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Matti Kulju
Kemi- ja Simojokisuiston kohdennettu kääpäkartoitus 2012
Raportti
Kemi- ja Simojokisuiston saarista oli kääpäkartoitukseen valittu kahdeksan kohdetta, joista yhteen ei päästy rantautumaan kovien tuulten takia. Kartoituksen päätarkoituksena oli
löytää tutkituilta kohteilta mahdolliset käävästöllisesti arvokkaat alueet. Kartoituksen
tuloksia on tarkoitus käyttää apuna mm. mahdollisten tulevien laidunnuskohteiden suunnittelussa.
Kääpäkartoitus tehtiin 4-13.9.2012. Kartoitukseen käytettiin tehokasta maastoaikaa yhteensä 39 tuntia. Tutkittavaa pinta-alaa oli yhteensä 207 ha.
Kaikkiaan kääpäkartoituksessa tehtiin 196 havaintoa, joista 27 oli muita kääväkkäitä (1
havainto = 1 asutettu runko tai muu puunkappale). Kääpälajeja löydettiin yhteensä 58 ja
muita kääväkkäitä 15 lajia.
Löydetyistä lajeista lakkikarakääpä on luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi (1 havainto) ja harjasorakas silmälläpidettäväksi (2 havaintoa). Näiden molempien lajien löytöpaikat olivat Isossa-Räiskössä yksityisellä suojelualueella (Kemin kirkonkylän osakaskunnan luonnonsuojelualue YSA203281). Paskaletosta löytyi niukasti tutkittavan alueen
ulkopuolelta rusokantokääpä, joka on silmälläpidettävä laji.
Kemijokisuiston tutkituista kohteista laidunnukseen soveltuvat selvästi parhaiten Valkiakari ja Pieni-Räiskö. Niistä ei löytynyt käävästöllisesti arvokkaita kohtia.
Niittykarista suurin osa soveltuu laidunnukseen, mutta länsiosassa olevien katajaketojen
pohjoispuolella oleva rehevä leppävaltainen metsikkö olisi hyvä rajata pois.
Iso-Räiskön kohdalla arviointi on vaikeampaa. Arvokkaimmat kohdat olivat koivuvaltaisen alueen etelä-kaakkoispuolella. Jos laidunnusta halutaan tälle saarelle tuoda, kannattaa
se kohdistaa märille pajuvaltaisille kohdille ja koivikoihin.
Hietaliete oli Kemijokisuiston kohteista selvästi arvokkain ja sinne ei laidunnusta kannata
suunnitella.
Simojokisuiston kohteet Paskaletto ja Tiuranen soveltuvat molemmat hyvin laidunnukseen. Niistä ei löytynyt käävästöllisesti arvokkaita kohtia.
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1 Johdanto
Kartoituksen päätarkoituksena oli löytää tutkituilta saarilta mahdolliset käävästöllisesti arvokkaat
kohteet. Samalla kerättiin lajistotietoa kääväkkäistä kuljetulta reitiltä keskittyen kääpälajeihin. Kartoituksen tuloksia on tarkoitus käyttää apuna mm. mahdollisten tulevien laidunnuskohteiden suunnittelussa.
Syksy 2012 oli käävästöllisesti heikko vuosi. Yksivuotisia lajeja oli selvästi normaalia vuotta vähemmän. Joitakin odotettuja lajeja ei nähty ollenkaan tai lajeja oli normaalia niukemmin. Erityisesti
Antrodiella- ja Trametes-sukujen lajeja oli vaikea löytää. Tämä varmasti näkyy inventoinnin tuloksissa ja se on hyvä ottaa huomioon. Ainakin kahdelle lajille syksy 2012 oli erinomainen. Savukääpää
(Bjerkandera fumosa) ja suomukääpää (Polyporus squamosus) oli todella runsaasti. Kävin syksyllä
2011 ja 2012 Oulun Vihriäsaaressa, jossa näin vuonna 2011 vain yhden savukäävän. Syksyllä 2012
sitä oli samalla paikalla runsaasti. Vastaavasti Antodiella-lajeja oli vuonna 2011 runsaasti ja 2012
niitä löytyi todella niukasti. Näitä jäi varmasti näkemättä tässä inventoinnissa huonon vuoden takia.

2 Kartoituskohteet
Kaikki inventoidut kohteet kuuluvat Natura-alueeseen Perämeren saaret FI1300302 (kuva 1). Koko
Natura-alueen pinta-ala on 7136 hehtaaria, sisältäen myös vesialueita. Osa inventoiduista kohteista
on yksityisiä suojelualueita.
Inventoitaviksi oli valittu Kemijokisuistosta viisi ja Simojokisuistosta kolme saarikohdetta. Näistä ei
ole aiempia kääväkästietoja tallennettuna. Tältä laajalta Natura-alueelta on kuitenkin havainto Oulunsalon Kraaselista silmälläpidettävästä (NT) pähkinänkäävästä (Dichomitus campestris) vuodelta 2003
(näyte Kulju & Halonen, OULU).

Kuva 1. Perämeren saarten Natura-alue FI1300302
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3 Kartoitusmenetelmät
Yleiskartoitus
Koska kartoitettavat kohteet olivat suurimmaksi osaksi rantatiheikköjä ja paikoin läpimitaltaan yli 10
cm olevan kuolleen puun osuus oli vähäinen, tutkittiin reitiltä myös ohuempia runkoja satunnaisella
otannalla. Ohuen maapuun määrä oli paikoin hyvin suuri, joten totaalikartoitus reitillä ei ollut käytännössä mahdollista. Pelkästään läpimitaltaan yli 10 cm olevien runkojen tutkiminen ei olisi antanut
oikeaa kuvaa alueen lajistosta, sillä rantatiheiköissä merkittävä osa lajeista kasvaa melko pienillä
risuilla ja rangoilla.
Kartoitus suoritettiin kahden henkilön toimesta siten, että toinen vastasi reitin tallentamisesta ja toinen kirjasi havaitut lajit ja otti tarvittaessa näytteitä. Henkilöt kulkivat hieman erillään toisistaan,
kuitenkin lähituntumassa. Tutkittu ala on siis hieman leveämpi kuin mitä tallennettu reitti osoittaa.
Vaikka päätarkoituksena oli löytää mahdolliset arvokkaat alueet, tutkittiin myös lajistollisesti heikompia alueita, jotta lajistosta saataisiin hyvä kokonaiskuva. Tutkimuksessa keskityttiin kääpiin.
Muista kääväkkäistä kirjattiin vain satunnaisesti helposti maastossa tunnettavia lajeja, sekä yritettiin
löytää uhanalaisia tai muita huomionarvoisia lajeja. Runsauksia ei pääsääntöisesti laskettu, vain ensimmäisestä havainnosta otettiin muistiin koordinaatit ja kasvualusta. Uhanalaisista ja muutamista
harvinaisimmista lajeista laskettiin kaikki havainnot.

Nimistö, luokitukset ja näytteet
Tässä raportissa on käytetty uusimpia nimiä, jotka hieman poikkeavat Kotirannan ym. (2009) mukaisesta nimistöstä. Uhanalaisluokitus Kotirannan ym. (2010) mukainen ja indikaattorilajiluokitus Niemelän (2005) mukainen. Kaikki kääväkäsnäytteet on sijoitettu Oulun yliopiston kasvimuseoon (OULU). Kaikki havaintotiedot on tallennettu Excel-tiedostoon.

4 Yhteenveto tuloksista
Kaikkiaan Kemi- ja Simojokisuiston kääpäkartoituksessa kirjattiin 196 havaintoa, joista 27 oli muita
kääväkkäitä (1 havainto = 1 asutettu runko tai muu puunkappale). Kääpälajeja löydettiin yhteensä 58
ja muita kääväkkäitä 15 lajia.
Löydetyistä lajeista lakkikarakääpä (Junghuhnia pseudozilingiana) on luokiteltu valtakunnallisesti
vaarantuneeksi (1 havainto) ja harjasorakas (Gloiodon strigosus) silmälläpidettäväksi (2 havaintoa).
Näiden molempien lajien löytöpaikat olivat Isossa-Räiskössä yksityisellä suojelualueella (Kemin
kirkonkylän osakaskunnan luonnonsuojelualue YSA203281). Paskaletosta löytyi niukasti tutkittavan
alueen ulkopuolelta rusokantokääpä (Fomitopsis rosea), joka on silmälläpidettävä laji. Laji kasvoi
vanhan rakennuksen jäänteinä olevissa hirsissä.
Poimulakkikääpää (Spongiporus undosus) löytyi kolmelta kohteelta, joka oli yllättävää. Laji on melko harvinainen ja yleensä sitä löytää vanhoista havumetsistä. Torvikääpää (Polyporus tubaeformis)
havaittiin neljältä kohteelta. Tämäkin laji on melko harvalukuinen ja suosii lehtomaisia kasvupaikkoja.
Inventoinnissa löydettiin 3c-kasvillisuuslohkolle 7 uutta kääväkäslajia (liite 1). Ilmeisesti aiemmin ei
tältä kasvillisuuslohkolta ole kartoituksia tehty rannoilta, sillä nyt uusina havaituista lajeista monet
olivat hyvin odotettuja.
Vaikka lajitaulukoihin on merkitty indikaattorilajit ja niiden pisteet, ei pisteiden laskeminen ja alueen
arvottaminen niiden perusteella sovellu tämänkaltaisiin rantakohteisiin. Saatu pistemäärä ei kertoisi
alueen arvosta samalla tavalla kuin vanhoissa kuusi- tai mäntymetsissä. Siksi pistemäärät on jätetty
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laskematta. Lähes kaikki havupuiden lajit tässä inventoinnissa löydettiin vanhojen rakennusten hirsistä ja muusta puutavarasta sekä ajopuista.
Monilla nyt tutkituilla kohteilla oli enemmän tai vähemmän näkyvissä jälkiä vanhasta laidunnuksesta
ja muusta ihmisen käytöstä. Saarissa on kesämökkiasustusta ja veneilijöiden käyttämiä tulentekopaikkoja.

5 Tulokset
5.1 Kemijokisuisto
Yleistä

Kemijokisuistosta oli valittu viisi saarikohdetta, Valkiakari, Pieni-Räiskö, Iso-Räiskö, Niittykari ja
Hietaliete.
Maastotyöt

Kemijokisuiston kääpäkartoitus tehtiin 4-11.9.2012. Kartoitukseen käytettiin tehokasta maastoaikaa
yhteensä 26,5 tuntia. Tutkittavaa pinta-alaa oli yhteensä 141 ha (taulukko 1 ja kuva 2).
Taulukko 1. Kohteen ja kartoituksen yleistiedot. Kartoittajat: MK, Matti Kulju; PK, Panu Keihäs.
Kasv.
lohko

Kunta

3c

Kemi

3c
3c

Suojelualue

Kohteen nimi

Kart.
ala
(ha)
6

Maastotyöaika
(h)
2,5

MK & PK

Kartoittajat

YSA 203281

Valkiakari

Kemi

YSA 203281

Pieni-Räiskö

9

3,5

MK & PK

Kemi

YSA 203281

Iso-Räiskö

87

10

MK & PK

3c

Kemi

YSA 203281

Niittykari

22

5,5

MK & PK

3c

Kemi

YSA 205754
YSA 203281

Hietaliete

17

5

MK & PK

7

8

9

10

Kuva 2. Kemijokisuiston kohteiden kartoituksessa kuljetut reitit (pinkki viiva), puulajivaltaisuus ja inventoitavien kohteiden rajaus (punainen viiva). Iso-Räiskö: keltaiset täplät = harjasorakkaiden kasvupaikat, vihreä täplä = lakkikarakäävän kasvupaikka.

Lajisto

Kemijokisuistosta löydettiin yhteensä 50 kääpä- ja 15 muuta kääväkäslajia (taulukko 2). Puulaji- ja
lahopuutiedot raporttiin on saatu Metsähallituksen kuviotiedoista.
Valkiakari oli pinta-alaltaan pienin ja lajistoltaan heikoin kohde, vain 11 kääpälajia. Suurin osa tutkittavasta alueesta oli katajikkoa tai paju-leppävaltaista nuorta metsää. Lahopuuta on kuviotietojen mukaan alle 3 m3/ha. Merkittäviä lajihavaintoja ei tästä kohteesta tullut. Valkiakari jäi rihmaharsukan
(Trechispora hymenocystis), karvaskäävän (Postia stiptica) ja puuterikäävän (Postia ptychogaster)
ainoiksi kasvupaikoiksi. Puuterikäävän määritys jäi hieman epävarmaksi hyvin pienen itiöemän takia.
Pieni-Räiskö oli myös pienikokoinen ja lajistoltaan heikohko, 20 kääpälajia. Suurin osa pinta-alasta
oli paju- tai leppävaltaista nuorta metsää. Saaren pohjoisosan keskiosassa oli myös katajikkoa. Lahopuuta on saaren eteläkärjessä 3-10 m3/ha, suurimmassa osassa saarta alle 3 m3/ha. Poimulakkikääpä

11

(Spongiporus undosus) ja vaahterankääpä (Rigidoporus populinus) olivat löydetyistä harvinaisimmat
lajit.
Iso-Räiskö oli kohteista suurin ja sen tutkimiseen käytettiin myös eniten aikaa. Kääpälajeja löytyi 37,
eli enemmän kuin muista kohteista. Noin puolet pinta-alasta oli koivuvaltaista sekametsää tai koivikkoa. Puolet oli paju- tai leppävaltaista nuorta metsää tai lähes puutonta märkää rantaa. Koivuvaltaisen
alueen etelä-kaakkoispuolella oli muutamia pienehköjä rehevämpiä kohtia, joissa lajisto oli runsaampaa. Lahopuuta on suurimmassa osassa saarta alle 3 m3/ha, muutamin paikoin 3-10 m3/ha. Vaarantunut lakkikarakääpä löytyi saaren lounaisosasta (7297144: 3382293, kuva 2). Ennen repalekääpänä
(Irpex cremicolor) tunnettu laji on osoittautunut dna-tutkimuksissa samaksi lajiksi kuin lakkikarakääpä ja tämä kyseinen havainto oli juuri tämän repalekäävän näköinen itiöemä. Se luultavasti on nuoruusvaiheessa olevaa lakkikarakääpää ja siksi hieman erinäköistä myös mikroskooppisesti. Kaksi
silmälläpidettävää harjasorakasta havaittiin saaren pohjoisosan koivikosta pajupökkelöiltä
(7297583:3382754 ja 7297918:3382677, kuva 2). Iso-Räiskö oli myös saarista ainoa, josta löytyi
vitikkokääpää (Ceriporiopsis consobrina). Aiemmin Kanadasta kuvattu valaankääpä (Ceriporiopsis
balaenae) on osoittautunut eri lajiksi kuin Suomessa siksi luultu laji ja siitä syystä tällä nimellä aiemmin kirjattuja lajihavaintoja on nyt pidettävä vitikkokääpänä. Saaresta löytyi myös monta havupuilla kasvavaa vanhan metsän indikaattorilajia, joka saattaa yllättää, sillä havumaapuuta ei saaressa
juurikaan ole. Kaikki kyseiset havainnot tulivat yhden vanhan hirsirakennuksen jäänteenä olevista
lahoista hirsistä.
Niittykari oli kooltaan keskiverto ja sitä se oli myös lajistoltaan, 19 kääpälajia. Suurin osa saaresta oli
koivuvaltaista sekametsää. Lisäksi kaksi katajaketoaluetta, jotka kuvassa 2 näkyvät joutomaana. Pohjoisosassa kasvoi paju- tai leppävaltaista metsää. Pohjoisimman katajakedon pohjoispuolella oli pienialainen hyvin rehevä lepikko, jota voi pitää käävästöllisesti saaren arvokkaimpana kohtana. Lahopuuta on lähes koko saaressa alle 3 m3/ha, mutta aiemmin mainitussa rehevässä lepikossa 3-10 m3/ha.
Kovin merkittäviä lajihavaintoja ei saaresta tehty. Koralliorakkaasta (Hericium coralloides) saatiin
kaksi havaintoa.
Hietaliete osoittautui inventoinnin hienoimmaksi ja arvokkaimmaksi kohteeksi, vaikka kääpälajeja
löydettiinkin vain 28. Tutkittava alue oli suurimmaksi osaksi koivuvaltaista sekametsää. Muutamia
pieniä paju- tai leppävaltaisiakin kohtia löytyi. Paikoin kasvoi myös paljon tuomea, jota muissa kohteissa oli aika niukasti. Parhaiten kohteesta jäi mieleen kotkansiipilehdot, joita oli runsaasti. Tämä
kohde oli selvästi muita rehevämpi. Lahopuuta on lähes koko alueelle merkitty 3-10 m3/ha, paikoin
alle 3 m3/ha. Uhanalaisia lajeja ei havaittu, mutta löytyi lajeja, joita ei muilta inventointikohteilta
löytynyt. Nämä lajit olivat rehevien paikkojen asukkeja, kuten kennokääpä (Datronia mollis), verkkokerikääpä (Ceriporia reticulata), lattakääpä, (Ganoderma applanatum) ja irtokarakääpä (Junghuhnia lacera). Orvakoihin kuuluva haisusäämikkä (Scytinostroma portentosum) sai nyt tästä saaresta
Suomen pohjoisimman löytöpaikkansa. Edellinen pohjoisin havainto oli Oulun Hietasaaresta (näyte
Kulju 2011, OULU).
Taulukko 2. Kemijokisuiston havaitut lajit kohteittain. Kuusimetsien tai mäntymetsien luonnonsuojelullisen arvon
indikaattorilaji: yhden (1) = * tai kahden (2) = ** pisteen indikaattori.
Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Anomoporia kamtschatica *

harsukääpä

Antrodia serialis

rivikääpä

Antrodia sinuosa

kelokääpä

Antrodiella pallescens

sitkokääpä

Bjerkandera fumosa

savukääpä

Ceriporia reticulata

verkkokerikääpä

Ceriporiopsis consobrina

vitikkokääpä

Cerrena unicolor

pörrökääpä

Valkiakari

PieniRäiskö

x

x

IsoRäiskö
x

Niittykari

Hietaliete

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
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x

x

Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Valkiakari

PieniRäiskö

IsoRäiskö

Niittykari

Hietaliete

Datronia mollis

kennokääpä

Fomes fomentarius

taulakääpä

Fomitopsis pinicola

kantokääpä

Ganoderma applanatum

lattakääpä

Gloeophyllum sepiarium

aidaskääpä

x

x

Gloeoporus dichrous

tikankääpä

x

x

x

Hapalopilus rutilans

okrakääpä

x

x

x

x

x

Inonotus obliquus

pakurikääpä

x

x

x

x

x

Inonotus radiatus
Junghuhnia (= Steccherinum)
lacera
Junghuhnia (= Steccherinum)
nitida
Junghuhnia (= Steccherinum)
pseudozilingiana
Oligoporus sericeomollis *

lepänkääpä

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

irtokarakääpä

x

risukarakääpä

x

lakkikarakääpä

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

korokääpä

x

Phellinus alni

lepänarinakääpä

Phellinus cinereus

koivunarinakääpä

x

Phellinus ferrugineofuscus *

ruostekääpä

x

Phellinus igniarius s.str.

arinakääpä

Phellinus laevigatus

levykääpä

Phellinus lundellii *

pikireunakääpä

x

Phellinus nigrolimitatus *

aarnikääpä

x

Phellinus punctatus

kuhmukääpä

x

Phellinus viticola *

riukukääpä

x

Piptoporus betulinus

pökkelökääpä

x

Polyporus ciliatus

kevätkääpä

Polyporus leptocephalus

mustasukkakääpä

Polyporus squamosus

x

x

suomukääpä

x

Polyporus tubaeformis

torvikääpä

x

Postia alni

pikkuhaprakääpä

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Postia leucomallella *

ruskokääpä

cf. Postia ptychogaster

puuterikääpä

x

Postia stiptica

karvaskääpä

x

Pycnoporus cinnabarinus

punakääpä

Rigidoporus corticola

kuorikääpä

x

x

Rigidoporus populinus
Schizopora (= Hyphodontia)
paradoxa
Spongiporus undosus

vaahterankääpä

x

x

rosokääpä
poimulakkikääpä

x

Trametes ochracea

pinovyökääpä

x

Trametes pubescens

nukkavyökääpä

Trametes velutina

valkovyökääpä

Trechispora hymenocystis

rihmaharsukka

Trichaptum abietinum

kuusenkynsikääpä

x

Trichaptum fuscoviolaceum

männynkynsikääpä

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

Kääpälajeja yhteensä:

11

20

37

19

28

x

x

Muut kääväkkäät:
Basidioradulum radula

kermaraspikka

Cytidia salicina

pajupunakka

Gloiodon strigosus *

harjasorakas

x

x
x
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Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Hericium coralloides
Lagarobasidium (= Hyphodontia) detriticum
Phlebia fuscoatra

koralliorakas

Valkiakari

PieniRäiskö

IsoRäiskö

karikeotaraspikka

x

karhirypykkä

x

Phlebia tremellosa

hytyrypykkä

x

Plicatura nivea

leppäpoimukka

Pseudochaete tabacina

ruskovuotikka

Scytinostroma portentosum

haisusäämikkä

Stereum hirsutum

karvanahakka

Stereum rugosum

ryppynahakka

Stereum sanguinolentum

verinahakka

Stereum subtomentosum
Xylodon (= Hyphodontia)
crustosus

leppänahakka

Niittykari
x

Hietaliete

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

kovaotaraspikka

x

Tulosten tulkinta

Näistä tutkituista kohteista laidunnukseen soveltuvat selvästi parhaiten Valkiakari ja Pieni-Räiskö.
Niistä ei löytynyt käävästöllisesti arvokkaita kohtia.
Niittykarista suurin osa soveltuu laidunnukseen, mutta länsiosassa olevien katajaketojen pohjoispuolella oleva rehevä leppävaltainen metsikkö olisi hyvä rajata pois.
Iso-Räiskön kohdalla arviointi onkin vaikeampaa. Arvokkaimmat kohdat olivat koivuvaltaisen alueen
etelä-kaakkoispuolella. Näitä paikkoja on vaikea piirtää kartalle, sillä olivat hyvin repaleisia, hajallaan ja pienialaisia. Nyrkkisääntönä arvokkaalle paikalle voisi pitää rehevyyttä, leppävaltaisuutta ja
tuomen esiintymistä sekä runsaampaa lahopuun määrää. Vaikka koivikosta löytyikin harjasorakasta,
en pidä sitä aluetta kovin arvokkaana. Orakkaan kasvualustat olivat jo kuolleita pajupökkelöitä. Jos
laidunnusta halutaan tälle saarelle tuoda, kannattaa se kohdistaa märille pajuvaltaisille kohdille ja
koivikoihin.
Hietaliete oli Kemijokisuiston kohteista selvästi arvokkain ja sinne ei laidunnusta kannata suunnitella.

5.2 Simojokisuisto
Yleistä

Simojokisuistosta oli valittu kolme saarikohdetta, Paskaletto, Tiuranen ja Lissabon. Lissaboniin ei
kuitenkaan päästy rantautumaan kovien tuulien takia, joten se jäi tutkimatta.
Maastotyöt

Simojokisuiston maastotyöt tehtiin 12-13.9.2012. Kartoitukseen käytettiin tehokasta maastoaikaa
yhteensä 12,5 tuntia. Tutkittavaa pinta-alaa oli yhteensä 66 ha (taulukko 3, kuva 3).
Taulukko 3. Kohteen ja kartoituksen yleistiedot. Kartoittajat: MK, Matti Kulju; PK, Panu Keihäs.
Kasv.
lohko

Kunta

3c

Simo

3c

Simo

Suojelualue
YSA 203761
YSA 203754
YSA 203764
YSA 203754

Kohteen nimi
Paskaletto

Tiuranen

14

Kart.
ala
(ha)
28

Maastotyöaika
(h)
7

MK & PK

38

5,5

MK & PK

Kartoittajat

Kuva 3. Simojokisuiston kohteiden kartoituksessa kuljetut reitit (pinkki viiva), puulajivaltaisuus ja inventoitavien kohteiden rajaus (punainen viiva). Sininen täplä = rusokantokäävän kasvupaikka.

Lajisto

Simojokisuistosta löytyi yhteensä 33 kääpälajia (joista kaksi niukasti alueen ulkopuolelta) ja 4 muuta
kääväkäslajia (taulukko 4). Puulaji- ja lahopuutiedot raporttiin on saatu Metsähallituksen kuviotiedoista.
Paskaletossa näkyi vanhan laidunnuksen jäljet hyvin vahvasti. Tutkittu alue oli lähes kokonaan koivuvaltaista metsää. Saaren keskiosissa lahopuuta on 3-10 m3/ha ja muualla alle 3 m3/ha. Merkittäviä
lajihavaintoja ei tutkittavalta alueelta tehty. Hieman inventoitavan alueen ulkopuolelta (7282504:
3406148, kuva 3) löytyi silmälläpidettävästä rusokantokäävästä kaksi itiöemää vanhan hirsirakennuksen jäänteenä olevista lahoista hirsistä. Samoilta hirsiltä löytyi myös katkokääpä (Antrodia xantha),
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joka jäi lajin ainoaksi havainnoksi tässä inventoinnissa. Kohteesta löydettiin yhteensä 20 kääpälajia
(22, jos rusokanto- ja katkokääpä lasketaan mukaan).
Tiuranen poikkesi muista kohteista ainoana merkittävästi havupuuta kasvavana kohteena. Kuvassa 3
oleva valkoinen alue saaren sisäosissa oli avohakkuun jälkeen syntynyttä nuorta kuusikkoa. Kuusikon
jälkeen rannalla oli kapea koivuvaltainen sekametsävyöhyke ja aivan rannalla pääasiassa pajua ja
leppää kasvava vyöhyke. Kaakkoisosan erillinen saareke oli keskiosiltaan koivikkoa ja rannoiltaan
paju- ja leppävaltaista metsää. Lahopuun määrästä ei kuviotiedoissa ole merkintää kuusikon osalta,
mutta sitä oli melko niukasti, ehkä 3-10 m3/ha. Enimmäkseen lahopuut olivat pienehköjä kuusenrunkoja. Muulla alueella lahopuuta on alle 3 m3/ha. Kääpälajeja löytyi 24, ei merkittäviä lajeja. Metsältään erilaisen kohteen ansiosta saatiin inventoinnille muutamia uusia lajeja tältä kohteelta. Niitä olivat sinihaprakääpä (Postia caesia), kolokääpä (Porpomyces mucidus) ja valkoludekääpä (Skeletocutis
biguttulata). Vaikka lajimäärä ei ollut kohteista heikoin, oli tämä tutkituista alueista yksi heikoimmista.
Taulukko 4. Simojokisuiston havaitut lajit kohteittain. Kuusimetsien tai mäntymetsien luonnonsuojelullisen arvon
indikaattorilaji: yhden (1) = * tai kahden (2) = ** pisteen indikaattori. (x) = tutkimusalueen ulkopuolelta.
Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Paskaletto

Tiuranen

Antrodia serialis

rivikääpä

Antrodia xantha

katkokääpä

(x)

Bjerkandera fumosa

savukääpä

x

x

Cerrena unicolor

pörrökääpä

x

x

Fomes fomentarius

taulakääpä

x

x

Fomitopsis pinicola

kantokääpä

x

x

x

Fomitopsis rosea *

rusokantokääpä

Gloeoporus dichrous

tikankääpä

Hapalopilus rutilans

okrakääpä

Inonotus obliquus

pakurikääpä

Inonotus radiatus

lepänkääpä

Junghuhnia (= Steccherinum) nitida

risukarakääpä

x

Phellinus alni

lepänarinakääpä

x

Phellinus cinereus

koivunarinakääpä

x

Phellinus conchatus

raidankääpä

x

Phellinus igniarius s.str.

arinakääpä

x

Phellinus laevigatus

levykääpä

x

Phellinus lundellii *

pikireunakääpä

x

Phellinus punctatus

kuhmukääpä

Phellinus tremulae

haavankääpä

x

Piptoporus betulinus

pökkelökääpä

x

Polyporus brumalis

talvikääpä

Polyporus ciliatus

kevätkääpä

x

Polyporus leptocephalus

mustasukkakääpä

x

x

Polyporus squamosus

suomukääpä

x

x

Polyporus tubaeformis

torvikääpä

x

(x)
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Porpomyces mucidus

kolokääpä

Postia alni

pikkuhaprakääpä

Postia caesia

sinihaprakääpä

Skeletocutis biguttulata

valkoludekääpä

x

Spongiporus undosus

poimulakkikääpä

x

Trametes ochracea

pinovyökääpä

x

Trichaptum abietinum

kuusenkynsikääpä

x

x
x

x
x
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Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

yhteensä:

Paskaletto

Tiuranen

20 (22)

24

Muut kääväkkäät:
Basidioradulum radula

kermaraspikka

Plicatura nivea

leppäpoimukka

x

Pseudochaete tabacina

ruskovuotikka

x

Stereum rugosum

ryppynahakka

x

x

Tulosten tulkinta

Paskaletto ja Tiuranen soveltuvat molemmat hyvin laidunnukseen. Löydetty kääväkäslajisto ei aiheuta esteitä sille.

Kiitokset
Kiitokset Panu Keihäälle kääpimisseurasta sekä taustatietojen keräämisestä ja Saana Huuskolle taidokkaista venekuljetuksista.
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Liite
Liite 1. Inventoinnissa havaitut lajit. Kuusimetsien tai mäntymetsien luonnonsuojelullisen arvon indikaattorilaji:
yhden (1) * tai kahden (2) ** pisteen indikaattori. (x) = tutkimusalueen ulkopuolelta. UH = uhanalaisuusarvioinnin
luokka (RE, CR, EN, VU, NT, DD). 3c = tälle kasvillisuuslohkolle uusi laji
Tieteellinen nimi
Suomalainen nimi
UH
3c
Anomoporia kamtschatica *

harsukääpä

Antrodia serialis

rivikääpä

Antrodia sinuosa

kelokääpä

Antrodia xantha (x)

katkokääpä

Antrodiella pallescens

sitkokääpä

Bjerkandera fumosa

savukääpä

Ceriporia reticulata

verkkokerikääpä

Ceriporiopsis consobrina

vitikkokääpä

Cerrena unicolor

pörrökääpä

cf. Postia ptychogaster

puuterikääpä

Datronia mollis

kennokääpä

Fomes fomentarius

taulakääpä

Fomitopsis pinicola

kantokääpä

Fomitopsis rosea * (x)

rusokantokääpä

Ganoderma applanatum

lattakääpä

Gloeophyllum sepiarium

aidaskääpä

Gloeoporus dichrous

tikankääpä

Hapalopilus rutilans

okrakääpä

Inonotus obliquus

pakurikääpä

Inonotus radiatus

lepänkääpä

Junghuhnia (= Steccherinum) lacera

irtokarakääpä

Junghuhnia (= Steccherinum) nitida

risukarakääpä

Junghuhnia (= Steccherinum) pseudozilingiana

lakkikarakääpä

Oligoporus sericeomollis *

korokääpä

Phellinus alni

lepänarinakääpä

Phellinus cinereus

koivunarinakääpä

Phellinus conchatus

raidankääpä

Phellinus ferrugineofuscus *

ruostekääpä

Phellinus igniarius s.str.

arinakääpä

Phellinus laevigatus

levykääpä

Phellinus lundellii *

pikireunakääpä

Phellinus nigrolimitatus *

aarnikääpä

Phellinus punctatus

kuhmukääpä

Phellinus tremulae

haavankääpä

Phellinus viticola *

riukukääpä

Piptoporus betulinus

pökkelökääpä

Polyporus brumalis

talvikääpä

Polyporus ciliatus

kevätkääpä

Polyporus leptocephalus

mustasukkakääpä

Polyporus squamosus

suomukääpä

Polyporus tubaeformis

torvikääpä

Porpomyces mucidus

kolokääpä

Postia alni

pikkuhaprakääpä
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NT

VU

x

x

Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Postia caesia

sinihaprakääpä

Postia leucomallella *

ruskokääpä

Postia stiptica

karvaskääpä

Pycnoporus cinnabarinus

punakääpä

Rigidoporus corticola

kuorikääpä

Rigidoporus populinus

vaahterankääpä

Schizopora (= Hyphodontia) paradoxa

rosokääpä

Skeletocutis biguttulata

valkoludekääpä

Spongiporus undosus

poimulakkikääpä

Trametes ochracea

pinovyökääpä

Trametes pubescens

nukkavyökääpä

Trametes velutina

valkovyökääpä

Trechispora hymenocystis

rihmaharsukka

Trichaptum abietinum

kuusenkynsikääpä

Trichaptum fuscoviolaceum

männynkynsikääpä

yhteensä:

58 lajia

UH

3c

x

Muut kääväkkäät:
Basidioradulum radula

kermaraspikka

Cytidia salicina

pajupunakka

Gloiodon strigosus *

harjasorakas

Hericium coralloides

koralliorakas

Lagarobasidium (= Hyphodontia) detriticum

karikeotaraspikka

x

Phlebia fuscoatra

karhirypykkä

x

Phlebia tremellosa

hytyrypykkä

Plicatura nivea

leppäpoimukka

Pseudochaete tabacina

ruskovuotikka

Scytinostroma portentosum

haisusäämikkä

Stereum hirsutum

karvanahakka

Stereum rugosum

ryppynahakka

Stereum sanguinolentum

verinahakka

Stereum subtomentosum

leppänahakka

Xylodon (= Hyphodontia) crustosus

kovaotaraspikka
15 lajia

19

NT

x

x

