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Lehden puhkeamista  koskevat  havainnot. 



3 

Lehden puhkeamista  koskevat  havainnot. 
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Puiden lahovikaisuutta koskevat  havainnot. 

Syinen  maannousema (Fomitopsis  annosa). 

Syisen maannouseman lahon eri  as  
teita  kuusessa.  Kuta  pitemmälle laho  
on kehittynyt, sitä selvemmin kui  

tuista  on puu  (erittäinkin  vasem  
malla).  

Syisen  maannouseman lahottama  kitusen  
tyvi.  Lahon  ja terveen  puun  raja  ei aina 
varsin  jyrkkä. Lahon  sisässä tässä ta  
pauksessa myös  tervettä  puuta (vaaleat 
kohdat) sekä  eri  asteilla olevaa lahoa  

(silmäkkeinä). 

Syisen maannouseman lahottama  
kuusi. Laho nousee 7.5 m korkeu  

teen. Tyven  paksuus n. 85 sm.  

Syinen  maannousema lehtikuusessa. Lahon  raja 
jotakuinkin jyrkkä. Lahoa tavataan  myös eril  

lisinä silmäkkeinä.  



5 

Puiden lahovikaisuutta  koskevat havainnot.  

Hiililaho (Bjerkandera  borealis).  

Hiililahon itiöemiä  kuusen  juurilla.  
Itiöemät   

Oikeanpuoleinen juurineen kaatunut  puu  
tavataan  elokuussa.  

Hiililahon lahottamaa  kuusi-puuta. Kuvassa  
näkyy ydinsäteiden suuntaan kulkevaa  sie  
nihuovastoa  sekä  puun  murtuminen  pieniin 

suorakulmaisiin kappaleihin. 

Hiililaho  kuusen  tyvessä. Lahon  
raja jyrkkä.  
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Puiden lahovikaisuutta koskevat havainnot. 

Hiililaho (Bjerkandera  borealis).  

Hiililahon  lahottamaa  kuusi  

puuta., jossa huomataan  por  
rasmainen  murtopinta. 

Syinen  maannousema (keskellä)  ja hiili  
laho (ylempänä) saman kuusen  tyvessä.  
Lahojen erilainen rakenne  ja esiintymi  

nen huomataan erittäin  selvästi.  

Riisi-  l. kääpä  laho (Trametes  pini).  

Riisilahon lahottamaa lehtikuusta. Val  

kosia laikkuja esiintyy  sydänpuussa.   
Laho männyssä melkein samanlainen. 

Pitemmälle kehittynyt  aste edellisestä. 
Laho jo pin tapuussakin. 
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Puiden lahovikaisuutta koskevat  havainnot. 

Riisi-  l.  kääpälaho  (Trametes  pini).  

Riisilahon lahottamaa kuusta. Reikien  
väli  on vielä  kovaa.  

Riisilahon (alhaalla) ja 
hiililahon (keskellä)  la  

hottamaa kuusta.  

Lehtikuusen hiililaho (Polystichtus  Schiveinitzii).  

Hiililahon reuna on jotakuinkin  jyrkkä,  laho kuivaa ja helposti  murtuvaa.  
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Puiden lahovikaisuutta koskevat havainnot. 

Lehtikuusen hiililaho (Polystichtus  Schweinitzii) . 

Lehtikuusen  hiililahon itiöemiä maassa. Rungoilla tavattavat ovat  
toispuolisia.  

Pintalaho  (Fomitopsis  
pinicola). 

Pintalaho kuusessa. 

Jäytä.  

Haavan ympärille muodos  
tunutta  jäytää kuusessa.  
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