
56

 

1,6 

KEMPELE  Populus
 rasumowskyana  

P.

 tristis  

40

 66,7 1,3 
71

 

0,9 

6,7 
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Taulukko  2. Tarkastetut  luonnon  lehtipuuvesakot ja  tuhojen esiintyminen. 
Table  2. Stands  regenerated through sprouting and  the  occurrence of  different types  of  damage. 

Taulukko  3. Tarkastetuissa  viljelytaimistoissa  ja luonnon  vesakoissa  lehtituholaisina  esiintyneet  kovakuoriaiset.  
Esiintyi  yksittäin +,  aiheutti  tuhoa  yhdellä paikkakunnalla ++,  aiheutti  tuhoa  useammalla  paikka  
kunnalla  +++. 

Table 3. Coleoptera defoliators found in  the  young plantations and  stands  regenerated through sprouting. 
Occurred  alone  +, caused  damage in  one location  ++,  caused  damage in  several  locations  H— h+. 

tivat  vain  lievää vioitusta.  Kirvat (Aphidi  
dae) aiheuttivat koivun keskenkasvuisten  

lehtien surkastumista viljelmillä. 
Taudit. Runkojen  kuoressa esiintyi sie  

nien aiheuttamia koroja etenkin viljelmien 

rauduskoivulla (taulukko 1). Aiheuttajana 
oli  usein ilmeisesti  tyvilaikkutauti  (mm. Al  
ternaria alternata (Fr.)  Keissler  ja Godronia 
multispora Groves). Lehtitaudeista olivat 
ruostetaudit yleisiä loppukesällä  erityisesti  

pajuilla.  Haavalla esiintyi  keski-  ja  loppuke  

säilä Pollaria radiosa (Lib.) Bald, et Cif.  
-taudin ja  lepällä  Apiognomonia  alniella 
(Karst.) v. Höhn -taudin aiheuttamaa lehti  

tuhoa. 

Nisäkkäät. Myyrien,  jänisten  ja hirven ai  
heuttamat vioitukset olivat yleisiä  viljelmillä 
(taulukko 1). Luonnonvesakoissa oli  hirvi ai  
noa nisäkäs,  joka aiheutti vahinkoa (tauluk  

ko  2.)  Leppälajeilla  olivat nisäkkäiden ai  
heuttamat vauriot  kaikissa  tutkimuskohteis  

sa vähäisiä. 

Puulaji 
Tree species 

Koealoja,  lq  

Plots.  No. 

kpl 

1 1 
2 a 

2 .  » d 

w.a,Nj^ 

Tarkastetut vesat 

Sprouts  examined 

S  e  |.s 
° 5 w 

«K  Sw 

• a2o5 

a .8? 
ä I 
HIS 

ix w  IH 
-  • C - 

."ts   

Lehtituho- Runkoviat 1976—77, % vesoista 
luokka Stem damage  1976—77,  % of sprouts  
Leaf  dama- 

ge class  

.S o 9 O 

II is jfc  
li II 11 II 
G s 5. </) G 

Nisäkäsvioitukset talvella 

1976—77 ja  kesällä  1977, 
% vesoista 

Damage  by  mammals in 
winter 1976—77 and 

summer  1977, % of sprouts 

!|  -II |  8  
as: 

Alnus  incana 31 

Populus tremula  42 
S a Six  phylicifolia 69  

Salix  caprea 19  

216 

174 

580 

61 

1,7  

2,4 

1,1, 

1,9 

115 

1% 

75 

120 

1,6 

1,8 
1,5 

1,4  

6,9 

0,6 
0,3 

0,6 

1,1 

3,3 

8,1 

7,9 

14,4 

28,6 

54,1 

Hyönteislaji  
Insect species 

Puulaji  
Tree species 

Betula  Alnus Populus  Salix 

CHRYSOMELIDAE  

Agelastica altti  L.  

Chrysomela staphylea  L. 

Cryptocephalus octopunctatus  (Scop.)  
Cryptocephalus pusillus Fabr.  

Gastroidea  polygoni (L.) 
Lochmaea  capreae (L.) 
Melasoma  populi L. 

Phyllodecta  vulgatissima  (L.) 
Phytodecta  rufipes (DeG.)  
Phytodecta  viminalis  (L.) 
Plagiodera versicolora  (Laich) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+++ 

+++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

CURCULIONIDAE  

Apoderus coryli  (L.) 
Byctiscus  betulae  (L.) 
Deporaus betulae  (L.)  

Apion flavipes Payk. 

Phyllobius  piri  L  
Phyllobius maculicornis  Germ. 

Phytonomus  adspersus  Fabr.  
var. alternans  Steph.  

Polydrosus ruficornis  Bonsd.  

Strophosomus rufipes Steph. 

+ 

++ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

++  

+ 

+ 

+ 
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4. TULOSTEN TARKASTELU 

Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huo  

mioon,  että  koeviljelmät  oli perustettu  vasta 
2—3 vuotta  aikaisemmin ja niiden alkukehi  

tys  oli ollut huonoa. Tulokset kuvaavat  täten 
vain lyhytkiertoviljelmien perustamisvaihee  

seen  liittyviä hyönteistuho-ongelmia  — ja si  

ten myös tavalliseen peltojen  metsitykseen  

liittyviä tuhoja.  Pajukloonikoe  Nurmijärvellä 

ja tarkastetut luonnonvesakot sitä vastoin 
edustavat paremmin hyönteisten  elinympä  
ristönä vakiintuneita lyhytkiertoviljelmiä.  

Tutkimuksia tehtiin vain yhtenä  vuonna. 
Monien tuholaislajien,  erityisesti  lehvästötu  
holaisten (esim. Kanervo 1939, 1946, 
Saa 1 a s 1949), voimakkaasta vuotuisesta 

runsauden vaihtelusta johtuen  voitiin näistä 
tuholaisista ja niiden keskinäisestä merki  

tyksestä  saada täten vain puutteellinen  ku  
va. Lisäksi  kesä 1977 oli sääoloiltaan epä  
edullinen monille tuhohyönteisille.  Taimien 
nuoruudesta ja pienestä koosta  johtuen ei 

eräitä,  ehkä merkittäviäkin,  lehtipuiden  
nuoruusvaiheeseen liittyviä tuholaislajeja  
myöskään voinut vielä tulla esiin (esim.  

Löyttyniemi 1972). Nimenomaan 

poppelilajeista  saatiin kaiken kaikkiaan var  
sin vähän tietoa koeviljelmien  huonon me  

nestymisen  vuoksi.  
Edellä mainituista rajoituksista huoli  

matta jo yksittäistapauksessakin  todettu 
jonkin  tuholaislajin  runsas  esiintyminen  an  
taa kuitenkin viitteitä lajin potentiaalisesta  

vahingollisuudesta.  Lisäksi  tuhon kohteeksi 

joutuvien  taimien osuus  lisääntyy  taimiston 
vanhetessa, koska  ne ovat alttiita samoille 

tuholaisille usean  vuoden ajan. 

Runko- ja versotuhoista olivat ruohokas  
kaan aiheuttamat vioitukset yleisimpiä.  Eni  
ten  niitä esiintyi  leppälajeilla  (vrt. Mii 1  -  
1e r 1972, Juutinen ym.  1976). Sylki  
kaskaita esiintyi  viljelmillä kaikilla  muilla 
tutkituilla puulajeilla  paitsi lepillä.  Löydet  

tyjä sylkikaskaita  ei kuitenkaan määritetty 

lajilleen. Keski-  ja Itä-Euroopassa  sylkikas  
kaat ovat aiheuttaneet vahinkoa erityisesti  

pajuviljelmillä (Reic  h a  r  t ym. 1962,  
Mii 11 e  r  1972). Myös Suomessa  tiedetään 

esiintyvän  yleisinä  muutamia nuorien lehti  

puiden  ja pensaiden  vioittajina tunnettuja  
Cercopidae-lajeja  (Linnavuori 1969). 

Havainnot koivun äkämäkääriäisenä pi  

detyn lajin  esiintymisestä  ja lajin tunnettu 

yleisyys  Suomessa (Sa  a 1  a  s 1949)  antavat 
viitteitä siitä, että se voi joissakin  olosuhteis  

sa osoittautua haitalliseksi koivu- ja leppä  

taimistojen  tuholaiseksi. 

Äkämähaapsasen  vioitusten vähäisyys  nyt  
tarkastetuissa  taimistoissa (vrt.  Bra m -  

m anis 1962, Löyttyniemi  1972)  
johtui ilmeisesti taimien nuoresta iästä. Ul  
komailla äkämähaapsasta  pidetään yhtenä  
haitallisimmista nuorien Populus-  ja Salix  

viljelmien tuholaisista (esim. Schwerdt  

feger 1951, Schnaiderowa 1970, 
H e 1 1 r  i  g 1 1974). 

Äkämähaapsasen  on muualla todettu par  
veilevan runsaammin vain joka  toinen vuosi 
(esim. Brammanis 1962, Hellrigl 
1974). Kesällä 1977 löydettiin yksinomaan  
toisen kesän äkämiä,  eikä taimien kuoressa  
ollut tuoreita munintajälkiä. Täten äkämä  

haapsasen  parveilu  tapahtuu  Etelä- ja Kes  
ki-Suomessa ilmeisesti pääasiassa  parillisina 
vuosina. 

Runkohaapsanen  oli vioittanut vain ai  
neiston suurikokoisimpia  haapoja  luonnon  
vesakoissa.  Ohuin vioitettu taimi oli  tyviläpi  
mitaltaan 1,9 cm (vrt.  Hellrigl  1974).  
Nimenomaan peltoviljelmillä runkohaapsa  
sen vioitukset  olisivat todennäköisesti olleet 

yleisiä  Popw/ws-lajeilla,  mikäli taimet olisivat 
olleet riittävän suurikokoisia iskeytymiselle  
(vrt. Schnaiderowa 1961, 1968, 
Löyttyniemi  1972). 

Eräitä nuorien lehtipuiden  runkotuholai  
sina tunnettuja  lajeja  ei tarkastetussa  aineis  

tossa todettu. Näistä potentiaalisesti  merkit  
tävä on erityisesti  leppäkärsäkäs  (Cryptor  

rhynchus  lapathi  L.)  (esim. Kangas  
1942, Saa 1a  s 1949, Schnaider 
1962). Lajin  puuttuminen  tarkastetuista lep  

pä* ja pajukasvustoista  on todennäköisesti 

johtunut  taimien ja  vesojen  pienestä  koosta.  
Eräitä sarvijäärälajeja, mm. Oberea  oculata 
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L.  ja  Lamia textor  L.,  ei  myöskään  esiintynyt  
(vrt.  esim. He 11 ri g 1 1974),  samoin kuin 
ei yhtään lasisiipislajiakaan  (ks.  esim. 
Saa 1a  s 1949, Fibiger ja Kris  

ten  se  n 1974, Vuola ja Korpela  
1977). Tuholaisina niitä saattaisi esiintyä  

erityisesti  viljelmien perustamisvaiheessa  yk  

sittäin kasvavissa  taimissa. Erityisesti  Paran  
threne tabaniformis  (Rott.)  on ollut vahin  

gollinen  Keski-  ja  Itä-Euroopan  Populus-  ja 
sa/ix-viljelmillä (esim. Schvverdtfe  

ger 1951, Schnaider 1962) ja Synan  
thedon spheciformis  (Den. &  Schiff.)  Betula  
ia /l/nMS-viljelmillä (esim. Schnaider 

1974). 

Pajunruususääsken  aiheuttamien kasvu  

pistevioitusten  yleisyys ja satunnaisesti tode  

tut pajujen  muut silmutuhot antavat viitteitä 

siitä, että Cecidomyidae-lajeja  saattaa esiin  

tyä  haitallisessa määrin joissakin  olosuhteis  

sa (ks.  S  a a  1 a  s 1949). Tästä on kokemuk  

sia erityisesti Keski-Euroopasta  (esim.  
Barnes 1951) ja nyt myös Ruotsista 

(Löyttyniemi  ym.  1978). 

Lehtikuoriaisten, perhosten,  lehtipistiäis  
ten  ja  kehrääjäpunkkien  tiedetään Suomes  
sa aiheuttaneen voimakkaita ja laaja-alaisia  

lehvästötuhoja  nuorissa lehtipuukasvustoissa  

(esim. Kanervo 1939, 1946, Saai a s 

1949, Löyttyniemi  ja Tulisalo 

1974, ks. myös Löyttyniemi  ym. 

1978). Lehvästötuhoja  on täten lehtipuuvil  

jelmillä odotettavissa,  vaikkakaan niiden 
merkityksestä  ei nyt saatu  kovinkaan  paljon  
tietoa. Vaikka useimmat erityisesti lyhyt  -  

kiertoviljelypuina kyseeseen  tulevat puulajit 

toipuvat  lehvästötuhoista suhteellisen hyvin,  
aiheutuu näistä tuhoista kuitenkin kasvu  

tappioita ja seuraustuhoja  (esim. Se h -  
naiderowa 1959, Briggs  ja Ave  
r  y  1968, B a s s  v  s  1970). 

Nyt  tehdyt  havainnot ruostetautien esiin  

tymisestä  ja aikaisemmat kokemukset  näi  
den tautien vahingollisuudesta  taimitarhois  
sa  (esim. Lilja 1973) antavat aiheen olet  
taa ruostetautien voivan esiintyä  haitallises  

sa määrin nuorissa  lehtipuukasvustoissa.  
Ruostetautien esiintymiseen  ei hyönteisillä  
ole paljoakaan  vaikutusta. Sitä vastoin  muut 
lehvästötaudit ovat  usein  seurausta erityises  

ti kirvojen  ja punkkien  esiintymisestä.  Myös 

verson kuolemisen tai koroutumisen aiheut  

tavat taudit samoin kuin  runkolaho ovat  

yleisesti  seurausta  hyönteisten  vioituksista.  

Useimpien  runko-  ja versotuholaisten ai  
heuttaman lahovikaisuuden merkitys  koros  

tuu erityisesti kun puita kasvatetaan van  
hoiksi ja kun niiden käyttötarkoitus  edellyt  

tää hyvää  laatua. 

Saatujen tulosten mukaan on nisäkkäiden 
aiheuttamilla tuhoilla huomattava merkitys  
etenkin viljelmien perustamisvaiheessa  (vrt.  
esim. Löyttyniemi  ja Hiltunen 

1976). Sulkeutuneissa vesasyntyisissä  kas  
vustoissa niiden merkitys  kuitenkin mahdol  
lisesti vähenee ja sitä enemmän, mitä laaja  

alaisempia  yhtenäiset  viljelmät  ovat. Popu  
/ws-  lajit ovat kuitenkin alttiita hirvituhoille 
koko nuoruusvaiheen ajan (ks.  esim. Kan  

gas 1949). Lepän  vähäinen alttius nisäkäs  
tuhoille vähentää huomattavasti tämän puu  

lajin tuho-ongelmia.  

5.  PÄÄTELMÄT  

Saatujen  tulosten ja muuten  saatavilla 
olevien tietojen  perusteella  voidaan tuho  
hyönteisten  merkitys lehtipuutaimistoissa  
Suomessa arvioida alustavasti  seuraavaksi.  

Kaikilla kyseeseen  tulevilla puulajeilla  

esiintyy  useita tuhohyönteislajeja,  jotka  saat  
tavat aiheuttaa taloudellisesti merkittävää 

vahinkoa. Useimpia  näistä tuholaisista esiin  

tyy  yleisesti  ainakin Etelä- ja Keski-Suomes  
sa. 

Runkoa ja  versoja vioittavat hyönteiset  
haittaavat viljelmien perustamista.  Vesasyn  
tyisissä  tiheissä viljelmissä niiden merkitys  

on ilmeisesti vähäisempi. Lehvästötuholais  
ten joukkoesiintymisiä  saattaa aika ajoin  

esiintyä. Sa&t-lajeilla ovat  äkämäsääskien  
aiheuttamat kasvupistetuhot  mahdollisia. 

Viljelmien  perustamisvaiheessa  yleisesti  il  
menevät runko- ja versotaudit ovat usein 

hyönteisten  välillisesti  aiheuttamia. Runko  
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lahoa esiintynee  erityisesti  Popw/ws-lajeilla,  

ja  sen merkitys korostuu puiden  vanhetessa. 
Ruostetautien aiheuttamat lehvästötuhot 

voivat  olla merkittäviä koivulla,  haavalla ja  
pajulla. 

Myyrät, jänikset  ja hirvi aiheuttavat va  
hinkoa etenkin viljelmien perustamisvai  
heessa. Hirvituhoja  voi esiintyä  erityisesti  
Populus-  lajeilla varttuneissakin kasvustois  

sa. 

Koivulla  esiintyy  mahdollisesti vähemmän 

hyönteisongelmia  kuin lepällä,  haavalla ja 
pajulla.  Koivu- ja leppälajien,  samoin kuin 
Populus-  ja Sa/ix-lajien  ja -lajikkeiden  väli  
sistä mahdollisista kestävyyseroista  hyönteis  

tuhoja  vastaan ei ole toistaiseksi tietoa. Kos  

ka  leppä  ei ole  altis  ruostetaudeille ja vain  

vähäisessä määrin nisäkästuhoille,  on tuho  

jen  kokonaismerkitys  tällä puulajilla  taimis  
tovaiheessa muita ko. lehtipuulajeja  vähäi  

sempi.  
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SUMMARY 

Little  attention  has  been  paid in  Finland  to insect  
damage in young  plantations of deciduous  trees, since  
deciduous  species have  not been used very  much in af  

forestation  work and some of them have been  of little  

economic  importance in forestry. 

Since  the  19605,  however, Betula  pendula has  been  
planted on rather an extensive  scale, as well  as hybrid  

aspen  (Populus tremula  x  P. tremuloides) to some ex  
tent.  Furthermore, plans have  been  made  to establish  
tree  crops  of short  rotation  using fast  growing decidu  
ous species.  

The  importance of insect  damage in  such plantations 
was investigated in  the  summer  of 1977  by  examining 
some young  planting experiments,  employing Betula,  
Alnus, Populus (aspen  and  poplar)  and  Salix,  establish  
ed  on former  arable  fields, and  in  stands  regenerated by  
sprouting in  southern  and  central  Finland.  

All the  investigated tree  species were infested  to a  
harmful  degree with  insects that caused  either direct 

damage to the  stems and shoots  or indirectly  through 
infection.  Damage  caused  by  Cicadella  viridis  (Cicadel  
lidae)  appeared frequently, especially  on Alnus  (25  % of 

young  plants).  Cercopids were  especially  common on 
Populus. Saperda larvae (Cerambycidae) appeared 
occasionally on Populus and  Salix.  According to the  
observations,  the  flight on Saperda  populnea apparent  
ly  occurs mainly on even years in  southern  Finland.  

The  low  number  of young  plants damaged by Saper  
da was probably due  to the youth and  small size of the 

trees. Possibly for  the same reason,  certain  stem and  
shoot  damaging insects  (e.g. Sesiidae  and  Cryptorrhyn  
chus  lapathi)did not occur in the material  studied.  

Rhabdophaga rosaria and  some other  Cecidomyids  
damaged buds  and  shoots of Salix. Several  leaf  beetles  
(Chrysomelidae) and weevils  (Cureulionidae) caused  
damage to the  foliage. 

Voles, hares  and moose caused  considerable  damage 
especially in  the  plantations. 
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