HSI.SINcI¡¡ YLIoPISTo _ HBIsINcroRs UNwERSITET _ UNrwRsIty
Tledekunta/Osasto

-

FakultelSetiion

-

or

Matemaattis-luonnontieteellinen/Systemaattisen biologian osasto
Tekijä

-

Författare

-

HBI-SINXI

- Department
ja
Ekologian
systematiikan laitos
Iåitos

Faculty

-

Instih.¡tion

Author

Karp, Maarit
T!ön nimi

-

Arbet€ts titel

Kauppasienilaj ien
Oppiaine

-

Läroämne

-

-

Title

es iintyminen Nuuksion kansallispuistossa

1

994

Subject

Systemaattis-ekologinen kasvitiede
T!õn laji - Arbetets art

-

- Datum - Month and year
huhtikuu 1996

I-evel

Aika

Pro gradu
Tiivistelmä

- Referat -

Siwmäärti

-

Sidoantal- Number of pages

57

Abstract

Maamme ruokasienisadon mä?irä ja lajikoostumus vaihtelee wosittain riippuen sääolosuhteista, lähinnä
l¿impötilasta ja kosteudestå. Tällä hetkellä voimassa olevaan kauppasieniluetteloon on hyväksytty 22
kauppasienilajia. Kauppasienet ovat helposti tunnistett¿via ruokæieniä, joiden myynnin kauppa- ja

teollisuusministeriö on hyväksynyt.

Kartoitin elo-lokakuussa 1994 Nuuksion kansallispuiston 1 620 hehtaarin suuruisen osan kauppasienet.
Kuljin maastossa neliökilometrin kokoinen alue kerrallaan. Merkitsin havaitsemani kauppasienet pisteinä
peruskarttapohjalle. Yksi piste tarkoittaa yhtä tai useampaa samalla paikalla kasvavaa s¿ìrnan sienilajin yksilöä.
Maastopäiviä kertyi yhteensä 33 ja havaintopisteitä kauppasienistä 2 185. Kauppasienilajien pistekarttojen
lisäksi tein havaintoja alueen muista sienilajeista ja sienten kasvupaikkojen ekologiasta.
Keskikesän poikkeuksellisen pitkän lämpimän ja kuivan kauden takia sieniä ilmestyi varsinkin korkeammille
ja karummille kasvupaikoille t¿vanomaista myöhemmin. Syyshallojen saapuessa sienten myöhästynyt
pääsatokausi jäi näin normaalia lyhyemmäksi. Nuuksio on myös suosittu ulkoilukohde, joten sienten poiminta
vaikutti osaltaan alueen kauppasienten havaintomäåiriin.

Nuuksion kansallispuiston yleisimmät kauppasienet ovat tyypillisiä kuivien kangasmetsien ja r?imeiden lajeja,
kuten kangasrousku, kangastatti, isohapero ja kangashapero. Maamme t¿loudellisesti tårkeimmät kauppasienet
herkkutatit ja haaparouskut ovat havaintojeni mukaan Nuuksiossa suhteellisen harvinaisia. Varsinkin
haaparouskulle Nuuksio on kasvupaikkana liian karu ja kuiva. Myös suosittu ruokasieni keltavahvero on
alueella harvinainen.
Jott¿ alueen kauppasienilajien esiintymisalueet saataisiin mahdollisimman kattavasti kartoitettr¡a tarvitaan
jatkotutkimuksia. Ne kannatt¿isi suorittaa vuoden 1994 kesää runsassateisempana sieniwotena.
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