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haavaa ovat Suomen etelä- ja keskiosissa. Edellä todettiin visakoivujen levinneisyydestä, 
että se maassamme osoittaa suurelta osalta yhteneväisyyttä vanhojen kulttuuri- ja samalla 
lehtoseutujen kanssa.

 Kulttuuri  on  kyllä  visakoivuja  tuhonnut,  tuhoaa  tietysti  vieläkin,  mutta  se  on 
epäilemättä  luonut  niille  uusia  esiintymämahdollisuuksia.  Viljelyksemme 
alkukantaismuoto,  kaskeaminen on vaikuttanut visakoivujen esiintymiseen siten, että ne, 
so.  visautumiselle  alttiit  koivukannat,  ovat  alkuperäisissä  lehtomaisissa  tai 
puolilehtomaisissa kasvupaikoissaan säilyneinä voineet päästä siementämään kaskettuja 
aloja  ja  siten  leviämään  ulomma  mainitunlaisista  alkuperäiskasvupaikoistaan.  Niiden 
taimehtimista  ja  varttumista  kasketuilla  aloilla  on  edistänyt  se,  että  kaskenpolton 
vaikutuksesta emäksisessä maan pintakerroksessa kuusi, visakoivujenkin verraten paha 
tukahduttaja luonnonvaraisten olojen säilyessä, on silloin ensi aluksi vain vaivoin päässyt 
kasvun alkuun (vert. Heikinheimo 1915).

Harjumailla yleensä helposti esiintyneet k u l o t, jotka mainittakoon tässä kaskeamisen 
yhteydessä, ovat myös osaltaan edistäneet visautumiselle alttiiden koivujen säilymistä ja 
valtaanpääsyä niissä kohden, nimittäin niillä eutroofisilla vierinkivisora harjumailla, joissa 
visakoivukantaa on esiintynyt.

 Lisäksi  on  asutuksen alkukantaisina  aikoina  ollut  mahdollista,  että  visakoivut  ovat 
voineet  säilyä  lehtomaisiin  tai  viljaviin  kohtiin  perustettujen  asumuksien  ja  viljelmien 
lähistöissä joutumatta alttiiksi puiden  väliselle kilpailulle siinä määrässä kuin puhtaasti 
luonnonvaraisissa  oloissa,  vaikkakin  viljelmien  perustamien  juuri  lehtoihin  tai 
lehtomaisiin paikkoihin on monesti tuhonnut visakoivuja, joita niissä on voinut esiintyä, 
samalla  tapaa  kuin  kulttuuri  on  anastanut  haltuunsa  monien  vaateliaiden  kasvilajien 
kasvupaikkoja.

Kaskeamisen  —  ja  alkukantaishakkauksien  —  jälkeen  on  kasketuilla  mailla 
harmaaleppä  varmasti  ollut  etenkin  vesomiskykynsä  nojalla  visakoivujen  kilpailija  ja 
niiden tukahduttaja. Vähemmän kasketuilla mailla lienee kilpailu monesti muodostunut 
kantovesojen  väliseksi.  Tällöin  harmaaleppä  on  voinut,  kuten  nykyisinkin  monissa 
paikoin  visakoivualueilla,  juurivesamuodostuksensa  ja  verraten  nopean  ja  taajan 
varttumisensa  turvin  päästä  enemmän  vallalle.  Visakoivut  ovat  runsaan  kanto
vesamuodostuksensa  ja,  jos  olosuhteet  ovat  olleet  suotuisat,  ainakin  toisissa  yksilöissä 
tavattavan  runsaan  siemennyskykynsä  nojalla  kyenneet  sitkeästi  pitämään  puoliansa 
kilpailussa  tämän  puulajin  kanssa.  Ainakin  näin  voidaan  nykyisien  alkukantaisimman 
luontoisiksi tutkit-
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tavien visakoivukasvupaikkojen olosuhteiden nojalla otaksua aiemminkin tapahtuneen.
Alkukantaisoloissa on sellaisien metsien, joihin visakoivuja on päässyt
kasvamaan, kiertoaika ollut runsaasta kaskeamisesta johtuen lyhyt. Hakkauksia, jolloin 

on  hakattu  ensi  sijassa  helpommin  kaadettavia  ja  halottavia  puita,  on  sellaisissa 
hakamaiksi  muodostuneissa  metsiköissä  runsaasti  suoritettu  (lepän  sekaisissa  metsissä 
myöskin  kerppojen  valmistamista!)  Vierinkivisoramailla  on  kulojakin  (nimenomaan 
rintamailla)  sattunut asutuksen edistyessä taajahkoon.  Kaikki  nämä seikat  ovat  voineet 
olla omiansa aiempina aikoina edistämään visakoivukannan uudistumista.1

 Samalla  mahdollisuudet  siihen,  että  visautuneet  koivut  ovat  voineet  muodostaa 
siinnöksiä  muiden,  kaskeamisen  johdosta  myös  jossakin  määrässä,  luonnonvaraisiin 
oloihin verraten, enemmän vallalle päässeiden  koivujen kanssa.  Visautumiselle alttiilla 
koivukannoilla  on  siten  ollut  mahdollisuuksia  tulla  kulttuurin  vaikutuksesta 
moninaisemmaksi.

 Mahdollisuuksien  piirissä  on  myös  otaksuma,  että  kaskeaminen  ja  visakoivujen 
siirtyminen  yhä  selvemmin  kulttuurin  vaikutuksen  alaisina   olleisiin  metsiin  ja  jopa 
peltojen reunamille ja ketveleisiin, on ollut omiansa eri tavoin edistämään visautumisen 
määrää koivuissa, nimittäin niissä koivuyksilöissä, joissa on esiintynyt taipumusta tähän 
sairaalloisuuteen.

 Visakoivujen  nykyisissä  kasvupaikoissa  on  monesti  siinä  määrin  kivikkoisia, 
louhikkoisia  ja  kallioperäisiäkin,  osaksi  vielä  rotkomaisia  ja  jyrkkärinteisiä  kohtia,  että 
näitä tämänlaisia kohtia tuskin on milloinkaan kaskettu, vaikka otetaan huomioon sekin, 
että aiemmin on kaskettu sangen

1  Alkukantaisissa oloissa visakoivuja, ainakin varttuneempia, lienee verraten vähän haluttu työn 
vaikeuden  vuoksi  kaataa  ja  pilkkoa  haloiksi  niiden  runkojen  vaikean  halkaisun  vuoksi. 
Visakoivupuun käyttö on niissä oloissa kaiketikin rajoittunut sellaisien veistettyjen esineiden, joilta 
vaadittiin  lujuutta  ja  kovuutta,  valmistamiseen  tästä  tarvepuusta  ja  visakoivurunkojen 
käyttämiseen  riihipuiksi.  Hitaan  ja  kytevän  palamistapansa  vuoksi  niitä  (kuten  ed.  p.  106 
mainittiin)  on  viimeksi  mainittuun  tarkoitukseen  käytetty  visakoivualueilla  esim.  Hämeessä 
muistitietouden  mukaan  »jo  vanhastaan».  Visakoivurunkojen  käyttö  riihipuiksi  tuskin  on 
alkukantaisissa maa-ja metsätalousoloissa kaikesta päättäen ollut niin suurimittaista, että se olisi 
erikoisen  tuhoavasti  ja  hävittävästi  kyennyt  vaikuttamaan  visakoivukantaan  niissä  seuduissa, 
missä visakoivuja on runsaammin esiintynyt.  Uudistumista ehkäisevä laiduntaminen on voinut 
olla vaikutukseltaan tuhoisampaakin.

Vasta  viime  vuosikymmeninä,  muun  myyntimetsän  arvon  kohotessa  ja  erittäinkin 
maailmansodan  aikana  ja  sitä  lähinnä  seuraavina  vuosina,  jolloin  visakoivupuun  kysyntä  oli 
lamassa,  halkohakkaukset  taasen  intensivisiä,  pääsi,  osaltaan  muistitietouden,  osaksi  myös 
omakohtaisien  havaintojeni  mukaan,  visakoivujen  polttaminen  riihipuina  nimenomaan  keski-
Hämeen seuduissa erikoiseen vauhtiin.
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kolukkoisia ja  vaikeasti  muokattavia  maita.  Mainitunlaisissa kasvupaikoissa nykyisin 
tavattavat visakoivuesiintymät ovat kaikesta päättäen säilyneitä jo sangen kaukaisiltakin 
ajoilta, ja aiempina aikoina on niissä kohden visakoivuja voinut runsaammaltikin säilyä.

 Vielä mainittakoon, että sellaisia lehtomaisia — puolilehtomaisia —  kohtia nykyisin 
viljeltyjen  alueiden  lähistössä  on  säilynyt  monin  paikoin  visakoivualueilla  (mm. 
selvimmin  Karkussa,  Kuhmoisissa,  Lammilla,  Pälkäneellä,  Hauholla,  Sipoossa  ja 
Siuntiossa).  Niiden  lähistöissä  peltoketveleissä  tai  peltomaiden  lähistöllä  esiintyvät 
visakoivut  ovat  tulkittavissa  merkiksi  siitä,  että  viljelmät  on  raivattu  visakoivuja 
kasvaneille  alueille.  Jos  taasen  tulkitaan  ne  niin,  että  noista  metsän  hallussa  olevista 
esiintymistä on visakoivuja mainitunlaisille kasvupaikoille vasta myöhemmin levinnyt, ei 
sellaistakaan mielipidettä saata kieltää. Mutta todennäköisempää on, että tuo viljelemättä 
jäänyt lehtomainen alue on ulottunut aiemmin niille viljaville kohdille, joihin viljelmät on 
raivattu, ja visakoivuja on niin ollen voinut esiintyä nykyisin viljellyllä alueella ja metsän 
valtaan  jääneet  visakoivut  ovat  sen  alueen  aiemmin  runsaslukuisemman  esiintymän 
jäännöksiä.

Paitsi  kasvimaantieteelliseltä  kannalta  on  myös  metsänhoidollisia  näkökohtia 
silmälläpitäen syytä tarkata kysymystä, missä määrässä visakoivut ovat voineet selviytyä 
puiden välisessä kilpailussa, sikäli kuin tätä kysymystä voi pohtia sellaisissa hakkauksien 
alaisina  olleissa  ja  osaltaan  jopa  suorastaan  turmelluissakin  metsiköissä,  joissa 
visakoivukannan rippeitä esiintyy.

 Kyseessä  siis  on,  missä  määrässä  on  ollut  huomattavissa  puiden  välistä   kilpailua 
visakoivujen  nykyisillä  kasvupaikoilla  (joista  toisista  ne  ovat  tähän  mennessä  ehkä  jo 
saaneet  hakkauksien  tuhoamina  väistyä!).  Tällöin  on  huomautettava,  että  kulloinkin 
vallalle  päässeet  puulajit  eivät  aina  voi  kokonaan  tukahduttaa  lehtomaisissa  paikoissa 
esiintyvän  kasvipeitteen  eri  lajien  esiintymistä.  Näistä  voivat  varsinkin  pensasmaiset 
säilyä  sangen  pitkät  ajat  kasvupaikassaan  huolimatta  metsikön  muodostavan  puulajin 
muuttumisesta,  tosin  kituvina  ja  vähäyksilöisinä.  Niiden  käy  samantapaisesti  kuin 
sellaisissa  kasvupaikoissa  monesti  visakoivujenkin;  nämä  voivat  jäädä  alikasvokseksi, 
kituvat, ränsistyvät ja joutuvat syrjäytetyiksi, jolleivät sitten niiden tyvi- ja kantovesatkaan 
voi varttua, häviävät visakoivut sellaisista alkuperäisistä kasvupaikoistaan.

Visakoivujen esiintymisestä yhdessä n o r m a a l i e n  k o i v u j e n  kanssa voidaan 
sanoa yleisenä piirteenä, että visautuneet yleensä pyrki-
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vät jäämään alispuiksi, riippumatta siitä, millaiselle maaperälle sellainen metsikkö on 
varttunut.

Muista  metsäpuista  tulevat  kyseeseen,  kun  metsikkö  on  saanut  varttua  kauimmin 
luonnonvaraisena, visakoivujen kanssa kilpailijoina ensi sijassa k u u s i   ja m ä n t  y. 
Verraten harvalukuisissa kohdissa so. hakkauksilta säilyneimmissä metsissä on ollut enää 
mahdollista tarkata niiden ja visakoivujen suhdetta.

K u u s i  on  U u d e l l a m a a l l a tunkeutunut seuralaisenaan normaaleja koivuja tai 
haapa,  raita  ja  pihlajakin  —  viimeksimainitut  kuitenkin  vähävaltaisena  esiintyen  — 
sellaisille puolilehtomaisille paikoille tai niille metsätyypeille, joilla visakoivuja on voinut, 
aluskasvillisuuden — toisinaan vähäyksilöisistäkin — lajeista päättäen, aiemmin esiintyä 
tai joissa visakoivuja vielä on joinakin yksittäisinä tai harvalukuisina yksilöinä jäljellä.

Kun  kuusi  ei  menesty  ohutmullaksisilla,  ylävillä  kallioperäisillä  (sileäpintaisilla!) 
paikoilla tai  kun sitä on poistettu paitsi  mainitunlaisista,  myös kallionrinteen alaosista, 
monilta  niinikään  lehtomaisiksi  kohdiksi  mahdollisesti  muuttuvilta,  ainakin 
vaateliaampien  pensaiden  ja  ruohojenkin  viihtymiseen  sopivilta  paikoilta,  ovat  näiden 
rinnalla  visakoivut  näissä  seuduissa  saaneet  kasvumahdollisuuksia  nimenomaan 
kallioperäisillä mailla. Mahdollista on, että muutamat kallionpäällystät ja rinteetkin ovat 
varhain  olleet  sellaisia  lehtomaisia  kohtia,  että  kuusi  ei  ole  niihin  päässyt  enemmälti 
esiintymään.  Joka  tapauksessa  kuusen  poissapysyminen  ja,  myöhemmin,  sen 
poissapysyttäminen,  on  ollut  edellytyksenä  näissä  seuduissa  kallionpäällys-  ja 
kivikkolehtojen syntyyn, vaikkakin on ilmeistä, että muut seikat ovat voineet myös sitä 
edistää.l

 Pohjoisempana on  Hämeen visakoivualueilla parissa visakoivikossa,  jossa kuusi  on 
saanut  kasvaa  visakoivujen  kanssa  rinnan  pitkähkön  aikaa  ainakin  verraten  lievien 
hakkauksien  alaisissa  metsissä  (Kangasalan  Keisarinharjun  itärinteen  pohjoisosassa, 
Aulangon  vieressä  Luhtialanmäen  metsässä)  ollut  nähtävissä,  miten  kuusen  ja 
visakoivujen  suhde  on  tulkittavissa.  Kangasalan  harjualueen  mainitussa  kohdassa  oli 
aiemmin (1917—18) terveinä esiintyneissä, vinotyyppisissä visakoivuissa v. 1933 kuolleita, 
osaksi ainakin suorastaan varjostuksen johdosta. Luhtialanmäellä taas on visakoivukanta 
heterogeenistä, siinä on

1 C e d e r c r e u t z (1931, p. 28—) korostaessaan itä-Uudenmaan lehtoniittyjen vähäisyyttä ja 
lajiköyhyyttä  ei  ole  mielestäni  kylliksi  ottanut  huomioon  sikäläistä  kuusivaltaisuutta,  kuusen 
esiintymismahdollisuuksia lehtomaisilla paikoilla ja kulttuurin tuhoavaa vaikutusta.
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suorarunkoisiksi  varttuvia  kaikenlaisin  astein  suorastaan  maahan  asti  vinoutuviin. 
Tämän esiintymän nojalla voinee esittää sen mielipiteen, että ± aukkoisessa kuusikossa 
visakoivut  voivat  kyllä  menestyä  ja  toiset  niistä  jopa  verraten  vanhoiksi  saakka  jäädä 
tykkeytymättä,  suorarunkoisiksi,  toisien  taas,  etenkin  tuulisilla  tai  liiaksi  aukkoisissa 
kohdissa, muodostaen verraten huonon rungon.

Viipurinlanden  rantamilla  visakoivu  ja  esiintyy  siinä  vyöhykkeessä,  joka 
rantueelle  on  muodostunut  rannimmaisen,  tervaleppävyöhykkeen ja  varsinaisena 
metsäalueena  säilyneen  enimmäkseen  kuusivaltaisen  ja  paikoin  melko  puhtaan 
kuusimetsän väliin.  Kuusi  on ilmeisesti  voinut  siellä  tukanduttaa visakoivu ja  — 
kuten  tammiakin—,  jos  ensiksimainittuja  on  esiintynyt  nykyistä 
esiintymisvyöhykettä laajemmalti ja korkeammalla olevissa metsissä.

M ä n t y  kasvaessaan  sille  kuuluvalla  metsämaaperällä,  vierinkivisora-  ja 
hietamailla ja nyt kyseessä olevassa tapauksessa (vert. p. 128) eutrofisilla harjuilla, 
ei  ole  läheskääm  niin  vaarallinen  visakoivujen  syrjäyttäjä  ja  lopulta  ehkä 
hävittäjäkään  kuin  kuusi.  Voitaneen  otaksua,  että  luontaisella  tavalla  sellaisissa 
maaperissä  harventuvassa  mänty-metsässä  visakoivujen  valontarve  tulee, 
männikön varttuessa omavaraisestikin, ainakin pitkän aikaa tyydytetyksi ja lisäksi, 
että maaperän sammal-  ja  humuskerroksessa  ei  tapandu (siinä esiintyvistä vaate
liaista  kasvilajeistakin  päättäen)  sellaisia  visakoivujen  ravinnonotolle  ehkä 
haitallisia muutoksia kuin kuusen valtaamilla alueilla.

Selvimpiä  esimerkkejä  visakoivujen  esiintymisestä  sellaisella  harju-alueella, 
missä mänty on valtapuuna ja missä ei ole erikoisemmin hakkauksia suoritettu, on 
tarjoutunut  Vehoniemen  harjulla,  varsinkin  sen  lounaisosissa  ja  Vesijärven 
ympäristöissä mm. Kerolassa).1

Visakoivut jäävät sellaisissa männiköissä metsikön taajahkona varttuessa ennen pitkää 
alispuiksi.  Harjurinteet  näin  ollen  eivät  ole  mitään  erikoisesti  sopivia  visakoivujen 
kasvattamiselle.  Sellaisilla  kasvupaikoilla  esiintyvien  visakoivujen  kasvutapa  ja 
runkomuoto  on  järjestänsä  vähemmän  edullinen.  Vierinkiviharjujen  jyrkillä  rinteillä, 
puhumattakaan tuulille alttiudesta, visakoivujen rungot helposti vinoutuvat, mutkistuvat 
ja visautuvat epätasaisesti. Puhdistushakkauksissa sellaisia vinoutuneita koivuja on, kuten 
jo mainittiin, suorastaan »metsäesteettisistä» syistä

1 Useilta vierinkivikkoisilta harjuilta, esim. Kuhmoisten kirkonkylän pohjois- ja lounaispuolisilta 
harjuilta, tosin vähämittaisilta (vert. ed. p. 121—) on visakoivukanta »puhdistettu» pois. Toisella on 
jätetty alikasvokseksi lehmusta, toisella pyramiidimaista katajaa.
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poistettu,  vaikka  sellaisinaankin  ne  olisivat  lisänneet  metsikön  tuottoa,  pääpuulajin 
kasvua sanottavasti häiritsemättä.

Mikäli  nyt  havaintojani  voi  pitää  riittävän  yleispätevinä,  on  kuitenkin 
visakoivujen esiintymiselle harjumailla,  verraten eutroofisillakin,  tuonteenomaista, 
että  niiden  kantovesamuodostuskyky  sellaisissa  maaperissä  ori  verrattuna 
muunlaatuisissa maaperissä esiintyvien visakoivujen vastaavaan kykyyn, verraten 
heikkoa.  Näiden  havaintojen  nojalla  on  sanottava,  että  harjumaat,  ainakaan 
rinteiden jyrkimmät kohdat, eivät ole suositeltavia tuskinpa silloinkaan, kun niistä 
halutaan  saatavan  sorvausvisapuuta.  Viimeksi  mainitun  visapuun  laatu  on 
nimittäin  monissa  lehtomaisissa  moreeni-  ja  kallioperäisissä  kasvupaikoissa 
olevissa  tähän  tarkoitukseen  sopeutuvissa  puissa  ainakin  sangen  monissa 
visakoivuesiintymissä  laadultaan  paljon  parempaa  kuin  männikkö-harjumailla 
tavattavissa visakoivuissa esiintyvä.)

H a a p a, r a i t a  ja p i h l a j a  eivät esiinny nykyisissä visakoivumetsiköissä sillä 
tapaa,  että  niitä  saattaisi  pitää  visakoivujen  suoranaisena  syrjäyttäjinä  tai 
erikoisemmin vaarallisina kilpaili joina kasvutilasta. Ensiksi mainittu puulaji kyllä 
muodostaa muutamilla paikkakunnilla (Kuhmoisissa, Karkussa, Suoniemellä) joko 
puhtaita  metsikköjä  visaikkojen  lähimpiin  ympäristöihin  tai  esiintyy  melko 
runsasyksilöisenä  sellaisissakin  metsissä,  missä  visakoivujakin  on,  joten  aivan 
kokonaan merkityksettömänä sitä ei voida pitää nyt kyseessä olevalta kannalta. Se 
on  voinut  +  yksinomaisestikin  esim.  vallata  jonkin  hakkausalan,  joka  olisi 
luontunut visakoivujakin kasvamaan. —Molemmat viimeksi mainitut puu-lajit taas 
esiintyvät visakoivujen kasvupaikoilla niin vähävaltaisina, yksittäisestikin, että ne 
ainakin sangen vähän haittaavat visakoivujen kasvu-ja levintämahdollisuuksia.

Toisin  on  h  a  r  m  a  a  n  l  e  p  ä  n  laita,  kuten  jo  edellä,  kaskeamisen  ja 
laiduntamisen  yhteydessä  sanotusta  ilmeni.  Uudenmaan,  Hämeen  ja  Satakunnan 
visakoivualueilla  se  yleisesti  esiintyy  sillä  tapaa,  että  se,  nimenomaan 
laidunnetuilla  mailla,  on  visakoivujen  uudistumiselle  monin  paikoin  erittäin 
pahana  esteenä.  Harmaan  lepän  valtaamia  alueita  on,  eniten  Hämeessä, 
visakoivikkojen tai -koivuryhmien lähis-

1  Kun harvahko visakoivualiskasvos ei kuitenkaan haittaa männyn pituuskasvua ja verraten 
vähän rikkoo latvusyhteyttä, voitaneen toisissa tapauksissa männiköitä sellaisilla harjumailla 
uudistettaessa  kokeilla  mänty-visakoivu-sekametsän  kasvatuksella,  mutta  ei  liene,  asiaa 
nykyisien visakoivuesiintymien kannalta arvostellen, suuriakaan mandollisuuksia kunnollisen 
järeän visakoivupuun kasvattamiseen sellaisissa maaperissä. 
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töissä  laidunnettuina,  tai  sitten  visakoivuesiintymiä  on  sillä  tavalla  harmaalepän 
saartamana,  että tämän nojalla  voidaan sen visakoivujenkin kustannuksella  tapahtuvaa 
valtauskykyä pitää selviönä. Juurivesamuodostuksensa ja nopean kasvukykynsä turvin se 
ilmeisesti kykenee sekä laiduntamattomilla että varsinkin laidunnetuilla mailla, missä se 
vain on saanut jalansijaa, valtaamaan kasvutilaa sangen suuressa määrässä juuri niissäkin 
kohdissa, joissa visakoivuryhmiä voisi varttua.

 Sensijaan t e r v a l e p ä s t ä ei koidu visakoivuille suurtakaan haittaa silloinkaan kun 
visakoivut jonkin verran sekaantuvat sisävesienkin rannoilla uloimpaan tämän puulajin 
muodostamaan  vyöhykkeeseen  (selvimmin  aiemmin  Lammin  Ormajärven,  Kangasalan 
Roineen,  Vihtijärven  ja  paikoitellen  Hauhon  Ison  Roineveden  rantamilla.1 Tervalepän 
tarjoama  tuulisuoja  niissä  kohden  on  suorastaan  eduksi  visakoivujen  rungon 
varttumiselle, eivätkä ilman suojaa kasvaneet rannimmaiset visakoivut tuota kelvollista 
visapuuta kehnon runkomuotonsa vuoksi.1 

 Tuomi,  puolilehto- ja hakamaapuuna, esiintyy varsin monissa seuduissa visakoivujen 
seurassa, tavallisesti vähävaltaisena, joskus kuitenkin (esim. Siuntio, kirkonkylä); Lammi, 
Untola; Kuhmoinen, Korppila) visakoivujen lähistöissä niin runsaana, että se on voinut 
ainakin jonkin verran ehkäistä visakoivujen esiintymistä anastamalla niiltä kasvualaa.

 On suorastaan tarkoitustaan vastaamatonta ryhtyä luettelemaan niitä varsin lukuisia 
kulttuurin  vaikutuksen  alaisina  olleita  paikkoja,   joissa  tuomi  esiintyy  visakoivujen 
seurassa.  Epäämätöntä  on,  että  tämä  metsätuoton  kannalta  arvoton  puu  on  jossakin 
määrässä vienyt  visakoivuilta  uudistumismahdollisuuksia päästessään visakoivuihinkin 
kohdistuneiden hakkauksien jälkeen vallalle niiden kasvupaikoilla.2

1On kuitenkin huomautettava, että rantavyöhykkeissä olevista ulkomuotoseikkojensa puolesta 
poikkeavan laatuisista koivuista näissäkin tapauksissa vain osa on visautuneita.

2 Tuomen tämänluontoisista  esiintymistä  voi  todeta  varsin  monissa  Uudenmaan,  Hämeen ja 
Satakunnan  visakoivuesiintymissä,  esiintyipä  viimeksi  mainittuja  puita  niistä  runsaammin  tai 
niukalti, joko kaikesta päättäen säilyneenä tai nuorennoksenakin.

Tuomen  esiintymisestä  visakoivu-disjunktioissa  on  huomautettava,  että  tuomen  ainakin 
aikoinaan — runsas esiintyminen Laihian—Ilmajoen seudussa (vert. Siitä H j e l t  1906, Geogr. För. 
Tidskr. 1902 p. 160 mukaan) tukee tiedonantoa sikäläisestä visakoivudisjunktion olemassaolosta, 
ainakin aiemmasta.

Aluskasvillisuus  muuttuu  tuomen  vallalle  päästyä  visaikkojen  alueilla  jonkinverran 
toisenluontoiseksi, mm. Paris quadrifolia, Ribes rubrum, Viburnum opulus esiintyvät runsaammin.
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Visakoivujen k a s v u p a i k o i s t a niillä maamme alueilla, joissa olen  retkeillyt nyt 
kyseessä  olevassa  tarkoituksessa,  voidaan  sanoa  seuraavaa.  Visakoivut  esiintyvät 
suurimmalta  osalta  joko  lehtomaisilla,  puolilehtomaisilla,  viljavilla  tai  meillä 
harvinaisemmin  esiintyvillä  metsätyypeillä  tai  niistä  kulttuurin  vaikutuksen  alais  iksi 
joutuneilla kasvupaikoilla.

 Tämän väitteen kaikenpuolisen toteennäytön edellytyksenä ehkä  olisi  mm. selvitys 
siitä,  onko  visakoivuja  missään  säilynyt  täysin  luonnonvaraiseen  tilaan  jääneissä 
kasvupaikoissaan.  Tähän  on  vastattava  kieltävästi,  sillä  täysin  koskemattoman 
luonnonvaraisena  säilynyttä  metsäseutuahan  ei  ole  tavattavissa  missään  maamme 
lounais-, etelä- ja keskiosissa.1

Tyydyttäköön  mainitsemaan,  että  luonnonvaraiset  runsasyksilöisimmät  Uudenmaan 
visakoivuesiintymät  ovat  tavattavissa  kallionpäällys-  ja  kallionaluslehdoissa,  osaltaan 
myös  ne  ovat  rinnelehtoja(lehtomaisia  niittyjä  tai  mäkiä);  viimeksi  mainituissa  on 
kulttuurin vaikutus tavallisesti aivan ilmeinen.

Hämeessä  ja  Satakunnassa  ovat  visakoivujen  tämän  laatuisina  kasvupaikkoina 
harjulehdot,  lehtomaiset  mäet  (rinnelehdot),  rantalehdot  ja  —  Satakunnassa  —  myös 
kallionpäällys- ja kallionaluslehdot; viimeksi mainitut ovat kuitenkin verraten vähäalaiset.

Lounais-Suomen esiintymät,  joissa  olen voinut  käydä,  ovat  pääasiassa  samantapaisia 
kuin Uudellamaalla.

Viipurinlahden  rantamilla  ovat  visakoivuesiintymät  lehtomaisia,  kivikkoisia 
mäkirinteitä,  samoin  Käkisalmen  pohjoispuoliset  (Vuoksen  pohjoisen  suuhaaran 
rantamilla).  Päijänteen  itäpuolella  niinikään,  sen  mukaan  kuin  olen  niihin  tutustunut 
(Asikkalassa,  Sysmässä,  Mikkelin  pitäjässä,  Joroisissa)  myös  viimeksimainitunlaisia  tai 
eutroofisia harjuja2.

Kaikkialla,  eniten  Hämeessä  ja  Satakunnassa,  sitäpaitsi  tapaa  siellä  täällä 
visakoivuesiintymiä  peltoaitauksien  sisällä  (peltoketveleissä)  tai   erittäin  ankaran 
laiduntamisenkin alaisina olleilla hakamailla.

1 Mahdollista  on,  että  Heikinheimon   (1933)  mainitsema  visakoivuesiintymä  Laatokan 
pohjoispuolella, Korpiselässä on sellaisena säilynyt.

2  Laatokan NW-puolisissa  kasvupaikoissaan sikäläiset  visakoivut  voinevat,  maasto-seikoista 
päätellen, esiintyä (laidunnettujen ja viljeltyjen alueiden ulkopuolisesta) enimmiten kallionalus- tai 
kallionpäällyslehdoissa tai purovarsilehdoissa.
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Aluskasvillisuuden lajikohtainen vertailu mm. P a l m g r e n i n (1915) kivikkoisien 
niittymäkien (»steniga ängsbackar»)1 tai C e d e rc r e u t z i n (1927, 1931) lehtoniittyjen, 
joihin  näitä  visakoivujen  kasvupaikkoja,  lähinnä  rinnelehtoja  Voidaan  verrata, 
kasvillisuuskuvauksiin veisi mielestäni liiaksi sivuun varsinaisen aiheemme käsittelystä.

Katsoen  nyt  kyseessä  olevan  alueen  laajuuteen,  lehtomaisemien  esiintymäin 
erilaisuuteen ja kulttuurin vaikutukseen niissä on selvää, että toisissa niistä voidaan tavata 
toisia, toisissa taas joitakin muita lajeja. Ja kun vielä olisi otettava huomioon kulttuurin 
vaikutus kasvipeitteeseen visakoivuhakamailla ja ketveleissä, on tyydyttävä rajoittumaan 
tässä  vain  yleisiin  esityksiin  visakoivujen  seuralaislajeista  ennen  muutamien 
luonteenomaisimpien  visakoivukasvupaikkojen  kasvipeitekuvauksien  esittämistä. 
Lähinnä  on  tarkasteltava  visakoivujen  ja  muutamien  jalojen  lehtipuittemme 
levinneisyyden ja esiintymisen välistä suhdetta.

T a m m e n,  (Quercus pedunculata)n ja visakoivujen esiintymisen yhteneväisyyttä on 
jonkin  verran  huomattavissa  tammivyöhykkeen  alueella,  joissa  visakoivuja  kuitenkin 
vähemmälti tavataan.

Viipurinlanden  rantamien  visakoivuesiintymät  ovat  enimmälti  sikäläisessä 
tammivyöhykkeessä  (ylempänä  kuusivaltaisien  metsien  ja  rannempana 
tervaleppävyöhykkeen rajoittamassa) ± kulttuurin vaikutuksen alaisena olleessa.2

Ahvenanmaan  ja  Lounais-Suomen  visakoivujen  kasvupaikoista  ei  minulla  ole 
suoranaisia  omakohtaisia  havaintoja  siinä  määrin  kuin  äsken-mainitulla  alueella 
myöskään siinä, missä määrässä tammaa esiintyy niillä visakoivujen seurassa.3

Tammesta Lounais-Suomesta esitettyjen levinneisyystietojen (L i  n k o 1914) mukaan 
voidaan  kyllä  sanoa,  että  toisin  paikoin  Lounais-Suomessa  (esim.  Paraisten  Rövarnäs, 
Kirjala) tammen ja visakoivujen esiintymät

1 Palmgrenin (I.c.)  kuvaamien kivikkoisien niittymäkien ja  seuraavassa  mm.  Viipurin landen 
rantamien visakoivuesiintymien kasvillisuuspeite osoittaa lajeihin ja osaltaan runsausmääriinkin 
nähden huomauttamisen arvoista yhteneväisyyttä.

2 Kulttuurin vaikutuksesta tammen esiintymiseen vert. mm. Thesleff 1895, Linko 1914, Palmgren 
1915p. 279-, Brenne r 1930.

Viipurin lahden rannoilla huvila-asutus on 2—3 viime vuosikymmenen aikana pahoin turmellut 
aiemmin, vielä maailmansodan aikoihin asti asutukselta säilyneitä sikäläisiä lehtoalueita.

3 Ahvenanmaan tammiesiintymistä  on Palmgren (1915 p.  279)  esittänyt  luettelon.  Kun ei  ole 
lähemmin tietoja  sikäläisien  visakoivuesiintymien  paikoista,  ei  voida  toistaiseksi  sanoa  mitään 
varmaa tammen ja visakoivujen sikäläisestä mandollisesta rinnakkaisesiintymisestä.
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ovat  ainakin  verraten  lähellä  toisiaan;  Turun  Ruissalon  visakoivut  ovat  sikäläisen 
tammiston liepeillä.

L  i  n  g  o  n  (l.c.)  esittämät  tammen  lounais-suomalaisten  kasvupaikkojen 
kasvipeitekuvaukset  Turun  Ruissalosta  (p.  13,  14),  Maarian  Anolasta  (p.  21,  22), 
Hirvensalon Maanpäästä (p. 22), Muhkurinmäestä (p. 23, 24) ja Tartosta (p. 26) osoittavat 
merkittävän selvää yhtäläisyyttä visakoivupaikoilla pohjoisempana tavattavan, kulttuurin 
vaikutuksesta monesti epäselväksi käyneen kasvillisuuden kanssa.l

Tammen  ja  visakoivujen  rinnakkainen  esiintyminen  Uudellamaalla  ei  ole  selvää 
moninkaan paikoin, tammen ollessa niukasti esiintyvänä. Porvoon Sannäsissä tällainen on 
kuitenkin  selvää.  Lohjan  (Jalassaaren,  Karkalinniemen)  ja  Karjalohjan  (Puujärven) 
tammiesiintymät  ovat  tai  ovat olleet  visakoivuseutuja:  kulttuuri  ja  hakkauksethan ovat 
hävittäneet  visakoivut  niistä  aiempaan  verrattuna  mitättömiin,  ja  naapuruus-suhteen 
selvittämisestä on luovuttava.

Visakoivujen  ja  tammen  rinnakkaisesiintyminen  Viipurinlahden  rantamilla  johtunee 
osaltaan sikäläisien lehtoalueiden verraten vähäisestä laajuudesta.

Tammen nykyinen levinneisyys maassamme on paljoa eteläisempi kuin visakoivujen. 
Sen merkitys visakoivujen kilpailijana on sangen paikallista ja vähäistä, vaikkakin tammi 
niillä  kasvupaikoillaan,  jossa  se  esiintyy  visakoivujen  kasvualueilla  ja  -paikoillakin  on 
laajalti tilaa ottava. Tammen ja visakoivujen mandollinen kasvattaminen sekametsikköinä 
ei  ole  oloissamme  kannattavaa,  sillä  tammi  vaatii  meilläkin  (kuten  on  huomattavissa 
Viipurinlahden  rantaesiintymistä)  saadakseen  hoikan,  käyttöarvoisen  runkomuodon, 
kasvattamista taajana metsikkönä, ja sen kiertoaika on kannattamattoman pitkä.

Joka  tapauksessa  on  selvää,  että  niissä  lehdoissa  ja  lehtomaisissa  kohdissa,  joissa 
tammen esiintymistä meillä on selvitetty,  on varsin huomattavasti  aluskasvillisuudessa, 
esitettyjen  kuvauksien  mukaan,  samoja  vaateliaita  lajeja  ja  lajikombinaatioitakin  kuin 
visakoivujen kasvupaikoilla paljoa pohjoisempanakin, missä aluskasvillisuus san lähinnä 
Fragariatyyppiä.

L e h m u s, Tilia cordata, joka esiintyy visakoivujen kasvupaikoilla tai niiden lähistöissä 
varsin monilla paikkakunnilla, myös monesti pai-

1 Huomattakoon  erityisesti  seuraavien  lajien  runsas  esiintyminen:  Galium  boreale,  Trifolium 
medium, Succisa pratensis, Fragaria vesca, Aspidium filix-mas, Convallaria .mafalis, Lotus corniculatus.



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       158

koilla,  missä  visakoivuja  on  muistitietouden  mukaan  aiemmin  esiintynyt,  ei  juuri 
sanottavasti häiritse visakoivujen esiintymistä.1

Uudellamaalla  lehmuksen  ja  visakoivujen  nykyinen  seuralaissuhde  ei  ole  niin  selvä 
kuin pohjoisempana, esim. Lammilla (kirkonkylän lähiharjuilla), Padasjoella (kirkonkylän 
luona,  Kuhmoisissa  (Harmoisissa,  kirkonkylän  luona,  Äkämäellä,  Hyrkkälänmäellä, 
hautausmaan saaressa), Hauholla (Karjusaaressa) ym.2

Ilmeistä  on,  että  lehmus  pohjoisempana  esiintyy  visakoivujen  seurassa  samoissa 
lehtomaisissa  —  puolilehtomaisissa  kasvupaikoissa,  joita  noissa   seuduissa  on 
niukemmalti kuin etelämpänä.

 Jalavat, Ulmus scabra (=  U. montana) ja  U.  Laevis (=  U.effusa)  eivät ole muuta kuin 
verraten harvoin visaikkojen alueilla esiintyviä puita eivätkä tule kyseeseen siinä kohden, 
että ne olisivat aiemmin puiden välisessä kilpailussa kyenneet syrjäyttämään visakoivuja.3 

Niitä  molempia  kasvaa  visakoivuesiintymien  lähiseuduissa  yhtenä  todisteena 
visakoivuseutujen aiemmasta lehtorikkaudesta. Näin ainakin mm. Viipurinlahden

1  H e r t z i n 1930  julkaiseman lehmuksen levinneisyyskartan lisäksi on K  u j a 1 a  (Hels. 
Sanomat,  Viikkoliite  n:o  18,  1935)  laatinut  sellaisen,  missä  esiintymisrunsaus  on  erikoisella 
merkinnällä tähdennetty.

 Lehmuksen  levinneisyys  maassamme  tämän  kartan  mukaan  osoittaa  monessa  kohdassa 
yhteneväisyyttä  visakoivujen  levinneisyyden  kanssa,  mikä  onkin  käsitettävissä,  sillä  tämäkin 
puulaji  on  vaatelias,  lehtomaisissa  kasvupaikoissa  parhaiten  viihtyvä.  Huomautettakoon 
lehmuksen runsaasta esiintymisestä lehto- ja vanhoissa  kulttuurikeskuksissa. Suur-Savon seutu 
siitä  on  ehkä  huomattavin  poikkeus  (lehmusta  siellä  niukalti).  Disjunktioista  pohjoisempana 
huomautettakoon  lehmuksen  esiintymisestä  Ilmajoen—Laihian  väliseuduissa  sekä  O.l. 
Pyhäjärvellä, vaikkakaan löytöpaikoista, lähempien tietojen puuttuessa ei voida sanoa ovatko ne 
näissä kohden yhteneviä.

2 Samoin Satakunnassa monin paikoin ainakin Karkussa ja Suoniemellä.  Mainittakoon myös, 
miten  S  o  l  a  (1905)  on  tähdentänyt  tutkimallaan  alueella  lehmuksen  kasvavan  Viljakkalassa, 
Hämeenkyrössä,  Suoniemessä  ja  Pirkkalassa  »siksi  lukuisissa  paikoissa,  että  yksityisten 
löytöpaikkojen luetteleminen veisi tässä kirjan sivun».

3  Linkola  (1934)  on  osoittanut   U.   laevisen  olevan Keski-Hämeessä,  lähinnä  Vanajaveden 
rantamilla,  miltei  yksinomaan  rannimmaisen  vyöhykkeen  kasvin.  —  Vuorijalavan 
levinneisyydestä  ja  muodoista  vert.  Linkolan  selvitystä  Luonnon  Ystävä  1936,  p.  113—123. 
Vuorijalavan levinneisyys maassamme on tässä (p. 121) esitetyn kartan mukaan luonteenomaisesti 
kaksialueinen: läntis-lounainen ja itäinen.

U.  scabran   levinneisyysalueen  pohjoisraja  —  disjunktiomaisia  esiintymiä  Pohjois-Savossa  ja 
Enossa (vert. visakoivujen epävarmoja pohjoisehkoja disjunktioita!) lukuunottaenkin — on suurin 
piirtein samoilla leveysasteilla kuin visakoivujen levinn eisyyden pohjoisraja maassamme (vert. H j 
e l t 1902 p. 194;  Suomen  K a r t a s t o 1925, karttal. 17, 8  Linkola  1936 (l.c.), ja U. laevis jäänee 
jonkin verran etelämmäksi (H j e 1 t  l.c. p. 197;  Linkola  1934).
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rantamilla  (Tamminiemi)  sekä  Karkun—Suoniemen  ja  Hämeenlinnan—.  Vesilahden 
välisillä  alueilla,  missä  nimenomaan  U.laevis  esiintyy  rantueellisesti.  Esiintymissuhde 
visakoivuihin on kaikesta päättäen sama Lounais-Suomessa (Lohjalla) ja Ahvenanmaalla, 
missä kuitenkin jalavia esiintyy lehtomaisissa kohdissa etäämpänä rantaseuduistakin.

Jalojen lehtipuiden yhteydessä mainittakoon p ä h k i n ä p e n s a s, mikä on varsin 
monilla paikkakunnilla visakoivujen erittäin selvä seuralainen, toisinaan jopa ollut niiden 
syrjäyttäjä tai ainakin tuomeen verrattavissa oleva niiden kilpailija.

Pähkinäpensaat  ja  visakoivut  ovat  nimenomaan  Uudellamaalla,  Hämeessä  ja 
Satakunnassa selvästi toistensa seurassa esiintyviä.1

Pähkinäpensaat  ja  visakoivut  ovat  vallan  lähinaapureita  tai  samoissa  metsiköissä 
esiintyviä  mm.  Siuntiossa  (kkylän  pohjoispuolisissa  kylissä  —  Björnträskin 
luoteispuolisiin esiintymiin asti),  Kirkkonummella (Överbyssä, Leivosbölessä),  Espoossa 
(Bodom-järven rantamilla), Grankullassa, Kauklahdessa, Helsingin pitäjässä (Hanabölessä, 
Korsossa,  Puistolan,  Håkansbölen  esiintymien  luona),  Lohjalla  (Karkalinniemellä), 
Karkussa (Kiuralassa, Nohkuassa), Suoniemellä (us. kohdin Kuloveden pohjoisrantueella), 
Sääksmäellä  (Rapolassa)  2,  Kangasalla  (Heponiemessä)3,  Pälkäneellä  (Kankaisissa, 
Laitikkalassa),  Tyrvännössä (Mälkiäisissä),  Hattulassa (Vesunnan luona, pappilan mets., 
Lehijärven  lähist.),  Hämeen-linnan  mlk:ssa  (Luhtialan  mäellä,  Aulangolla)  4,  Hauholla 
(Vitsiälässä ja

1 Ahvenanmaalta  Palmgrenin (1915,  p. 274) esittämä pähkinäpensaan sikäläisien esiintymien 
luettelo — yli 50 esiintymäpaikkaa — osoittaa, että pähkinäpensas esiintyy siellä enimmäkseen 
sisäsaaristossa.  Eckeröllä  pähkinäpensas  on  harvinainen,  samoin,  erinäisiä  rantamaita 
lukuunottamatta, Ahvenan mantereen sisäosissa.

 Visakoivupuun  hankinnasta  saatujen  tietojen  mukaan  visakoivuja  on  kasvanut  Jomalan, 
Lemlannin, Lumparlandin ja Finströmin pitäjissä ja että visakoivuja on ainakin esiintynyt Sundin 
pitäjässäkin.  Kylittäisien  tietojen  puuttuessa  ei  yksin  hakkuutilaston  nojalla  voida  ryhtyä 
pohtimaan pähkinäpensaan ja visakoivujen mahdollista seuralaissuhdetta Ahvenanmaalla mutta 
lienee  syytä  yhtyä   Palmgrenin  (1915  II  p.  276)  lausumaan  huomautukseen,  että  Betula-lajien 
levinneisyyden erikoinen selvitys tässä maakunnassa tarjoaisi paljon mielenkiintoista.

2 Sääksmäen pähkinäpensaslehtojen kohtalosta ks. mm. S u o m e n m a a-teoksessa (6, 1922 p. 
90) esitettyjä tietoja.

3 Sahalahdella  aiemmin esiintyneet  pähkinäpensaat  ovat  kaikesta  päättäen kokonaan tuhotut 
(vert. Suomenmaa l.c. 1922 p. 156). —  Roineen saarissa esiintyvistä  pähkinäpensaista vert. Väinö 
Korrin  tiedonantoa  (Luonnon  Ystävä  1920  p.  88—);  siinä  on  myös  mainittu  sinivuokon 
esiintymisestä Kangasalla.

4 Hattelmalan  pähkinäpensaslehdoissa  on  muistitietouden  mukaan  ilmoitettu  aiemmin 
visakoivuja kasvaneen.
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Vuolteen luona),  Lammilla  (us.  harjulla  läh.  kkylää)1,  H.l.  Koskella  (mm.   Pääjärven 
lähellä),  Asikkalassa  (Kurhilassa,  Viitailassa,  Hollolassa,Laitialassa,  Pyhäniemessä, 
Isossasaaressa),  Padasjoella  (kkylän  lähellä).  Kuhmoisten  Harmoisten  pähkinäpensaat 
kasvavat  sikäläisellä  visakoivualueella  (soissa,  jotka  reunustavat  sikäläisiä 
visakoivualueita, olen tavannut verraten runsaasti subfossiileja pähkinöitä). Luettelematta 
Conspectus-tietoja (H j  e l  t  1902, p.  54—59) tai  niitä tietoja,  joita S o l a (1906) esittää 
tutkimaltaan alueelta tai liioin kertaamatta  Linkolan (1920, p. 4) esitystä pähkinäpensaan 
levinneisyydestä maassamme, voidaan sanoa, että toisaalta visakoivujen ja toisaalta päh
kinäpensaan  levinneisyydessä  on,  pähkinäpensaan  löytöpaikkakylien  nimien  nojalla 
kysymystä  tarkastellen,  varsin  suuressa  määrässä  yhteneväistä.2  Täydellistä 
yhteneväisyyttä  tietenkään  ei  ole  saavutettavissa,  so.  että  kaikkialla 
pähkinäpensasesiintymissä  olisi  visakoivuja  ja  toisin-  visakoivuesiintymissä 
pähkinäpensaita. Pähkinäpensaan säilymistähän on ehkä, ainakin jonkin verran, edistänyt 
se  seikka,  että se vuoteen 1886 voimassaolleen metsälain säädösten nojalla  on,  ainakin 
paperilla, ollut rauhoitettu, lain suojaama. Visakoivuilla tätä turvaa ei ole laisinkaan ollut. 
Pähkinäpensas  on  oravien  ja  lintujen  levittämänä  voinut  uudistua  lehtomaisilla 
kasvupaikoilla  ehkä  helpommin  maaperään  itämään  päässeenä  paremmin  kuin 
visakoivut.  Sen  säilymistä  on  edistänyt  »runna»-muodostukseen  johtava  kasvullinen 
uudistuminen, josta on  selviä esimerkkejä useissa pähkinäpensastoissa

1 Pähkinäpensaan esiintymisestä Lammilla vert. S o v e r i (1933 p. 37-).
2 Lisätietojen luontoisena täydennyksenä esitettäköön S u o m e n m a a-teoksessa (6,  1922) 

mainittujen  tietojen  mukainen  yhteenveto  Hämeen  läänin  pitäjistä  siinä  mainituista 
pähkinäpensaan esiintymistä (suluissa kunkin pitäjän kylien,joissa pähkinäpensaita on esiintynyt, 
tai erillisten löytöpaikkojen lukumäärä):

Pälkäne (4 + »yksityisiä yksilöitä länsiosissa pitäjää»), Sääksmäki (1+  kahdesta kylästä hävitetty), 
Kalvola (3), Somerniemi (1), Vesilahti (1), E.-Pirkkala (1), P.-Pirkkala (»monin paikoin, runs. Kekon 
pappilan  ympärillä»),  Messukylä  (1),  Kangasala  (1),  Sahalahti  (1,  hävitetty),  (Juupajoki 
(subfossiilina), Korpilahti (1), Kuhmoinen (1 + subfossiilina), Tuulos (1), Hauho (1), Hattula (»us. 
paikoin»), Hämeenlinnan mlk. (1), Vanaja (3), Loppi (»harvinainen»), Nastola (3  + subfossiilina 
»us.  soissa»),  Hollola  (8),  Koski  (6),  Asikkala  (8),  Padasjoki  (2).  —  Selvää  on,  että  nämä 
paikkakuntalaisienkin antamat tiedot ovat ehkä epätäydellisiä.

Pähkinäpensaan esiintymisestä Tampereen lähipitäjissä (P.- ja E.-Pirkkala, Messukylä) (ja Lahden 
lähiseuduissa)  verrattakoon siihen,  mitä  edellä  (p.  116)  on  sanottu  visakoivujen  esiintymisestä 
näissä seuduissa.
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(selvimmin ehkä Lammilla ja U.l. Pyhäjärven Liimamäessä). Sellaisissa paikoissa, missä 
pähkinäpensas  on  päässyt  vallitsevaksi  lehtomaisessa  kasvupaikassa,  se  on  voinut 
osaltaan  estää  visakoivujen  esiintymistä.  Huomattavampana  syynä  visakoivujen 
häviämiseen  tai  osittain  kehnoon   (puulaadultaankin!)  kantaan  toisin  paikoin 
pähkinäpensaikkojen  lähistöissä  on  kuitenkin  ollut  hakkaukset  ja  muunkinlainen 
kulttuurin  vaikutus.1  Ottaen  huomioon  niiden  lehtomaisien  kohtien,  joissa  visakoivuja 
esiintyy,  vaihtelevanluontoisuuden  ja  kulttuurin  vaikutuksen,  on  rinnattaisessa 
esiintymisessä  todettu  yhteneväisyys  ainakin  toteamisen  arvoinen  seikka,  ja 
taikinamarjapensaan  (vert.  seur.)  ohella  pähkinäpensasta  on  mielestäni  visakoivujen 
läntisillä esiintymisalueilla pidettävä näiden sairaalloisien koivujen seuralaisena.

 Pähkinäpensaan  levinneisyysaluehan  (vert.   Linkola  1920,  kartta  1)  on,  ottaen 
subfossiililöydötkin  huomioon,  suurin  piirtein  maassamme  yhtä  laaja  kuin 
visakoivujenkin, ottaen viimeksimainitun disjunktiotkin varteen. Pähkinäpensas esiintyy 
lehto- ja kulttuuriseuduissa kuten visakoivutkin ja sen useimmat resentit löytöpaikat ovat 
visakoivujen  levinneisyysalueilla.  Vielä  on  todettavissa,  että  pähkinäpensas  erittäin 
monessa löytöpaikassaan on visakoivujen seuralaisena, tai esiintyy niiden läheisyydessä 
lehtomaisissa kasvupaikoissaan tai sellaisissa, mistä etenkin kulttuurin vaikutuksesta on 
kasvupaikan  lehtomaisuutta  osoittava  kasvipeite  suppeutunut  ja  vähennyt  erittäin 
niukaksi tai epäselväksi ja sille ominaiset lajit puuttuvat.

 Varsin  monissa  visakoivujen  kasvupaikoissa  on  todettavissa,  että  niissä  tai  niiden 
lähistöissä  kataja esiintyy pyramiidin muotoisena.2

Mitä tulee visakoivujen kasvupaikkojen aluskasvillisuuteen, niin sellaisissa visaikoissa, 
jotka  eivät  ole  hakamaita,  peltojen  reunamia  tai  sitten,  harvemmin,  jonkin  verran 
karuhkoa,  mutta  kuitenkin  tuoretta  metsämaata,  esiintyy  näiden kasvipeitteessä  useita 
vaateliaita  kasvilajeja,  pensaita  ja  ruohomaisia  kasveja.  Näitä  havaintojeni  nojalla 
visakoivujen

1  Metsänhoidollinen  kysymys  pähkinäpensaiden  suojelusta,  jonka  tarpeessa  ne  monessa 
kohdassa  kyllä  ovat  (esim.  v.  1927  U.l.  Pyhäjärven  Liimamäen  pähkinäpensaslehto 
Asutushallituksen  toimenpiteellä  jaettiin  ja  myytiin  6:ksi  asutus-»viljelmäksi»),  niiden 
kasvattamisen  kannattavaisuudesta  ym.  tässä  sivuutetaan.  Visakoi  vujen  kasvattamiseen 
verrattuna pähkinäpensastojen tuotto, niiden nykyisessä kunnossa ollessaan, on vallan vähäistä.

2  Tällaisen »muodon» (vert. H j e l t 1888, p. 72;  Cajander  1917, p. 102—; H i i t o n e n 1933, p. 
81)  tai  pikemminkin muotoryhmän esiintyminen erilaisissa  kasvu-paikoissa  viittaa siihen,  ettei 
niitä voida pitää minään kasvupaikkamodifikaatioina.
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lеhtоmaisissa  kasvupaikоissa  esiintyviä  visakоivujen  »seuralaista»  ovat  ensi  sijassa 
seuraavat:

pensaita:
Ribеs аlpinum Dаphnе mеzеrеum
    ”    rubrum Viburnum opulus 
Lоnicеrа xylоstеum
ruоhоmaisia:
Cоnvаllаriа mаfаlis Frаgаriа vеscа
Роlygоnаtum оfficinаlе Brаchypоdium pinnаtum
Aspidium filix-mаs Clinоpоdium vulgаrе
Trgоlium mеdium Cаmpаnulа pеrsicifоliа
Нераticа trilоbа Succisа prаtеnsis
Viоlа mirаbilis (Vаlеriаnа оfficinаlis)
Pulmоnаria оfficinalis Cеntаurеа scаbiоsа
Orоbus vеrnus        ” phrygiа
Gаlium mоllugо Gаlium bоrеаlе
Edellä  mainittuihin  voitaisiin  vielä  lisätä  useita  harvinaisеhkоja  lajeja  ja  kulttuurin 

sеuralаislajeja.  Luetelluista  lajeista  ilmenee,  että  visakоivujen  kasvupaikat,  kun  niissä 
esiintyy  näin  erilaisia  vaatеliаita  kasveja,  käsittävät  varsin  erilaisia  lеhtоmaisia 
muоdоstumia  jо  sillä  alueella,  mistä  nyt  оn  esitettävissä  havaintoja.  Mainituissa 
vaatеliаissa  lajеissahan  оn  sekä  tuоrеissa  —  kоstеаhkоissa  lehdоissa  että  myöskin 
kuivahkоissa  lehdоissa  tai  lеhtоmaisissa  paikoissa  esiintyviä  lajeja.  Suorastaan 
merkittävää  оn  kuitenkin  toisien  mainittujen  lajien  osoittama  еsiintymisvаihtеlu.  Kun 
Viburnum  оpulustа tapaa  Etelä-Hämeessä  kuivahkоilla  rinteillä,  Рulmоnаriа  оfficinаlista 
harjulеhdоissa, seurassaan niissä mm. Succisа, Vаlеriаnа ja  Lotus niinikään harjuillа — оn 
ilmeistä, että kyseessä ovat meikäläisissä oloissa harvinaiset fоrmaatiоt.

Tеhtäväksеmmе ei voida vaatia, että tässä yhteydessä ryhdyttäisiin yksityiskohtaisesti 
kuvailemaan ja analysoimaan näitä erilaisia lehtotyyppejä ja lеhtоmaisia kasvupaikkоja.

Ribеs аlpinum, maassamme (vert. H j е l t 1911 4,3; p. 321—; S u о m е n K a r t a s t o 
1910,  kartta  20,3)  lоunаinеn tai  ehkä  vielä  lounais-läntinen jа  kaakkоinеn  laji,  esiintyy 
visakоivujen  seuralaisena  lounaasta  laskien  koilliseen  Päijänteen  ja  Kyminjоеn 
alkujuоksun varsilla (Kalkkinen) oleviin esiintymiin saakka. Tuskin suuresti оn liioittelua, 
jos sanotaan sen olevan Uudenmaan, Hämeen jа Sаtаkunnan alueilla jonkinlaisen visa
kоivujen »оpaskаsvin» tai »biооttisеn indikаattоrin». Missä näillä alueilla
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tätä  pеnsаstа  tapaa  tааjеmpааn,  sieltä  voi  ryhtyä  hakemaan  jа  löytаä  visаkоivujа. 
Tietenkin on mahdollista, ettа toisista tаikinаmаrjаpensаs + visаkоivu-еsiintymistä оn vain 
ensiksi mainitut jäljеllä: visаikoivut hakattu sukupuuttoon tai nе ovat hävinneet puiden 
välisеssä kilpаilussа.

Jоkа  tapauksessa  tämä  pensas  luonnehtii  selvimmin  Kаrkussа,  Suoniеmеllä, 
Vesilahdella,  Каngаsаllа,  Sаhаlаhdеllа,  Pälkänееllä,  Наuhоllа,  Sääksmäellä,  Kаlvоlassа, 
Наttulаssа,  Hämeenlinnan  ml.,  Vаnаjаllа,  Janakkalassa,  Luоpiоisissа,  Tuulоksеssа, 
Lаmmillа,  Kuhmoisissa,  Pаdаsjоеllа,  Asikkalassa,  Siuntiossа,  Pоhjаn  pitäjässä,  Lоhjаllа, 
Kirkkоnummella,  Espoossa,  Nurmijärvеllä,  Tuusulassa,  Sipoossa,  Pоrvoоnpitäjässä 
visаkoivuеsiintymiä, kаsvаеn joko aivan samoissa kаsvustоissа kuin visаkoivut tai niiden 
— toisissa tapauksissa sоlitааrivisаkоivunkin — lähiympäristöissä. Kun sääntönä voidaan 
pitää, että tаikinаmаrjаpеnsааt niistä lоitоttаеssа joko esiintyvät harvemmin tai puuttuvat, 
оn  pidettаvа  tätä  esiintymisen  yhtеnеväisyyttä  jоhtuvаnа  siitä,  ettа  tämä  pensas  оn 
hakeutunut samoihin kаsvupаikkоihin kuin visаkоivutkin.

Jos  оlisi  mahdollista  laatia  tämän pensaan  lеvinnеisyyskаrttа,  mistä  frеkvеnssisеikаt 
myös  ilmеnisivаt,  edes  joistakin  visаkоivupitаjistа,  niin  äsken  sanottu  еsiintymissuhdе 
aivan varmasti siitä ilmenisi.

Tаikinаmаrjаpеnsаs  esiintyy  visаkoivujеn  kаsvupаikоillа  seka  kallionpäällys-  että 
аluslеhdoissа  (Uudeltamaalta  ainakin  Коkеmäеnjoеn  sеutuihin  asti),  kivikkоisillа 
lеhtomаisillа  rinteillä  (еtеläоsistа  Sаhаlаhdеllе  ja  Kuhmоisiin  asti,  Kuhmoisissa  ainakin 
vielä jopa runsааhkоsti rinteillä, missä visаkоivujа оn säilynyt enemmälti), hаrjulеhdоissа 
(mm. Kangasalla, Lаmmillа); rаntаlеhdоissа, joissa visаkoivujа on esiintynyt, en ole sitä
 tavannut.

Itä-Suomessa  tаikinаmаrjаpеnsаs  on  harvinaisempi  jа  löytöpаikаt,  pohjoisempana, 
Keski-Pohjanmaalle asti, osoittavat sen, kuvauksista päättäen, pohjoisempana esiintyvän 
selvästi lеhtоmаisissа pаlkоissа (vеrt. Н j е l t  l.c.).

Dаphnе  mezereum esiintyy  laajalti  maassamme  ulkopuolella  visаkoivujеn 
lеvinnеisyysаluеitа jа viimeksi mainituilla sitа tavataan myös sangen paljon visаkoivujеn 
kаsvuраikkоjеn, ainakin nykyisiеn, ulkоpuolisеstikin. Sen runsaus mоnissа visаkoivujеn 
kаsvuраikоissа, etenkin Нämееssä, on kuitenkin varsin huomattava.

Lоnicеrа  xylostеum esiintyy  taasen  selvemmin  kuin  edellinen  visаkоivujеn  seurassa, 
vaikka  sekin  esiintyy  visаkоivuеsiintymiеn  ulkоpuolisеsti  puоlilеhtоmаisissа 
visаkоivuttomissа paikoissa. Niinikään sеn lеvinnеi-
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syys maassamme (H j  е  l  t  1923,  p.  360;  Suomen Kartasto 1910,  kartta  20,3)  ulоttuu 
pоhjоisеmmаksi kuin visakоivujеn.

Sе kuitenkin on suorastaan säännöllinen visakоivujеn sеuralainеn Uudenmaan, Hämeen 
ja  Viipurin  lаhdеn  rantamiеn  еsiintymissä,  joskin  on  monesti  jonkin  verran 
vähеmpivaltainеn  kuin  taikinamarjаpеnsas  näissä  lеhdоissа  tai  lеhtоmaislssa 
kasvupaikоissaan. Silmäänpistävimmistä sekaisista kohdista, joissa kuusamа esiintyy jopa 
runsaana  visakоivujen  kasvupaikоissa,  mainittakооn  esimerkkeinä  Padasjoen  kirkon-
kylän (harjun SЕ-puolella),  Kuhmоistеn Kоrppilan rinnеmеtsä ja  Lammin kirkоnkylän, 
pоhjоispuоlisеt harjuеsiintymät.

Cоnvallaria  majalista tavataan  pohjoisempana  visakоivuhаrjualuеilla  stеriilinä, 
paikоittаisеsti  kuitenkin  sе  niiltäkin  puuttuu.  Runsaana,  jopa  vallitsevana  sе  esiintyy 
lеhtоrintеillä  ja  -mäillä,  silloin  kun  nе  ovat  laiduntamattоmia  tai  kulttuurin  tuhоavaa 
vaikutusta  muussakaan  muodоssa  еi  оlе  sen  kasvustоihin  kohdistunut.  Muutoin  sе 
esiintyy  monella  tapaa  — mm.  pеltоkеtvеlеissä,  rantalеhdоissа,  etenkin  saarissa,  visa
kоivujеn  kasvupaikkojen  ulkоpuоlisеsti  ja  sen  lеvinnеisyysaluе  maassamme  оn  paljon 
laajempi kuin visakоivujеn.

Pоlygоnalum оfficinalе еi esiinny niin tasaisesti visakоivujеn sеuralaisеna kuin tavallinen 
lеhmänkiеlо.  Harjuilla  (Kangasala,  Pälkäne,  Lammi)  sе  pysyy  eniten  stеriilinä; 
kalliоnpäällyslеhdоissa  (Uudellamaalla,  us.  kohdin)  sе  ehkä  оn  suоtuisimmilla 
kasvupaikоillaаn. Visakоivujеn sеuralaisеna sе esiintyy (pеltоkеtvеlеissä — lеhtоmaisilla 
rinnеmäillä) kukkivana vielä niinkin pohjoisessa kuin Kuhmоistеn Visalassa ja Hyrkkälän
mäellä. Monesti sе niissä näkyy jäävän stеriiliksikin.

Lajin esiintymisestä voidaan arvioida, että sе оn aiemmin ollut sеlvеmmin visakоivujеn 
sеuralainеn,  mutta  mm. lаiduntaminеn ja  muu kulttuurin vаikutus (hakamailla  ja  jopa 
pеltоkеtvеlеissäkin!)  оn  ollut  оmiansa  sen  hävittämään  monista  visakоivujеn 
kasvupaikоista.

Aspidium filix-mas оn еtusijassa kalliоnpäällyslеhdоissa (Uudеllamaalla), pohjoisempana 
myös  kivikkоisilla  lеhtоmäillä  (Hämeessä,  Satakunnassa  —  sellaisissa  kohdissa  myös 
Viipurin  lahden  rantamilla)  visakоivukаsvupaikоilla  harvakseen  esiintyvä  laji. 
Harjulеhdоissa  sе  оn  melko  harvinаisеhkо,  mutta  kivikkоisissa  kohdissa  ja  harjujen 
liepeillä, varsinaisen harjun reuna-alueilla, sitä kyllä esiintyy. Myös silloin kun visakоivuja 
esiintyy kuivahkоilla,  lаidunnеtuillakin hakamailla (Еtеlä ja Keski-Hämeen pitäjissä) tai 
vielä pеltоaluеidеn laitamilla (äsken mainituissa sеuduissa monin paikoin) tämä laji  оn 
monesti todettavissa visakоivujеn lähinаapuriksi.
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Laji  on  levinnyt  laajalti  maassamme  visakoivujen  levinneisyysalueiden ulkopuolella, 
paljoa  pohjoisemmaksikin,  kasvupaikkoinaan  tavallisesti  kivikkoiset  rinteet,  kallion 
päällykset, etenkin sellaiset, joihin kulttuuri on lievästi vaikuttanut.

Trifolium  medium on  mäki-  ja  rinnelehdoissa  etelämpänä  selvemmin  visakoivujen 
seuralaisena kuin pohjoisempana tämänluontoisissa kasvupaikoissaan. Selvästi se esiintyy 
myös  eutrofisilla  vierinkivisoraharjuilla  pohjoisempana (esim.  mm. Kangasalan harjut), 
etenkin silloin, kun mänty on niissä saanut vallan, mutta se on vähempivaltainen (esim. 
Pälkäne, Lammi), kun mänty niissä ei ole valtapuuna.

Lajin  levinneisyys  maassamme  ulottuu  kauas  pohjoiseen  visakoivualueiden 
ulkopuolelle.

Hepatica  triloba. Uudellamaalla  on  niissä  seuduissa,  missä  visakoivuja  tapaa 
solitääripuina  rinnemetsiköissä  (Kirkkonummella,  Helsingin  pit.,  osaksi  Sipoossa  ja 
Siuntiossakin),  metsätyyppinä ympäristöissä VHT. Hämeessä on visakoivuja  selvimmin 
tämän tyypin metsiköissä Hämeen-linnan lähistöillä ja Hattulassa.

Sinivuokon  runsaus  —  ja  esiintyminen  monissa  visakoivujen  kasvupaikoissa  on 
asetettava myös sen seikan yhteyteen, että tämä laji on myrmekofiili ja muurahaisrunsaus 
visakoivumetsiköissä on tavallisesti huomattavan selvä.

Kulttuurin  tuhoava  vaikutus  on  usealla  eri  tavoilla  monin  paikoin,  varsinkin 
asutuskeskuksien  (Hämeenlinna,  Viipuri,  Tampere,  Lahti)  ympäristöissä  kohdistunut 
sinivuokkoon, ei kuitenkaan niin kokonaan hävittävästi kuin visakoivuihin.

Sinivuokon levinneisyydestä Suomessa viitattakoon L I N K O L An (1920) selvityksiin.
Viola  mirabilis  kuuluu  niihin  lehtokasveihin,  joita  esiintyy,  vaikkei  säännönmukaisen 

useasti, visakoivujen kasvupaikoissa. Hyvällä syyllä on otaksuttavissa, että V. mirabilis on 
aiemmin  esiintynyt  monissa  visakoivujen  lehtomaisissa  —  puolilehtomaisissa 
kasvupaikoissa,  mutta  ennen  muuta  se  on  kulttuurin  vaikutuksesta  tullut  hävitetyksi 
niistä.  Yksilörikkaimpia ovat olleet Kuhmoisten Hyrkkälänmäen,  Korppilan ja  Lammin 
kirkonkylän harjualueiden rinteet, mutta niissäkin nykyisin on V. mirabilis tuhoutumassa. 
Tällä  haavaa  ei  voine  tätä  lajia,  jonka  levinneisyys  maassamme  ulottuu  laajalti 
ulkopuolelle  visakoivujen levinneisyysaluetta,  pitää  erikoisemmin selvänä  visakoivujen 
seuralaiskasvina ja sen esiintyessä näiden kasvupaikoilla se voinee olla yhtenä merkkinä 
siitä, että sellaiset kohdat ovat säilyneet kulttuurin tuhoisalta vaikutukselta.
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Pulmonaria officinalis esiintyy nyt kyseessä olevilla alueilla pääasiassa kallionalus-, rinne- 
ja harjulehdoissa. Uudellamaalla se esiintyy paitsi lehtomaisissa kasvupaikoissa myös MP
—MFT-metsissä,  ainakin  lehtomaisien kohtien lähistöissä.  Tässä  suhteessa,  samoinkuin 
siinä, että P. officinalista ei ole Uudenmaan rannikoilla tavattu ulompana saaristossa (vert. 
Hjelt  1919,  p.  447---450 ja  Cedercreutz 1927,  kartta  17,59),  sen esiintyminen muistuttaa 
näissä kohden visakoivujen esiintymistä.1

Pohjoisempana, Hämeessä sitä on harjulehdoissa mm. Lammilla (vert. S o v e r i 1933, p. 
69),  ja  mielestäni  se  on  täällä  selvästi  visakoivujen  seuralaisena  etenkin  kirkonkylän 
lähiharjuilla.

Lajin levinneisyysalue maassamme suurin piirtein on sama-alueinen kuin visakoivujen. 
Vielä  monet  löytöpaikoistakin  osoittavat  yhteneväisyyttä  visakoivuesiintymien  kanssa, 
lukuunottamatta  Ahvenanmaata,  mistä  ei  ole  varmuutta,  millä  tapaa  laji  on  siellä 
esiintynyt.

Galium  boreale on  näillä  alueilla,  rantalehtoja  lukuunottamatta,  visa-koivujen 
seuralaisena  ±  lehtomaisissa  tai  puolikulttuuripaikoissa,  esiintyen  joko  niiden  kanssa 
samoissa  formaatiolaikuissa  tai  loitompana  ympäristöissä.  Pohjois-Hämeessä  mm. 
Kuhmoisissa se on visakoivumetsiköissä suorastaan runsasvaltainen. Tähän verrattuna on 
lajin  esiintyminen  visakoivu-harjualueilla  (esim.  Kangasalla,  Lammilla)  jonkin  verran 
vähempivaltaista, paikoin jopa niukahkoakin.

G.  borealen esiintyminen  maassamme  on paikoittaista  ja  yleisyyssuhteiltaankin  myös 
verraten vaihtelevaa. Levinneisyys ulottuu kauemma pohjoiseen kuin visakoivujen (vert. 
Hjelt 1923, p. 302).

Fragaria  vesca on  Uudellamaalla  kallionpäällyslehdoissa  —  lehtomaisissä  paikoissa 
esiintyvien  visakoivujen  seuralaisena  muodostaen  jopa  usean  neliömetrin  suuruisia 
puhtaita kasvustolaikkuja.

Kuten tuonnempana seuraavista visakoivujen kasvupaikkojen kasvipeitekuvauksistakin 
ilmenee, on vierinkivisoraharjujen lehtomaisissa kohdissa suorastaan VF-tyyppiä (vert. p. 
158).  —  Rantalehdoissa  mm.  Kangasalla,  Hauholla,  Suoniemellä)  mansikkaa  tavataan 
monesti verraten runsaalti.

Brachypodium  pinnatum esiintyy  selvimmin  Kuhmoisissa  ja  Lammilla  samoissa 
lehdoissa, joissa visakoivujakin kasvaa. Tämän lajin levinneisyys (kartta 24) maassamme 
on  merkittävästi  samantapainen  kuin  visakoivujen  ja  niiden  seuralaisista  lähinnä 
Pulmonaria officinalisen, vaikka-

1 Pulmonaria on; kuten Hepaticakin, myrmekofiili.
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kin  viimeksi  mainitun  sekä  pähkinäpensaan  ja  taikinamarjapensaan  esiintyminen 
nimenomaan  visakoivujen  seurassa  on  enemmän  yhtenevää  kuin  Brachypodiumin. 
Visakoivujen disjunktioesiintymiä on kuitenkin jonkin verran laajemmalla alueella kuin 
miltä B. pinnatumia tähän asti tunnetaan maastamme.'

1 Brachypodium pinnatumia on tavattu maassamme Conspectus-tietojen (H j e l t 1892), H.M.F.-
näytteiden,  Suomenmaa-teoksessa  (V  I  ,  1922)  esitettyjen  tietojen,  Palmgren  in  (1927)  ja 
Cedercreutz in (1931) selvityksien mukaan seuraavasti:

Al: Lemland, Idholm, Idskär; Geta, Bolstaholm; Kökar, Idö; Eckerö, öra ja Skeppsvik; Jomala, 
Ytternäs,  Möckelö;  Hammarland,  Frebbenby;  Sund,  Brändbolstad;  Kumlinge,  Ingersholm.  Ab: 
Turku, Katrinedal ja Sulkila; Vihti, Kirjavasaari, Vanjärvi, Olkkala, Irjala. N: Tuusula, Kellokoski; 
Mäntsälä, Anderskog, Porvoo, Valkijärvi; Orimattila, Tervajärvi, Pyörälehto, Terriniemi; Elimäki; 
Hausjärvi,  Vantaa;  Nurmijärvi,  Palojoki,  Hongisto?;  Myrskylä,  Labbom,  Jontas;  Lapinjärvi, 
Kapellby. St: Hämeenkyrö, Heinjärvi (Haukijärvi?); Karkku, Järventaka, Kulju ym. (vert. Consp. I.c. 
p. 446); Tyrvää, Isojärvi; Mouhijärvi, Savia, Soini, Jaakkola ym. (vert. Consp. 1.c.); Pirkkala, Nokia 
ym.  (vert.  Consp.  l.c.);  Teisko;  Längelmäki,  Onninpohja.  Ta:  Tammela;  Hämeenlinna;  Kalvola 
(H.M.F. ja Suomenmaa V I, 1922 p. 83); Hattula, Leiniälä, Sattula; Tyrväntö, Mälkiäinen, Suotaala, 
Lepaa; Lempäälä, Lempoinen—Viiala;  Vesilahti,  Alhonselkä,  Ojoinen; Sääksmäki, Rautu, Ikkala, 
Ritvala;  Tottijärvi,  Joutsijärvi  (ibid.  p.  182);  Sahalahti,  Haapaniemi  (ibid  p.  137);  Lammi  (vert. 
Consp.  1.c.  ja S o v e r i  1933,  p.  28);  Asikkala,  Kurhila;  Koski;  Padasjoki,  Kari-niemi;  Hollola, 
Nygård;  Sysmä,  Olkkola;  Kuhmoinen,  Hyrkkälänmäki  (tekijä  kes.  1933);  Luopioinen,  Aitoo, 
Kirkonk. ym. (vert. Consp. ja Suomenmaa l.c. p. 243);
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C e d e r c r e u t z (1931, p. 26) lukee B. pinnatumin niihin vaateliaihin lajeihin, jotka ovat 
etelästä  päin  vaeltaneet  Länsi-  ja  Itä-Uudenmaan lehtoniityille  huomauttaen kuitenkin, 
että sillä — kuten muutamilla muillakin samassa yhteydessä siinä mainituilla lajeilla — 
Etelä-Suomen keski-osissa laaja levinneisyysalueensa erillään hänen tutkimistaan alueista.

Clinopodium vulgaren levinneisyys ei osoita siinä määrässä yhteneväisyyttä visakoivujen 
levinneisyyteen verrattuna kuin  Brachypodiumin, Pulmonarian ja  Corylusen. Pohjoisin sen 
löytöpaikka  on  Sotkamossa  (?)  ja  levinneisyydessä  Satakunnan  ja  Hämeen 
visakoivuseilduissa  on  selvää  eriäväisyyttä:  ensiksi  mainituilta  Clinopodiumista  ei  ole 
löytötietoja  (vaikka  seuduissa  on  sangen  tarkkoja  kasvitieteilijöitä  retkeillyt!),  jälkim
mäisestä jonkin verran, vaikka niukalti. Laji on kylläkin verraten helposti huomaamatta 
jäävä, joskaan ei siinä määrässä kuin sterili Brachypodium.

Hjeltin (1923 p. 189—) luettelossa on useita  Clinopodiumin löytöpaikkakuntien (kylien) 
nimiä, joissa visakoivujakin on tavattu, etenkin Lounais-Suomesta.

Sen esiintyminen harvahkoyksilöisenä muutamissa  visakoivujen  kasvupaikoissa  mm. 
Asikkalan  Viitailassa,  Lammin  kirkonkylän  pohj.puolen  harjuilla,  Kuhmoisten 
Hyrkkälänmäellä, Sipoon Hindsbyssä, Siuntion kirkonkylän pohjoispuolisissa lehdoissa, 
siis rinne-, harju- ja kallionpäällyslehdoissa, on sen visakoivujen seuralaisuuden kannalta 
toteamisen arvoista.

Clinopodium on kaikesta päättäen herkästi häviävä lehtokasvi, huolimatta siitä, että se 
helposti voi siirtyä kulttuurin vaikutuksen alaisille paikoille,  ennen muuta kuivahkoille 
törmille.

Edellä  levinneisyydestä  sanotun  lisäksi  lienee  syytä  huomauttaa,  että  vaikka  lajia 
esiintyy  paikoittain  visakoivujen  seuralaiskasvina,  sitä  mielestäni  ei  ole  erikoisemmin 
selvästi senluontoisena pidettävä. Paljon selvempi tässä kohden on Ribes alpinum niillä 
alueilla, joissa sen levinneisyys yhtenee visakoivujen kanssa.

Clinopodiumista sanottu koskee niinikään + kuivahkoilla lehtomaisilla visakoivujenkin 
kasvupaikoilla  silloin  tällöin  tavattavia  lajeja:  Centaurea  scabiosaa,  C.  phrygiaa,  Orobus  
vernusta ja mm. Campanula persicifoliaakin.

Niiden  levinneisyysalueet  maassamme  niinikään  eroavat  huomattavasti 
visakoivujemme osoittamista.

Sahalahti, Haapaniemi (Suomenmaa l.c. p. 157).  Sa: Imatra;  Ka. Sippola, Liikkala;  Kl: Sortavala, 
Kirjavalahti,  Niemiskoski,  Tuohtiinlahti  ja  Anjala;  Uukuniemi;  Hiitola,  Repomäki;  Ruskeala, 
Laurikainen; Tohmajärvi, Ruukki. Kb: Kitee. (Kol: livina).
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Galium mollugo, Ribes rubrum, Viburnum opulus, Succisa pratensis ja Valeriana officinalis ovat 
enimmälti  tuoreissa harjulehdoissa ja rantalehdoissa,  enempi vähävaltaisia visakoivujen 
seuralaisia.  Niiden  levinneisyys  ja  esiintyminen  ei  kuitenkaan  rajoitu  näiden  koivujen 
esiintymispaikoille.

Ensiksi mainittua lajia tavataan steriilinä myös Uudellamaalla kallionpäällyslehdoissa.
Viburnum merkittävästi esiintyy Hämeen visakoivualueilla monesti kuivilta näyttävillä 

rinteillä  näiden  koivujen  kasvupaikoilla  (sellaista  olen  merkinnyt  todetun  mm. 
Kuhmoisissa,  Lammilla,  Hämeenlinnan  Luhtialassa);  Siuntiossa  sitä  voi  tavata 
kallionpäällyslehdossa jopa visakoivukantovesaryhmien sisään ahtautuneena.

Ribes  rubrum on  vähävaltainen,  muutamin  paikoin  visakoivujen  kanssa  samoissa 
lehtomaisissa kohdissa tai niiden lähistöissä esiintyvä.

Succisan levinneisyys maassamme (vert. H j e l t 1923, p. 432) on merkittävällä tavalla 
paikoittaista. Onko sitä erilaisia kantoja, toiset aiemmin, toiset myöhemmin maahamme 
vaeltaneita, on varsin todennäköistä tarkastettaessa sen suhdetta visakoivuesiintymiin. Se 
kyllä levinneisyydeltään ja esiintymiseltään eroaa visakoivuista, mutta merkittävän sään
nönmukaisesti  seuraa  visakoivuesiintymiä  Hämeessä  ja  Satakunnassa,  kasvaen  joko 
samoissa formaatioissa tai niiden lähistöissä. jopa paikoittaen huomattavan runsaanakin, 
esim.  Lammin  visakoivuesiintymissä;  lajin  esiintymisestä  sikäläisillä  visakoivuja 
kasvavilla vierinkivisoraharjuilla (vert. myös S o v e r i 1933, p. 75).

Succisan samoinkuin Valerianan selvä jokivartisuus ilmenee C e d e r c r e u t z i n (1927, 
1931) selvityksistä. Ensiksi mainittu on ilmeisesti voimakkaasti leviävä ja säilyvä laji, joka 
ei  ole  etelämpänä  sidottu  siinä  määrässä  varsinaisiin  jokivarsilehtoihin  kuin  viimeksi 
mainittu.

Pohjoisempana,  Hämeen  alueella  ne  voidaan  selvemmin  lukea  lehtomaisien  — 
puolilehtojen,  myös  rantavyöhykkeiden  kasvilajeihin  kuuluviksi,  vaikkakin  ne  ovat 
levinneet,  Succisa runsasfrekvenssisestikin  kulttuurin  vaikutuksen  alaisina  olleille 
kasvupaikoille.

Hiitolan  ja  Kaukolan  seuduissa  Succisaa  esiintyi  sangen  runsaasti  visakoivujenkin 
kasvupaikoilla ja niiden lähistöillä, samoin Viipurinlanden rantamien visakoivupaikoissa.l

1 L i n g o n (1914) kasvillisuuskuvauksista päättäen Succisa  luonnehtii tammen lounais-Suomen 
esiintymiä.
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Erikoisesti tähdеnnеttävänä seikkana оn mielestäni mainittava, että vаарukkаа (Rubus  
idаеus)  merkille  раntаvаn  niukasti  esiintyy  visаkоivujеn  kаsvuраikоissа.  Monissa 
visаikоissа  suorastaan  puuttuu.  Niin  pian  kuin  taas  harmaalepän  vаltааmiа  kohtia 
visаkоivujеn еsiintymäраikоissа оn, siellä vаарukkа valtaa alaa.

Syy tähän voinee olla löydettävissä siitä, että tämä nitrоfiili laji еi muutenkaan viihdy 
koivujen vаltааmissа mеtsiköissä. Visаkоivujеn kasvupaikkojen muurаhаisrikkаus voi olla 
myös sеn ohella vaikuttavana: muurahaiset voivat monella eri tavalla (marjoja рilааmallа, 
kirvаyhdyskuntiа kuljettamalla, mahdollisesti myös maaperän mullаskеrrоksеn еlimеllisiä 
aineita muuttamalla) ehkäistä vаарukаn viihtymistä niissä kohdin.

Seuraavassa  esitetään  muutamia  kаsviреitеkuvаuksiа  visakоivujеn  kаsvuраikоistа. 
Niiden johdosta  huоmautеttаkооn,  mikä  edellä  оn  jo  ilmennyt  näiden kasvupaikkojen 
kasviреittееn kuvaamisen suоrittаmismаhdоllisuuksistа. Runsаusаstеikkо, silloin kun sitä 
оn käytetty,  оn tunnettu N o r r l  i  n in.  Nimistö  M е l  a-C а j  а n d е r in kasviоn 
mukainen.

Harjualueilla.

Harjualueella  lähellä  Hauhonselkää,  Hauhon  kirkonkylän  rannassa.  Neljän  aarin 
suuruisella  аluееllа  6  visakoivua,  katajia  ja  petäjiä  sekä  2  Ribes  alpinum pensasta. 
Muistiinpano 23. V1. 1917.

Galium bоrеаlе 7—6 Аёrа flexuosa 2
Vaccinium myrtillus 4—5 Lathyrus pratensis 2
Festuca ovina 4 Orobus vernus 2
Hepatica triloba 4 Trientalis еиrораеа 2
Маjanthemum bifolium 3 Vaccinium vitis idaea 2
Fragaria vesca 2—3 Vicia sepium 2
Pteris aquilina 2 (—3) Solidago virgaurea (ster.) s.t.
Hieracium triviale 2 Pinus silvestris (taimia) s.t. 
Luzula pilosa 2
Harjualuееlla läh. Lammin kkylää. Sоkеritoрan itäр. harjun länsirintееllä. Puita, paitsi 

visa-  ja  nivеräkоivuja,  us.  yksilöitä  lehmusta,  muutamia  kuusia  (lаhоavista  kannoista 
päättäen) kaadettu aiemmin alueelta. Havainto n. 3—4 aarin alueelta 28. VIII. 1933.

Valtavana:
Lonicera хуlosteum Fragaria vesca
Ribes alpinum Galium borealе
Hepatica triloba             »     mollugo (os. ster.)
Calamagrostis arundinacea Orobus vernus
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Vähävaltaisina tai siellä täällä.:
Juniреrus сommunis Асhillеа millеfоlium
Gеrаnium silvаtiсum Сorуlus аvеllаnа (taimia)
Ranunсulus рolуаnthеmos (os.stеr.) Ptеris аquilinа (rint. уl. os.)
Vассinium vitis idаеа Pimрinеllа sаxifrаgа
Viola Riviniаnа Sоlidаgо virgаurеа
Аngеliсa silvеstris (stеr.) Саrеx digitаtа
Pulmonаriа offiсinаlis (laikutt.)      » (? еriсеtоrum) (stеr.)
Сonvаllаriа mаjаlis (stеr.) Polуgоnаtum offiсinаlе
Knаutiа аrvеnsis Viсiа sерium
Maaperän  alussammalina:  Нурnum  Sсhrеbеri,  N.  triquеtrum,  Н.  sрlеndеns  ja Н.  

сuрrеssifоrmе.
Kasvupaikka V е h o n i е m е n h a r j u l l a  K a n g a s a l l a, yhtenäistä VМ.-tууррiа,  

noin  3  aarin  suuruinen.  Siinä  6  petäjää  ja  2  kuusta  (5—9 sm  rinnank.),  7  koivua,  eri 
visautumisastеilla, niistä yksi 15 sm, 3 kрl. 11 sm, 2 kpl. 7 sm rinnank. Мuistiinраno 29. 
VII. 1917:

Vассinium mуrtillus 7 Festuса оvinа 4
»         vitis idаеа 6—7 Саlluna vulgаris 3—4

Linnаеа borеаlis 6 Аеrа flеxuosа 3
Triеntаlis еurораеа 5 Меlamруrum sр. (stеr.) 2—3
Pirolа media 4—5 Luzulа рilоsа 2 
Аrсtostарhуlоs uvа ursi 2

Аlustalla Нурnит раriеtimum, Нурnит sрlеndеns, Diсrаnum sp.

Аluе V i i p u r i n p i t ä j ä n  L a s i s a a r е s s a lähellä Samolan laituria, n. 4 aaria. 
Visakoivuja siellä yksi ryhmä vinoja ja 1 melkein pysty; ympärillä tiheästi kuusia, pеtäjiä ja 
katajia. Maaperä hyvin kivistä. Ruoho- ja varрukasvullisuus 3. V 11. 1917 seuraava:

Vассinium mуrtillus 3—4 Саrех digitаtа 2—3 (stеr.)
Аеrа flехuosа 3—4 Pоlуроdium vulgаrе (kivillä)

Kivillä:  Diсrаnum,  Grimmiа ja  Нурnum-lajеja sеkä  Pаrnеliа  сеntrifugа,  P. сonsреrsа ja  P. 
sахаtilis, stеriilеjä Сlаdоniа ryhmiä ja rupijäkäliä.

Samassa saaressa kuin edellinenkin aluе, kivikkoinеn,еtеlään päin viettävä rinne, jolla 2 
vinotууррistä  visakoivua.  Alueella,  jonka  suuruus  on  n.  4  aaria  ja  sitä  ympäröivässä 
metsässä on yhtä paljon pеtäjiä ja kuusia. VМT. — 3. VII. 1917 muistiinmеrkittу:

Vассinium vitis idаеа 5—7 Gеrаnium silvаtiсum s.t.
Vассinium mуrtillus 4—5 Саlаmаgrоstis ерigеios s.t.
Аеrа flехuosа s.t. Lаthуrus рrаtеnsis s.t.
Pimрinеllа sаxifrаgа s.t. Gеum rivаlе. s.t.
Rumех асеtosа s.t. Fеstuса rubrа s.t.



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       172

Gаlium uliginоsum s.t. Аеgороdium роdаgraria s.t.
Саlluna vulgаris, pari kрl. Сamраnula glоmerаtа s.t.
Меlаmруrum sр. (stеr.) s.t. Luzulа рilоsа s.t.
Соnvаllаriа mаjаlis (stеr.) s.t. Plаtаnthеrа bifоliа s.t.
Knаutiа аrvеnsis s.t. Pоtеntilla tоrmеntilla s.t.
Аlсhеmllla vulgаris соll. s.t.

Аlussammаlееnа раikоin Нурnum triquеtrum. Leppä рääsee alueеlla valtaan.

 Mоrееni- tai s а v е n s е k а i s е l l а mоrееnimaaреrällä:

P a d a s j о k i, kirkonkylän läh. lеhtоmainеn, isоkivinеn itärinnе; luult. hiekan sеk. 
mоrееnia. Puina lehmusta runsaasti, seassa mäntyjä, koivuja (us. visautunеita), jokunen 
haapa,  pihlaja;  реnsaina  muutamia  harmaan  lерän  taimia  ja  katajia,  mutta  verraten 
runsaina — valtavinа Lоnicеrа xуlostеum ja Ribеs аlрinum. Muistiinраnо 18. V 111. 1933 
noin 2—3 aаrin alalta  а l u s k a s v е i s t a:

V а l t а v in а
Vассinium mуrtillus Меlamруrum stivаticum

» vitis idаеа Trifоlium medium
Саlаmаgrоstis аrundinаcеа Аеra flеxuоsа

V ä h е m р i v а l t а is in а — siellä  täällä.:
Pоlуstiсhum filix-mаs Нераtiса trilоbа
Pоlуроdium vulgаrе Fеstucа оvinа
Суstорtеris frаgills  kivillä Нiеrасium umbеllatum (cоll.)
Frаgаriа vеsса     » Сатраnиlа реrsicifоliа (pari yksilöä)

Hаuhоn  Ison  R о  in  е  v  е  d  е  n  Karjusaarеssа.  Muistiinрanо  15.VIII.  1933  еräällä 
laiduntamisеlta vähemmän kärsinееstä kohdasta,  jossa visakоivunuоrеnnоsta runsaasti, 
mm.

Dарhnе mеzеrеum (runs.) Lоnicеrа xуlostеum (runs.)
Рrunus раdus    » Ribеs аlрinum

Vähemmän vаltаisinа mm.:
Frаgаriа vеsса Valеriаnа оfficinаlis
Ptеris аquilinа Luzula рilоsа
Rubus sаxаtilis Нераtiса trilоbа
Rhаmnus frаngulа Vеrоnicа оfficinаlis
Саlаmаgrоstis аrundinаcеа              ym.
Мuistiinрanо  еi  ole  täydellinen,  sillä  laiduntamisеn  vaikutus  оn  ollut  suorastaan 

tuhoisa.  Suuremmat  ja  arvokkaammat  visakоivut  hakattu  alueelta  kannoista  рäättäеn, 
noin 3 vuotta aiemmin.
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Kuhmoisten Äkämäen Korppilan metsä.1 Kivikkoinen SW-rinne, aiemmin jonkin verran 
laidunnetussa hakamaassa. Muistiinpano 4—5 aarin alueelta 17. VIII. 1933.

P u i t a: eri tyyppisiä visakoivuja, pihlajia, mäntyjä 3 kpl., haapoja; p e n s a i t a; katajia 
ja (runs. ympäristössäkin) Lonicera хуlosteum ja Ribes alpinum. Pintakasvillisuudesta v a l t a 
v i n а:

Geranium silvaticum Hepatica trilоbа
Rubus saxatilis Succisa pratensis
Vaccinium myrtillus Melica nutans

» vitis idaea Polystichum filix-mas
Hepalica triloba Angelica silvestris (os. ster.) 
Fragaria vesca

Vähemmän valtaisina — siellä täällä.:
Atra flexuosa Festuca ovina .
Gаlium boreale Pоае sp. рl. (os. ster.)
Orobus vernus Oxalis acetosellа
Рimpinella saxifraga Hieracium umbellatum (соll.)
Меlатруrит silvaticum       »       triviale (cоll.)
Trifolium repens Campanula glomerata
Vicia cracca Veronica officinalis
Calamagrostis arundinacea Valeriana officinalis (ster.)
Lathyrus pratensis Hypericum quadrangulum
Роlypodium vulgare (kivien raossa) Viola Riviniana
Апgeliса silvestris Convallaria majalis
Alue Kuhmoisten Visalan Pirkkalanmäellä, kivikkoinen реltoketvele. SW-rinteeltä n. 2 

aarin alueelta muistiinpano 19. VI II. 1933. Visakoivuja hav.- аluееllа 4,  suorarunkoisia. 
Muita puita: pihlajia ja mäntyjä os. ympäristössä, pensaita: Salix livida 2 kpl., katajia n. 6 
kpl. Pintakasvillisuudessа valtavina:

Convallaria majalis Саlamagrostis arundinacea
Роlуgопаtит officinale Trifolium medium
Меlica nutans Vaccinium myrtillus

Vähemmän runsaina.:
Orobus vernus Vicia сrасса
Geranium silvaticum Achillea millefolium
Rubus saxatilis Аerа flexuosa
Succisa pratensis Galiиm boreale 
Hieracium umbellatum (соll.)
Aluetta lievästi laidunnettu (kesannoimisen yhteydessä).

1 Metsässä on suoritettu kesällä 1934 sangen perinpohjainen visakoivujen hankintahakkaus.
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Alue K u h m о i s t е n H y r k k ä l ä n m ä е l l ä. Pеltоkеtvеlееn luontoinen, 
kivikkоinen, niittymäinеn,  aiеmmin ainakin lievästi  laidunnettu (= еd.)  mоrееni
mäki, itärinnе N. 4—5 aarin alalta muistiinрanо 19. VIII. 1933. Puita: normaaleja ja 
visakоivuja, raita, tuomia ja haapa. Pintakasvillisuudеssa

Valtavina:
Convallaria majalis Agrostis vulgaris
Majanthemum bifolium Melica nutans
Aera flexuosa Rubus saxatilis

Vähempivaltaisina – siellä täällä.:

Calamagrostis arundinaccea Gnaphalium diricum
Меlampyrum silvaticum Trifolium medium
Vaccinium vitis idaea (mättäällä) Campanula patula
Vicia cracca Polygonatum officinale (ster.)
Pimpinella saxifraga Knautia arvensis
Galium verium (ster.) Anthoxanthum odoratum
Hypericum quadrangulum (os. ster.) Veronica officinalis 
Achillea millefolium Hieracium umbellatum (cоll.)
Geranium silvaticum Aegopodium podagraria
Solidago virgaurea Galium boreale 
Stellaria graminea  Vicia sepium (pari yksilöä) 

А s i k k a l a, K a l k k i n е n, S a v i l a h t i. Lievästi (katajaa ja lеррiä роistaеn) 
(1927)  harvеnnеttu  kоivumеtsä  OМ,  n.  25  v.  vanha.  kivikkоinen  rantatöyry, 
kalliореrä рaik.  näkyvissä,  n.  2 ha alue,  osa laidunnеttua.  Muutamia kymmeniä 
visarunkоja normaalien koivujen seassa. Мuistiinрanо рutkilоkasvеista 9--10. VII. 
1933  (ilman  tulvarannan  kasveja).  Ruоhоkasvit  lueteltu  оsaрuittaisеssa 
runsausjärjеstyksеssä (laiduntaminеn!).

Puita ja рensaita 
Betulae spp. Salix nigricans
Alnus incana valtapuina       »    (hybr. mm. phylicifolica  x livida)
Pinus silvestris Rhamnus frangula
Picea excelsa Juniperus communis
Lonicera xylosteum (us. pens.) Ribes nigrum
Salix caprea          » rubrum
   »   livida 

Ruohokasveja
Geranium silvaticum Melica nutans cop.
Convallaria majalis (melk. cop) Vaccinum myrtillus
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         »      polygonatum (muutamia ryhmiä)          »        vitis idaea 
Rubus saxatilis cop. Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigeios Stellaria graminea
Majanthemum bifolium Vicia cracca
Роае spp. (ster.) »      »    sepium
Agrostis vulgaris Pteris aquilina
Rubus idaeus Fragariа vesca
Aegopodium podagraria Melanpyrum pratense
Aspidium spinulosum             »        silvaticum
       » dryopteris Pimpinella saxifraga
Athyrium filix-femina Ranunculus роlyanthemas
Саrех digitata »       aсеr
Luzula pilosa Galium boreule
Sotidago virgaurea Trifolium medium
Crepis           »    repens
Orobus vernus (c.fr.)           »    pratense
Brunellа vulgaris Angelica silvestris
Potentilla tormentillа Rumex acetosa
Veronica chamaedrys u       »   acetosella
Alchimillае sp. рl. Саmрanulа patula
Violа саninа »       »        glomerata
Festuca rubra       »        rotundifolia

»     ovina                   »        persicifolia
Anthoxanthum odoratum Таrахаса sp. рl. (ster.)
Paris quadrifolia Knautia arvensis
Аchillеа millefolium Hieracium pilosellа
Lychnis viscaria (kalliolla) u        »    umbellatum
Cystopteris fragilis и Centaurea scabiosa
Роlystichum filix-mas  » Geum rivale
Biflobium montanum Botrychium lunaria

» angustifolium Succisa pratensis
Equisetum pratense Gnaphalium dioicum

» arvense Lysimachia vulgaris
» silvaticum Lycopodium clavatum

Chrysanthemum leucanthemum Hypericum quadrangulum
Lähimetsässä vaateliaita kasveja: Lyсopus europaeus, Ribes alpinum, Daphne mеzereum, Tilia  

(us. paikoin!).
Аluе  Hauhollа,Руhäjärven  rannalla,  n.  2.5  km  Hovinkartanosta  kaakkoon,  lähellä 

maantietä.  Suuruus noin 4 aaria.  Аlue aidattua hakaa ja  sillä 8  tyvestä ylöspain hyvin 
visautunutta koivua; katajaa 4 pensasta, haapoja 2 kpl. Маареrä moreenia. Havainto 23. 
VI. 1917.

Vaccinium vitis idаеа 6 (—5) Trifolium medium 4(—5)
» myrtillus 6 Galium boreale 4
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Festuca rubra 5 Lathyrus pratensis 4
Geranium silvаtiсum 4 Ranunculus роlуаnthеmоs s.t.
Cаlаmаgrostis аrundinасeа 4 Роа sр. (stеr.) s.t.

»             (laikuttain) Нераtiса trilоbа s.t.
Fеstucа оvinа 3 Gnарhаlium diоicum s.t.
Luzulа рilоsа 3 Veronica сhаmаеdrуs s.t.
Viсiа сrасса 2 Cоnvаllаriа mаjаlis s.t.
Viсiа silvаtiса s.t.           »        роlуgоnаtum 2 kрl. (с.fl.)

Sammalреitеttä  vain  kivillä.  —  Maantien  toisella  puolen  aitaamatоnna  samanlaista 
mоrееnimaata, josta kokonaan puuttuu koivu; рuina: lеррä, kataja ja petäjä.

Alue  Jоhannеksеn  pitäjän  Vaahtolan  Коrkеasааrеssa.  Sеn  kеskustana  8-haarainеn 
visakоivu,  jonka  viisi  haaraa  kuhmuiset  ja  рahkaisеt.  Alue  kivikkоinеn,  lоhkarееt 
raрakivеä.  Ympäristössä  koivuja,  joista  toiset  visautunеita,  tammia  ja  руramidimaisia 
katajia. Аluskasvullisuus verraten homоgееninеn Alueelta 5. V II . 1917 merkitty noin 3—4 
aarin alalta:

Cоnvаllаriа mаjаlis 6—7 Vассinium vitis idаеа 3—4
Меliса nutаns 5—6 Меlаmруrum рrаtеnsе 3—4
Cаlаmаgrоstis аrundinаcеа 5—6 Роа sр. 2—3
Aеrа flеxuоsа 5—6 Frаgаriа vеsса 2
Sоrbus аuсuраriа (taimia) 5—6 Rоsа glаuса 2
Vассinium mуrtillus 4—5 Fеstuса rubrа s.t.
Stеllаriа hоlоstеа 4 Роlуstiсhum filiх mаs (1 ryhmä)
Rubus sаxаtilis 4 » sрinulоsum (lehtiä)
Quеrсus rоbus (taimia) 4 Рirоlа sесundа (pari vartta)
Gаlium vеrum 3—4 Асhillеа millеfоlium (stеr.) s.t.
Viсiа сrаcса 2 Нiеrасium triviаlе s.t.
Stеllаriа grаminеа 2 Sоlidаgо virgаurеа (lehtiä) s.t.  
Lаthуrus рrаtеnsis 2

Kivillä  Нурnum  раrtеtinum,  Dicrаnum,  Grimmiа-  ja  Неdwigiа-реitеttä,  lisäksi  Раrmеliа  
sаxаtilis ja ruрijäkäliä.

Alue Lammilla,  noin 1 1/2 km Oisen  kуlästä, suuruudeltaan noin
3 aaria, kivistä mоrееnia. Sillä oli 11 koivua, joista kahdessa еi visaa, 1 pienehkö kuusi;
4 petäjää (n. 15 sm rinnankоrk.) ja 7 рiеntä katajaa. Havainto 23. V I. 1917:

Vассinium mуrtillus 7 Cоnvаllаriа mаjаlis s.t.
Aеrа flеxuоsа 6 Veronica chаmаеdrуs s.t.
Fеstucа оvinа 5 Lаthуrus рrаtеnsis s.t.
Luzulа рilоsа 4 Gеrаnium silvаtiсum s.t.
Аnеmоnе nemоrоsа 3—4 Viсiа sерium s.t.
Рtеris аquilinа 3 Cоnvаllаriа mаjаlis (stеr.) 2
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Gаlium bоrеаlе 3 Ranunculus аcer 2
Orоbus vеrnus 3— Gnарhаlium silvаtiсum (stеr.) 2

Аlustassa hiukan Нурnum triquetrumiа; kivien pinnalla Роlуtrichum рilifеrum ja Реltigеrа  
sр.. — Läheisyydessä osittain hakattuna pieni Соrуlus-ryhmä, seassa mm. Ribеs аlрinum.

Pеltоkеtvеlе Рälkänееllä, lähellä Ilmоilаn selkää, Hauhon ja Рälkänееn välisen maantien 
lähellä. Kasvullisuusmеrkintä noin 5 aarin suuruiselta alueelta, jolla 6 visаkоivuа, lisäksi 
lеррiä, kаtajia, Ribеs nigrum ja R. rubrum. Maaреrä mоrееnia. Havainto 22. VI. 1917:

Galium bоrеаlе 6—7 Stеllаriа grаminеа 3
Anthoxanthum odoratum 6  Нiеrаcium umbеllаtum 2—3
Trifolium medium 6 Veronica chаmаеdrуs (lаikutt., siinä 8)
Hypericum quadrangulum 5—6  Chrysanthemum lеucаnthеmum 1—3
Chaerophyllum silvestre 3—5 Маjаnthеmum bifоlium 1—3
Festuca ovina 3—5 Ranunculus аcеr 2
Rubus saxatilis 4—5  Роа рrаtеnsis
Epilobium angustifolium 3—4     

 
Lisäksi siellä täällä:
Fеstucа оvinа Саlаmаgrоstis аrundinаcеа 
Меlicа nutаns
Аlustassa  vielä  Нурnum раriеlinum,  Сlаdоniа  rаngifеrinа (рäämuoto  yhdessä  silvаticаn 

kera), seassa vähän Dicrаnum lоngifоliumiа.
Alue edellisestä  noin 1/2  km etelään päin,  n.  3  aarin kokoinen.  Sillä  2  visautunutta, 

(rinnankork.)  n.  15  sm läpimittaista  koivua,  niiden vieressä  2  tervettä;  lisäksi  kuusi  3 
petäjää ja muutamia katаjаpеnsаitа. Мuistiinрano 22. VI. 1917:

Vaccinium myrtillus 7 Stellaria graminea s.t.
Аеrа flexuosa 3—4 Sorbus aucuparia (taimia) s.t.
Pteris aquilina 3—4 Potentillа tormentillа s.t.
Аnеmоnе nemorosa з Veronica officinalis s.t.
Vaccinium vitis idaea 2 Меlampyrum pratense s.t.
Majanthemum bifolium s.t. Viola Riviniana s.t.
Luzula pilosa s.t. Oxalis acetosella (1 kpl. Kivellä)
Rubus saxatilis s.t.
Maassa paikoitellen Нурnum squаrrоsum; kivellä Diсrаnum, Grimmiа ja Сlаdоniа lajeja.
Johanneksen pitäjän Vaahtоlasta n.1/2 km kоillisееn, n. 2 ааrin alue, jolla 3 visаkоivua, 2 

tervettä »aisа»kоivuа,  3  pientä petäjää,  5  kuusta  ja  kаtajia.  Ympäristön metsässä  myös 
рihlаjiа ja Sаlix аuritа-pensaita. Мuistiinрano 5. V II. 1917  seuraava:
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Vaccinium myrtillus 8 Trientalis europaea  s.t.
Aera flexuosa 2—3 Solidago virgaurea  (ster.) s.t.
Anthoxanthum odoratum 2 Pteris aquilina  s.t. 
Polypodium dryopteris 2 (laikuttaisesti)
 Kivillä Cladonia- ja Dicranum- peitettä; maassa ja kivillä Hypnum parietinum ja  
H. splendens.

Edellä  oleviin  kasvillisuuskuvauksiin  tuskin  on  syytä  lisätä  niitä 
laidunnetuilta  visakoivuja  kasvavilta  hakamailta  laadittuja  kuvauksia,  joiden 
luettelojen lajilukumäärä verraten pienilläkin alueilla  on 50—70 vaiheilla.  Edellä 
esitetyissäkin on jo siinä määrin kulttuurin tuomia lajeja, että kulttuurin vaikutusta 
visakoivujen  kasvupaikkojen  pintakasvillisuuteen,  mikä  seikka  useimmissa 
tapauksissa  on  varsin  silmäänpistävän  selvä,  voidaan  pitää  ilman  laajempien 
luettelojen tai niiden yhdistelmien esittämistä selviönä.
Niinikään  edelläesitetyistä  aluskasvillisuusluetteloissa  on,  etenkin  moreeni-
maaperällä  olevia  esiintymiä  koskevissa  kuvauksissa,  monia  ihmisen  suosija-  ja 
seuraajakasveja ja niiden ohella myös sellaisia lajeja, joita voidaan pitää vaateliaina 
lehto- tai puolilehtokasveina.
Mitä tulee varsinaisiin metsämaihin, joissa visakoivuja esiintyy ja niiden maiden 
kuulumiseen johonkin metsätyyppiin, niin voidaan sanoa, että nämä maat yleensä 
ovat verraten viljavia ja ovat paitsi lehtoja myös MT-, VMT-, GMT-, VFT- ja VHT-
tyyppejä.  Reuna-alueillahan  voi  sattua,  että  jokunen  visakoivu  esiintyy 
pintakasvillisuudeltaan  VT  -luontoisessa  metsikössä;  tämä  on  kuitenkin  perin 
harvinaista.

Esiintymisestä  korpimaisiksi  tulkittavissa  lehdoissa  —  puolilehdoissa 
verrattakoon ed. (p. 130 aliviite).

Kasvipeite  on  visakoivujen  siemennöksen  varttumisen  kannalta  sangen 
merkityksellinen.  Hakamaiden  runsaassa  ruohopeitteessä  ja  sammalikkoisessa 
metsämaaperässä  ovat  niiden  siemenien  itämis-  ja  taimien 
varttumismahdollisuudet  verraten  vaikeat.  Visakoivujen  esiintyminen 
kivikkoisella maaperällä tai erikoisen harjukasvillisuuden mailla saanee osaltaan 
selityksensä  niissä  paikoin  vallitsevista  koivuille  edullisista 
siemennösmahdollisuuksista.  Hakamailla  laajalti  esiintyvät  visakoivut  taas  ovat 
monesti vallan selvästi jäännöksiä aiemmasta runsasyksilöisemmästä esiintymästä, 
minkä  uudistumisen  on  ehkäissyt  paitsi  laiduntaminen  myös  osaltaan  taaja 
pintakasvillisuus.

Ilmeisenä voidaan pitää, että visakoivut ovat voineet aikojen kuluessa



T.J.HINTIKKA                                                                     179

siementää  alkuperäisien  esiintymäkohtiensa  ympäristöjä.  Siemeniä  on  tällöin 
joutunut  niiden  alkuperäisistä  kasvupaikoista  poikkeavanlaatuisiin  kohtiin. 
Siemennöksestä  varttuneista  yksilöistä  ovat  toiset  voineet  visautua,  toiset  taasen 
verraten vähän,  toiset  eivät laisinkaan näissä uusissa samoinkuin alkuperäisessä 
kasvupaikoissaankin.  Näin  on  ainakin  selitettävissä  visakoivujen  hajallinen 
esiintyminen  karuhkoillakin  metsätyypeillä.  Olojen  näissä  kohden  säilyessä 
luonnonvaraisina on varsin selvää, että visakoivut eivät jaksa sellaisilla paikoilla 
jatkuvasti  kestää  muiden  metsäpuiden  rinnalla,  vaan  ne  ajan  mittaan  jäävät 
alispuiksi,  kituvat  ja  kuolevat.  Visakoivujen  esiintymistä  karuilla  metsätyypeillä 
voidaan  näin  ollen  pitää  enimmäkseen  verraten  tilapäisenä,  jolloin  ihmisen 
vaikutus on edistänyt niiden säilymistä sellaisissakin kohdissa.

Huomioonotettavana  mahdollisuutena  on  myös  mainittava  että  koivujen 
hybridisoituessa  on  voinut  syntyä  sellaisia  kombinaatioita,  joilla  on  alttius 
visautumiseen,  myös visakoivujen esiintymäalueiden ulkopuolella.  Nimenomaan 
disjunktioiden  esiintyminen  voidaan  osaltaan  selittää  tältä  pohjalta,  so. 
hybrisoitumistuloksena.

Jos  systemaattista  määräilytyötä  varten  olisi  koottu  näytteitä  visa
koivudisjunktioista  enemmälti,  voisi  silloin  jotakin  tässä  suhteessa  selventävää 
ilmetä.  Muutoin  kysymyksen  syventävä  käsittely  vaatii  laajaaineistoista 
soluopillista tutkimusta.

Visakoivujen  levintä  on  nyt  puheena  olleilla  alueilla  mielestäni  selvästi 
käynyt  lehtomaisista  paikoista,  toisaalta  VFT  ja  VHT-metsämaille  (joskus  VT-
llekin),  toisaalta  hakamaille  ja  puolikulttuurimaille,  joista  toisissa  kyllä  on 
mainittujen  metsätyyppien  kasvillisuus-elementtejä  toisissa  tapauksissa 
selvemmin, toisissa taasen vain vaivoin todettavissa.
 Palattakoon  vielä  muutamiin  levinneisyyden  yhteydessä  kosketeltuihin 
kysymyksiin.

Epäämätöntä  on,  että  niissä  seuduissa,  missä  visakoivuja  sisävesistöjen 
rantamilla nykyisin eniten esiintyy, on ollut ja vieläkin on jäännöksinä lehtoja, joten 
visakoivujen  sisävesien  (järvien-  ja  jokien-)  rantaista  esiintymistä  on  pidettävä 
ilmauksena siitä, että niissä seuduissa olleissa tai vielä säilyneissä lehdoissa ne ovat 
jo ennen kaski- ja peltoviljelyksen alkamista voineet esiintyä.

Mutta onko nyt kyseessä vain tämä alkukantaisesta levinneisyydestä
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jоhtunut ilmiö,  vai onko siinä myöhempää kehitystä,  vai onko vielä niin,  että vesien 
rаntaisеlla еsiintymisеllä sinänsä оn vielä jоssakln määrin osuutta visautumistapahtumаn 
kulkuun?

Kysymyksen ratkaisu edellyttää,  että sitä voitaisiin selvittää täysin luonnonvaraisissa 
oloissa  ja  että  tiedot  sisävеsiеmmе  vеdеnpinnаn  vаihtеluista  olisivat  nykyistä 
yksityiskоhtaisеmmаt.

Useat seikat kyllä tukevat tekijän (1922, p. 197—) ja myös Н е i k i n h e i m о n (1933) 
tähdеntämää  mielipidettä,  että  kasvien  välinen  kilpаilu  olisi  tämän  vеsiеnrаntaisuus-
esiintymisen pоhjimmаisеnа syynä, sо. vesien — joko aiempien, nykyistä korkeammalla 
olleiden  ja  sen  jälkeen  hävinneiden  tai  pintаtаsоltаan  muuttunеidеn  —  tai  nykyisiеn 
muotoisina aiemminkin olleiden — rantamilla оllеissa lеhdоissа tai lеhtоmaisissа kohdissa 
visаkоivut  ovat  voineet  säilyä  tässä  kilpailussa  helpommin  kuin  muualla. 
Rinnakkaisilmiöitä sellaisesta esiintymisestä tarjoaa mm. jaloista puulаjеistammе tammi. 
T h е s l е f f In (1895) ja Li n g о n (1914) tutkimuksiеn nojalla voidaan todeta sеn verraten 
selvä mеrеnrantаisuus Viipurinlandеn rantamilla ja Turun sаaristоssa.l

Tammien tapaan viihtyvät visаkоivutkin,  silloin kun niitä meren rantamilla tavataan, 
saaristossa: ulоimmаssа saaristossa niitä еi ole voitu todeta. Olosuhteet siellä eivät liioin 
tarjoa lеhtоmаisiа tai lеhtоkаsvupаikkоjа vastaavia, suotuisia оlоеhtоja muualla kuin ehkä 
kaikista  kauimmin  sulanа  pysyvän  meren  rantamilla  ja  niilläkin  vain  suojatuissa 
paikoissa.

On  syytä  kuitenkin  olla  jonkin  verran  varovainen  tulkittaessa  visаkоivujеn 
vеsiеnrantаistа esiintymistä yksistään kasvien välisestä kilpаilustа jоhtuvaksi.

Visakоivut ovat nimittäin voineet alunperin levitä laajalti vain vеsiеnrаntаisеsti ja ovat 
nykyisin näillä аlkupеräiskаsvupaikоillааn.

Toinenkin näkökohta оn varteenotettava. Toisien visаkоivujеn hankkijаin mielestä оn 
Hämeen  alueilla  visаutumisеn  laadussa  еrоаvаisuuttа  sen  mukaan,  ovatko  visakоivut 
kasvaneet  vesistöjen  rantamilla  tai  lоitоmmalla  niistä.  Rаntаmiltа  tai  niiden  läheltä 
kasvaneista visаkоivuista saatu visаkоivupuu, niin ainakin оn suullisesti esitetty väitteitä, 
оn laadultaan tasaisempaa ja pаrеmpijuоvaista kuin kauempaa rаntаmiltа saatu. Väitteen 
paikkansapitävyyttä еn ole voinut ryhtyä selvittämään

1Ensiksimаinitulla  kаsvualuееllaan  sе  esiintyy  selvästi  toisaalta  pääasiassa  kuusen,  toisaalta 
pääasiassa tеrvalерän välisessä vyöhykkееssä ja lеhtоmаisinе sеurаlаiskаsvеinееn.
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оmаkоhtаisеsti  suorittamalla  siihen  tarvittavia  hakkаuksiа.  Nуkyоlоissа  оn  sellaisia 
kohtia,  missä  näin  rantamilta  mаntеrеisimpin  kohtiin  еdеtеn  voitaisiin  kysymystä 
hаkkаuksillа  jа  runkоаnalyysеillä  selvittää,  verraten  vähän  l©ydеttävissä.  joka 
tapauksessa оn selvää, еttä, jоs väittеessä оn perää, оn pоikkеаvaisuuksiа tässä kohden 
melko runsaаltikin.

Ennen tämän väitteen yksityiskohtaista selvitystä voidaan kuitenkin tämä seikka selittää 
niin,  että  vеsiеnrаntaisissа  kohdissa  оn visаutumisеllе  altis  koivu»kanta»  tai  useampia 
kоivu»kаntоjа» esiintynyt aiemmin runsааlti ja että niiden jälkipоlvissа visаutuminеn jа 
sen  seuraukset  esiintyvät  vоimаkkaampinа.  Tällöin  еi  ole  tarvis  tuon  väitteen 
selittämiseksi еtslä siihen syitä vesien läheisyyden aiheuttamien paikallisten ilmаstоllistеn 
ja  muiden  kаsvutеkijäin  taholta,  joiden  vaikutusta  kuitenkaan  еi  -tule  pitää 
mandollisuuksien ulkopuolella olevana.

Kun vеrrаtааn toisiinsa visakоivujеmmе lеvinnеisyyskuvaа, kasvupaikkаsеikkоja sekä 
sitä,  mitä  näiden  koivujen  systemaattisesta  luonteesta  on  voitu  saada  selville,  on 
mielestäni  varsin  lähellä  оtaksumа,  että  nykyiset  visаutunееt  kоivummе  olisivat 
tulkittavissa  maassamme  аiеmmin  runsaаmmalti  esiintyneen  kоivumuоdоn  tai 
kоivukаnnan tai ehkä useamman kоivumuоdоn jälkipolvien jäännöksiksi.l

Esittämäämmе оtаksumаan katsoen on huоmautеttаvа, että sеn nоjalla selittyvät monеt 
mеikäläisiеn visakоivujеn lеvinnеisyyskuvаssа esiintyvät seikat.

Visаkоivujаhan  еi  esiinny  meillä  оligоtrооfisissa  vеdеnjakajasеuduissа.  Voidaan 
otaksua, että tuota kantaa, jota seuraavassa sanotaan »аlkuvisakоivuiksi» jа jossa jо sen 
vaеltаеssа  tänne  tai  sitten  myöhemmin  on  visаutumistа  esiintynyt,  еi  ole  alunperin 
ollenkaan levinnyt näihin sеutuihin, tai nе eivät voineet niissä saada pysyvää sijaa kasvien 
välisen kilpailun vuoksi.

Nämä  аlkuvisаkоivut  eivät  ole  vaeltaneet  liioin  Pohjois-Suomeen  saakka,  vaan 
pysähtyneet  maamme  еtеläisеmpiin  sеutuihin.  Onko  nyt  niin,  että  lеhtоmаisеt 
kаsvupaikat yksistään ovat määränneet tämän vaelluksen edistymisen?

1 Tähän оtаksumааn osaltaan johtaa myös sе seikka, että visakоivujеn sеurаlаisinа еsiintyvissä 
harvinaisissa  ja  vааtеliаissа  kаsvilаjеissа  оn aiempina jääkauden jälkeisinä  aikoina mааhаrnmе 
lеvinnеitä  lajeja,  jotka  ilmeisesti  ovat  pitkiä  aikoja  olleet  nykyistä  yleisempiä  ja  laajemmalle 
lеvinnеitä (еsim. pähkinäреnsas).
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Merkittävää  tässä  kohden  on,  että  visakoivuja  puuttuu,  paria  epävarmaa 
disjunktioluontoista  esiintymää lukuunottamatta  (O.l.  Pyhäjärven ja  Laihian—Ilmajoen; 
niistä  tuonnempana  vielä!)  laajalti  Länsi-Suomesta:  Visakoivujen  puuttuminen  siltä 
Pohjanlanden  rannikko-alueelta,  joka  ulottuu  Turun  pohjoispuolelta,  selvimmin 
Uudenkaupungin tienoilta, manterelle päin ulottuvana kaarena Kokemäenjoen mutkaan, 
sieltä  Ikaalisiin,  edelleen  (Ilmajoki—Laihian  mahdollista  disjunktiota  lukuunottamatta) 
Virtain  kautta  mahdollisesti  aina  O.l.  Pyhäjärvelle,  on  mielestäni  erikoisesti 
huomioonotettava seikka.1

 Idempänä mm. Pohjois-Savosta ei ole mitään varmoja tietoja visakoivuista; visakoivujen 
levinneisyyden pohjoisraja  sillä  kohden,  ainakin tähänastisien tietojen mukaan,  ulottuu 
Haukiveden pohjoisosiin. Niiden puuttumisen pohjoisempana Savon vesireittien varrelta 
selittäminen johtuvaksi siitä, ettei siellä olisi soveliaita kasvupaikkoja, tai että visakoivut 
—  tai  »alkuvisakoivukannat»  —  sieltä  olisivat  kokonansa  sukupuuttoon  hävinneet,  ei 
tunnu osuvalta. Ettei visakoivuja sinne saakka olisi levin-nyt, tuntuu luontevammalta.

 Länsi-Suomen  osoittama  visakoivujen  puute  selittyy  mielestäni  visa-koivujen 
muutenkin  maassamme  osoittaman  epätasaisen  levinneisyyskuvan  yhteydessä 
tyydyttävästi, kun otaksutaan, että »a l k u v i s a k o i v u t» (so. se koivumuoto tai ne 
koivumuodot,joista nykyinen visakoivukantamme polveutuu)ovat  v a e l t a n e e t  m a a- 
h  a  m  m  e,  tänne  pohjoisrajansa  kohdille  postglasiaaliselia  kaudella,  jolloin 
merenrantaviiva ja  sisävesienkin rantamat  ja  laskusuunnat ovat  olleet  toisenlaiset  kuin 
nykyisin.

Kun  otaksutaan,  että  tämä  on  tapahtunut  litorinatransgression  maksimin  aikoihin, 
osalta  ehkä  sitä  jonkin  verran  myöhempinä  aikoina,  voidaan  verraten 
yksityiskohtaisestikin  selittää  visakoivujen  sekä  nykyistä  levinneisyyskuvaa  että 
esiintymistä.

 Sauramon  (1928, p. 161) julkaisema kartta meren laajuudesta mai-

1 Verraten intensiivisien etsintöjen nojalla on päädytty tähän puuttumista osoittavaan tulokseen. 
Voitiin  nimittäin  otaksua„  että  visakoivuja  esiintyisi  esim.  Merenkurkun  saariston  kohdalla 
Pohjanmaan rantueella. Näissä seuduissa on liikkunut kokenut visakoivun hankkijain lähettämä 
ekspertti  yksistään  visakoivujen  etsintätarkoituksessa  voimatta  todeta  nimenomaan  Vaasan 
edustan saaristoista ja siitä pohjoiseen saarista ja niiden kohdalta mantereelta mitään merkkejä tai 
tietoja visakoivuista
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nitun  transgression  ajalta  on  tässä  suhteessa  erittäin  selventävä  ja  sen  nojalla 
esitettäköön seuraavaa.

 Ahvenanmaasta on silloin ollut osia merenpinnan yläpuolella. Voidaan  otaksua, että 
»alkuvisakoivukantaa»  silloin  on  saapunut  näihin  seutuihin.  Niiden  jonkin  verran 
myöhempi  vaellus  tänne,  samoinkuin  Suomen  etelärannikkoalueille,  on  tietenkin 
mahdollinen.

 Turun—Hankoniemen välinen alue ja siitä pohjoiseen Uudenkaupung in seuduille asti 
on ollut silloinkin, mainitun kartan osoittamalla tavalla,  saaristoa. »Alkuvisakoivut» ovat 
voineet  levitä  näille  Lounais-Suomen  levinneisyysalueilleen.  Sieltä  tai  idempää 
etelärannikolta ne ovat Lohjan-Vihdin-Lopen linjaa, sikäläisistä tosin jonkin verran loitolla 
toisistaan olevista lehtoalueista toiseen leviten vaeltaa Hämeeseen, jonne niiden vaellus 
pohjoisempaa tietä on kuitenkin tuona aikana ollut helpompaa.

 Seuraten  S  a  u  r  a  m  o  n  laatiman  kartan  osoittamia  merenrantaviivoja, 
Uudenkaupungin pohjoispuolella,  on transgression maksimiaikana ranta-viiva kulkenut 
mainitun kaupungin seuduista Kokemäen joen mutkaan, rannikkoalueen ollessa, jotakin 
pikku saarelmaa lukuunottamatta,  meren peitossa.  Tältä  silloin meren peitossa olleelta 
alueelta  ei  tunneta  nykyisin  visakoivuesiintymiä.  Rantamia  on  tuolloin  ollut  vasta 
Kokemäenjoen yläjuoksun varrella, sen nykyistä etelään päin pistävää mutkaa ylempänä. 
Nykyisin  Loimaan  seudussa  tavatut  esiintymät  ovat  silloista  rantuetta,  tai  on 
visakoivukanta voinut sinne myöhemmin vaeltaa mm. Loimijoen juoksun vastasuuntaan. 
Nykyisiin ainakin Tyrvään, Karkun ja Suoniemen esiintymien alkukohtiin alkuvisakoivuja 
on  silloin  suistoalueille  (myös  Kokemäellä)  voinut  saapua  ja  sieltä  vaeltaa  paitsi 
muodostuneille  silloisen  laajahkon suuosassa  merenlahdelman muodostaman vesireitin 
rantamia  pitkin  Keski-Hämeeseen.  Tampereen seuduista  ja  sen  läntisissä  lähiseuduissa 
nykyisin todettu visakoivujen niukkuus tai paikoittainen puuttuminen johtuu (vert. ed. p. 
116)  ilmeisesti  kulttuurin  tuhoavasta  vaikutuksesta.  Kokemäenjoen  varren 
visakoivuesiintymistä  vaellusta on voinut  verraten helposti  tapahtua Hämeenkyröön ja 
Ikaalisiin vesireittien rantaisesti, niinikään Keski- ja Etelä-Hämeeseen, jonkin verran myös 
Kokemäenjoen  vesistön  pohjoisien  reittien  varsille.  Etelä-Hämeeseen  ovat  voineet 
vaellusteinä olla paitsi Lohjan—Vihdin —Lopen linja, myös Uudenmaan jokilaaksot (vert. 
ed. p. 112). Mahdollista on, että Hämeenkyrön—Ikaalisten seudut ovat silloin voineet olla 
merenrannan läheisiä.

Visakoivujen  puuttuminen  Etelä-  ja  Keski-Pohjanmaan  ranta-alueilta  on  helposti 
selitettävissä nyt esitetyn käsityskannan valossa: nämä seu-
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dut ovat silloin, kun »alkuvisakoivukanta» tai -»kannat» maahamme saapuivat, meren 
peitossa ja näiden seutujen kohottua merestä sinne ei ole visautuvia koivukantoja enää 
levinnyt.

 Mahdollisen Ilmajoen—Laihian disjunktion ei tarvitse merkitä alkuvisakoivuvaellusta 
Hämeenkyröstä tai Kokemäenjoen vesistön pohjoisien reittien varsilta tänne asti, vaan se 
voi olla alkuisin jo tuolta ajalta — tai ehkä jonkin verran myöhemmältä siten, että vaellusta 
on  vielä  Kokemäenjoen  suuta  pohjoisemma  merenrantaisesti  tapahtunut  ja  tämä 
disjunktio  on  siten  saanut  alkunsa.  Näillä  seuduilla,  Ilmajoen—Laihian  kohdilla, 
Sauramon kartassa on pohjoiseen päin pistävä niemeke.

O.l.  Pyhäjärven  seudun niinikään  epävarmaa disjunktiota  taasen  voidaan  pitää  joko 
meren  rantamalta  päin  tai  sitten  sisävesistön,  s.o.  silloisen  Suur-Päijänteen  laskiessa 
mereen Kalajokilaakson kohdalla, rantamille syntyneenä.

 Visakoivujen seurassa esiintyvän pähkinäpensaaan subfossiililöytöjä ( L i n k o 1 a 1920; 
Sauramo l.c. kartta p. 191) on Keski-Pohjanmaalta asti. Tähän katsoen voidaan otaksua, 
että  alkuvisakoivudisjunktioita  on  voinut,  samoinkuin  aikoinaan  pähkinäpensaankin 
erillisiä  esiintymiä,  olla  etelä-  ja  Keski-Pohjanmaan  silloisilla  rantueilla  asti,  tosin 
niukanlaisesti.  Niitä  on  voinut  tuhota  joko  soistuminen  tai  sitten  merenrantaviivan 
siirtyessä  verraten  nopeasti  ne  eivät  ole  voineet,  sopivien  kasvupaikkojen  puuttuessa, 
esiintyä  rantueellisesti  ja  kestää  kasvien  välisessä  kilpailussa.  Vielä  on  osaltaan 
kulttuurikin  voinut  alkuvisakoivuja  hävittää,  jos  niiden  esiintymiä  on  tänne 
pohjoisemmaksi jokunen voinut muodostua.

 On otettava  myös  huomioon,  että  G  u  n  n  a  r  s  s  o  n  (l.c.  p.  62)  ulottaa   Betula  
concinnansa   levinneisyyden  —  enemmän  tai  vähemmän  hybridisoituneena  —  Etelä-
Norrlantiin.

 Mitä  tulee  »alkuvisakoivujen»  silloisiin  leviämismahdollisuuksiin  idemmä, 
Suomenlahden  rantamille,  niin  Viron  nykyiset  visakoivuesiintymät  sikäli  kuin  niistä 
ilmoitettu löytöpaikkaseutu osoittautuu paikkansa pitäväksi,  selittyvät nyt esillä olevan 
näkökohdan  valossa.  Nämä  seudut  ovat  Sauramon  kartan  mukaan  silloin  olleet 
merenrantaseutuja.  Sisemmä  Viroon  niitä  ehkä  on  voinut  vaeltaa,  mutta  vesistöjen 
rantueita niillä on niukalti silloinkin ollut käytettävänä, ja kulttuuri on voinut niukahkoa 
kantaa tuhota.

Merenrantaviiva litorinatransgression maksiminkaan aikana ei ole välillä Hankoniemi-
Loviisa  ollut  suurin  piirtein  nykyisestä  kovinkaan  etäällä.  Visakoivuesiintymät 
etelärannikon tässä osassa eivät ole kaukana
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rantamilta ja, kuten mainittiin, ulommasta saaristosta ne yleensä puuttuvat. Nykyinen 
jokilaaksottainen esiintyminen näissä seuduissa voi siten saada selityksensä, että silloisia 
merenrantueita  pitkin  ovat  »alkuvisakoivut»  levinneet  nykyisien  visakoivujen 
esiintymäseutuihin. Osaltaan ne ovat myös voineet esiintyä laaksokohdissa silloin olleiden 
järvien (ja suvantojenkin) rantamia pitkin.

 Erittäin selventävä on tässä kohden H y y p ä n (1935, vert. kartta p. 36)  esitys rannan 
siirtymisestä  ja  kivikautisesta  asutuksesta  Helsingin  seudussa.  Kun tässä  seudussa  on 
rannempana,  lähinnä  Helsinkiä  vain  pari  mitätöntä,  nykyisin  tuhottua 
visakoivuesiintymää,  toinen  Pasilassa  (lähellä  aiempaa  sammalharvinaisuuksien 
löytöpaikkaa!) toinen, nyttemmin kokonaan hävinnyt, Eläintarhassa, molemmat verraten 
ylävällä kohdalla, on Hy y p ä n (l.c. p. 36) kartassa Pasilan seudussa näillä kohtaa pieni 
saari. Eläintarhan esiintymän voi otaksua myöhempi syntyiseksi leviämäksi. Selvimpänä 
on  nykyisien  visakoivujen  hajallinen,  osittain  ryhmittäinen  esiintyminen  korkeimman 
litorinarannan  kohtia  noudattaen  Korson,  Rekolan,  Storskogenin,  Vantaan  alueilla:  ne 
esiintyvät  silsen  litorinatransgression  rantaviivalla.  Myös  pohjoisempana  Vantaanjoen 
laakson esiintymät voinevat sopeutua silloisen merenlahden tai nykyistä korkeammalla 
olevien  rantaviivojen  kohdilla.  Ne  esiintymät,  joita  on  Leppävaaran  seudussa, 
Håkansbölen—Nissbackan alueilla (Malmin seuduista koilliseen),  ovat silloisien saarien 
kohdissa. Muutamat Tikkurilan seudut, joissa on visakoivukantaa ainakin muistuttavaa 
koivukantaa, on silloisen rantaviivan kohdalla. Kun nyt niillä alueilla, jotka H y y p ä n 
kartan  mukaan  ovat  transgression  aikana  olleet  merenpeittäminä,  ei  ole  nykyisin 
visakoivuesiintymiä  tai  minkäänlaista  merkkiä  niistä,  huolimatta  siitä,  että  niissä  on 
metsäseutujakin,  on  tämän  kartan  nojalla  sanottava,  että  sen  nojalla  on  voitu  esittää 
pienialueistenkin  selvitys  siitä,  että  visakoivujen  nykyiset  esiintymät  noudattavat 
litorinatransgression aikaisia rantoja.

Pienimittaisesti,  so.  seuduttaisesti  esim.  Etelä-Hämeen  ja  Päijänteen  alueilta  on 
suorastaan mahdotonta saada vakuuttavaa seikkaa esille siitä, että visakoivuja esiintyisi 
niissä  seuduissa  vain  erikoisella  korkeudella,  sillä  vertikaalinen  leviäminen,  puiden 
välinen  kilpailu,  kulttuurin  vaikutus  ym.  seikat  ovat  vaikuttaneet  siellä  visakoivujen 
esiintymiseen.

1 Länsi-Uudellamaalla Espoosta esitetyt selvitykset näistä rajakohdista sattuvat seutuun, jossa 
visakoivut,  ilmeisesti  kulttuurin  taajan  asutuksen  tuhoamina,  ovat  paria  vähäistä  esiintymää 
lukuunottamatta,  lopussa, joten niiden nojalla on vaikeata mitään varmaa sanoa.
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Levinneisyystiedoissa  edellä  todettiin,  että  rannikkoalueilla  Loviisasta  itäänpäin 
nykyisin ei juuri tavata visakoivuja muuta kuin jokunen Kyminlinnan tienoilla.  Sauramon 
yleispiirteisen kartan mukaan on silloin Kymijoen suussa merenranta pistänyt syvemmälle 
sisämaahan kuin siitä länteen ja itään päin olevissa seuduissa; jokunen saareke on silloisen 
Kymin  suun kohdan edustalle  merkitty.  Visakoivujen  puute  (yhtä  vähäistä  esiintymää 
lukuun ottamatta!) selittyy tämän alueen kohdalta selvemmin, samalla tapaa kuin (alueen 
ollessa  laajemman!)  silloisen  Kokemäenjoen  suun  edustan  seudusta  ja  Helsingin 
lähiympäristöistä: ne ovat olleet tuona aikana meren peitossa.

Nykyisen  Kymijoen  alajuoksun  kohtaa  pitkin  vaellusta  ei  ole  todettavissa: 
visakoivuesiintymiä ei ole tavattu sen varrella muuta kuin yläjuoksun (Kalkkisen) varrella 
ja  Heinolasta  itään  ulomman  Salpausselän  pohjoispuolelta.  Laskuväylän 
myöhäissyntyisyys, varsinaisen Kymin laaksorantojen ahtaus ja karurantaisuus on tämän 
ilmiön  selityksenä  otettava  varteen.  Litorinatransgression  aikana  vaellusta  sisämaahan 
päin näin ollen tällä kohtaa tuskin on ollut.

Voidaan olettaa  »alkuvisakoivuja»  olleen silloisien  Keski-  ja  Etelä-Hämeen vesistöjen 
rantamilla vahvana kantana, ja täällä on niiden leviä-mistä tapahtunut itäänpäin ainakin 
Päijänteen  rantamille.  Mainittujen  vesistöjen  välillähän  esiintyy,  kuten  visakoivujen 
levinneisyyttä  selostettaessa  huomautettiin,  useita,  nykyisin  tosin  metsätaipaleiden 
katkomia visakoivujuotteja lännempää Päijänteen esiintymiin päin.

On otaksuttavissa, että »alkuvisakoivujen» vaellus Päijänteen ja Vesi-järven rantamille 
on tapahtunut joko sitten lännestä, Hämeen vesistöjen rantamilta, tai etelästä, Uudenmaan 
nykyisiä  jokivarsiesiintymiä  edeltäneistä,  verraten  myöhäiseen.  Leviäminen  Päijänteen 
rantamilla  on  pysähtynyt  pohjoisinna  Kuhmoisiin  ja  Luhankaan,  ainakin  tähänastisien 
visakoivujen  levinneisyyttä  koskevien  tietojen  mukaan.  Pohjoisempaa  Päijänteen 
vesistöjen rantamilta ei nykyisin tunneta visakoivuesiintymiä. Visakoivut eivät täällä ole, 
syystä tai toisesta, levinneet niin kauas pohjoiseen kuin Kokemäenjoen vesistön pohjoisien 
reittien varsilla. Välimatka O.l. Pyhäjärvelle, jossa esiintynyttä disjunktiota voitaisiin pitää 
Päijänteen  pohjoisen  lasku-uoman  seuduissa  olevaksi,  on  niin  pitkä,  väliltä  puuttuu 
levintää  osoittavia  merkkejä.  Otaksuma,  jonka  mukaan  Etelä-  ja  Keski-Pohjanmaan 
visakoivudisjunktion  muodostama  koivukanta  olisi  alkuisin  osapuilleen 
litorinatransgression aikaisista rantueellisista esiintymistä, erillään Satakunnan ja Hämeen 
visakoivualueista



T.J.HINTIKKA                                                                     187

syntyneitä,  on todennäköisempi  kuin otaksuma sisävesirantaisesta  leviämisestä  sinne 
asti.

Mahdollista on, että tämä kanta mm. Jämsän seuduista on jäljettömiin kadonnut ja että 
pohjoisempana,  kun  Muinais-Päijänne  muutti  laskusuuntaansa  —   Ramsayn  mukaan 
(vert. Sauramo l.c. p. 167) se on tapahtunut litorinameren transgression maksimin aikana 
—,  ei  visakoivujen  levinnälle  ollut  edellytyksiä,  aiemmin  laajempana  olleen  vesireitin 
suppeutuessa  ja  mahdollisesti  silloisien  lehtomaisien  visakoivujen  kasvupaikkojen 
muuttaessa luonnettaan. Mahdollistahan on, että luonnonvaraisissa oloissa tapahtuneessa 
kilpailussa  aiemmat  esiintymät  eivät  ole  voineet  kestää  sikäläisissä  verraten  karuissa 
seuduissa eikä sopivia lehtomaisia kasvupaikkoja säilynyt rantaviivojenkin muuttuessa, 
joten leviäminen pohjoisemma on ehkäistynyt tai esiintymien säilyminen pohjoisempana 
on ollut tukalaa.

Samoin  voidaan  otaksua,  että  ylemmä,  Puulaveden  vesistöjen  rantamille 
»alkuvisakoivut» eivät ole ehtineet ennen kuusen toista vaellusta, ilmaston kylmenemistä 
ja  niistä  juontuvaa  kasvupaikkamahdollisuuksien  huonontumista.  Vähäiset  esiintymät 
ovat voineet tuhoutua, mikä mahdollisuus on Muinais-Päijänteenkin pohjoisempien osien 
esiintymistä mainittu.

Joka  tapauksessa  visakoivuja  esiintyy  vielä  nytkin  Sysmän  reitin  varsilla,  ja  mitään 
vaikeutta  ei  ole  »alkuvisakoivukannalla»  ollut  vaeltaa  Muinais-Päijänteen  aiempaa 
Mäntyharjun—Jaalan  laskureittiä  rantamia  myöten  ja  siellä  päästä  Muinais-Saimaan 
vesistöalueille. Vähää ennen litorinatransgression maksimiahan on silloinen Suur-Saimaa 
avannut uomansa Kuolimojärvestä Mäntyharjun reittiin ja siellä yhtynyt nykyiseen — ja 
silloiseen — Kymijoen yläjuoksuun (S a u r a m o  l.c. p. 168). Näiden vesireittien rantamia 
pitkin on »alkuvisakoivuilla» ollut mahdollista levitä ainakin Suur-Saimaan länsiosiin ja 
sieltä  siirtyä  myöskin  itä-ja  kaakkoisosiin,  saaden  jalansijaa  siellä  täällä  vesistöjen 
rantamilla.  Suur-Saimaan vesistöalueen itä-  ja kaakkoisosiin on visakoivujen leviämistä 
voinut tapahtua toiseltakin päin.

Kun  vielä  seurataan  litorinatransgression  maksimin  aikaista  merenrantaviivaa 
Suomenlahden itäosissa ja siitä Laatokan puolelle, niin Viipurin lahden kohdalla isobaasit 
ovat verraten alhaalla nykyisestä merenpinnasta lukien ja sitä lähellä. Sikäläiset nykyiset 
visakoivuesiintymät  voinevat  näin  ollen  juontaa  alkunsa  jo  tuona  aikana  vaeltaneista 
alkuvisakoivuista.
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Voidaan  otaksua,  että  Viipurin—Kymin  väliselle  manterelliselle  osalle 
»alkuvisakoivukantaa» ei ole päässyt sanottavasti leviämään; erillinen Sippolan esiintymä 
(vert.  p.  114)  voinee  olla  vanhaa  kantaa.  Visakoivujen   puuttuminen tältä  osalta,  sekä 
manteren puolelta että rannikolta, asettaa kyseeseen, ovatko Viipurin lahden ja Laatokan 
seudun sekä  niiden väliset  visakoivuesiintymät  enää  otaksumamme mukaista  lounais-
läntistä  kantaa,  vai  olisiko näihin seutuihin tapahtunut vaellusta muualta,  kaakosta  tai 
idästä päin.

 Onhan  idempänä,  Karjalassa  ja  Venäjällä  visakoivuesiintymiä,  jotka   voivat  olla 
jäännöksiä  aiemmin  laajemmalle  levinneistä  »alkuvisakoivuista»,  joita  on  voinut  levitä 
Laatokan seutuihin ja  lännemmä, ja  tämä levintä on voinut  tapahtua litorina-aikaisista 
merenpinnan siirtymisistä  kokonaan riippumattakin.

 Kysymys  siitä,  onko  laatokkalaiset  visakoivuesiintymät  tulkittavissa 
litorinatransgression  koivukannan  siellä  esiintymisen  merkeiksi,  maksimin  aikaisen  tai 
muulloin tapahtuneen levinnän tuloksiksi, on jätettävä avoimeksi. Lännestä päin on kyllä, 
katsoen  Laatokan  silloiseen   lasku-uoman  laatuun,  ensiksi  mainittuna  aikana 
»alkuvisakoivujen» ollut mahdollista vesienrantaisesti  levitä ainakin Vuoksen pohjoisen 
suuhaaran  rantamilla,  Käkisalmeen  asti  ja  niistä  sivulle  olevien  esiintymien  paikoille. 
Litorinarantapinnat ovat Laatokan rantamilla verraten alhaalla, kun taas edellä (vert. p. 
124)  mainittu  visakoivujen  nykyisen  runsaahkon  esiintymisen  alue  on  loitompana 
Laatokan rantamalta. Edellyttäen, että isobaasit tällä kohdalla ovat täysin selvitetyt, tämä 
seikka osoittaisi sitä, että sikäläinen visakoivukanta on eri aikaista kuin läntis-lounainen ja 
myös mahdollisuutta, että visakoivukantaan, joka esiintyy maamme itäosissa, on toiselta 
taholta maahamme vaeltanut kuin lännestä ja lounaasta.1

 Kasvipaleontologiset, subfossiili-tutkimuksien tulokset ovat siinä suh -

1   Toht.   V.  Räsäsen  tiedonannon mukaan ainakin  Kurkijoella  visakoivuja  esiintyy  Laatokan 
rantaan asti, joten niiden runsaampi esiintyminen etäämpänä rannasta voi myös johtua siitä, että 
niitä  on  rantaseuduissa  aiemmin runsaammalti  hakattu,  sisempänä  maassa  olevissa  seuduissa 
taasen joutuneet säästymään.

 Mahdollista on, että kysymystä itäisien visakoivuesiintymien alkuperästä voisivat  varmentaa 
levinneisyystiedot Inkerinmaan, Karjalan ja Venäjän visakoivuista. Sellaisia ei ole käytettävissä ja 
voinee  olla,  että  selvitys  niin  laajoilta  alueilta  on  vaikeata  saada  yksityiskohtaiseksi.  Myös 
sikäläisien  visakoivujen  puulaadun  (vert.  Heikinheimo  1933,  p.  41),  systemaattisen  luonteen, 
sikäläisien  kasvupaikkojen  ja  niissä  mahdollisesti  esiintyvien  muiden  kuin  edellä  mainittujen 
seuralaislajien esiintyminen ym voisivat ehkä selvittää sitä. 



T.J.HINTIKKA                                                                     189

teessa yhteneviä, että tuona litorinatransgression maksimin aikana  maamme ilmasto on 
ollut nykyistä lämpimämpi ja että sen jälkeen ilmasto on kylmentynyt (R a m s a y 1920; 
Sauramo 1928). Silloin on levinnyt maahamme, ainakin Hämeen alueille, useita vaateliaita 
kasvilajeja (vert. Cajander 1914, 1916, 1921; Cedercreutz 1931) ja lehtoja on niinä aikoina, 
litorina-ajan  keskivaiheilla  ja  loppuaikoina,  postglasiaalisella  lämpökaudella  ollut 
maamme etelä-  ja  keskiosissa  paljon  enemmälti  kuin  nykyisin,  jolloin  ne  ovat  saaneet 
väistyä paitsi kuusen vallatessa niiltä alaa, myös kulttuurin tieltä.1

 Käsitykseni visakoivujen nykyisin tunnetusta levinneisyydestä maassamme siis on, että 
se  ynnä  visakoivujen  kasvupaikkasuhteet  voidaan  selittää  luontevasti  ja  tyydyttävästi 
o t a k s u m a l l a  v i s a k o i v u jen  »alkukannan» levinneen maahamme, laatokkalaista 
esiintymää  ja  osaksi  ehkä  Saimaan  rantamien  ja  muutamia  muita  disjunktioita 
lukuunottamatta,  litorinatransgression maksimin aikoina,  paikoin, varsinkin muutamiin 
sisämaan seutuihin, jonkin verran sitä myöhemmin.

 Tätä selitysperustaa voitaneen soveltaa,  S a u r a m o n (l.c. p. 161) kartassa esitetyn 
nojalla,  myös  muihin  pohjoiseurooppalaisiin,  visakoivujen  levinneisyysalueen 
pohjoisrajoilla  oleviin,  ainakin  Värmlannissa  ja  etelä-Taalaissa  oleviin  Ruotsin 
visakoivuesiintymiin,  joiden paikoista  kylläkään  ei  ole  yksityiskohtaisia  tietoja.  Ensiksi 
mainittuun  maakuntaan,  Vennernin  pohjoispuolelle,  ovat  alkuvisakoivut  voineet  levitä 
tuolla  lämpökaudella  suoraan  etelästä;  Vennern  ei  ole  silloin  ollut  niin  korkealla 
merenpinnasta  kuin  nykyisin.  Taalainmaan  etelärajoille  saakka  taas  on  pistänyt  idästä 
laaja litorinameren lahti, jonka rantamilta »alkuvisakoivujen» on ollut mahdollista levitä 
sikäläisien vesistöjen rantamilla.

 Suomen  oloista  on  vielä  syytä  huomauttaa,  että  visakoivujen  leviä-mistä  on 
paikoittaisesti  voinut  tapahtua  muuhunkin  suuntaan  kuin  mitä  edellä  pääpiirteisesti 
esitettiin. Niin on voinut tapahtua esim. lounais- eteläisellä visakoivualueella, mistä C e - 
d e r c r e u t z (1931, p. 25 ym.) on tähdentänyt lehtokasvien levinneisyydestä, että niitä on 
Etelä-Hämeestä ja lännestä (Turun kasvimaakunaasta), voinut verraten myöhäänkin

1 Kun  kuusi  on  saapunut  toistamiseen  litorinatransgression  jälkeen  maahamme,  on  se 
luonnonvaraisissa oloissa, metsissä merkinnyt verraten ankaraa kilpailua monista kasvupaikoista. 
Kiinteän asutuksen alkamiseen ei ole silloin kuitenkaan pitkiä kausia enää kulunut,



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       190

 levitä  hänen  tutkimiinsa  Uudenmaan  itäosiin  asti.  Visakoivuista  voidaan  otaksua 
samaa,  so.  että  niiden alkukannan tai  myös  myöhemmänkin  leviämistä  on tapahtunut 
näissä  seuduissa  sivulle  edellä  mainituista  vaellusreiteistä.  Päättäen  visakoivujen 
esiintymisestä tällä alueella — tähdennettäköön tässä nimenomaan sitä edellä (H y y p ä n 
kartan  mukaan)  Helsingin  ympäristön  visakoivuesiintymistä  sanottua  — on  kuitenkin 
sellainen  leviäminen  ollut  verraten  vähämittaista.  Visakoivuesiintymät  suurin  piirtein 
markeeraavat, tosin ei ehdottomasti merenpinnan korkeutta metreissä ilmaisten, aiempia 
meren  tai  järvien  rajoja,  mutta  ovat  paikoittain  hävinneet  kokonaan  sukupuuttoon. 
Paikallista  leviämistä  kasvupaikoista  lähiympäristöön  on  tietenkin  voinut  tapahtua 
sellaiseen tulokseen johtaen,  että  visakoivukantaa  on  siirtynyt  alkuperäiskasvupaikasta 
luontosuhteiltaan  toisenluontoisille  kasvupaikoille.  Nämä  ovat  olleet  joko  karumpia 
metsämaita  tai  kulttuurin  vaikutuksen  alaisina  olleita.  Sellaista  voi  monesta 
visakoivuesiintymästä  päätellä  tapahtuneen.  Tämän  paikallisen  leviämisen  ja 
litorinakautisien  rantaviivojen  siirtymisen,  joka  edisti  visakoivujen  leviämistä  vedestä 
vapautuneille alueille, so.  alemma aiempien rantaviivojen kohdilta,  huomioon ottaen ei 
voida kiinteästi  edellyttää,  että visakoivut esiintyisivät  yksinomattaisesti  litorina-rajojen 
rantaviivoilla  ja  niiden  yläpuolisilla  alueilla.  Visakoivujen  siemennöskyky  on,  ainakin 
nykyisin, siksi voimakasta, tuskin eroavaa normaaleissa koivuissa tavattavasta, että, kun 
on  soveliaita  kasvupaikkoja  ollut  tarjolla,  esiintymiä  on  verraten  helposti  voinut 
muodostua  alkuperäisesiintymien  lähistöihin  mainittujen  rajojen  sekä  yläpuolelle  että 
erittäinkin  niiden  alapuolelle.  Tähän  seikkaan  katsoen  on  huomautettava,  että 
visakoivukannan vaellusta on voinut jossakin määrässä tapahtua myös myöhempinäkin 
aikoina ja että mahdollisuus, että ristisiitoksen tietä syntyisi visautuvia tai visautumiselle 
alttiita hybridikombinaatioita, on myös olemassa)1

1   Mitä  nimittäin  tulee   erillisiin  ja  vähäyksilöisiin  visakoivuesiintymiin  mm.  järvi-alueella 
Mikkelin—Mäntyharjun  seuduista  Laatokan  länsi-  ja  luoteispuolisiin  saakka,  niinikään  ehkä 
erinäisiin  muihin  erillisiin  esiintymiin,  niin  ne  voivat  olla  jäännöksiä  maassamme  aiemmin 
laajemmaltikin esiintyneistä koivu»kannoista» tai ne myös voivat olla myöhäissyntyisiä mm. siten, 
että hybridisoituneissa koivu»kannoissamme» on voinut risteytymisen johdosta syntyä  visautuvia 
»kantoja».

 Viitattakoon  myös  rinnakkaisilmiöön,  siihen  kasvimaantieteen  kannalta  toistaiseksi  vähän 
pohdittuun  seikkaan,  miten,  lajisystemaattisien  tulkintojen  mukaan,  erinäisinä  Salix-lajien 
hybrideinä  pidettyjä  muotoja  on  tavattu  disjunktioina  verraten  kaukana  molempien  —  tai 
useampien — vanhemmiksi ilmoitettujen lajien levinneisyysalueilta.
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Kun edellä  (p.  176)  otaksuttiin  laatokkalaisten  visakoivuesiintymien  olevan alkujaan 
toisaalta  kuin  lounaasta  (tai  lännestä)  tapahtuneen vaelluksen muodostamia,  joten  siis 
»alkuvisakoivukanta»  olisi  eri  tahoilta  maahamme  levinnyt,  niin  sellainen  otaksuma 
vaellussuunnista  ei  ole  mitään  uutta  maahamme  siirtyneistä  kasvilajeista  esitettyjen 
vaellusteorioiden kannalta.

VI. Visakoivujen anatomiasta.

 Aikaisemmin  (1922)  olen  suppeasti  kuvannut  visakoivuissamme  siihen   mennessä, 
huomaamiani muutoksia.

 Heikinheimo   (1933)  on,  K  u  jalan  suorittamien  anatoomisien  selvityksien  nojalla, 
esittänyt tässä suhteessa myös havaintoja. V a i l i o n i s (1935) on pyrkinyt selvittämään 
visautumista,  mutta  hänen  esityksessään  on,  kuten  edellä  huomautettiin,  sekoitettu 
toisiinsa ruskotäplä- ja visajuovat. Näin muodoin on V a i l i o n i s en esittämä kuvaus 
tältäkin osalta vähintään sekava.

 Venäläisten tutkijain esityksiä — so. V a n i n in, B e d u n k o v i t s h in  ja B o r i s o v 
in yleensä puiden niverämuodostumista sekä S o k o l o v in nimenomaan »karjalaisen 
koivun»  »fysikaalisista  ja  kemiallisista  ominaisuuksista»  laatimia  käsikirjoituksia  (vrt. 
Vanin 1933, p. 134) — en ole huomannut julkaistun.

Aineistoni on ollut peräisin eri seuduista Sääksmäeltä (Saarioisista), Asikkalasta (Savilahdesta), 
Hauholta  (Vitsiälästä  ja  Karjusaaresta),  Kuhmoisista  (Hyrkkälänmäeltä),  Lammilta  (Untolasta), 
Siuntiosta  (Kirkonkylästä),  Hämeenlinnasta  (Luhtialan  mäeltä),  Kangasalalta  (Vehoniemestä)  ja 
Karkusta (Kiuralasta).

Kantovesoista  Hauholta  (Karjusaaresta),  Lammilta  (kirkonkylän pohjoispuolisilta  harjuilta)  ja 
Hämeenlinnasta  (Luhtialasta).  Siemenvesoista  H.l.  Koskelta  (Pääjärven  luota)  ja  Siuntiosta  (eri 
paikoista).

Kantovesa-aineistoa  on  varsin  helposti  saatavissa,  mutta  visautuvat  kohdat  niissä  esiintyvät 
jonkin verran epätasaisesti. Siementaimet ja -vesat ovat yleensä olleet harvinaisia visakoivualueilla. 
Niitä tuhoaa laiduntaminen ja suojatuilla taas kasvupaikoilla yleensä runsas aluskasvillisuus.

Leikkaukset  olen  suorittanut  joko  käsivaraisesti  tai  L  e  i  t  z  in  käsimikrotoomilla.
Valmistin  aluksi  myös  sarjoja  tavanmukaisesti  parafiinimenetelmällä,  suorittamalla
mikrotoomileikkauksia  sellaisesta  aineistosta  ja  sulkemalla  niitä  kanadapalsamiin.
Ennen  pitkää  huomasin,  että  sellaisiin  leikkauksiin,  vaikka  niitä  valmistettaessa  siirrot
alkoholista  toiseen  suoritettiin  mahdollisimman  varovasti  muodostui  sangen  runsaasti
artefakteja.  Ennen  muuta  alkoholin  vaikutus  osoittautui  —  verrattaessa  sellaisia  leik-
 kauksia fiksoimattomasta, tuoreesta aineistosta valmistettuihin — sellaiseksi, että paitsi
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solun  sisällyksestä  myös  varsinkin  halkeamakohdista  saa  fiksoidun  aineiston  perusteella 
suorastaan virheellisen käsityksen.

Aineistona olen käyttänyt, kuten tämänluontoisissa patologisen kasvianatomian tutkimuksissa 
on välttämätöntä käyttää (vrt. M i k o s c h  1906) ensi sijassa tuoretta ja fiksoimatonta. Aineiston 
tuoreutta on joissakin tapauksissa ollut pakko ylläpitää vesi-kulttuureilla.

Leikkauksia  olen  säilyttänyt  tavalliseen  tapaan  glyseriinissä,  turvautuen  kuitenkin 
mahdollisimman paljon vesipreparaattien osoittamaan.

Vertailukohtina olen kyllä käyttänyt alkoholissa (60 %:ssa ja myöskin 90 %:ssa fiksoituja palasia. 
Alkoholiaineistoa en kuitenkaan saata yllä mainituista syistä suositella.

 Syistä, joista niinikään jo M i k o s c h (l.c.) on huomauttanut, en ole käyttänyt m.m. P l o w m a 
n in enkä myöskään  Baileyn (1910) menetelmiä kettojen pehmentämiseksi.

Vertailukohtina  on  tietenkin  käytetty  myös  kuivassa  tilassa  säilytettyjä  näytteitä. 
Huomautettakoon vielä, että erinäisiä anatoomisia seikkoja voi saada näkyviin niistä — ja myöskin 
faneerien vuolupinnoista — jopa suurennuslasillakin tai  verraten heikolla suurennuksella,  mm. 
ultropak-laitteella.

 Kuvat olen piirtänyt A b b é n piirustuslaitteella. Niissä ilmenevä erilainen teko-tapa johtuu 
niiden valmistamisen eriaikaisuudesta. Muuten viittaan kuvaselityksiin.

Visautumisen ensi asteista.

 Visautumisen ensi  oireita  voidaan ottaa  selville  visautuneista  latva-haarojen  oksista 
sekä  kanto-  ja  siemenvesoista.  Yleisenä  sääntönä  on  pidettävä,  että  varttuneempien 
visakoivujen  latvuksissa  on  juovakohtien  muodostumista  pääasiassa  enemmän  tai 
vähemmän  pystysuorissa  oksissa  pää-  rungossa  ja  sen  latvahaaroissa;  alimmissa, 
riippuvissa,  ritvamaisissa  oksissa  niitä  ei  juuri  tapaa.  Sanottu  koskee  pystytyyppisiä 
visakoivuja.

Vinoutuneista visakoivuista kohtisuoraan kasvavissa oksissa on taasen verraten usein 
visautumisen  merkkejä  jo  ulkopuolisestikin  todettavissa  ja  juovakohtia  niihin,  ainakin 
useissa visakoivu-»kannoissa» kehittyy herkästi.

Epäsäännöllisesti  haarautuvat  ja  vielä  pensasmaisiksi  jäävät  visakoivujen  muutokset 
tarjoavat varsin monenlaista vaihtelua. Niissä tapaa ohuissakin,  sivulle päin kasvavissa 
haaroissa ja oksissa visautumista sekä ulkoisesti, melko usein kuhmuina ja pahkoina, kuin 
myöskin sisäisiä muutoksia, varmaa säännönmukaisuutta vailla.

Edellä  mainitunlaiset  merkit  varttuneemmissa  oksissa  ja  vesoissa  ovat  osviittana 
visautumisen ensi asteita etsittäessä. Kun tyvempänä on kuhmuja tai pieniä pahkoja tai 
korkkikerrosten  epänormaalia  hilseilyä,  silloin  voi  latvempaa  tavata  visajuovakohtien 
nuorempia asteita, tosin visautumisen tavasta johtuen — vaihtelevassa määrässä.
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Kuhmuissa ja pahkoissa, so. kohdissa, joissa varren läpimitta jo ulkoi sestikin osoittaa 
siinä  tapahtuneen  normaalista  poikkeavaa  paksuuskasvua,  ovat  visajuovakohdat  jo 
verraten pitkälle menneitä muutoksi osoittavia. Tosin niissäkin esiintyy jossakin määrässä 
myös aikaisimpi asteita, mutta niitähän voi tavata jopa verraten paksuissa rungoissa, joista 
niiden yksityiskohtien selville saanti ei ole helpointa.

Aikaisimmat  visautumiseen  johtavat  muutokset  voidaan  todeta  varmimmin  vain 
mikroskooppisesti.

Visautumisen alkuasteiksi tulkittavissa kohdissa ovat selvimpiä ja yleisimpiä seuraavat 
muutokset.

1.  Puuosassa  esiintyy  visajuoviksi  kehittyvissä  kohdissa  normaalista   kookkaampia 
ydinsäteitä  ja  niiden  yhteydessä  —  tai  muutenkin  puuosassa  —  esiintyy 
tylppysolumuodostusta.  Sellaiset levenneet ydinsäteet saattavat olla joko ensi-ikäisiä tai 
toisikäisiä.

2.  Kuoressa  esiintyy  eri  kohdissa,  muuallakin  kuin  siinä  kuoren  kohdassa,  jossa 
normaalisestikin  on  sklereidikehä,  normaalista  runsaammin sklereidejä.  Useimmiten  ja 
luonteenomaisimmin muodostuu ydinsädeleventymien kohtiin, niiden lähelle toisikäiseen 
kuoreen tai aivan jällen kohtaankin, ydinsäteiden suuhun, sklereidiryhmä tai -ryhmiä.

Ensimmäisenä  kasvukautena varttuneissa  versoissa  nämä muutokset  eivät  ole  selviä 
lukuunottamatta niitä tapauksia, jolloin ensi-ikäiset ydinsäteet ovat levenneet. Kaksi-  ja 
kolmekesäisissä ne ovat huomattavissa joskus aivan makroskooppisestikin.

Ydinsädeleventymien muodostuessa jälsi ei ole niiden kohdissa toiminut normaalisesti, 
vaan mutkistunut toisinaan kaarimaisesti,  toisinaan terävämmin sisäänpäin. Puuosaa ei 
ole niissä kohdissa muodostunut normaalisessa määrässä.

3.  Ytimen solukoissa esiintyy visautuvissa kohdissa edellä mainittujen muutoksien 
ohella solujen ketoissa ja sisällyksissä ruskettumia, ydinverhon ensi-ikäisen puuosan ketot 
saattavat  olla  enemmän  tai  vähemmän  ruskettuneita  ja  ytimen  muoto  on  normaalista 
poikkeava.  Myös   ensi-ikäisten  ydinsäteiden  lähinnä  ydintä  olevissa  osissa  toisinaan 
esiintyy ruskettumista laajalti.

Puuosan vuosilustoissa saattaa myös tavata ruskettumia, jotka ovat syntyneet siten, että 
puuosassa  siellä  täällä  esiintyvät  puutylppysoluryhmät  ovat  ruskettuneet  tai  toisinaan 
myös kevätpuun ensiksi muodostuneet solukotkin.
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On myöskin tapauksia, jolloin puuosassa niissä kohdin, missä juovakohtia syntyy, on 
todettavissa  verraten  runsaasti  putkiloita  ja  näidenkin  ketoissa  on  jonkin  verran 
ruskettumista huomattavissa.

Edelleen  esiintyy  tapauksia,  jolloin  kuoressa  ilmeisesti  on  syntynyt  toisikäisiä  jälsiä, 
ensi-ikäisen jällen toiminta  on niissä  kohden keskeytynyt.  Silläkin  tavalla  myöhemmin 
joutuu puuosan sisään kuoren solukkoja, jotka sitten ruskettuvat ja tummuvat.

Y d i n s ä d e l e v e n t y m i e n esiintyminen, silloin kun niitä muodostuu ensi-ikäisten 
ydinsäteiden kohtiin, on jollakin tapaa yhteydessä ytimen epänormaalin muodon ja sen tai 
sen lähistössä  esiintyvien ruskettumien kanssa.  Viimeksi  mainittuja muutoksia ilmenee 
nimittäin samoissa rungon kohdissa kuin ydinsädeleventymiä ja epänormaalisen runsasta 
sklereidimuodostustakin.

Ydinsädeleventymät  eivät  lähimainkaan  aina  ole  ensi-ikäisiksi  tai  tarkoin  ottaen 
varsinaisiksi,  ainakaan  luonteenomaisiksi  ydinsäteiksikään  tulkittavia.  Ne  ovat  useasti 
niin laajoja,  että  ne ovat suorastaan varren pitkittäissuunnassa  olevia  tylppysolujonoja, 
jotka sillä kohtaa pilkkovat puuosaa erillisiin ryhmiin.

Silloinkin kun ne ovat toisikäisiä, so. ne alkavat esiintyä ulommissa vuosilustoissa, on 
ytimen muotoseikoissa niissäkin kohdissa normaalista poikkeavaa todettavissa.

Tasaisesti  ja  säännöllisen  hienojuovaiseksi  visapuuksi  kehittyvissä  kohdissa  nämä 
ydinsädeleventymät ovat varressa verraten harvakseen, monesti ryhmittyneinä enemmän 
tai vähemmän selvästi kairakierteisesti rungon pituussuuntaan.

Aluksi  ei  huomaa  ulkoapäin,  varren  pinnasta  niiden  kohdissa  mitään  normaalista 
poikkeavaa,  so.  sellainen  kohta  ei  näy  rungon  pintaan  asti  minään  erikoisena 
poikkeavaisuutena.  Vasta  sitten kun siinä  tapahtuu muita  muutoksia,  alkaa se  erottua, 
joskus  2—3  vuotisissakin  varsissa  —kanto-  ja  siemenvesoissakin  tuohikerrokseen 
hilseilykohtana tai pahkana tai kuhmuna ulkopinnassa.

Mitään  säännönmukaisuutta  siinä,  mihin  varren  kohtaan  ydinsädeleventymiä  — 
tylppysolukkoja alkaa muodostua ja miten runsaasti, on nähdäkseni mahdotonta todeta. 
Jällen epänormaali toiminta, josta ydinsädeleventymien muodostuminen johtuu, osoittaa 
myös  vaihteluja  siinäkin,  miten  pitkälti  varren  pituussuunnassa  lukien  tällaisia 
juovakohtien  kastellen  esiintyy.  Toisissa  tapauksissa  ne  ovat  mainitussa  suunnassa 
taralkuja verraten lyhyitä, ja pieniä kuoppia on silloin muodostunut kuori-
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tun puuosan pintaan. Toisissa tapauksissa ne taasen 
ovat pitkiä, jopa senttimetrin mittaisia.Kun puuosan 
pinta niissä kohden jää kasvussaan muusta puuosasta 
jälkeen, näkyvät nuo kohdat kuoritun puuosan pinnassa 
kuoppina, uurroksina eli 'huoloina', so. painumina eli 
syventyminä. Pitkänomaiset huolot ovat aluksi jopa 
viivamaisia kohtia puuosan pinnassa.Kun äsken 
sanottuun tapaan alkaa muodostua tasaisesti 
hienojuovaista visaa, ovat nämä juovien alkukohtien 
huolot samoin kuin niissä kohdissa puuosassa esiintyvät 
tyippysolukkomuodostumat, ydinsädeleventymätkin„ 
kuten jo aiemmin on mainittu, useasti kairakierteisessä 
asennossa rungon pituussuuntaan verrattuna. Tämä 
ryhmitys näkyy silmäänpistävämmin silloin, kun huolot 
ovat pitkänomaisia, mutta silloinkin, kun niiden 
ulottuvaisuus vertikaalisuuntaan on vähäinen, on se 
sangen usein todettavissa. H e i k i n h e i m o (1933, kuva 
18) on esittänyt jo riittävän selvän kuvan sellaisesta 
järjestyksestä; huolokohdat ovat siinä alkujaan olleet 
pystysuorassa suunnassa lyhyitä.

Mainittu  juovakohtien  järjestys  osoittanee  osaltaan,  että  visajuovien  synty  juontuu 
kasvin  sisäisistä  tekijöistä,  sen  autonoomisista  kasvureaktioista.  Vaikeata  on  käydä 
tulkitsemaan, että jokin ulkoinen tekijä, varsinkaan eliö aiheuttaisi sellaista juovakohtien 
järjestystä.

Ydinsädeleventymän kohdassa puuosan pintaan muodostuneen syvennyksen, huolon, 
täyttävät  kuoriosan  solukot.  Sellainen  huolo  saattaa  olla  joko  loivareunainen  tai  siinä 
kuoriosa muodostaa kiilamaisen tai pyöristyneen, puuosan sisään pistävän muodostuman 
(kuva 25).

Kuoren solukot sellaisissa kohdissa ovat aluksi normaalin näköisiä ja värisiä solukkoja, 
lukuunottamatta niihin muodostuvia sklereidejä.

Mitä  tulee  ydinsädeleventymien  soluihin,  niin  niiden  tylppysolut  eivät  muodoltaan 
sanottavasti  eroa  normaalien  ydinsäteiden  tylppysoluista.  Tangentinsuuntaisissa 
leikkauksissa  ne  ovat  kylläkin  verraten  kulmikkaita,  normaaleihin  ydinsädesoluihin 
verrattuna kooltaan ehkä hiukan kookkaampia.  Niiden sisällyksenä on alkulimaa, jossa 
vaihtelevin määrin tärkkelysjyväsiä.  Kettojen laadussa en ole,  juovakohtien alkuasteissa 
voinut todeta mitään poikkeavaa verrattuna normaalisten ydinsäteiden soluihin.

Ydinsädelaajentumat alkuasteillaan eivät ole väriltään muuttuneet
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normaalista  poikkeavaksi, 
lukuunottamatta  lähinnä  ydintä  ensi-
ikäisinä  ydinsäteissä  jo  edellä  mainit
tua  ruskettumista.  Paitsi  tylppysoluja 
on ydinsädeleventymissä myös trakei
deja  ja  näiden  ja  tylppysolujen 
väliasteita  ilman  säännönmukaista 
ryhmittymistä.

Useissa  tapauksissa  käy 
visajuovakohdan  muodostuminen  niin, 
että  puuosa alkaa  jäädä  niissä  kohdissa, 
joissa  ydinsädeleventymiä  esiintyy, 
kasvussaan  jälkeen  jo  ennenkuin  selviä 
näitä leventymiä on syntynyt.

Ainakin näyttää verraten yleiseltä, että 
sellainen jällen toiminnan muutos,  jonka 
syyperäisyyttä  turhaan  pyrkii  saamaan 
selitetyksi  jostakin  soluissa  ilmenevästä 
seikasta  —  so.  puuosan  pinnan  syven
nyskohtien  muodostuminen, 
ydinsäteiden  leventymät  ja  kuoren 
sklereidimuodostus  ovat  visajuovien 
syntyessä  toisiinsa  sitoutuvia,  rinnakkai
sia ilmiöitä.

Tangentinsuuntaisista leikkauksista voi 
selvästi huomata, miten nämä

muodostumat  ovat  ydinsäteiden 
leventymiä. Pe-
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rättäisistä,  pinnasta  rungon  keskustaan  päin  tehdyistä  leikkauksesta  voi   huomata, 
miten ne, jollei  ole kysymyksessä levinnyt ensi-ikäinen ydinsäde, — lopulta muuttuvat 
tavallisiksi,  kapeiksi  ydinsäteiksi.  Toiset  näistä  leventymistä  muodoltaan  muistuttavat 
havupuiden  suuria,  pihkatiehyeitä  sisältäviä  ydinsäteitä,  mutta  ovat  kuitenkin  ilman 
mitään keskeistä tiehyttä.

Ydinsäteiden tällainen leventyminen saattaa esiintyä jonkin vuosiluston rajakohdassa, 
mutta mitään sääntöä tässä kohden ei ole. Ensi-ikäinen ydinsäde saattaa olla jo alunperin 
leventynyt ja  pysyä sellaisena.  Toisikäisten ydinsäteiden leventyessä jällen toiminta voi 
jatkua niin, että vain yksi ydinsäde leventyy tai sitten vierettäiset ydinsäteet yhtaikaisesti 
osoittavat leventymistä, jolloin syntyy sekä pysty- että vaakasuorasti verraten laajahkoja 
säteittäisiä tylppysolualoja.

Näissä kohdissa jälsirengas aluksi toimii mainitulla tavalla, muodostaen paikoittaisesti 
sisäänpäinkin  tylppysolukkoa,  jolloin  on  seurauksena,  että  näihin  kohtiin  muodostuu 
puuosan  pintaan  toisinaan  loivempi,  toisinaan  mutkaisempi,  jyrkempi  painuma. 
Sisäänpäin  siinä  tapahtuva  tylppysolumuodostus  ei  ole  yhtä  runsasta  kuin  muualla 
jällestä tapahtunut puuosan solukkojen muodostus.

Anatoomisten seikkojen perusteella ei nähdäkseni ole syytä otaksua, että näissä kohden 
jällen soluihin olisi kohdistunut mitään mekaanista puristusta kuoren kerroksien taholta.

K u o r e n  s k l e r e i d i r u n s a u s on visajuovien muodostumiskohdissa aivan 
säännönmukaisesti  normaalista  runsaampaa.  Sklereidikehä  --  joka  yksivuotisien 
(normaalien koivun) varsien poikkileikkauksissa muistuttaa niinisyykimppuja siinä, että 
ketot  eivät  ole  vielä  täyteen  mittaansa  paksunneet  —  on  visautuvissa  kohdissa  joko 
paksuhko,  so.  poikkileikkauksissa  tarkastellen  kiinteästi  ympyränmuotoinen  rengas  ja 
juovan syntykohdassa  monesti  normaalia  paksumpi  tai  tämän renkaan sisäpuolella  — 
joskus,  vaikka  harvemmin,  sen  ulkopuolellakin  esiintyy  erillisiä,  normaalista  sekä 
asennoltaan kuin myöskin muodoltaankin poikkeavia sklereidiryhmiä, joskus yksittäisiä 
sklereidejä. Varsinkin hienojuovaista visaa muodostavissa, runsasjuovaisissa kohdissa on 
sklereidi-runsaus jopa makroskooppisestikin todettavissa.

Toisissa  tapauksissa  tämä  sklereidien  muodostuminen  kuoren  sisimpiin,   jälttä 
lähinnä oleviin kohtiin ja aivan jälsirenkaan kohdalle tapahtuu ennen kuin mitään jällen 
toiminnan laadun muutosta on tapahtunut tai  siinä ydinsäteessä, jonka distaalikohtaan 
sklereidiryhmä aivan välittö-
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mästi  muodostuu,  ei  ole  mitään 
leventymisen  merkkejä.  Ytimessä  sillä 
kohden  (poikkileikkauksesta 
tarkastellen)  esiintyvät  ruskettumat 
nähdäkseni  ovat  normaalista 
runsaamman  sklereidimuodostuksen 
rinnakkaisilmiöitä.

Näitä sklereidiryhmiä ympäröivät 
naapurisolut  ovat  luonteenomaisia 
kuoren  tylppysoluja. 
Sklereidisoluryhmässä  tai  sen lähistöllä 
tapaa  usein  sellaisia  soluja,  jotka, 
päättäen  niiden  kettojen  vaillinaisesta 
paksuntumisesta  ja  epätäydellisestä 
puutumisesta,  ovat  muuttumassa 
sklereideiksi.

Toisissa  tapauksissa,  silloin  kun 
puheena  olevia  sklereidejä  on 
ydinsädeleventymistä distaalisesti, jällen 
kohdissa,  ne  ovat  tavallisesti 
säteittäissuunnassa  venyneitä.  Sekä 
yksittäiset  sklereidit  kuin  myös  niiden 
muodostamat  ryhmät  ovat  mainitun 
suuntaisia.

Näissäkin  kohdissa  esiintyvien 
sklereidien  ketot  ovat  selvästi 
puutuneita,  kellervän  värisiä.  

Kettopaksunnosten  puolesta 
eriasteisia  on  varsin  runsaasti 
paksunneiden  rinnalla.  Viimeksi 
mainituissa on solu-
ontelo,  kuten  normaaleissakin 
kivisoluissa, pieni ja huokostiehyeet vain 
vaivoin huomattavissa.

Visajuovien  varhaisimmissa 
alkuasteissa  ei  näissä  sklereideissäkään  huomaa  mitään  ruskettumisen  merkkejä  ei 
ketoissa eikä — normaaliin verrattuna — keskisessä ontelossa tai huokostiehyeissäkään.
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Tähdennettäköön  vielä,  että  näiden  normaalista  poikkeavien  kohtien,  solukoissa  sekä 
kuoriosasta puuosaan pistävissä syvennyksien kohdissa, siitä ulospäin kuoressa, jällen tai 
puuosan  soluissa  —olivatpa  kyseessä  nuorimmat  tai  vanhemmat  puun  kohdat  en  ole 
voinut todeta mitään merkkejä ulkopintaan päin ulottuvista tai syvemmällä esiintyvistä, 
vioituksiksi tulkittavista kohdista. Eikä liioin mitään merkkejä loisien — jonkin sienen tai 
bakteerin  esiintymisesta  niissä  kohden  tai  ydinsäteissä  tai  puuosan  solukoissa. 
Leikkauksien  värjääminen  erilaisilla  väriaineilla  sienien  tai  bakteerien  toteamiseksi  on 
tuottanut  negatiivisen  tuloksen.  Samoin  yritykset  saada  eristetyiksi  eri-ikäisistä 
juovakohdista  joitakin  eliöitä,  joita  niinikään  voisi  pitää  juovakohtien  ja  samalla 
visautumisen aiheuttajina.

Tosin  sklereidimuodostusta  ei  tapaa  aina  vanhemmissa,  varttuneissa  rungoissa 
esiintyvien  juovakohtien  alkuasteissa  —  ei  ainakaan  niin  huomattavan  runsaana  kuin 
nuorissa koivujen osissa muodostuvissa juovakohdissa. Mutta se seikka, että lähinnä jälttä 
muodostuneet  sklereidit  miltei  säännönmukaisesti  joutuvat  tuonnempana  esitettävien 
kyljestymien tapahtuessa puuosan juovakohtiin ja että ydinsädeleventymissäkin niinikään 
tuonnempana  esitetyllä  tavalla  esiintyy  sklereidimuodostusta,  oikeuttaa  sitä  pitämään 
visautumiseen  kuuluvana,  sairaalloisuutta  ilmentävänä  muutoksena.  Kiintoisinta  on 
tarkata ydinsädeleventymien ja joskus myös normaalilevyisen ydinsäteiden distaaliosaan, 
jälsisolukkoon  tai  siitä  ulospäin  kuoren  solukkoihin  muodostuneita,  normaalista 
poikkeavia sklereidiryhmiä. Niiden säteittäissuunsassa pitkänomainen tai rypälemäinen 
ryhmitys,  kattojen  paksunnoksien  muodostumisessa  ilmenevät  seikat  viittaavat  siihen, 
että  näissä  ydinsäteiden  kohdissa  on  säteittäissuunnassa  tapahtuvassa  aineiden 
virtauksessa esiintynyt häiriöitä. Muoto- ja kehitysseikoista saa sellaisen käsityksen, että 
ydinsäteistä on virrannut jotakin ainetta ja sen johdosta on ohutkettoisiin kuoren soluihin 
muodostunut kattojen paksunnoksia, lopulta sklereidejä.

Toisissa  tapauksissa,  jolloin  sklereidejä  ei  esiinny  näin  välittömästi  tai  läheisesti 
ydinsäteisiin liittyen, muutokset nähtävästi eivät ole tapahtuneet intensiivisesti.

Ytimen   muoto  niissä  kohdin,  jossa  visajuovien  ensi  asteita  esiintyy,  vaihtelee 
suuresti.  Varsinkin silloin, kun ensi-ikäisiä ydinsäteitä on leventynyt,  on ytimen muoto 
normaalista hyvin poikkeava. Yleisenä sääntönä voi sanoa,  että noissa kohdissa,  jolloin 
niissä  on  ydinsädeleventymiä  ja  näiden  kohdissa  kuoressa  sklereidejä  normaalista 
poikkeavalla tavalla,
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ydin  ei  ole  juuri  milloinkaan  normaali.  Sen 
muoto ei ole — poikkileikkauksissa tarkastellen 
— normaalisen pyöreä, vaan milloin enemmän 
tai  vähemmän pitkänomainen,  mutkalaitainen, 
jopa  siten,  että  mutkistumat  ovat  soukkia. 
Toisinaan  se  vielä  on  aivan  kuin  litteähkö, 
muistuttaen  laakautumissa  esiintyviä 
anomaalin ytimen muotoja.

Mutkistumien  välikohdissa,  lähinnä  ydintä 
olevissa,  tapaa  ydinsäteiden  leventymien 
kohdissa  puuosassa  epänormaalista 
tylppysolukkoa,  monesti  ryhminä,  joko 
välittömästi ytimen luona tai jonkin verran siitä 
rungon pintaan päin.
 Kaikesta päättäen sellainen visautuva oksa tai haara 
voi  monesti  jo  ensimmäisenä  kasvukautenaan  tai 
sen  ja  toisen  kasvukau-  tensa  aikoina  kasvaa 
normaalista poikkeavalla tavalla.

Puheena olevat anomaalit  ytimet eivät ole solumäärältään normaalia sanottavasti 
suurempia  silloinkin,  kun  ydin  on  mutkalaitainen,  so.  siihen  kuuluvat  solukot  ovat 
poukaman tapaisia kohtina puuosan laitamilla.

Anomaalisten  muotoseikkojen  ohella  tapaa  sellaisissa  normaalista  poikkeavissa 
ytimissä myös enemmän tai vähemmän muuttuneita soluja, jollaisia ei tapaa normaaleissa 
koivun  ytimissä.  Näissä  soluissa  tai  solu-ryhmissä  tapahtuneet  muutokset  ovat  varsin 
monenlaisia (vrt. Kuva 29).

Toisinaan  esiintyy  soluissa  kasautuneena,  ilmeisesti  normaalista  runsaammin., 
tärkkelysjyväsiä. Tästä päättäen on hiilihydraattien kuljetuksessa normaalista poikkeavaa, 
se  saattanee  olla  normaalia  intensiivisempää,  —siis  pohjaltaan  samaa  todistava  kuin 
kuoren  sklereidirunsaus.  Onko  tärkkelyskasaumia  ytimessä  ennen  kuin  sklereidejä 
ilmestyy normaalista  enemmän kuoreen, tähän kysymykseen on vastattava nähdäkseni 
niin,  ettei  useinkaan  niin  ole  asianlaita;  sklereidien  runsaus  näyttää  luon
teenomaisemmalta visautumisen ensi ilmiöstä.

Puheena olevia  ytimen muodon anomalioita  on varsin  vaikeata  ryhtyä  tulkitsemaan 
niin, että ne olisivat tavalla tai toisella mekaanisesti syntyneitä. Ne ovat kasvupoikkeamia, 
joille nähdäkseni ei luonnistu saada riittävää selitystä mainitulta taholta. 



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       202

Visautuvien  kohtien  ytimessä  ja 
ydinverhossa,  —  siis  myös  ensi-ikäisessä 
puussa,  esiintyy  vielä  sekä  ketoissa  että 
solusisällyksessä ruskettumisia. Sen lisäksi 
myös,  joskaan  ei  aina  —  kettojen 
paisumista.

Mitään  ehdottomasti  luonteen-
omaisesti  juuri  visautumiselle 
tunnusmerkillisiä  nämä  muutokset  eivät 
kuitenkaan  ole.l Ytimessä  esiintyviä 
anomalioita  on  H  e  i  k  i  n  h  e  i  m  o 
(1933, p. 37 kuv. 8, 9) 2 esittänyt ja V a i l 
i  o n i s (1935, p. 25— ja kuv. 5)3 niihin 
kohdistanut  verraten  runsaasti 
huomiota  ja  niiden  johdosta  lausunut 
otaksumia, mm.  pitäen  ydinverhon 
ruskettumakohtia  visautumisen 
alkusymptoomina.  Niin  yleisiä  kuin 
ruskettuneet  ytimen  kohdat 
visautuvissa  kohdissa  ovatkin,  niiden 
visautumiseen  johtavuutta  ei  ole  syytä 
liiaksi korostaa.4

1  Mm.  meikäläisen  lehmuksen  ja  tammen  ytimessä  tapaa  yllä  kuvatun  kaltaisia  muutoksia 
verraten yleisesti ja ilman, että ne johtavat mihinkään puuosan kasvun anomalioihin.

2 Näissä  kuvissa  on  riittävän  selvästi  esitetty,  miten  ydin  on  mutkalaitainen,  ydin
sädeleventymiä tässä tapauksessa siis ensi-ikäisiä ydinsäteitä on levennyt. Ne osoittavat myös, 
miten  toiset  ensi-ikäisistä  ydinsäteistä  saattavat  olla  visautuvissa  kohdissa  epänormaalisen 
leveitä,  sklereidiryhmiä on kuoressa runsaasti  ydinsädeleventymien kohdissa ja  jopa liittyen 
ydinsäteiden solukkoihin puuosan sisään pistävien poukamien kohdissa.

3 Tältä osalta V a i  l  i  o  n i  s  (l.c.)  on kuvannut visautumisilmiöihin kuuluvia muutoksia: 
ruskotäpläisissä rungoissa ydin ei sillä tavoin muutu.

4 Kun V a i l i o n i s väittää ytimen ruskettumien olevan visautumisessa primaarisia ja niiden 
ratkaisevasti vaikuttavan juovakohtien syntymiseen, on otettava huomioon myös tapaukset, jolloin 
juova kohtia alkaa muodostua myöhempien vuosilustojen
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V a i l i o n i s (l.c. p. 27—28) on yrittänyt ratkaista ytimen ruskettumien laatua 
metyylivihreällä,  kun  liuotuskokeilujen  tulokset  (vrt.  l.c.  p.  33)  eivät  ole  olleet 
mitään sitovasti  todistavia.  V a i  l  i  o n i  s  en on ollut  tunnustettava (l.c.  p.  28), 
että  on  ollut  mahdotonta  saada  läheskaan  kaikkia  ytimen  soluissa  esiintyviä 
pallomaisia, enemmän tai vähemmän ruskettuneita hiukkasia sillä värjäytymään. 
Ja mitä tulee vielä otaksumaan, että kysymyksessä olisivat pihkamaiset aineet — 
paitsi  solunsisällyksessä  myös  ketoissa  —  niin,  jos  tällöin  olisivat  kyseessä 
sellaiset  aineet,  niin  niiden  liukenevaisuuden  alkoholiin,  eetteriin,  bentsooliin 
ym. tulisi olla (vrt. M o l i s c h 1921, p. 167) kokonaan toisenlainen kuin mitä V a 
i l i o n i s  niistä on ilmoittanut. Jäljelle jää polarisoidulla valolla saadut ilmiöt.

Nekään nähdäkseni eivät kykene riittavästi todistamaan V a i l i o  n i  sen väitteestä 
mitään. Muuttuneet ns. haava- eli suojakumin luontoiset aineet (vrt. G au n e r s d 
o  r  f  e  r  1882; F r a n k  1884,  1895;  T  e  m  m  e  1885; P r a e l  1888;  H e r s e  1908; 
M o l i s c h  l.c.; K ü s t e r  1925) ovat jo liukenemisseikoista päättäen lähempänä niitä 
aineita, joita puheena olevissa ytimensoluissa esiintyy.

Ydinsädeleventymien  tylppysolujen  ketot  ja  solun  sisällys  on  aluksi  ilman  mitään 
huomattavia  sairaalloisia  muutoksia.  Jällen  solut  näiden  muodostumien  nuorimpien 
asteiden  kohdissa  ovat  normaalin  näköisiä  ja  jälsisolukko  seuraa  puuosan  reunaa  ja 
kaartuu ydinsädeleventymien kohtiin syntyviin puuosan pinnan syvennyksiin.

Joissakin tapauksissa on huomattavissa jälsisolujen ketoissa ruskettumista, mutta tällöin 
nähtävästi on tapahtunut solukoissa lisää muutoksia, joita ei voi enää pitää normaaleina.

S c h i z o g e e n i s e t  h a l k e a m a t .  Edellä  kuvattujen  muutoksien  jälkeen 
visautuessa  tapahtuvista  muutoksista  ovat  nähdäkseni  huomattavimmat 
asennoltaan,  muodoltaan  ja  laajuudeltaan  vaihtelevasti  esiintyvät  schizogeeniset 
halkeamat, joita esiintyy juovakohdissa ja myös niistä erillisinä (vrt. kuvat 30—35).

Päätellen siitä, että varttuneiden visapuurunkojen juovakohdissa melko 

kohdissa, vieläpä verraten vanhoissa rungoissakin. Vaikeata on selittää niissä ytimellä olevan 
kyseenalaista vaikutusta.

Viitatussa (l.c.  p.  26) esityksessä selitetaan laajalti  ruskettuneesta ytimen kohdasta,  ettei  siinä 
olisi ensi-ikäistä puuosaa lainkaan syntynyt. Sillä kohden ilmennyt voimakas ruskettumisprosessi 
on tietenkin ollut omiansa kokonaan deformoimaan tuon osan solukot.
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yleisesti  esiintyy  halkeamakohtia,  jopa  laajahkoja  onteloitakin,  on  mainitunlaisia 
muodostumia pidettävä visautumiseen oleellisesti kuuluvina.

Muutamista  tapauksista  päätellen  näitä  halkeamakohtia  voi  syntyä  miltei 
samanaikaisesti  kun jällen toiminta sillä kohtaa muuttuu tai on muuttunut normaalista 
poikkeavaksi ja kun juovakohdissa vasta on vain vähän ruskettumista todettavissa.

Näin on laita kuvassa 30 esitetyssä tapauksessa. Kuoreen on syntynyt säteittäinen 
schizogeeninen halkeama, joka ulottuu jällen poikki puuosan nuorimpaan vuosilustoon. 
Huomautettakoon  erikoisesti,  että  kyseessä  ei  ole  artefakti,  sillä  aineisto  oli  tuoretta, 
kuivumatonta. Kuoriosa kaartuu loivahkosti puuosan sisään. Läheisten puuosan solujen, 
etusijassa puusyiden ja putkiloiden ketoissa ilmenee ruskettumia, ligniiniaineiden reaktiot 
ilmenevät niissä selvinä. puuosan ydinsäteet eivät ole erikoisemmin suureten ärtyneitä. 
Todennäköistä on kuitenkin, että tänäkin siltä kannalta harvinaisehkossa tapauksessa, että 
ydinsäteet  eivät  ole  kovinkaan  levenneet,  nämä  myöhemmin,  tällaisen  haavakohdan 
myöhemmin kyljestyessä, laajenevat ydinsädesolukkojen interkaläärisesti lisääntyessä.

Schizogeenisten halkeamien syntymiseen saakka säilyvät ydin-sädeleventymien ja 
kuoren poukamien solut —sekä siinä olevat, varsinaiset ohutkettoiset tylppysolut ja myös 
sklereidit  —  normaalisen  värisinä  ja  niiden  solunsisällyksessä  ja  ketoissa  ei  huomaa 
mitään sairaalloisia muutoksia.

Mutta niin pian kun mainittuja halkeamia esiintyy visautuvissa kohdissa, huomaa 
niiden  lähistössä  olevissa  soluissa  muutoksia,  jotka  ilmenevät  ydinsäteiden  ja  kuoren 
tylppysolujen ruskettumina.

Solunsisällyksen,  joka  mainituissa  soluissa  on  näissä  kohdissa  yleensä 
tärkkelyksetöntä,  plasmaattinen  osa  ruskettuu,  samoin  ketoissa  on  sama  värimuutos 
huomattavissa. Ketoissa tapahtuu ruskettumisien ohella muitakin muutoksia, sillä niiden 
toisikäiset paksunnoskerrokset paisuvat vaihtelevassa määrässä, ainakin selvemmin kuin 
ensi-ikäiset.

Ruskettumien  alkuasteista  huomaa,  miten  solujen  plasmaattinen  osa 
plasmolysoituu  (tuoreesta  ja  90  %  alkoholiaineistosta  valmistetuissa  leikkauksissa!)  ja 
niiden  sisällys  muuttuu  muodoltaan  epäsäännöllisiksi  joukkioiksi.  Muutamissa 
tapauksissa ne täyttyvät enemmän tai vähemmän yhtenäiseltä näyttävällä aineella.

Värjäysreaktiot  rautasuolaliuoksilla  osoittavat,  että  näihin  solukkoihin,  sekä 
ruskettuneissa että myöskin niiden lähisolukoissa on parkkiaineita verraten runsaasti.

Kettojen  paisuminen  näissä  solukoissa  ei  johdu  siitä,  että  ne  paisuivat  vedessä. 
Sellainen jo alkuasteita tarkasteltaessa todettavissa oleva
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ilmiö  ei  nähdäkseni  ei  eroa  siitä  kettujen 
paisumisesta,  jota  ilmenee  myöhemmillä 
kehitysasteilla olevien juovakohtien
tylppysoluissa,  etenkin  ydinsädesoluissa,osaksi 
myöskin  puuosan  sisään  joutuneiden  kuoren 
soluissa. 

Ne  halkeamakohdat,  joita  esiintyy 
ydinsädeleventymien  distaaliosien  kohdissa,  ovat 
kiinnostavimpia  visajuovien  kehityksen  kannalta. 
Nämä  halkeamat  ovat  useimmiten 
säteittäissuuntaisia.

Solut  halkeamakohdissa  eivät  kuiten-kaan 
eroa toisistaan siten,  että  irtautumis-kohtien väliin 
muodostuisi  suoraviivainen,  säteen  suuntainen 
halkeama, vaan solut ovat sen muodostuessa irtau
tuneet  toisistaan  keskilevyjä  myöten,  niin  että 
syntynyt  halkeamakohta  on  enemmän   tai 
vähemmän  tiehytmäinen.   Myös  olen  tavannut 
sellaisiakin  tapauksia,  jolloin  puheena  oleva 
halkeamakohta  on  sellainen,  että  ketot  eivät 
kylläkään  ole  irtautuneet  toisistaan  keskilevyjä 
pitkin,  vaan  irtautuneissa  ketoissa  on  sälömäisiä, 
ketoista  toiseen  ulottuvia,  lähikettoja  toisiinsa 
yhdistäviä  säröjä.  Irtautuminen  tällöin  näyttää 
tapahtuneen  väkivaltaisesti,  mekaanisesti.  

Todennäköistä  on,  että  aineisto  tällöin  on 
päässyt  ennen  leikkauksien  tekoa  jonkin  verran 
kuivumaan  ja  että  tällaisia  halkeamakohtia  ei 
muodostu  visakoivuputihun  sen  kasvun  aikana. 
Mutta mahdollista on, että sellaista saattaa tapahtua 
kuivumisen tai painesuhteiden vaikutuksesta varren kasvaessakin.

Säteittäisiä  schizogeenisia  halkeamia  muodostuu  kaikesta  päättäen  her-
kästi  niihin  kohtiin,  joissa  kuoriosa  muodostaa  syvennyksen  puuosan  pin-
taan  ja  niissä  erimuotoisina  ja  -kokoisina  ryhminä  esiintyvien  sklereidi
kimppujen  lähistöihin.  Monesti  jo  silloin,  kun  näiden  sklereidikimppujen
useimpien  solujen  ketut  eivät  ole  kaikin  täyteen  mittaansa  paksunneet.
Kuoren,  tavallisesti  toisikäisen  kuoren  solukoissa  esiintyviä  schizogee-
nisia halkeamia on useasti vaikeata huomata. Pienimmät niistä ovat kuo-
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ressa, sen ohkaisehkoissa kohdissa normaalisesti esiintyvien soluväliaukkojen kaltaisia, 
ja  toisista  on  vaikeata  sanoa,  kumpaanko  kategoriaan  ne  olisi  luettava.  Toiset,  yleensä 
suurempikokoiset  ja  säteittaissuuntaiset,  ovat  kuitenkin  schizogeenisia  aukkoja,  niin 
kookkaita ja sen muotoisia, etta niitä ei saata pitää normaaleina muodostumina.

Nähdäkseni  luonteenomaisimpia  sellaisia  visautuvissa  kohdissa  tavattuja 
muodostumia  on  esitetty  kuvassa  35.  Ne  ovat  tuoreesta  aineistosta.  Samanlaisia 
halkeamia  on  ollut  tavattavissa  myos  alkoholissa  säilytetyissä aineistosta. 
Molemmissa  tapauksissa  niitä  tuskin  on  pidettävä  artefakteina,  säilytettäessä  tai 
leikkauksia tehtäessä syntyneinä.

Visajuovien  muodostumiseen  loitompana  kuoressa,  sen  ulommissa  osissa  esiintyvät 
halkeamakohdat eivät suoranaisesti vaikuttane. Monissa
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tapauksissa  ne  nähtävästi  eivät  ole  mitään  tuhoisampia  sisäisiä  haavoja,  vaan  useat 
niistä  voinevat  umpeutua  kuoren  puristuksen  vaikuttaessa  ilman  että  solukkoihin  jää 
mitään huomattavampia merkkejä sellaisien kohtien aikaisemmasta olemassaolosta.

Mitään  eritteitä,  sisällystä  tai  loisia  en  ole  voinut  näissä  halkeamissa  todeta 
lukuunottamatta ruskeahtavaa nestettä (parkkiainepitoista vettä?), jota niistä on tuoreesta, 
kauahkon aikaa, so. muutamia päiviä vesikulttuureissa säilytetystä aineistosta tehdyissä 
leikkauksissa. Todennäköistä
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on, että tuo ruskettunut vesi on sekundäärisesti muodostunutta ja että halkeamakohdat 
ainakin aluksi ovat ilman täyttämiä.
 Mitä tulee kuoren solukoissa esiintyviin halkeamakohtiin vielä, niin on näiden lähisolujen 
ketot  jonkin  verran  normaalista  ruskeampia  tai  tummuneet  ja  toiset  solut 
plasmolysoituneita.  Ketot  osoittautuivat  (kloorisinkkijodilla)  selluloosa-pitoisiksi, 
silloinkin  kun  ne  olivat  ruskettuneitakin.  Solujen  sisällyksessä  sangen  runsaasti 
parkkiaineita.

Vanhempien runkojen kuoriosissa, joissa on vahvoja tuohikerroksia tai kaarnaakin, 
kuoren halkeamakohtia ei ole ollut todettavissa.

 Visautumisen syyperäisyyden selvittelyn kannalta olisi  kiintoisaa saada  selville, 
mihin vuodenaikaan nämä juovakohtien schizogeeniset halkeamakohdat syntyvät. Tähän 
kysymykseen  on  vaikeata  antaa  varmaa  vastausta.  Varmaa  on,  että  niitä  muodostuu 
kasvukauden aikana, mutta mahdollista on, että niitä voi myös horroskaudenkin kestäessä 
ainakin alkaa muodostua.

Edelleen vaihtelevaisuutta, paitsi eri yksilöissä, myös saman yksilön eri osissa tässä 
kohden on runsaasti.

Pohdintoja visautumisen ensi asteista.

 Visautuessa esiintyviä muutoksia on tietenkin verrattava normaalin  koivupuun 
sisärakenteesta esitettyihin kuvauksien (vrt. mm. Th. H a r t i g 1851, p. 326; S c h a 
c h t 1856, p. 279; 1860, p. 205; M ö l l e r 1876, p. 316; K r a h 1883, p. 27; M a y r 
1884, p. 24—; S t a u f f e r 1892, p. 145; H o u l b e r t 1893, p. 955—; B o u b i e r 
1896, p. 395; Petersen 1901, p. 28; Solereder 1899, p. 894; Wolpert 1910, p. 38; Büsgen 
1914, p. 237—; Wilhelm 1918, p. 519; Mark 1926; Terletskij 1930; Ponomarjev 1932, 
ym.).

Näiden  kuvauksien  pohjana  ollut  aineisto  on  käsittänyt  kollektiivisia 
koivulajeja.

Meikäläisissä  visakoivuissa on,  G u n  n a  r  s  s  o  n  in  (1925)  selvityksiin 
nojautuvan, edellä esitetyn (vrt. ed. p. 92—) käsityskannan mukaan koivuhybridejä. 
Saman  käsityskannan  nojalla  on  edellä  tähdennetty  mm.  miten  visakoivujen 
haarautumistapa ja rungon muoto mahdollisesti osaltaan juontuvat G u n n a r s s o 
n in  B. concinnaksi tulkitsemassa muodossa huomatuista ominaisuuksista. G u n - 
n  a  r  s  s  o  n  mainitsee  tuon  koivulajinsa  puun  olevan  laadultaan  »löyhää  ja 
huonoa».
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Tarkempia  selvityksiä  tässä  kohden  ei  ole.  En  ole  voinut  ryhtyä  tätä 
kysymystä  selvittämään,  so.  eroaisivatko  B.  concinnan  puuosan  solukot 
huomattavasti  B. verrucosan ja  B. pubescensin vastaavista osista,  sillä  B. concinnaa 
tiettävästi ei ole tähän asti tavattu puhtaana päälajina maastamme ja muuallakin on 
tämä laji — puhtaaksi tulkittuna — ylen harvinainen. G u n n a r s s o n in äsken 
mainitun maininnan nojalla kyllä on otaksuttavissa, että tämän päälajin puhtaissa 
yksilöissä on paitsi  niiden  ulkoisissa  myös sisämorfologisissa seikoissa jotakin, 
ehkä  normaalista  poikkeavaakin,  jota  voitaisiin  tulkita  sellaiseksi,  että  se  voi 
vaikuttaa  niin,  että  tämä  koivumuoto  sekä  sen  hybridit  ovat  konstituutioltaan 
visautumiselle alttiita tai siihen taipuvaisia.

Edellä viitatuista koivupuun rakenneseikkojen selvityksistä ilmenee, että ne 
ovat   Betula  alba L.-lajista  — myöhemmin myös rauduskoivusta (B. verrucosa)  ja 
hieskoivusta (B. pubescens) --- näiden lajien puuosista miltei yhteneväisiä muussa 
paitsi mitä tulee puuosan ydinsäteisiin ja puutylppyyn. Petersen in (l.c.) lausuma, 
että  raudus-  ja  hieskoivujen  puuosien  anatoomisessa  rakenteessa  ei  ole  mitään 
erikoisen  jyrkkää,  mainittavia  muotoeroavaisuuksia  huomattavissa,  pitää 
nähdäkseni paikkansa.

Useimmat  äsken  mainituista  tutkijoista  ilmoittavat   B.  albaksi  tai  B.  
pubescensikseksi  tai  B.  verrucosaksi  tulkittujen  muotojen  puuosassa  ydinsäteiden 
olevan kapeita, 1—2 tai korkeintaan 3 solurivin levyisiä.

Kajoamatta varhaisempiin, T h. H a r t i g in (l.c., 1850, p. 107), S a n i o n 
(1863),  H e  s  s  e  l  b  a  r  t  h  in  (1879)  ym.  esityksissä  tässä  kohden esiintyviin 
ristiriitaisuuksiin koivulajien ydinsäteiden solurivimääristä,  asetettakoon jossakin 
määrässä  erikoisasemaan  B a  i  l  e  yn (1910 b)  tiedonanto,  jonka mukaan mm. 
Betula-suvussa esiintyy yksinkertaisten (»uniseriate») ydinsäteiden yhtymiä, joita 
Baileyn  ilmoituksen  mukaan  eri  tutkijat  ovat  kuvanneet  nimittäen  niitä 
»valesäteiksi» (»false rays»). Samoin T h o m p s o nin (1911 p. 1010)1 tiedonanto 
mm. siitä, että lajissa Betula alba on puuosassa yhdistyneitä ydinsäteitä (»compound 
rays of the so called false type») itämisasteella, mutta senjälkeen esiintyisi siinä vain 
kapeampia (»multiseriate») ydinsäteitä.

Luonnollista  on,  että  niin  hybridisoituneissa  muodoissa  kuin  mitä  mei
käläiset puumaiset koivulajit muuallakin kasvaessaan ovat, esiintyy sisä-

1 Thompsonin  (l.c.)  teorian  mukaan  ydinsädeleventymien  esiintyminen  puukasveissa  olisi 
käsitettävissä  palautumiseksi  nuoruusasteelle  ja  fylogeneettisesti  aikaisemmalle  kannalle.  Tämä 
käsityskanta  tuskin  on  oikeutettu  nyt  puheena  olevassa  tapauksessa,  sillä  silloinhan  voitaisiin 
väittää, että monet muutkin sairaal1oiset muutokset  merkitsisivät samanlaista palautumista.
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rakenteessa,  niinpä  ydinsäteiden  koossakin  vaihtelevaisuutta.  Edelleen  on  otettava 
huomioon,  että  tutkijain  tuloksiin  vaikuttaa  tällöin  se  seikka,  miten  laajaan  aineistoon 
nojautuen  puheenaolevanlainen  tutkimus  on  suoritettu  —  siitä  ovat,  vaihtelevaisuutta 
tässä suhteessa todetessaan monet tutkijat aina Th. H a r t i g i n ajoista lähtien (vrt. mm. 
R u s s o w 1882, p. 376; S t r a s b u r g e r 1890, p. 648— ym.) huomauttaneet.1

Fysiologisesti terveessä meikäläisten koivujen puussa ei kuitenkaan nähdäkseni esiinny 
sellaisia ydinsädeleventymiä kuin visajuovakohdissa,

Mitä  tulee schizogeenisiin halkeamiin,  niin niiden tapaisia »solujen välisiä  tiehyeitä» 
(Intercellulargänge)  ei  puutu  R  u  s  s  o  win  (1882,  p.  379)  esittämän  mukaan 
normaalisistakaan koivuista, joissa niitä esiintyy ydinsäteiden suussa.2

V a i l i o n i s (1935) on visajuovien halkeamakohtien synnystä arvellut, että ne olisivat 
mekaanisia,  ulkoisten  tekijöiden  aiheuttamia  tai  että  ne  olisivat  vasta  myöhemmin  — 
kaadetussa ja kuivuneessa puussa syntyneitä muodostumia. Nämä otaksumat ovat varsin 
heikosti  perusteltuja.  Varsinkin  niissä  tapauksissa,  jolloin  ydinsädeleventymien 
yhteydessä esiintyy pieniä halkeamakohtia, on vaikeata pitää niiden muodostajina joitakin 
»mekaanisen»  luontoisia  tekijöitä.  Toisissa  tapauksissa  kyllä,  kuten  edellä  mainittiin, 
ilmenee halkeamien muotoseikoissa sellaistakin, että ne voisivat syntyä väkivaltaisesti.

Kaikesta  päättäen  näiden  schizogeenisten  halkeamakohtien  syntyyn  ensi  sijassa 
vaikuttavat  sisäiset  kasvutekijät,  joskin  tällöin  ei  tule  kokonaan  kieltää  ulkoisten 
tekijäinkin vaikutusta,

1Ydinsäteiden  koon  vaihtelevaisuudesta  samassa  puulajissa  ja  syistä,  mistä  se  johtuisi  on  — 
puun iästä, kasvupaikasta jne. — on useita pohdintoja esitetty (vrt. mm. Kraus 1864, p. 169; Essner 
1882, p. 10; Abromeit 1884, p. 9; Strasbur g e r  l.c., p. 641—; Bailey 1910 b). Ne kuitenkaan eivät 
tuota mitään valaistusta esillä olevalta kannalta.

2  R u's s o w (l.c.)  kuvaa ne seuraavasti:  — »Auf eine in physiologischer Beziehung wichtige 
Thatsache  sei  hier  hingewiesen,  die  in  der  Cambiumregion  regelmässig  wahrzunehmen  ist, 
nämlich  das  Vorkommen von  mit  Luft  erfullten  intercellulargängen  zwisciien  den  Zellen  des 
Strahlencambiums and den angrenzenden Elementen, wenn die Strahlen einreihig sind; sind die 
Strahlen mehr bis vielreihig, so finden sich auch regelmässig zwischen den radialen Reihen des 
Strahles  Intercellulargänge,  die  sich  einerseits  ins  Holz,  anderseits  in  die  Rinde  continuirlich 
fortsetzen. — R u s s o w in julkaisussa, joka käsittelee kuoren ja puuosan tärkkelyksenpitoisuutta, 
ei  ole  näistä  soluväleistä  esitetty  kuvia ja  kuvauksestakin  puuttuu kokoa,  syntyä  ym.  esittäviä 
yksityisseikkoja. R u s s o w tuskin on viitatussa kohdassa mitään patologisia muutoksia ryhtynyt 
kuvaamaan.
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Mitä vielä tulee edellä esitettyyn, varmaa vastausta vaille jääneen kysymykseen siitä, 
minä  vuodenaikana,  kasvukauden  vaiko  horroksen  aikana  visajuovakohtiin  ja 
muuannekin — syntyy schizogeenisiä halkeamia, niin on mielestäni oikeutettua verrata 
sanottua  siihen,  miten  varmaa  vastausta  vaille  on  tässä  suhteessa  jääty  pohdittaessa 
schizogeenisten halkeamien,  joita  esiintyy kumivuotoisissa puissa,  syntymisen aikasuh
teista. M i k o s c h (1906) , ja S o r a u e r (1911, p. 742), joiden huomaamiin Prunus-lajeissa 
kumivuotoisissa  samanluontoisien  muodostumien  kaltaisia  visautuessa  esiintyvät 
halkeamakohdat  ovat,  jättävät  nähdäkseni  kysymyksen avoimeksi,  puhuen sisäisistä  ja 
ulkoisista syistä.

Kuoren anomaalit sklereidit ovat -- käyttäen T s c h i r c h in (1889) ja H a b e r l a n d t in 
(1918)  tiedesanastoa  — brakysklereidejä.  Jo  edellä  on  tähdennetty,  että  niiden  asennot 
nimenomaan  ydinsädeleventymien  kohdissa  osoittavat,  että  ravintoaineiden  siirto 
sellaisissa kohdissa on häiriytynyttä. V a i l i o n i s (l.c., p. 32, vrt. myös taulu kuv. 6) sen 
sijaan  on  tulkinnut  sklereidiryhmien  muodostumisen  puuosan  pinnan  painumien 
»seurauksiksi».  Tässäkään  tuskin  on  osuttu  oikeaan.  Tosin  toisissa  tapauksissa  —  ja 
verraten useinkin — muodostuu sklereidejä painumien solukkoihin, mutta niitä kasautuu 
myös ydinsädeleventymien, jopa leventymättömienkin ydinsäteiden suuhun sellaisissakin 
kohdissa,  jossa  ei  painumaa  ole.  Niinikään  kuoreen  sklereidejä  kasautuu  ennen 
painumakohtien muodostumista.

V a i l i o n i s en (l.c. p. 34 ym.) mainitsema »kemiallinen haava» ei ole liioin mitään 
selittävä  ja  ainakin  vaikeasti  yhdistettävissä  mihinkään  hormooniteorioihin. 
Tähdennettäköön vielä, että kaikesta päättäen N ö r d l i n g e r iltä (1880, p. 407) alkujaan 
peräisin  oleva,  käsikirjatietoudessa  kertautuva  selitys,  että  puuosan  aaltoilu  ja 
niveröityminen (»die Wellenform des Holzkörpers und des geflammten Holzes») — johon 
visautumista voi myös verrata — syntyisi siten, että kuoripaine ne aiheuttaisi, puristaen 
siis visajuovien syntymäkohdissa voimakkaasti kehittyneitä sklereidejäkin jälttä vastaan, 
ei tunnu pätevältä. Mainittu puristus kyllä voi

1 Nähdäkseni niistä ei ole sen lähempää varmaa selvitystä tässä kohden muuta kuin M i k o s c h 
in (1906, p. 942) esittämä, seuraavasti:

— »Die Bildung von radialen Rissen and Spalten zwischen den verschiedenen Gewebeformen 
der Rinde (Markstrahlen,  Phloemparenchym = Hornprosenchym) kommt der strahlige Bau der 
Rinde sehr zu statten; ob nun durch äussere Einflüsse bedingt oder durch innere Ursachen wie 
ungleichmässige Wachstum der einzelnen Gewebeformen hervorgerufen, immer bilden sich in der 
Rinde  durch  Auseinanderweichen  neben  einander  liegenden  Gewebe  radiale,  spaltenförmige 
Räume.» - -
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aiheuttaa  lamautumista  jällen  toiminnassa,  mutta  ei  enempää.  Ei  niitä  moninaisia 
muotoja, joita on huomattavissa visautuvan puuosan pinnassa.

 Mainittakoon vielä K n y n (1901, p. 37, 55 ym.) kokeiden tulokset (vrt.  myös  G i e s e n 
h a g e n 1905, p. 266; K ü s t e r 1925). Ne osoittavat myös, että ei ole asiallista pohjaa 
otaksumalle,  että  jällen  soluihin  kohdistuva  mekaaninen  puristus  voisi  aikaansaada 
ydinsäteiden leventymistä tai sellaisia jällen toiminnan muutoksia, jotka johtaisivat tämän 
lamautumiseen. Edelleen, ydinsädeleventymien ja tylppysolukkojen vertikaalisuuntaisesti 
pitkittäinen muoto osoittaa, että ne eivät ole lehtiin johtavien johtojänteiden yhteydessä 
syntyviä tai olevia muodostumia.1

 Visautumisen ensi  asteet  eivät  liioin  anna tukea sille  G ö  p  p e  r  t  in   (1872 ym.) 
esittämälle  ja  vielä  S  c  h  l  u  m  b  e  r  g  e  r  in  (1934)  kannattamalle  väitteelle,  että 
visakoivupuun juovakohdat olisivat silmuja tai oksia, joita on kuollut rungon sisässä ja 
joita  puun elimistö  parantelisi  kyijestymätapahtumin ja  että  nuo  silmut  tai  oksan alut 
olisivat  joko  kuoren  tai  sivuttaisen,  tilanahtauden,  kyljestymisen  tms.  aiheuttaman 
puristuksen  vaikutuksesta.  Sellaisia  solukkoja,  jotka  olisivat  tulkittavissa  silmujen  tai 
oksien  luontoisiksi  muodostumiksi,  ei  ole  tarkemmassakaan  tarkastelussa  todettavissa 
visajuovien syntykohdissa.2

 Visautumisilmiöiden  tulkinta  blastomaniaksi  siltäkin  kannalta,  että  visautuvan 
puuosan pinnan monesti  kairakierteiset,  senttimetrejäkin pitkät huolot olisivat silmujen 
aiheita, — sellaista mielipidettähän ei voi järkisyillä puoltaa. Tietystikin on m a h d o l l i s- 
t a, että visautumisen alkuasteissa esiintyvistä tylppysolukoista v o i  muodostua silmuja. 
Sitä  mahdollisuuttahan  ei  voi  kieltää,  sillä  adventivisilmujahan  voi  muodostua  mistä 
elävän  solukon  osista  tahansa.  Visajuovien  tavanomainen  kehitys  ei  anna  tukea 
mielipiteelle, että ne olisivat silmumuodostumia.

1 Näihin  »Blattspurstränge»muodostumiin  verrattavia  'Kurztriebspure'-muodostumia  on 
esimerkiksi  T  u b  e  u  f  (1930)   selitellyt  virheellisesti:  kysymyksessä  eivät  ne  enää  ole,  vaan 
pihkatiehyeet,  joiden kohdissa kyllä o n  o l  l  u t   kääpiöverson solukkoja.  Visajuoviin ei  käy 
tällaista selitystapaa sovelluttaminen.

2 Uinuvista ja jälkisilmuista viitattakoon vielä  Frankin (1880, 1895), Sorauerin (1880, p. 702, 1909 
1, p. 381, 849), R. H a r t i g in (1900), B ü s g e n in (1917, p. 23—) ja S c h l u m b e r g e r in (l.c.) 
esityksissä mainittuun tai niissä selostettuun kirjallisuuteen.

Siitä huomautettakoon, että N ö r d l i n g e r (1860, p. 7) kyllä mainitsee jonkinlaisista uinuvien 
silmujen  yhteydessä  tavattavista  normaalia  kookkaammista  silmuydinsäteistä 
(Knospenmarkstrahlen),  mutta hänen esityksessään mainitaan,  ettei  hän ole  koivussa (» Betula 
alba  var.  (Schwarzbirke))»  tavannut  näitä  silmuydinsäteitä  ja  että  uinuvia  silmuja  saattaa 
muodostua ilman erikoisia ydinsädemuodostumia.
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Visakoivujen  sklereidimuodostustakin  voitaneen  ehkä  epäillä  silmumuodostuksen 
luontoiseksi. Onhan  Krick (1891) huomannut pyökin kuoripahkoista, että niissä esiintyy 
sklereidejä  normaalista  runsaammin  ja  näiden  ohella  myös  silmumuodostusta.  Ja 
aikaisemmin S c h a c h t (1853) ja R a t z e b u r g (1868) ovat selittäneet, että näitä Krickin 
tutkimia pyökin kuoripahkoja muodostaisivat silmut (vrt. myös vielä B ü s g e n 1917, p. 
24).

Asianlaita on tässäkin tapauksessa toisin: silmuja muodostuu vasta kuoripahkoista. — 
Samoin on asianlaita S o r a u e r in (1909, p. 851; — vrt.  myös S c h l u m b e r g e r 1934, p. 
207) päärynäpuista kuvaamissa tapauksissa.

Visakoivujen kuoren sklereidiryhmien ympäristöissä en kuitenkaan ole voinut todeta 
sellaisia kasvutapahtumia, jotka olisi tulkittavissa silmumuodostukseksi.

Sklereideistä  taasen  voitaisiin  puheena  olevassa  tapauksissa  esittää  sellainenkin 
teleologinen  selitys,  että  nuo  normaalista  runsaammin  esiintyvät  yksittäiset  solut  tai 
soluryhmät tukisivat  ja  lujentaisivat  noita  rungon kohtia,  joissa  puuosanmuodostuksen 
vaillinaisuuden vuoksi ranka  on heikentynyt. Tämä selitystapa nojautuisi mm. B u c h in 
(1870,  p.  23—)  tietämään  ja  mm.  H  a  b  e  r  l  a  n  d  t  in  (1918,  p.  3,  150—,  198—) 
kannattamaan  mielipiteeseen,  joka  kylläkin  pitää  paikkansa  seliteltäessä  normaalisen 
kasviruumiin rakenneseikkoja. Mutta sairaissa solukoissa ilmeneviin muutoksiin sellainen 
selitystapa  ei  sopeudu,  sillä  heteroplastisia  muodostumia  voi  esiintyä varsin  erilaisissa 
solukoissa, ja yleensä tauti-ilmiöiden tuloksinahan on varsin erilaisia solumuotoja.

Nyt  puheena  olevissa  tapauksissa  lieneekin  tyydyttävä  siihen,  että  normaalista 
runsaammin  visajuovakohdissa  esiintyvät  sklereidit  on  tulkittava  hiilihydraattien 
kasaumiksi (vrt. M ö l l e r  1875, p. 34; S t r a s b u r g e r 1891, p. 47—; V ö c h t i n g 1908, 
p. 291), tässä tapauksessa luonteeltaan epänormaaleiksi ja metaplastisiksi. Niihin kohtiin 
on näitä aineita virrannut ja kasautunut. Tämä selitystapa ei ole ristiriidassa S o r a u e r in 
(1911,  p.  152—)  esittämän  ns.  plethora-teorian  kanssa.  Tämän  mukaan 
ydinsädeleventymätkin ovat rehevän kasvun aiheuttamia. Sellaista epänormaalista, joko 
paikallista tai yleisempää ravintoainekasaumatilaa osoittaa sklereidirunsauskin.

 Visautuessa ilmenevää sklereidimuodostusta on syytä verrata myös  S c h i l l i n g in 
(1915,  p.  227—)  suorittamissa  kokeissa  saatuihin  tuloksiin.  Estämällä  (paraffinoimalla) 
haihdunnan hän on saanut puumaisen kasvin (Artocarpus) varteen muodostumaan mm. 
normaalista runsaammin skle-
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reidejä.  Kuitenkaan ei ydinsädeleventymiä eikä tylppysolumuodostusta.  Muutenkaan 
eivät S c h i l l i n g in tulokset oikeuta analogiapäätelmiin.

Ydinsädeleventymiä on tavattu monissa puulajeissa milloin minkin-luontoisen taudin 
symptoomeina.

 S m i  t  h  (1894, p.  450—) on niitä maininnut  Taphrina-lajien koivuihin aiheuttamia 
tuulenpesiä  kuvatessaan  tuulenpesää  kannattavasta  rangasta.  Tämä  tutkija  ei  ole 
huomannut  niistä  adventivisilmuja  syntyvän,  vaan  pitää  niitä  puuosan  ja  koko  oksan 
paisumisesta johtuvina ilmiöinä.

 F r a n kin (1895) mainintaan ydinsädeleventymistä, joihin S c h l u m b e r g e r kin 
(1934,  l.c.)  on  vedonnut  tavallisen  tammen »Maserbildung»-tapauksia  selostaessaan,  ei 
liity mitään syyperäistä selvittävää.

 Ydinsädeleventymiä on vielä tavattu taudinmerkkeinä monissa eri tapauksissa, joista 
mainittakoon eri puukasveissa pakkassyövät (vrt.  S o r a u e r 1907; 1909 I , p. 197—), 
bakteriooseiksi — tosin varsin epäiltäviksi sellaisiksi — tulkituissa tapauksissa (N o a c k 
1893) ja erinäisten sienienkin aiheuttamissa taudeissa niitä esiintyy (vrt. mm. B r z e z i n s 
k i; 1903; Kü s t e r 1916, p. 282—, 355—; 1925, p. 349 ym.).

Selvää  näin  ollen  on,  että  useissa  heteroplasmaattisissa  ja  traumaattisissa  solukoissa 
niitä esiintyy, mutta ne eivät sinänsä ilmennä mitään varmaa kulloinkin kyseessä olevan 
taudin syyperäisyydestä eikä näistä edellä viitatuista taudeista ole mitään varmuutta siinä, 
että  niiden  ydinsädeleventymät  olisivat  periytyvän  luontoisia  muutoksia,  jonkalaiseksi 
visautuminen on todettu (H e i k i n h e i m o 1933).

 Tässä kohden on mielestäni syytä kiinnittää huomiota R u b n e r in (1910) valkopyökin 
korokohoisuus-  (Spannrückigkeit-)  ilmiön  yhteydessä   havaitsemiin  'valesäteihin' 
(Scheinstrahlen). R u b n e r in esittämästä käy selville, että korokohoisen valkopyökin 
kuoriosat ovat normaalia paksummat ja sklereidimuodostus on normaalista runsaampaa. 
Huomautettakoon  vielä  puuosan  pinnan  huolokohdista  (l.c.  kuva  3),  ydinsäteiden 
anomalisesta muodostuksesta, mm. leventymistä (l.c. kuvat 8, 9) niissä kohdin. Jälsi on 
tällöinkin toiminut normaalista poikkeavasti.

 R u b n e r in (l.c. p. 234) mielipiteen mukaan korokohoisen valkopyökin  puheena oleva 
ominaisuus olisi »sukuominaisuuksia», siis periytyvää.

Mikäli oikein tunnen, ei tämä valkopyökin »korokohoisuus», B u s g e n in (1917, p. 102) 
selostusta lukuunottamatta, ole ollut sen lähemmän

1  R u b n e r (l.c.) on niistä selvityksiä esittäessään oikonut H e s s e l b a r t h in ja N ö r d l i n g e  
r in mielipiteitä 
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tutkimuksen  kohteena.  Tämä  »korokohoisuus»  saattaa  kuitenkin,  R  u  b  n  e  r  in 
esittämien  tietojen  nojalla  sanoen,  olla  ainakin  jossakin  määrässä  verrattavissa 
visautumiseen.1

 Visautumista eri puulajeista kuvanneet, ensi sijassa V e p  r  e k ja  Jaeger eivät ole ensi 
asteista esittäneet tietoja.

Juovakohdissa esiintyvistä kyljestymistä.
 Toiset juovakohdat saattavat edellä kuvattujen muutoksien jälkeen edelleen pitkät ajat 

säilyä niin, että puuosan pintaan niissä kohden muodostuneen jyrkemmän tai loivemman 
huolomaisen  syvennyksen  reunamilla  ei  ole  huomattavissa  mitään  reaktiota,  joka  olisi 
tulkittavissa merkiksi siitä, että puuosan pinnan epätasaisuus muuttuisi tavalla tai toisella 
normaaliseksi lieriöpinnan muotoiseksi.  Vuosilustomuodostus juovakohdissa ei tapahdu 
tällöin  aivan  normaalisesti,  sillä  monesti  lustot  taipuvat  huoloon  päin.  Edelleen 
valevuosilustoja esiintyy monesti, samoin putkilojen esiintymisessä on epäsäännöllisyyttä. 
Juovakohdan  reunamilla  on  jonkin  verran,  tosin  varsin  vähässä  määrässä,  loivasti 
aaltoilevia kohtia.

Tavallisinta  kuitenkin  on,  että  puuosa  pyrkii  eri  tavoilla  sisäisesti  kyljestämään 
puuosaan  joutuneita  solukkojen  kohtia,  sinne  syntyneitä  sisäisiä  halkeamahaavoja. 
Varsinkin  »visapesissä»,  kuhmumaisissa  kohdissa  ja  »kaulovien»  runkojen 
runsasjuovaisissa  kohdissa  on  tavallisinta,  että  näitä  kyljestymistapahtumia  ilmenee  jo 
varhain.

Ilmiö, joka visautuessa on todettavissa jällen epänormaaleissa toiminnoissa ja muissa 
visautumisen alkusymptoomeissa, toistuu tässäkin: kyljestymisessä ilmenee varsin paljon 
vaihtelua;  ensiksikin siinä,  miten aikaisin juovien kohdissa alkaa syntyä kyljestymiselle 
luonteenomaista  haavapuuta.  Tässä  kohden  nähdäkseni  on  vaikeata  huomata  mitään 
säännönmukaisuutta.  Korkeintaan  saattanee  sanoa,  että  mitä  runsaammin  juovakohtia 
jossakin varren tai oksan kohdissa on, sitä aikaisemmin on kyljestymätapahtumia niissä 
huomattavissa. Mutta yleispätevänä ja poikkeuksettomana ei tätäkään ole pidettävä.

 Kyijestymätapahtumien  viivästyminen,  so.  että  paksuissakin  rungoissa   — 
nimenomaan  karkeajuovaisessa  visapuussa  —  tapaa  kyljestymättömiä  visajuovia, 
johtunee pohjaltaan juovakohdan kasvukyvystä, joka ei ole

1  R u b n e r in (l.c. p. 234—) koivuista mainitsemat 'Stützleisten'-muodostumat ovat nähtävästi 
niitä juomuja, joita tapaa mm. meikäläisien vanhojen korpi- ja puistokoivujen rungon alaosissa. Ne 
eivät johda visautumiseen eikä R u b n e r niistä mainitse mitään sairaalloisia muutoksia.
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todettavissa mistään näkyvistä anatoomisista seikoista, rungon eri kohtien rakenne- ja 
laatuseikoista.

Runsaasti  ja  tasaisesti  hienojuovaiseksi  visautuva  varren  kohta  muistuttaa 
kyljestymisasteella tai sitä ennen monesti jopa eräänlaista liaani-tyyppisen kasvin vartta 
siinä,  että  puuosa  on  pintaosissaan  juomuinen,  erilaisten  solukkojen  eri  ryhmiin 
pilkkoama.  Tämä  seikka  tietenkin  vaikuttaa  heikentävästi  sellaisen  rungon  osan 
tukevuuteen ja saattaa ymmärrettäväksi nuorien visautuvien kohtien notkeuden, so. ne 
eivät pysy tukematta pystyssä.

Puuosan  yhtenäistämistendenssin  mukaista  on,  että  kasvin  elimistö  juovakohdissa 
ryhtyy kyljestämällä saattamaan tuota rungon osaa tanakammaksi.

Niin monenlaisia muotoseikkoja  kuin juovakohtien kyljestymätapahtumissa tapaakin, 
on ne nähdäkseni ryhmiteltävissä sen mukaan, missä juovakohdan osassa kyljestymä tai 
kyljestymiä  alkaa  muodostua.  Kyljestymä  nimittäin  saattaa  alkaa  kasvaa  juovakohdan 
pohjasta tai sen sivuilta.

 Ensiksi  mainituissa  tapauksissa,  joka  on  verraten  yleistä  hienojuovaista   visaa 
muodostuessa, joko säilynee — juovakohdan huolon ollessa laakeahkon, — ensi-ikäisestä 
jällestä osia toimintakykyisinä ja ne alkavat toisi-
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naan jonkin aikaa kestäneen lamaannuksen jälkeen muodostaa juovakohtaan edelleen 
puuta, joka kuitenkin on normaalisesta puusta poikkeavanlaatuista. Tai sitten jälsirenkaan 
ulkopuolella,  sen lähistössä  esiintyy niissä kohden kuoressa toisikäisiä  kasvusolukkoja, 
jotka toimivat tulokseltaan samalla tavalla kuin äsken mainittu jälsi. Tällaiset juovakohdan 
pohjasta  päin  kasvavat  kyljestymäkohdat  ovat  huomattavissa  makroskooppisestikin 
sellaisten kohtien poikkileikkauksia tarkasteltaessa. Kyljestävät haavapuusolukot näkyvät 
niissä rakenteeltaan jonkin verran erilaisina kuin normaalit kohdat. Toisissa tapauksissa 
on kyljestävä, pohjasta kehittyvä haavapuu tuskin nähtävissä paljain silmin, ainakaan sen 
alkuasteet, jotka saattavat osoittaa moninaisia muotoseikkoja (kuva 37).

 Toisissa tapauksissa sisäinen visajuovien kyljestyminen taas käy siten, että ulommat 
vuosilustot  syntyneen  juovakohdan  pystysuorilla  sivuilla,  joko  toiselta  tai  molemmilta 
sivuilta, lähenevät toisiaan muodostaen haavapuusolukkoa. Tällä tavoin kyljestävä kohta 
ei synny — säteittäissuunnassakaan lukien — kautta koko kuorenpoukaman seinämän, 
vaan  joko  yhdestä  tai  useammasta  kohdasta,  pyrkien  eristämään  puuosan  huoloon 
jääneitä  kuoren  solukkoja  (sklereidejä  ja  tylppysoluja)  muusta  kuoresta.  tai,  toisissa 
tapauksissa, ydinsädeleventymäkohtaa.

Sivuttaiset kyljestymät syntyvät lähellä alkuperäisjällen solukkoja, joita on huolokohdan 
seinämilläkin  ja  liittyvät  siinä  määrin  läheisesti,  ilman  mitään  selvästi  erotettavia 
välikohtia alkuperäispuuosaan,  että  on  pidettävä  todennäköisenä,  että  kyljestymän 
muodostajina, ainakin toisissa kohdin, ovat alkuperäisjällen solut. Mahdollista kuitenkin 
on,  että  kyljestymää  muodostava  uudiskasvusolukko  saattaa  toisinaan  saada  alkunsa 
muistakin alkuperäisjällen lähistössä olevista solukoista. Kun useimmiten tapaa normaalin 
puun  ja  haavapuun  rajan  solu  solulta  yhteenliittyneenä,  on  todennäköistä,  että 
välittömästi  ensiksi  mainittuun  solukkoon  liittyvä  kasvusolukko  on  ryhtynyt 
muodostamaan haavapuuta.

Ruskeaksi  painuneen  juovakohdan  pystysuorilta  sivuilta  kasvavat  kyljestymät 
ennemmin tai myöhemmin saattavat kasvaa ulompien vuosilustojen kohdista yhteen ja 
siten umpeuttaa puuosan sisään kuoren solukkoja.

Merkittävää on, että varsin monissa tapauksissa on vain toisesta pystysuorasta sivusta 
tapahtuva kyljestyminen voimakasta. Sellaiset kyljestymät muodostavat useimmiten niitä 
juovakohtia,  jotka  pitemmälle,  visautuneessa  puussa  näkyvät  tangentinsuuntaisissa 
leikkauksissa mykiön halkileikkauksen muotoisina,  tosin ei kaikilta reunoiltaan selvästi 
sellaisina kuvioina (vrt. mm. kuvataulu 1,1-4; 2,3).
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Syntynyt,  kyljestävä  haavapuu,  jonka  nuorimmat  asteet  ovat  lyhytsoluisia,  pyrkii 
puristamaan juovakohtaa umpeen, olipa viimeksi mainitussa niissä kohdissa halkeamia tai 
ei.  Se muodostuu myöhemmin sellaiseksi,  että sen solut  ovat suurempikokoisia,  mutta 
solukkojen  normaalista  poikkeavasta  asennosta  ja  putkilojen  puutteesta  tai 
vähälukuisuudesta saattaa todeta solukot haavapuun luontoiseksi.

Juovamuodostuksen kannalta on otettava huomioon, paitsi että nämä
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sisäiset  kyljestymät  ovat  verraten  voimakkaasti  kasvukykyisiä,  myös  se,  että 
kyljestymällä  umpeutuvia  kohtia  on  pääasiassa  kahdenlaisia.  Toisissa  on 
ydinsädeleventymäryhmiä  ja  niiden  kohdasta  jatkuu  kyljestyminen  puuosan  huolon 
pohjasta ulkopintaan päin, toisissa taasen on kuoren; solukkoja, enemmän tai vähemmän 
ruskettuneina ja kuolleina joutunut puun sisäosiin. Molemmissa tapauksissa muodostuu 
kyljestymäkohtiin  haavapuuta,  joka,  riippuen  kasvu-  ja  puristusseikoista,  muodostaa 
erilaisia kyljestäviä kohtia.

Silloin kun on laajahko yhtenäisen ydinsädeleventymän kohta kysymyksessä, on miltei 
säännönmukaista,  että  kyljestävä  kohta  muodostuu  sellaiseksi,  että  —  säteittäisissä 
poikkileikkauksissa  tarkastellen  —  muodostaa  kiilamaisen  osan,  jonka  terävä  osa  on 
sisäänpäin. Merkittävän yleistä ja erikoisesti tähdennettävää on, että visajuovien kohdissa 
puuosan  pinta  verraten  harvoin  muodostuu  täysin  sileäksi  lieriöpinnaksi.  Olipa 
kysymyksessä jommankumman luontoinen, edellä mainittu kyljestyminen — joko huolon 
sivuilta tai pohjasta muodostuva — niin puuosan pintaan jää miltei aina epätasaisuuksia, 
huolomaisia  kohtia.  Näissä  esiintyy,  varren  kasvuaan  jatkaessa  uudelleen  ja  lisää 
ydinsäteiden leventymiä, epänormaalia kuoren sklereidimuodostusta ja näiden ohella ja 
seurauksena  kuoren  solukkojen  kyljestymistä  puuosaan,  toisin  sanoen  uusien 
juovakohtien muodostumista. Tällöin joutuu sklereidiryhmiä sisältäviä kuoren  solukkoja 
puuosaan  sisään,  aikaisemmasta  juovakohdasta  pintaan  päin,  tai 
ydinsädeleventymäkohtia pyrkii puun elimistö umpeuttamaan jo edellä kerrotulla tavalla. 
Juovakohtia  kyljestävässä  haavapuussa  esiintyy  tuonnempana  lähemmin  kuvattavia 
kallusmaisia  kohtia  ja  niitä  muodostavia  myöhäisjälsiä,  joten  on  selvää,  että 
kasvutapahtumat  juovan  kyljestävissä  kohdissa   komplisoituvat  ja  kyljestymien  kasvu 
osoittaa varsin moninaisia muotoja, työntymiä eri suuntiin, yhteenkasvukohtia ym. Lisäksi 
tulee  vielä  se  seikka,  että  kyljestävässä  haavapuussa  ilmenee,  kuten  patologista 
kasvianatomiaa — myös kumivuotoa — esittävässä kirjallisuudessa on sekä S o r a u e r in 
että K ü s t e r in toimesta 1 monesti 

1 Niihin lisättäköön J o s t in (1893; 1898)  ja  Simon in (1906) — kokeellisella pohjalla suoritetut 
havainnot  siitä  että  haavoittaminen  aiheuttaa  kasviruumiissa  kasvutapahtumia  talvisinkin, 
poikkeuttaen kasvin ainakin paikallisesti talvihorroksesta.

 Visakoivupuussa  ei  tarvinne  aina  sellaista  talvenaikaista  kasvua  tapahtua,  mutta 
huomautettakoon miten haavapuun luontoiset solukot niissä esiintyvine muutoksineen,  sisäiset 
huolokohdat,  schizogeenisten  halkeamien  kohdat  ovat  herkkiä  ulkoisten   lämpötilojen 
vaikutuksille.
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tähdennetty,  uusia  kohtia,  joissa  muodostuu  vähemmän  kestäviä  solukkoja,  uusia 
normaalista  poikkeavia  ydinsäde-  ja  tylppysolumuodostumia,   halkeamia,  puusyiden 
»poikkeamista normaalisuunnastaan» — haavapuun kasvu kyljestämistarkoituksessa sitä 
suorastaan edellyttää —, niveräsilmäkkeitä ja näiden kehitysasteita.

Haavapuun  kohdat  kasvavat  edelleen  varren  paksuuskasvun  jatkuessa,  laajeten 
ulospäin,  ja,  kuten  sisusvisaiset  rungot  osoittavat,  ne  lopulta  saat-tavat  vähitellen 
muodostua  normaaliseksi,  vuosilustoiseksi  puuksi.  Mutta  yleistä  ja  myöskin  helposti 
käsitettävää  on,  että  rungon  jatkuvan  kasvun  aikana  puristus-  ja  taivutusseikat  ovat 
omiansa muuttelemaan juovakohtien muotoseikkoja.  Juovakohdat  saattavat käyristyä ja 
mutkistua.  Kyljestymätapahtumat  saattavat  niitä  vielä  muutella  katkonaisiksi,  haava
puukohtien yhteenkasvaessa joko toisiinsa tai normaalin puun kohtiin.

Niveröityminen haavapuussa  on  siis  varsin  monenlaista.  Halkeama-  ja  juovakohtien 
muodostuminen siihen saattaa ärsyttää kasvutapahtumia, ja juovakohdat saattavat pidetä 
tuonnempana kuvattavalla tavalla.

 Ryhtymättä  tässä  lainkaan  kuvaamaan  monia  'visapesien'  suorastaan 
mielikuvituksellisen  monia  muotosuhteita  tai  tapauksia,  jolloin  kuoriosissa  syntyy 
tavanomaisesta  visautumisesta  tavallaan  poikkeavia  jälkikasvusolukkoja  — 
lopputuloksina tällöinkin on pääasiassa sama: kuoriosia ja ydinsädeleventymiä umpeutuu 
puuosaan — tarkasteltakoon ehkä helpoimmin käsitettävien — kaaviokuvien valossa

visautumisen jatkumista,
ja senjälkeen lähemmin muutamia tällöin ilmeneviä muutoksia.
Vertaileva  tarkastelu  nimittäin  osoittaa,  että  visakoivupuussa  esiintyvät  juovakohdat 

ovat ryhmitettävissä pääasiassa kaaviokuvan 38 osoittamiin. Niihin sisällytettävissä myös 
»visapesissä»,  nopeasti  visautuvissa  kohdissa  esiintyvät  tapaukset,  samoin  kuin  nekin, 
jolloin  (pintavisassa,  täyteisvisassa)  juovakohtia  syntyy  varttuneisiinkin  runkoihin. 
Huomautettakoon vielä, että kaaviokuvissa esitetyt tyypit saattavat olla kooltaan erilaisia, 
toisinaan  jonkin  verran  kookkaampia,  toisinaan  pienempiä  eri  visapuulaaduissa 
riippumatta  siitä,  ovatko  ne  sisempää  tai  ulompaa  rungosta,  ja  että  näiden kuvioiden 
muotoisia  juovia  esiintyy  monesti  jopa  samassa  runkonäytteessäkin,  lähettäisesti. 
Vaihtelua näissä kohdenkin on todettavissa.

Kaaviokuvan  ryhmässä  A  on  kuvattu  tangentinsuuntais-  (ja  pinnanmyötäis-) 
leikkauksissa näkyvää juovien esiintymistä. (Faneerien valmis-
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tustavasta  johtuu,  että  niissä  helposti  ovat  niihtävissä  nämä  muodot.)  Ryhmän  A 
kaaviokuvia  verrattakoon  näin  ollen  kuvatauluun  1.  sisältyviin  juovakohtien  kuviin. 
Ryhmässä  B  on  kaavioitu  poikkileikkauksissa  ja  ryhmässä  C  säteittäisistä 
pitltittäisleikkauksissa ilmeneviä muotoseikkoja.

Visautumisen  alkuasteiden  nojalla  selittyvät  yksinkertaiset  juovatyypit 
(pinnanmyötäisleikkauksista  A  a—d,  poikkileikkauksista  B  a—c  ja  säteittäisistä 
pitkittäisleikkauksista C a—c). A a, B a ja C a  pääasiassa vastaavat toisiaan ja samalla 
kaaviollisesti  esittävät  yksinkertaista,  mutkistumatonta  ja  kyljestymätöntä  juovakohtaa, 
jollaisista  aikaisemmin  on  ollut  kuvauksia.  Sisinnä  rungossa  olevat  juovakohtien 
alkukohdat ovat tietenkin pääasiassa samanlaisia kuin A, a.

Tämä  yksinkertaisin,  komplisoitumaton  juovatyyppi  voi  sekin  osoittaa 
vaihtelevaisuuksia. Se saattaa olla jonkin verran mutkitteleva johtuen osaltaan siitä, minkä 
verran  —  runsaammalti  tai  niukemmalti  —  kuorisolukkoja  on  alun  perin  joutunut 
juovakohtaan  tai  sitten  lähistössä  esiintyvissä  juovakohdissa  tapahtuneiden 
kasvuseikkojen johdosta. Tämän tyyppisiä, tavallaan yksinkertaisimpia juovakohtia tapaa 
verraten  paksuissakin  rungoissa.  Sklereidimuodostus  juovakohdan  suussa  on,  ainakin 
tarkastelemissani tapauksissa, ollut verraten vähäistä sekä juovakohdan distaaliosassa että 
puuosan sisässä olevissa osissa.  Kuoren sisäänpainuma täyttyy rungon paksuuskasvun 
jatkuessa kaikesta päättäen interkaläärisen kasvun vaikutuksesta. Haavapuuta ja kallusta 
tällaisissa  juovissa  on  ylen  vähän  tai  ei  ollenkaan.  juovakohdan,  joka  saattaa  olla 
pystysuorassa suunnassa joko pitempi tai  lyhyempi,  ympärillä puussa jatkuu vuosilus
tojen  muodostuminen  vallan  normaaliin  tapaan paitsi  että  juovakohdissa  päättyessään 
vuosilustot  kaareutuvat  sisäiinpäin.  Joskus  on  juovakohdan  ympäristössä  puuosassa 
loivaa niveröitymistä ja juova on silloin käyristynyt tai mutkistunut.

Ärtyneitä ja komplisoidumpia juovatyyppejä on esitetty kaavioidusti kuvissa A, b—d, 
joita  vastaavat  B,  b—d,  C,  b—e.  (Seuraavissa  A-kuvissa  on  merkintä,  kuten  yleensä 
muissakin seuraavissa B ja C ryhmän kuvissa, juovien keskiosasta, kaavioidusti.)

Komplikaation on aiheuttanut kyljestyminen. Sen tapahtuessa muodostunut haavapuu 
(vrt.  b-kuvat!)  kasvaa,  kuten edellä  jo  mainittiin,  verraten usein  toispuolisesti.  Toisissa 
tapauksissa myös A, e ja h-kuvassa esitetyn tapaisesti yläpuolelta ja alapuolelta.

Tapauksissa  A  d,  B  d,  C  g,  h  on  kyljestävään  haavapuuhun  muodostunut  uusia 
juovakohtia, jotka monimutkaistavat juovakohtia, tai nämä tapaukset ovat niitä, jolloin on 
juovakohtia muodostunut uuden kyljes-
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tymisen  tietä  aikaisemmasta  juovakohdasta 
ulkopintaan päin (vrt. myös {kuvat - - -)•

Merkinnät  saattavat  siis  olla  joko  juovien 
(kuoren  solukkojen  tai  ydinsädeleventymien 
kohtia.

A, e,  jota vastaavat pääasiassa B d, f  ja C g,  h, 
esittää tapauksia, jolloin juovakohdan kyljestymät 
ylä- ja alaosissaan ovat kasvaneet yhteen puuosan 
normaalien  kanssa  (viimeksi  mainitut  B-ja  C-
tapaukset  saattavat  myös  vastata  A  d,  g—i 
tapauksia.

A f—i  kaaviokuvat  esittävät  tapauksia,  jolloin 
juovakohta on pituussuuntaan venyneehkö, suippo 
sekä ylös- että tilapäiseen suuntaan päin.

B  d  tapaukseen  merkitty  katkoviiva  tarkoittaa 
juovakohdissa  ilmenevää  kasvusuuntaa.  Kun 
nimittäin verrataan edellä kuvissa 11—14 (p. 65—
67) esitettyjen juovakohtien kulkua, on selvää, että 
toisissa  tapauksissa  juovakohtien  kulmien  sivut 
saattavat  kulkea  toistensa  poikkikin.  Kuten 
tuonnempana lähemmin  palattaessa haavapuussa 
esiintyviin  normaalista  puunsolukkorakenteesta 
suuresti  poikkeaviin  seikkoihin  selviää,  ei  ole 
suinkaan  outoa,  että  juovakohdissa  ilmenee 
sellaistakin.

Kaaviokuvat  (kuvassa  38)  eivät  suinkaan  esitä 
niitä  monimutkaisia  muotosuhteita,  joita 
juovakohdat  osoittavat,  kun  haavapuumuodostus  lähettäisissä,  taajaan  visautuvissa 
kohdissa  yhdessä  muiden rungossa  vallitsevien  sekä  sisäisien  että  ulkoisien  tekijöiden 
aiheuttamien  paine-  ja  puristusseikkojen  kanssa  aiheuttaa  niiden  käyristymisiä, 
mutkistumisia  ja  muita  poikkeuksia  näistä  niin  sanoakseni  alkuperäismuodoista. 
Sellaisista  varsin  monimutkaisistakin  muodostumista  ja  niiden  moninaisuudesta  anta
nevat tosin ehkä vain puutteellisen kuvan kuvataulun 2, 1, 2, 4—6 esittämät visanäytteet sekä 
kuva -  -  Mainittakoon vielä,  että  niiden näytteiden nojalla,  joita  olen voinut  saada ns. 
»jää»-  l.  »kylmästä» visasta,  näiden juovakohdat  ovat tyyppiä B,  f.  Näytteet olivat  niin 
vähäiset ja kauan



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       224

kuivassa  tilassa  säilytettyjä,  että  juovakohtien 
muista muotoseikoista ei niistä ollut saatavissa 
varmaa selvyyttä.
Kaikessa  yksinkertaisuudessaan  edellä  esitetty 
visajuovien  muotoseikkojen  kaavioitu  esiiys 
vastannee  pääpiirteissään  tarkoitustaan  ja 
selventänee käsitteitä mm. siitä, miten V e p - 
ř  e  killä  (1902)  on  ollut  paine-  ja  pu
ristusseikkojen  pahoin  muuttelema  cerris-
tammen  puunäyte  käytettävänään  ja  miten 
Vailionisen (1935) esittämä teoretisointi samoin 
kuin Schlumbergerin (1934)  mielipiteet  visasta 
eivät  vastaa  tosiseikkoja.  Tehtäväksi  tässä 
yhteydessä  jää  muutamien  anatoomisten 
erikoisseikkojen suppea tarkastelu.

Halkeamakohdista.
Sellaisissa  visajuovakohdissa,  joissa  puuosan 
sisään on joutunut kuoren solukkoja,säilyvät ne 
schizogeeniset haikeamat, joita, kuten edellä on 
kuvattu,  niihin  kohtiin  syntyy  jo  verraten 
aikaisin.

Haavapuumuodostus ilmeisesti pyrkii niitä 
sulkemaan,  paine-  ja  puristusseikat  saattavat 
niitä myöhemmin eri asentoihin ja ne seuraavat 
juovien  käyristymiä  ja  mutkistumia. 
Kyljestymistapahtumien  puuttuessa  ne  eivät 

sanottavasti  muutu,  vaan  säilyttävät  (sekä  pysty-  että  vaakasuorat  suunnat 
huomioonottaen) alkuperäisen säteittäisasentonsa.

Pienet,  ydinsädeleventymien  väliset  halkeamakohdat  (vrt.  kuva  41)  ovat  nähdäkseni 
poikkeusasemassa. Josko ne ovat R u s s o w in (vrt.
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ed. p. 198) (ilman kuvia) mainitsemia halkeamakohtia, on jäänyt epäselväksi. Ne ovat 
rungon  poikkileikkauksissa  tarkasteltuna  niin  pieniä,  että  ne  hevin  jäävät 
huomaamattakin,  tangentinsuuntaisissa  leikkauksissa  kuitenkin  helposti  huomattavia. 
Nämä halkeamakohdat nähdäkseni säisyvät muuttumattomina, mutta mandollista on, että 
ne toisissa tapauksissa saattavat olla laajemman schizogeenisen halkeaman alkukohtia.

Edellä kaaviokuvissa esitetty juovakohtien haaroittuminen on ilmeisesti, ainakin osaksi, 
yhteydessä  halkeamakohtien  muodostumiseen.  Schizogeeninen  halkeama  saattaa  olla 
alun perin sisimmissä, ytimeen päin olevissa kohdissapn haarautunut niin, että halkeama- 
(ja juova-) kohtien terävä
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kulma on keskukseen päin. Jällen toimesta on siitä kuoreen päin alkanut muodostua 
haavapuuta  tai,  toisissa  tapauksissa,  pystysuorista  seinämistä  muodostunut,  kyljestävä 
haavapuu on saattanut työntyä lähelle tätä kohtaa.

Tai sitten on mahdollista, että ydinsädeleventymän kohdassa on vierettäisesti kaksi tai 
useampikin  halkeamakohta,  joista  jää  umpeutumatta.  Ja,  merkittävää  kyllä,  noilla 
umpeutumiskohdissa  olevilla  halkeamakohdilla  on  ilmeinen  taipumus  pidetä  sekä 
säteittäis- että myöskin pitkittäissuuntaan. Tämä johtuu nähdäkseni siitä, että mainituissa 
ydinsädeleventymien kohdissa on tylppysolumuodostusta ja nämä elävässä tilassa olevat 
solut  nähtävästi  saavat  aikaan sisäisiä  kasvutapahtumia,  joiden yhteydessä muodostuu 
myös schizogeenisia halkeamakohtia (vrt. kuvat 41-43).

Tapahtuma on pohjaltaan sama kuin kyljestävässä haavapuussakin. Tämä ei ole liioin 
solukkojärjestykseltään normaalia, ja paitsi sisäisten, myös kaikesta päättäen ulkoistenkin 
tekijäin  vaikutuksesta  siinäkin  syntyy  ja  muodostuu  halkeamakohtia,  jotka  niinikään 
saattavat sitten kasvu-
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tapahtumien vaikutuksesta pidetä, muodostua mutkitteleviksi,ja haaroittuviksikin.
Selvimmin on sellaisien juovakohtien yhteydessä syntyvien ja eri suuntiin pitenevien 

halkeamakohtien  muodostusta  huomattavissa  tangentin  suuntaisleikkauksissa, 
juovakohtien  ylä-  ja  alaosista.  Näissä  kohden  saattaa  monesti  todeta  vanhoissakin 
visajuovissa  (so.  verraten  paksuissa  rungoissa  esiintyvissä)  solukoissa, 
ydinsädeleventymien  tai  kallusmaisen  solukon  muodostamassa  tylppysolukossa 
halkeamia, jotka kaikesta päättäen
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ovat  syntymäaikansa  puolesta  myöhäis- 
syntyisiä,  rungon  ja  kyljestymän  kasvun 
jatkuessa syntyneitä (vrt. kuv. —).
Kuitenkin  on  nimenomaan  huomautettava, 
että  toisissa  visajuovissa  solukot  ovat 
painautuneet  varressa  vallinneiden  puris-
tuksien  johdosta  niin  umpeen,  että  mitään 
tällaisia myöhäissyntyisiä halkeamia niissä ei 
tapaa ja toisissa tapauksissa on alkuperäinen 
halkeamakohta,  jos  sitä  kaikissa  kohdin  on 
ollutkaan, suorastaan umpeutunut. Näitä 
kohtia  ei  tule  kuitenkaan  pitää  täysin 
samanlaisina kuin niitä kohtia, joissa alkujaan 
kyljestävä  haavapuu  on  alkanut  kasvaa 
suoraan, ilman mitään välikohtia, normaaliin 
puuosaan  liittyen,  jollaisissa  liitoskohdissa 
saattaa,  vaikkakin  harvemmin,  ilmetä 
solukettojen ja sisällyksenkin ruskettumista.

Myöhäissyntyisten  halkeamakohtien 
schizogeeninen luonne on selvää myös silloin, 
kun  ne  ovat  suurehkoja,  ontelomaisia  — 
tiehytmäisiä,  vaikkakaan  ei  aina  aivan 
tyydyttävässä  määrässä.  Halkeamakohtien 
reunamilla  saattaa  solu  solalta,  niiden 
muotoseikkoja  seuraten,  huomata,  miten 
soluketot  ovat  keskilevyjen  kohdissa 
toisistaan  irtautuneet.  Mutta  vanhahkojen 
juovakohtien  ketoissa  on  paisumista 

huomattavissa (vrt. kuva 44) ja tämä seikka ilmeisesti aikaan saa sen, että niissä ei täysin 
joka kohdassa halkeamien reunamilla ole solut sellaisia, että ne olisivat aikaisemmin olleet 
naapurisoluja.  Mutta  tällöin  ei  ole,  muista  muotoseikoista  päätellen,  kysymyksessä 
synnyltään lysigeeninen halkeama.

Aineistossani olen tavannut puheena olevat halkeamakohdat yleensä ilman sisällystä. 
Vain ylen harvoin — tarkastellessani eräitä kuivassa tilassa säilytettyjä näytteitä — olen 
tavannut  sellaisia  juovakohtia,  joiden  halkeamiin  on  kasautunut  kiinteää,  ruskehtavaa 
ainetta (kuva 45).

Liuotus-  ja  värjäysreaktiot  osoittivat,  ettei  tuo halkeamaontelossa  esiintynyt aine ole, 
kuten siitä voisi muotoseikkojen nojalla arvella, selvästi minkään kumin tai pihkan, vaan 
haavakumin luontoista. Se ei liuennut veteen, alkoholiin eikä kalilipeään. Suolahappo + 
floroglusiini  vaikuttivat  hiukan  punertavasti.  Typpihappo  kykeni,  preparaattia 
kuumennettaessa, liuottamaan sitä. Parkkiaineiden reaktioita se ei osoittanut. Näistä päät-
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täen  kysymyksessä  ei  ollut 
varsinainen  kumi-  tai  pihkaerittymä. 
Oliko  tämä  ontelossa  jähmettyneenä 
esiintynyt  aine  syntynyt  kettojen 
paisuessa  tai  muulla  tavalla,  on  ollut 
jätettävä ratkaisematta.

Tällainen tapaus on ilmeisesti varsin 
harvinainen.  Visajuovakohtien 
halkeamille  on  luonteenomaista,  että, 
vaikka  niiden  ympärillä  olevissa 
solukoissa  esiintyykin  kettojen 
paisumista, mitään varsinaisia erittymiä 
niissä  ei  esiinny  muuta  kuin  aivan 
poikkeuksellisesti.

Haavapuun  synnystä  eri 
kasvusolukoista  on jo edellä riittävästi 
selvitystä. Se saattaa mitä vaihtelevim
malla tavalla niveröityä ja d e V r i e s in 
(1875; vrt. myös K r i e g 1908) erottama 
lyhytsoluinen  vyöhyke  on  monesti 
vaivalloisesti  erotettavissa:  puusyiden 
poikkeaminen  normaalisuunnastaan 
ilmenee  varsin  voimakkaana.  Siinä  on,  kuten yleensä  haavapuussa,  puusyiden kehitys 
vaihteluja  ja  normaalista  poikkeavia  muotosuhteita  osoittavaa,  tylppysoluja  runsaasti 
mutkistuneiden ja mutkittelevien puusyiden välissä, lyhytsoluasteellaan putkilotonta tai 
vähäputkiloista. Interkalärisen kasvun vaikutuksesta syntyy moninaisia solujen muotojen 
poikkeamia.  Niinikään  ydinsäteiden  venähdyksiä,  tylppysoluryhmiä  on  tässä  puussa 
silloinkin,  kun  se  ei  ole  niveräsilmäkemuodostumien  kohtia,  jolloin  taasen  solukkojen 
normaali järjestys on varsin pitkälle menevästi rikkoontunut.

Kyljestymiä  muodostavan  haavapuun  reunamilla,  halkeamakohtien  lähistössä 
selvimmin  niissä  juovakohdissa,  joissa  kuoriosia  on  joutunut  puuosan  sisään,  esiintyy 
myös useissa kohden solukkoa, joka nähdäkseni
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on  tulkittava  solujen  muotonsa  puolesta  ja 
muiltakin  ominaisuuksiltaan k a  l  l  u k  s  e  n 
luontoiseksi.  Lähimainkaan  kaikissa 
juovakohdissa sitä en kuitenkaan ole tavannut. 
Sen  solut  ovat,  ydinsädemäisiä  solurivejä 
lukuunottamatta,  jääneet  erilaistumattomiksi. 
Tätä  solukkoa  esiintyy  mainituissa  kohdissa 
monesti  useitakin  solukerroksia.  Ketot  ovat 
lievästi  puutuneita,  soluissa,  ydinsädemäisesti 
ryhmittyneitä  soluja  lukuunottamatta, 
plasmaattista sisällystä niukalti tai ei ollenkaan, 
joten  tämä  solukko,  joka  jonkin  verran 
muistuttaa  ensi  katsannolla  jällen  tapaista 
solukkoa,  on  kalluksen,  jota  muodostuu 
monesti muulloinkin haavapuussa, luontoista.
Tangentinsuuntaisista  leikkauksista  ilmenee 
selvimmin,  miten  se  alkujaan  on  ydinsäteistä 
muodostunutta  solukkoa:  kalluksen  solurivit, 
joissa  on  sisällystä,  liittyvät  ydin
sädeleventymien soluriveihin, ollen aivan kuin 
niiden — tai niiden yhteydessä syntyneiden — 
tylppysolujen riviin asettuneita jatkeita.
Toisissa  tapauksissa  syntyy  ydinsäde-
leventymiin  liittyen  —  tai  aivan  niiden 
lähistössä  —  kasvusolukko,  joka  on 
muodostanut  paitsi  kallista  myös  haavapuuta 

(kuva  48  c).  Selvimmin  on  näitä  kohtia  nähtävissä  nuorehkoissa,  säteittäissuun,  tansa 
säilyttäneiden juovien kohdissa. Mahdollista on, että edellä mainittu kasvusolukko ei ole 
toisikäinen,  vaan  juontaa  alkunsa  jällestä,  joka,  jääden  paikoittain  kasvukykyiseksi, 
muodostaa  kuoren  solukkoihin  ja  halkeamaan  päin  kallusta  ja  toisaalle,  kyljestymään 
päin, haavapuuta.

Johtuen  tietenkin  leikkaustekniikasta  ollen  nähnyt  kalluksen  ydinsädemäisten 
solurivien sisällyksen vain plasmolysoituneena. Silloin se on aina ruskettunutta ja siinä on 
runsaasti  tärkkelyskasaumia — jod-jodkalium liuos värjää sisällyksen tummansiniseksi. 
Näiden rivien solujen sisäl-
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lyksen ollessa voimakkaammin ruskettunutta — ja myöskin halkeamakohtien lähinnä 
olevista  soluista  —  ei  saa  tällä  tavalla  enää  esiin  tärkkelyksen  reaktioita.  Kaikista 
koetelluista värjäys- ja liuotinmenetelmistä päätellen viimeksimainituissa kchdissa olevien 
solujen ketot ja sisällys on lopulta haavakumin luontoista ainetta.

Kallussolukon  osoittama  solujen  järjestys  muistuttaa  silloin,  kun  juovakohta  on 
kapeahko,  etenkin tangentialileikkauksissa  tarkasteltaessa,  niitä  säteittäisesti  asettuneita 
solukkoja,  joita  esiintyy  blastomanisissa  muodostuksissa  silmujen  alkukohdissa. 
Sisällysköyhät  tai  tyhjät,  suunnikkaan  muotoiset  kallussolut  muistuttavat  erilaistuvan 
puuosan soluja, ruskeasisällyksiset rivit ydinsäteiksi erilaistuvia.

Huomattavaa kuitenkin on, että kallusmuodostumaakin esiintyy vain halkeamakohdan 
toisella  puolen,  toisesta  se  puuttuu.  Kasvutapahtumat  ovat  käyneet  edellä  kuvattuun 
tapaan  ydinsäteistä  tai  niiden  liihistöistä  halkeamakohtaan  päin.  Pitkänomaisissa 
juovakohdissa  esiintyviä  kalluskohtia  ei  käy  päinsä  muotonsa  nojalla  tulkita  silmujen 
alkuasteiksi, ja kalluksen itsensä solut eivät liioin oikeuta sellaiseen tulkintaan.

Kallussolukon sisällysrikkaissa,  lähinnä kuoriosia ja halkeamakohtia olevissa soluissa 
on  tärkkelyksen  ohella  runsaasti  parkkiaineita  — rautasuolaliuoksilla  (ferrikloridilla  ja 
ferrisulfaatilla) herkästi saatavista reaktioista päätellen. Varsinkin niiden solujen sisällys, 
joissa  on  ruskettumista  todettavissa,  värjäytyy  noissa  reaktioissa  miltei  kokonaan 
mustaksi. Sisällys on määrättyä muotoa vailla olevia hiukkasia tavallisesti kasautumina tai 
sen ohella ruskeaa yhtenäistä ainetta.

K r  i  e  g (1908,  p.  15)  on rungon pinnassa esiintyvän kalluksen uloimmista  soluista 
tavatun parkkiainepitoisuuden selittänyt merkitsevän kasvin elintoimintojen kannalta sitä, 
että se vaikuttaa antiseptisesti, edistää solukkojen säilymistä.

Mahdollista on, että puheena olevassa tapauksessakin, visakoivupuun kallussolukossa 
esiintyvät  parkkiaineet  näin  vaikuttavat,  samalla  kun ne  saattavat  olla  kumivuotoisten 
ilmiöiden ehkäisijöinä.

Näitä solurivejä, joissa on runsaasti sisällystä, saattaisi säännöllisen asentonsa puolesta 
verrata  myös  niihin  soluriveihin,  joita  on  (vrt.  mm.  M i  k  o  s  c  h  1906  ym.)  kuvattu 
loisettomasta  gummosiksesta.  Tällöin  kasvaa  sellaisia  solurivejä  lysigeenisiin  kumilla 
täyttyviin  onteloihin  ja  nuo  solurivit  osallistuvat  kumin  muodostamiseen,  lopulta  itse 
kumiutuen. Tällainen vertailu tuskin on täysin oikeutettua ennen muuta senvuoksi, kun 
nämä visajuovien kalluksen solurivit eivät irtaudu muusta ympärillä olevasta solukosta, 
vaan jäävät siihen aina kiinteästi.
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Erikoisesti  muuttuneen  näköiseksi  saa  juovakohtien  lähistössä  olevan,  normaalista 
kasvusuunnasta poikkeavan haavapuun siinä esiintyvät n i v e r ä s i l m ä k k e e t. Niitä 
tapaa, mitä tulee niiden asentoihin ja muodostusasteihin, siinä varsin eriasteisia.

Suurehkokokoisien  niveräsilmäkkeiden  kohdat  voi  erottaa  visapuussa  jopa  paljain 
silmin,  tavallisimmin  vaaleahkoina  kohtina,  parhaiten  joko  vuollussa  tai  kiillotetussa 
pinnassa.  Säännöllisimmin  kehittyneinä  on  niitä  tavattavissa  niissä  kohdin,  missä 
kyljestymä  kasvaa  sivuttaisesti  juovakohtaan  nähden.  Sellaisista  kohdista  tehdyistä 
tangentinsuuntaisista  leikkauksista  ilmenee,  että  niveräsilmäkkeet  niissä  kohdissa 
esiintyvät, juovakohdan ollessa vielä mutkistumattomana, pääasiassa säteittäisenä muo
dostumana.  Silmäkkeiden  muodostamat  ellipsien  tapaiset  kierteet  jatkuvat 
säteittäissuunnassa pitkälti riippuen juovakohdan pituudesta tässä suunnassa.

Runsaasti  visajuovia sisiiltävissä rungoissa,  joissa juovat eivät ole mutkistuneet,  vaan 
pääasiassa  säilyttäneet  säteittäissuuntansa,  on  selvimmin  todettavissa,  miten  tällainen 
niveräsilmäke  esiintyessään  säteittäissuuntaan  puuosassa  jopa  senttimetrinkin  pituisen 
matkan — joko puuosan pinnassa tai sisempänä — ei muodosta eikä sen lähistöön muo
dostu  mitään  solukkoa,  jota  voisi  tulkita  myöhäissilmuksi.  Eikä  puuosan pinnassa  ole 
niissä  kohdissa  mitään  kartiomaista  kohoamaa,  joka  viittaisi  myöhäissilmu-
muodostukseen.

Täyteis- ja pintavisaisissa rungoissa, joissa niveräsilmäkkeet monesti ovat joutuneet mitä 
vaihtelevimpiin  asentoihin,  on  asianlaita  samoin.  Toisin  sanoen,  mikään  anatoominen 
seikka  ei  oikeuta  otaksumaan,  että  visakoivupuussakaan  esiintyvät  niveräsilmäkkeet 
olisivat mitään silmujen luontoisia muodostumia.

Visakoivupuussa esiintyvien niveräsilmäkkeiden keskustana on, selvimmin silloin, kun 
on  kysymyksessä  säteittäissuuntansa  säilyttänyt  niveräsilmäkemuodostuma, 
tylppysoluryhmä,  joka  toisinaan  muistuttaa,  kun  se  on  säteittäissuunnassa  pitkähkö, 
jonkinlaista ydinsädeleventymää, mutta muoto-opilliselta arvoltaan se tuskin on sellainen. 
Luonteenomaisesti  kehittyneessä  silmäkkeessä  on  sen  ympärillä  joustimen  kierteiden 
tapaisiin  kierroksiin  ryhmittyneitä  puuosan  solukkoja  (kuva  49).  On  vielä  otettava 
huomioon,  että  täysin  kehittyneet,  luonteenomaisimmat  visakoivupuussa  esiintyvät 
niveräsilmäkkeet eivät muodosta siinä pallomaisen pyöreästi tai vaikeahkosti ympyriäisiä 
ryhmiä,  vaan pitkänomaisia lieriömäisiä  kohtia.  Sellaisen kohdan pituusakselia vastaan 
kohtisuorasti sattuneissa leikkauksissa ne näkyvät säännöllisimpinä.
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Varsin  yleistä  on  visakoivupuussa,  että  mainitunlaiset  silmäkekohdat  ovat 
erisuuntaisissa  asennoissa.  Ne  ovat,  kuten  sanottu,  tässä  tapauksessa  haavapuun 
luontoisissa  kohdissa  esiintyviä  muodostumia  ja  niiden  synnystä  ja  tehtävästäkin 
nähtävästi johtuu niiden esiintyminen erilaisissa asennoissa.

Toinen  niveräsilmäkkeiden  pääesiintymiskohta  on  puheena  olevassa  haavapuussa 
umpeutuneista juovakohdista kuoreen päin, silloinkin kyljestymän luontoisessa solukossa.

Tällöinkin voi huomata, miten puusyyt, putkisolut — ja tylppysolutkin niiden ohella — 
ovat  joutuneet  silmäkkeille  luonteenomaisiin  asentoihin  ja  käyristyneet. 
Niveräsilmäkkeiden synnystä ja tehtävistäkin on esitetty varsin monia mielipiteitä (vrt. 
niistä K ü s t e r 1916, p. 91 ; 1925, p. 425).
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Mitä tulee niveräsilmäkkeiden muodostumista selittelevään ns. polariteettiteoriaan (V ö 
c h t i n g 1892; M ä u l e 1895; N e e f f 1914), niin tämä teoria ei ole saanut K r i e g in 
(1908, p. 90), J a c c a r d in (1910) eikä liioin K ü s t e r in (l.c.) taholta kannatusta. Viimeksi 
mainittu tutkija on niitä pitänyt mekanomorfooseina. Vaikka hyväksyttäisiinkin K ü s t e r 
in kanta siltä osalta, että tilaseikat huomattavasti vaikuttavat niveräsilmäkkeiden syntyyn, 
on kuitenkin mielestäni niin, että Küster in (l.c. p. 427—) esittämä otaksuma V e p ř e k in 
tutkimasta visautuneesta cerris-tammessa esiintyneiden niveräsilmäkkeiden synnystä että 
siinä  haavapuu-  ja  niverämuodostumissa  esiintyvät  ydinsädeleventymät  antaisivat  ensi 
sysäyksen  niveräsilmäkkeiden  syntyyn,  tuskin  paikkansa  pitävä.  Ydinsädeleventymillä 
sinänsä  tuskin  on  mitään  välitöntä  vaikutusta  niveräsilmäkkeiden  syntyyn. 
Visakoivupuussa  nämä  alkavat  muodostua  vasta  sen  jälkeen,  kun  juovakohtien 
kyljestymistapahtumat ovat alkaneet.

Visautuneen koivupuun haavapuukohtien niveräsilmäkkeet nähdäkseni osoittavat, että 
niiden  synnyn  syitä  selviteltäessä  ei  ole  tarpeellista  turvautua  itse  asiassa  otaksuman 
luontoisen  polariteettiteorian  mukaisiin  selittelyihin.  Solujen  ja  solukkojen 
ryhmittymisseikat eivät anna sille mitään tukea.

Edelleen  on  kyllä  mandollista,  että  muuttuneilla  paine-  ja  puristusseikoilla  on 
merkitystä niveräsilmäkkeiden muodostumiselle.

K ü s t e r (l.c. p. 427—) on tässä suhteessa sitä mieltä, että paineen ja puristuksen  v ä h e 
n  e  m  i  n  e  n  olisi  omiansa  aikaansaamaan  tai  edistämään  niveräsilmäkkeiden 
muodostumista ja että ne olisivat mekanomorfoseja tässä merkityksessä. Esimerkit, joita 
K  ü  s  t  e  r  on  mielipiteensä  tueksi  esittänyt  (oksastamisen  yhteydessä  liitekohdissa 
esiintyvät  silmäkkeet,  samoin  jalavan  pistokkaista  tutkitut  tapaukset  ym.)  ovat  kyllä 
senlaatuisia,  että niissä  ovat varren paine- ja  puristussuhteet  löyhtyneet niissä  kohden, 
joissa silmäkemuodostusta on tavattu.

Mutta tulkinta voi olla toisenlainenkin. Alkusysäyksenä saattaa olla edellä mainittu K ü 
s  t  e  r  in  esittämä  seikka,  puristuksen  väheneminen  ja  tässä  merkityksessä 
silmäkemuodostus  saattaa  olla  mekanomorfoottista.  Mutta  yhtä  hyvällä  syyllä  on 
otaksuttavissa, että kasvielimistö silmäke-

1 V e p ř  e k (1901,  p.  1155) on tavannut niitä rungon kaikissa erisuuntaisissa leikkauksissa. 
Hänellä on ilmeisesti  ollut tutkittavanaan moninaisien puristus-  ja painesuhteiden muuttelema, 
haavapuuta  runsaasti  sisältänyt  runkonäyte.  Niveräsilmäkekohdat  ovat  siinä  olleet  näin  ollen 
moniin eri asentoihin ajautuneina.
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muodostuksen  tietä  pyrkii  lujentamaan  rankaosaansa,  toisin  sanoen,  niverä
silmäkemuodostus  on silloin  yksi  niistä  tavoista,  joilla  se  sellaisissa  tapauksissa  pyrkii 
tuohon lujentumispäämäärään.  K ü s  t  e  r  in (l.c.)  esittämissä  tapauksissakin on tämä 
selitysperusta nähdäkseni pätevä. Niveräsilmäkkeiden muodostaminen on kasvielimistön 
itsensä aikaansaama, verraten monissa korkeammissa kasveissa tavattu kasvutapahtuma, 
reaktio ärsytykseen, joka on aiheutunut mekaanisista syistä.

Tämä  selitys  on  mielestäni  otettava  huomioon  silloinkin,  kun  niveräsilmäkkeitä 
muodostuu  jällestä  kuoreen  päin.  Tällöinkin,  kuten yleensä  traumaattisissa  solukoissa, 
silmäkemuodostus  ilmentää  kasviruumiin  reaktiota  lujentaakseen  solukkojensa 
rakennetta. Sitä lisää osaltaan se, että sellainen muodostuma tylppysolujensa osalta pysyy 
nähtävästi  kauan  elotilassa  ja  voi  niiden  osalta  myös,  tosin  vähemmässä  määrässä, 
aikaansaada  erinäisiä  kasvureaktioitakin,  jopa  verraten  kasvunsa  lopettaneiltakin  näyt
tävissä solukoissa.

Mitä  tulee  silmäkekohdan  muodostumiseen,  on  siinä  otettava  myös  huomioon 
liukuvasta kasvusta johtuvat sen aiheuttamat muutokset (vrt. Krabbe 1886; Nathansohn 
1898, p. 671—; Strasburger 1901, p. 493; Jost 1901; Haberlandt 1909, p. 70; Neeff 1914; v. 
Klinken 1914; Küster 1925, p. 316 ym.).

Kun  visakoivupuun  niveräsilmäkkeissä,  niiden  reunamien  kohdissa  ja  myöskin 
haavapuun kohdissa esiintyy mm. eri tavoin päistään haaroittuvia trakeideja, niin näiden 
syntyä on vaikeata muuten selittää kuin otaksumalla, että niiden syntyessä on tapahtunut 
liukuvaa kasvua solukoissa, joihin ne kuuluvat.

Visakoivupuun haavapuun rakenne niveräsilmäkkeidenkään osalta nähdäkseni ei eroa 
siitä, mitä näiden muodostumien morfologisista seikoista on aikaisemmin todettu.

Selvää  on,  että  niveröitynyt  haavapuu,  sen  solukkojen  aaltoilu  ja  kiemurtelu, 
niveräsilmäkemuodostumineen merkittävästi vaikuttaa visapuun laatuun. Ennen muuta 
saaden sen vaikeasti halkaistavaksi, sitkeäksi, huolimatta siitä, että siinä esiintyy sisäisiä 
halkeamakohtiakin.  Viimeksi  mainitut  kuitenkin  taajaan  visajuovaisessa  puussa  ovat 
mutkistuneita.

Juovakohdissa  esiintyvät  solukettojen  muutokset,  jolloin  kettoihin  on  laskeutunut 
normaalista poikkeavia aineita, lisää sitkeyttä.

Toisin  on nuorissa,  visautuvissa  latvakohdissa  ja  oksissa.  Niissä  ei  ole  muodostunut 
niveröitynyttä  puuta,  solukkojen  kairakierteistä  asentoa  lukuunottamatta,  joka  sekin 
saatettaneen tulkita lujuutta lisääväksi kasvi-
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ruumiin reaktioksi.  Se ei kuitenkaan riitä,  vaan, puun niveröitymisen puuttuessa,  on 
sellaisien nuorien koivunosien taivutuskestävyys,  puun ollessa kasvavana tai  tuoreessa 
tilassa, heikkoa. Ilmakuivina ne kyllä ovat tankeita.

Y d i n s ä d e s o l u j e n sisällyksessä ja ketoissa tapahtuvia muutoksia on helpointa ja 
tarkoituksenmukaisinta tarkata säteittäisistä halkileikkauksista.

Niiden  solunsisällyksessä  esiintyvissä  tärkkelysjyväsissä  samoin  kuin  muussa 
sisällyksessä tapahtuu muutoksia, joihin voi osallistua myöskin ketot ja joiden tuloksena 
on solunontelon täyttyminen homogeenisella,



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       238

kellertävällä  tai  ruskeahtavalla  aineella,  jossa  sitäpaitsi  aina  esiintyy  epäsäännöllisiä 
jyväsiä ja joukkioita erikokoisina ja -muotoisina (vrt.  kuva 50). Käsittääkseni on tällöin, 
kaikesta päättäen, kyseessä haavakumin syntymistapahtuma.

Tämän  ohella  huomautettakoon,  että  ydinsädesolujen  tärkkelysjyväspitoisuus 
nähdäkseni  ei  anna  mitään  selvää  osviittaa,  josta  voisi  päätellä  ainevaihtohäiriöistä 
lähemmin.  Tärkkelysjyväsiä  esiintyy  visakoivujen  ydinsädesoluissa  olipa  vuodenaika 
mikä tahansa, eniten kuitenkin syksyisin.

Silloinkin  kun  ydinsädesolujen  ketot  ovat  paisuneet  (kuva  50)  jolloin  toisikäiset, 
myöhemmin syntyneet  kettojen kerrostumat  voimakkaimmin paisuvat,  saa  niissä  esille 
ligniiniaineiden  reaktioita.  Huokosia  ei  niistä  enää  silloin  voi  todeta.  Näin  on  laita 
ydinsädesoluissa, silloin kun niissä on ruskettumista huomattavissa.

Kettojen  paisumisen  ja  muuttumisen  äärimmäistä  astetta  ehkä  voisi  merkitä  se 
sklereidimäinen ryhmä, joka on pinnanmyötäisleikkauksissa — samoinkuin säteittäisissä 
halkileikkauksissakin  —  huomattavissa  useiden  verraten  pitkälle  muuttuneiden 
ydinsäteiden  keskustassa.  Se  esiintyy  niissä  verraten  usein  ja  —  kuten 
säteittäisleikkauksista  selviää  —  siinä  on  säteen  suunnassa  jatkuva,  muutamia 
sklereidisoluja  käsittävä  rivi,  joko  yhtämittaisesti  tai  välillä  rivi  katkeilee.  Näiden 
sklereidisolujen ketot ovat paksunneet vahvasti, soluontelo on sangen pieni. Kettojen väri 
on vaalean rikinkeltainen, vihreähköön vivahtava, huokostiehyeitä tuskin on erotettavissa. 
Poikkileikkauksissa  ne  muodostavat  lyhyen,  pian  päättyvän  rivin,  joiden  solut  ovat 
säteettäissuunnssa  pitkähköt,  suunnikkaan  tai  suorakaiteen  muotoiset; 
tangentinsuuntaisissa  leikkauksissa  ne  näkyvät  isodiametrisinä.  Vanhempien  runkojen 
visautuessa syntyvissä suurenneissa ydinsäteissä, en niitä ole tavannut.

Näidenkin muodostumien tulkitseminen siten, että niistä tavalla tai toisella kehittyisi tai 
muodostuisi  silmuja,  ei  ole  oikeutettua.  Kun  ne  esiintyvät  alkuperäisten 
ydinsädelaajentumien tylppysolukoissa, joissa solut ovat kulmikkaita, voi kyllä saada sen 
käsityksen,  että kysymyksessä ehkä olisi  jonkinlainen puuosan muodostuminen. Mutta 
kun  näitä  sklereidimuodostumia  syntyy  myös  ydinsädeleventymiin,  joita  on  puuosan 
sisässä,  on  ilmeistä,  nekin  ovat  merkkejä  rungossa  sillä  kohden  tapahtuneista  tai 
tapahtuvista muutoksista, joiden pohjimmaisina syinä ovat tavalla tai toisella aiheutuneet 
aineenvaihtohäiriöt.

H a a v a k u m i s t a. Ne muutokset, joita ruskettuneiden juovakohtien ketoissa ja 
solunsisällyksessä (puuosaan joutuneiden kuoren osissa,
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ydinsädeleventymissä,  havupuussa)  tapahtuu,  ovat  mikrokemiallisesti  verraten 
työläästi  selvitettävissä.  Mainituilla menetelmillä ei  niistä  saa mitään varmaa selvyyttä, 
sillä  käytettävissä  olevat  reaktiot  itse  asiassa  todistavat  muutoksien  laadusta  sangen 
vähän.

Aine,  jota  esiintyy  solunsisällyksessä  toisinaan  säännöllistä  muotoa  vailla  olevina 
hiukkasina,  toisinaan  yhtenäisenä  aineena  täyttäen  solun  ontelon,  on  sen  osoittamien 
reaktioiden nojalla tulkittavissa haavakumiksi. Kaikesta päättäen haavakumin luontoisia 
aineita esiintyy myös ruskettuneissa ketoissa, niinikään myös niissä ydinsäteiden soluissa, 
joiden ketot ovat paisuneet (vrt. kuvat 50).

Haavapuun  ja  normaalin  puun  putkiloissa  (viimeksi  mainituissa  verraten  harvoin, 
visautuvissa  kohdissa)  tapaa  myös  ruskeahtavia,  joskus  hieman  vihreänhohtoisia  tai 
tummentuneita,  möhkälemäisiä  kasautumia.  Niiden  kemiallinen  laatu  nähdäkseni  on 
ainakin  lähellä,  jos  ei  samaa  kuin  ydinsädesoluihin  muodostuvien  kasautumisissa  ja 
hiukkasissa.  Visautuvien  kohtien  tylppysoluissa  esiintyvät  hiukkaset  ovat  vedessä 
paisumattomia,  alkoholiin,  eetteriin,  väkevöityyn kalilipeään ja  kylmään typpihappobn 
liukenemattomia.  Kuuma  typpihappo  yksinään  tai  laimea  suolahappo  yhdessä 
kaliumkloraatin  kanssa  kykenee  suurehkoita  hiukkasia  liuottamaan,  (ainakin  viimeksi 
mainittu jonkin verran).1

Sen sijaan että nämä liukoisuusreaktiot osoittavat puheena olevissa soluissa esiintyvän 
aineen  olevan  haavakumin  luontoista,  tuovat  värjäys-menetelmät,  kun  on  kyseessä 
muuttuneet  ja  ilmeisesti  enemmän tai  vähemmän kuolleessa  tilassa  olevat tylppysolut, 
epävarman tuloksen. Vaikka haavakumin ilmoitetaan olevan (vrt. mm. M o l i s c h 1921, p. 
350—)  osoittavan  ligniiniaineiden  reaktioita  (floroglusiinilla  tai  orsiinilla  suolahapolla, 
aniliinisulfaatilla),  niin  näitä  reaktioita  en  ole  voinut  saada  esiin  muuttuneissa 
tylppysoluissa  esiintyvästä  homogeenisesta  aineesta  enkä  säännöttömän  muotoisista, 
tavallisesti  soikeahkoista  tai  pyöreämäisistä  hiukkasista.  Sen  sijaan,  kuten edellä  on  jo 
mainittu,  parkkiaineiden reaktiot  osoittavat,  että  puheenaolevissa  soluissa  näitä  aineita 
aina esiintyy runsaasti.

Näitä seikkoja selvittänevät ehkä H e r s en (1908) havainnot siitä, että ligniiniaineiden 
reaktioita osoittaa vain putkiloissa esiintyvä haava-

1.  Varsinkin  ketoista,  jolloin  muita  näiden  sisältämiä  aineita  pääsee  selvittämään 
värjäysreaktioilla.

V a i l i o n i s en (l.c.  p. 27) käyttämästä metyylivihreästä tuskin voi hyväksyä sitä, että sen 
värivivahduksilla  saattaa  tehdä  eron  pektiiniaineiden  ja  »muiden  kemiallisten  yhdistyksien» 
välillä.
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kumi.  Kun  koivujen  visapuussa  putkiloissa  ainakin  sangen  vähän  tätä 
ruskeahtavaa  ainetta  esiintyy  (putkilojen  ketoissa  joskus  ilmenvää  ruskettumista 
tuskin  voi  laskea  tähän  kategoriaan)  saattanee  olla  niin,  että  visakoivupuun 
tylppysoluissa  esiintyvä  haavakumimainen  aine  on  ehkä  parkkiaineiden 
vaikutuksesta  muuttunutta  haavakumia.  Tyypillisen  haavakumin  tavoin  se 
kuitenkin syntyy tylppysoluissa (vrt. K ü s t e r 1925, p. 148-) . 1

Haavakumiaineesta visautumisessa havaittu aiheuttaa koskettelemaan (M ü n c h 
in  1910  a)  esittämää,  tämän  aineen  muodostumista  koskevaa  teoriaa.  Mainitun 
tutkijan  mukaan  haavakumi  syntyy kasveissa  siten,  että  se  muodostuu  solujen 
kuollessa  niiden  solunsisällyksen  hapettumistuotteena  samalla  hapen 
tunkeutumista  estäen,  johon  muutokseen  paitsi  sisällystä,  solunestekin  siihen 
luettuna, erinäiset ketto-osatkin osallistuvat. Tämä teoria pohjautuu R. H a r t i g in, 
F r a n k in, T e m m e n ja Böhm in esittämiin mielipiteisiin.

Edelleen  M  ü n  c  h  (l.c.)  on  osoittanut,  miten  puukasveissa  haavoittaessa 
syntyneen kuolleen  kohdan ympäristöihin  kasautuu aineksia:  »Absterbevorgänge 
im Holz haben einen lebhaften Saftstrom von Bildungsstoffen nach der Umgebung 
der toten Stelle zur Folge, mit dem Umsichgreifen der Absterbevorgänge verfallen 
aber auch die substanzangereicherten Zellen zum Tod».

Vaikka M ü n c h in esittämää todistelua voi pitää ehkä kovin yleistävänä, osuu 
se  mielestäni  kuitenkin  pääasiassa  oikeaan  saaden  tukea  visajuovien  kohdissa 
ilmenevistä  seikoista  siinä,  että  solun eri  osat  osallistuvat haavakumin syntyyn ja 
että haavojen kohdissa oleviin solukkoihin kohdistuu ainesvirtaus.

Sensijaan  on  vaikeata  sanoa,  mikrokemiallisten  reaktioiden  vähäiseen 
todistusvoimaan katsoen, ovatko ne »suojakuori»- ja »sydänpuu»-aineet, joita F r a 
n  k,  T  e  m  m  e   ja   H  a  r  t  i  g  kin  pohtivat,  läheskään  identtisiä  eri  puissa. 
Päinvastoin,  ne  saattavat  olla  kemiallisesti  hyvinkin  erilaisia.  Varsinkin 
»sydänpuu»-aine, jollaista — tai ainakin sitä vastaavaa — tapaa

1 H  e  r  s  en  (l.c.  p.  70,  76--)  haavakumin  kulkeutumisesta  kasvin  elimistössä  koskevien 
pohdintojen johdosta huomautettakoon, että  koivujen sekä ydinsädesoluista  vie-reisiin soluihin 
kuin myöskin putkilojen huokoset ovat pieniä ja vähälukuisia (vrt. jo S c h u l z 1882, p. 20-), joten 
puheena olevan aineen siirtyminen tässä puussa on verraten työlästä.

Tämän kumilaadun yhtenäisyys on, kuten monesti (vrt. H e r s e  l.c.; M i k o s c h 1906, p. 917 
ym.; M o l i s c h 1921, p. 351-, 397—; K ü s t e r 1925, p. 148— )on mainittu, on hyvillä syillä 
epäiltävissä.
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ilmassa  kuivaneen  koivupuun  ydinsäteiden  soluissa  (on  solujen  sisällys  milloin 
kovettunut keton vierillä olevaksi kasaumaksi, milloin palloiksi solujen ontelon keskelle) 
ilman että näissä solukoissa voi huomata mitään kettojen värin muutoksia tai merkkejä 
siitä, että nämä osallistuisivat tuon aineen muodostamiseen.

Yksistään jo se seikka, että edellä haavakumiksi tulkittu aine syntyy sellaisissa kohdissa, 
joiden lähistöllä on eläviä solukkoja, s.o, haavojen lähistössä olevat solut ovat elimellisessa 
yhteydessä  elintoimintojaan  suorittamaan  kykenevien  solujen  kanssa,  muuttaa 
huomattavasti  asiapohjan:  kyseessä  ovat  varsin  moninaiset  muutosmandollisuudet, 
ottamalla myös huomioon senkin, miten hiilihydraatit y.m. aineet eri kasvilajien soluissa 
ovat erilaisia.

Tähän viittaavat jo H e r s en (1908) tutkimukset, mm. siitä, miten »suojapuun» laatu on 
varsin erilaista eri puissa.

Syntyneen haavakumin laatu visakoivupuussa on nähtävästi enemmän tai vähemmän 
sille  erikoinen,  mutta  sitä  muuttelee  parkkiaineiden  esiintyminen,  kettojen  laadun 
vaihtelevaisuus ym. seikat.

Juovakohtien  kuoren  solukot  ovat  ruskettuneita  ja.  kuolleita.  Niiden  ketot  lienevät, 
reaktioista päättäen, haavakumimaisen aiheen impregnoimia. Solut säilyvät huomattavan 
kauan  suurin  piirtein  alkuperäisen  muotoisina,  niin  että  niiden  toteaminen  kuoren 
solukoiksi ei yleensä tuota vaikeuksia.1

Monien juovakohtien tällaiset solut ovat kuitenkin siten muuttuneet, että tylppysolujen 
ketot  ovat  jokin  verran  paisuneet.  Näin  on  laita  etenkin  sellaisissa  kohdissa,  joissa 
kallussolukkoja  liittyy  näihin  solukkoihin.  Mahdollista  on  kalluksen  muodostumisella 
ollut  jotakin  vaikutusta  näihin  juovakohdan  muodostuessa  enemmän  tai  vähemmän 
nekroottisiin soluihin.

Paitsi  varsinaisia  tylppysolukkoja  on  näissä  juovien  kuorisolukoissa  skiereidejäkin 
todettavissa, tosin ruskettuneina ja muuttuneina sekä ulkomuodoltaan että laadultaan.

Kuoren  solukkojen  kohdissa  voi  todeta  niihin  syntyneen  halkeaman  olevan 
schizogeenisen. Halkeaman reunamia seurattaessa — sekä tangentiali-

1 V a i l i o n i s en (1935) esittämä väite, että kuoren solukkoja ei muka joutuisi visajuovien 
kohdissa  puuosan  sisään,  osoittautuu  hänen  visajuovista  esittämiensä  kuvien  nojalla  vääräksi; 
näissä on kyllä selviäkin kuoren solukkoja, ja kuorien esiintymisen juovakohdissa saattaa helposti 
todeta  makroskooppisesti  tarkastellenkin.  Sitäpaitsi  jo  Göppertin  selityksenä visautumisesta  on 
tulkittu oksien kuoriosineen jääneen puuosan sisään.
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että poikkileikkauksissa — voi sangen usein seurata aivan solu solulta,, minkä solujen 
välille,  keskilevyjä  myöten,  tuollainen  halkeama  on  syntynyt,  s.o,  mitkä  halkeamien 
laitamilla olevat solut ovat alkujaan olleet naapurisoluja. Silloin kun halkeamakohdat ovat 
suurempia,  ontelomaisia tai  haaroittuviakin,  so.  puristuksen muuttelemissa juovissa on 
sellaisella tulkinnalla vaikeutensa.

Joka  tapauksessa  sellainen  halkeamakohta,  silloinkin  kun  sen  laitamilla  on 
kuorisolukkoja  enemmän tai  vähemmän muuttuneena,  ei  ole  mikään silmun tai  oksan 
kohta. Mitään sellaisia kasvutapahtumia siinä kohden ei ole, mutta luonnollista on, että 
pintapuolisissa  arvioinneissa  voidaan  erehtyä  siinä,  kun  luullaan  kuorisolukkojen 
esiintymisen puuosan sisustassa merkitsevän ilman muuta sitä, että niissä kohden olisi 
oksia muodostunut tai muodostumassa.

Edelleen  on  syytä  tähdentää,  että  vanhempiakin  visajuovia  tarkasteltaessa  ei  ole 
schizogeenisten halkeamakohtien ja puuosan sisään joutuneiden kuoren solukkojen osalta 
mitään aihetta otaksua, että jokin ulkoakäsin juovakohtiin joutunut tai niissä asustava eliö 
muodostaisi  noita  halkeamakohtia,  vaan  että  ne  ovat  kaikesta  päättäen  syntyneet 
abioottisien tekijöiden tai kasviruumiissa itsessään tapahtuvien muutoksien tuloksina.

K u o r i o s i e n  m u u t o k s i s t a. Kuvattaessa visakoivujen ja visakoivupuun 
luonteenomaisia  seikkoja  jo  edellä  huomautettiin,  että  visautuville  rungon  kohdilla  on 
ominaista,  että  niissä  kuori  on  normaalia  paksumpi  ja  visautumisen  jatkuessa 
tuohikerrokset  haikailevat  normaalista  poikkeavana  tavalla,  aikaisemmin  ja 
voimakkaammin  ja  että  runkoon,  etenkin  tyviosaan  muodostuu  normaalia  paksumpi 
kilpikaarna. Nämä tietenkin aiheuttavat muutoksia kuoren solukoissa.

Helposti  on  makroskooppisestikin  todettavissa,  että  ensi-ikäiseen  kuoreen  tällöin 
syntyy,  tuohi-  ja  kaarnakerroksien halkeillessa,  nimenomaan niiden halkeilukohtiin,  eri 
syvälle ulottuvia ja mutkittelevia korkkikerroksia, joiden eristävä ja rungon sisempiä osia 
suojaava merkitys on ilmeinen.

Näiden tapahtumien kulku on visautumistapahtuman kannalta toisarvoisen luontoista. 
Sellaisia  korkkikerroksia  esiintyy  normaaleissakin  koivuissa.  Visautuvissa  kohdissa, 
niiden voimakkaasta paksuuskasvusta johtuen, herkemmin.

Siellä täällä —ainakin muutamissa — visakoivu»kannoissa» esiintyvät kuorikerroksien 
tummat kohdat kuuluvat lähemmin varsinaisiin visautumisilmiöihin.

Toisissa tapauksissa nämä kohdat ovat pallomaisen pyöreitä tai sitten
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säteettäissuunnassa  pitkänomaisia, joskus mutkaisia tai vielä laikkumaisia, juovamaisia 
rungon pituussuuntaan venyneitä.

Mainitunlaisia,  epäilemättä  sairaalloisia  muutoksia  tapaa  joskus  syvemmälläkin 
kuoressa, toisikäisessä kuoressa asti, etenkin vanhoissa, kilpikaarnaisissa rungoissa.

Pintavisaa  sisältävissä,  varttuneehkoissa  rungoissa  olen  tavannut  niitä  enimmäkseen 
puuosan pintaan muodostuneiden syvennyksien kohdilla.

Näiden  tummuneiden,  jopa  mustahkojen  kohtien  rakenteesta  ei  ole  kaikin  selkoa 
saatavissa, sillä niiden solukot ovat siinä määrässä muuttuneet, ettei solujen ääriviivoista 
pääse selville.

Useimmiten on kuitenkin selvää, että tuollaisen kuolleen kohdan solukkona on alkujaan 
ollut pääasiassa sklereidejä, joiden katot ovat painuneet ruskeiksi ja tummiksi, Niiden — ja 
turmeltuneen  solunsisällyksen  —  väri  aiheuttaa  sen,  että  puheena  oleva  kohta  näkyy 
paljain  silmin  katseltaessa  tummalta,  jopa  mustalta.  Kivisolujen  ympäristöissä  olevia 
kuoren soluja on tavallisesti myös tummunut sekä kuollut ja tavallisinta on, että ;sellaista 
ryhmää ympäröi korkkikerroksia.

Muutamista  kehitysasteiksi  tulkittavista  tummuneista  kohdista  päätellen  alkaa 
sklereidien muuttuminen keskisesta ontelosta ja jatkuu huokostiehyeihin. Samalla ketot 
painuvat,  keskustasta alkaen, ruskeiksi.  Ruskettumisen ollessa alussaan katot osoittavat 
selviä ligniini aineiden reaktioita (floroglusiinilla ja suolahapona), mutta ruskettumiseen 
jatkuessa sklereideissä eivät niiden ketot enää osoita tätä reaktiota.

Samalla kun ketoissa ruskettuminen edistyy esiintyy niiden sisimmissä
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kerroksissa  syöpymistä ja solunsisällys  on  joko  homogeenista;  tummanruskeata  tai 
joitakin säännöttömän muotoisia jyväsiä sisältävää ainetta.

Sklereidejä  lähinnä  ympäröivissä  tylppysoluissa  ja  ydinsädesoluissa  ilmenee 
samantapaisia  muutoksia  kuin  sklereideissä.  Normaalista  solunsisällystä  niissä  ei 
ole  ja  jo  verraten  varhaisissa  asteissa  ketot  ovat  ruskettuneet.  Tylppysolut  ovat 
useimmiten  puristuneet  niin,  että  niiden  solunontelo  on  aivan  normaalista 
poikkeavan muotoinen.

Näissä  soluissa  solunsisällyksen  sijalla  esiintyvä  aine  on  reaktioista  päättäen 
haavakumin luontoista.

Tummuneita  kohtia  ympäröivän  korkkisolukon  ketot  osoittautuvat  selvästi 
korkkiutuneiksi  (värjäys  Sudan  III:lla;  eivät  värjäydy  kloorisinkkijodilla;  eivät  liukea 
väkevään  rikkihappoon).  Ne  yleensä  ovat  samantapaisia  rakenteeltaan  kuin  edellä 
mainituissa kaarnakerroksia eristävissä korkkisolukoissa. Puheena olevia korkkisolukkoja 
ei ole kylläkään kaikissa tummuneissa kuoren kohdissa. Tällaisen haavakorkkia lähinnä 
muistuttavan solukon muodostumatta jääminen tummuneisiin kohtiin, niiden ympärille, 
ei kaikin riippune solukkojen iästä, vaan siitä, missä määrässä solukot ovat muuttuneet. 
Eri visakoivukantojen ärtyisyys on kaiketikin vielä yhtenä vaikuttavana tekijänä.

Missään  tapauksessa  en  ole  voinut  todeta  tällaisien  kuoren  muuttuneiden  kohtien 
johtavan  kuoripahkojen  muodostumista  ilmentäviin  kasvutapahtumiin,  so.  että 
korkkikasvusolukko  olisi  muodostanut  ulospäin  tai  muuanne  puutunutkettoisia 
solukkoja. Kuoripahkamuodostus tästä päätellen puuttuu visakoivuista yhtä hyvin kuin 
normaaleistakin koivuista.

Mahdollista  on,  että  tällaisia  korkkikerroksia  toisissa  tapauksissa  muodostuu 
visautuessa  esiintyvien  kuoren  sisäisien  halkeamakohtien  ympärille,  eristämään 
sellaista  kohtaa  jonka  lähistössä  myös  voi  esiintyä  turmeltuneita  soluja, 
normaalisista kuoren solukoista. Selvää sellaista tapausta en ole kuitenkaan voinut 
huomata.

Niissä  kohdin,  missä  puuosan  visautuminen  jatkuu,  on  merkkejä  kuoren. 
solukkoihin  kohdistuneesta  puristuksesta.  Tämä  ilmenee  paitsi  ydinsäteiden 
mutkistumisina ja samasta, rungossa vallinneiden painesuhteiden aiheuttamana on 
pidettävä  paikoittaisia  solukkojen  muitakin  suuntahäiriytymiä  ja  muutamissa 
tapauksissa  on  kuoren  toisikäisissä  osissa  ollut  todettavissa  niveräsilmäke-
muodostustakin.

Tässä  yhteydessä  jo  huomautettakoon,  miten  pääasiassa  samanlaatuisia  ovat  nämä 
visakoivujen kuoriosissa tavattavissa olevat muutokset kuin ne, joita S o r a u e r (1909 I, p. 
571—) on kuvannut kumivuotoisten
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Prunus-  lajien  pakkaskuhmujen 
kuoriosista.1 Luonnollista  on,  että 
visakoivujen  pöhöttynyt  kuori  johon  on 
kasautunut normaalista enemmän »plastista 
ainetta» on altis kaikenlaisille sekä sisäisien 
että  ulkoisien  tekijöiden  vaikutuksille  ja 
siinä  saattaa  tapahtua  monenlaisia 
kasvuhäiriöitä. 

Niveräsilmäkkeiden  esiintymisestä. 
viitattakoon jo V ö c h t i n g i n (1892, p. 136 
—) ja O h m a n n in (1908, p. 232—) tutki
muksiin.  Näiden  nojalla  on  selvää,  että 
niveräsilmäkkeet  eivät  solukoissa,  joissa 
ketot ovat puutumattomat, kehity erikoisen 
selviksi,  vaan  jäävät  pienikokoisiksi,  jopa 
sellaisiksi,  ettei  varsinaista  silmäke-
rakennetta  niissä  ole  havaittavissa. 
Visakoivuissa  ilmenevä  tukee  tässäkin 
suhteessa mainittujen tutkijoiden esittämää.

Karkeajuovaisesta visasta.
Juovakohtien sisärakenteen nojalla  tätä.  visakoivupuulaatua ei voi  pitää varsinaisesta 

visapuusta  eroavana.  Se  mielestäni  osoittaa  koivujemme  sekaeliöstössä  vallitsevaa 
vaihtelevaisuutta ja sellaisia tapauksia, jolloin juovakohdat eivät kyljesty, haaraudu, vaan 
kerran  muodostuttuaan  juovakohta  jää  mutkistumattomaksi  ja  umpeutumatttomaksi, 
joskus leveämmäksi, joskus kapeammaksi, säteittäiseksi muodostumaksi puuosan sisään..

Karkeajuovaisen  visakoivupuun  juovakohdissa  on,  kuten  monesti  voi  jo 
makroskooppisestikin tarkastellessa todeta, joutunut ruskeanvärisiksi, painuneista kuoren 
solukko-  ja  enemmän  tai  vähemmän  syvälle  puuosaan,  ja  monesti  verraten  runsaasti. 
Toisissa  kohdissa  ovat,  paikoittaisesti  ainakin,  kuolleita,  mutta  puuosa  ei  reagoi  niitä 
kyljestääkseen.

Näistä verraten hauraista kohdista on mikroskooppisten leikkauksien tekeminen sangen 
työlästä.  Sen  verran niistä  olen  voinut  todeta,  että  kuoren  tylppysolukkojen  ohella  on 
puuosan sisäisissä juovakohdissa sklereidejä samaan tapaan kuin aito visajuovissakin.

1  S o r a u e r (paitsi l.c. myös 1910, p. 268, 288—; 1911 a, p. 136) on tavannut sellaisten Prunus-
lajien kuoressa mm. aukkoja ja kuoressa korkkiutumisilmiöitä.
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Halkeamakohtia  karkeajuovaisen  visan  juovissa  myös  on.  Ne  ovat  epäsäännöllisen 
muotoisia,  mutkittelevia  ja,  mikäli  tarkastelemistani  näytteistä  voi  päätellä, 
haarautumattomia.  Toisissa  juovissa  halkeamakohdat  ovat  verraten  kookkaita.  Tämä 
johtunee osaltaan siitäkin, että puuosan  sisään joutuneet kuoriosat ovat tällaisissa juovissa 
yleensä  suurempialaiset  kuin  ohutjuovaisessa  visassa  ja  siihen  on  ollut  mahdollista 
helpommin  muodostua  suurempikokoisia  halkeamakohtia,  varsinkin  kun  kyljestymä
tapahtumia ei esiinny.

Tällaisien juovakohtien sisimmissä, lähinnä ydintä olevissa kohdissa en ole varmuudella 
voinut  todeta  ydinsädeleventymiä.  Ainakin  toisissa  puheen alaisissa  juovissa  sklereidit 
säilyttävät muotonsa ja normaalin värinsäkin verraten kauan, mikä ehkä on tulkittavissa 
niin, että kasvureaktiot yleensä tapahtuvat tällaisissa juovakohdissa verraten hitaasti.

Niinikään  toisissa  tarkastelemissani  karkeajuovaisen  visan  juovakohdissa  on  niihin 
joutuneissa  kuoriosissa  soluryhmiä,  joissa  ketot  ovat  verraten  ohuita,  tummuneita  ja 
kaikesta päättäen korkkiutuneita.

Karkeajuovaista  visaa  erehdyttäneen  helposti  pitämään  silmuniverämuodostumana, 
jollaista se kuitenkaan ei ole.

 Tämä visakoivupuulaatu on melko altista lahottajasienille, jolloin syntyy ns. valevisaa. 
Lahottajina  esiintyvät  yleiset  Fomes  nigricans  (= F.  igniarius)  ja  Polyporus  betulinus,  jotka 
toiminnallaan muuttavat puun väriä. Niiden sienirihmoja esiintyy valevisassa, silloin kun 
sitä  on  vielä  kaatamattomissa  rungoissa,  eniten  ydinsädesoluissa  ja  sydänpuussa. 
Valevisapuuta tietenkin syntyy myös kaadetuissa rungoissa, joissa lahottajasienet jatkavat 
elintoimintojaan.

Karkeajuovainen visakoivupuu on siis — ainakin useimmissa tapauksissa — sellaista, 
jossa kuoriosia on runsaahkosti jäänyt puuosan sisään ja kyljestymistapahtumia syystä tai 
toisesta  ei  ilmene  juovakohdissa.  Mahdollista  on,  että  on  sellaistakin  puheena  olevaa 
visalaatua, jossa kyljestymistäkin esiintyy, mutta se on vitkallista, ja juovakohtien lähellä 
oleviin solukkoihin vain vähemmässä määrässä muutoksia aiheututtavaa.

J  ä  ä  visasta  viitattakoon  edellä  (vrt.  p.  00)  sanottuun.  Ainakin  niiden  vähäisten 
näytteiden nojalla,  joita  siitä  on ollut  käytettävänä tämä visapuulaatu on,  juovakohtien 
esiintymisen nojalla sanoen, lähinnä karkeajuovaista visaa. Juovakohdat alkavat ytimestä 
ja  kulkevat  haaroittuen  kyllä,  mutta  kyljestymämuodostumitta  kuoreen  asti.  Mitään 
toisikäisiä juovakohtia, so. sellaisia, jotka eivät ole yhteydessä ytimestä alkavan juovaston 
kanssa, tässä visalaadussa, käsillä olleiden näytteiden nojalla sanoen, ei ole.
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 VII  Muutamista visakoivujenkin  oksissa esiintyvistä 
sairaalloisista  ilmiöistä.

 Visautumistapahtumista  on  erillään  pidettävä  erinäiset  eri  tyyppisten  visakoivujen 
oksissa — ja myöskin kantovesoissa — toisinaan esiintyvät tauti-ilmiöt. Kun näitä voidaan 
helposti  luulla  visamuodostukseen  kuuluviksi,  kuvattakoon  niitä  seuraavassa  lyhyesti. 
P u u o s a n  ja y t i m e n  ruskettumia esiintyy visakoivujen oksissa silläkin tavalla, että 
niiden kohdissa ei synny puuhun mitään juovamuodostumia. Mahdollista on, että niiden 
muodostumiseen vaikuttavat samat tekijät kuin visautumiseenkin ja ne samalla ovat myös 
merkkejä siitä, että saman puuyksilön eri osat saattavat olla varsin erilaisia ja alttiita sää- ja 
ilmastoseikkojen  vaikutuksille.  Tätä  näkökohtaahan  on  monesti  tähdennetty  (vrt,  mm. 
M e r k e n s c h l a g e r 1933, p. 357— ja siinä sit. kirjallisuutta.

Sellaisia ruskettumia tapaa, ei kuitenkaan säännönmukaisesti  aina, kääpiöversoissa ja 
silmujen lähistöissä, mutta myöskin muualla oksissa. Ydin näissä kohdissa on paikoitellen 
ruskettunut, samoin ensi-ikäisen puun ja vanhempien vuosilustojen putkilojen kohdissa 
tapaa ruskettumista, monesti säteittäisriveissä. Ytimen muoto ei ole näissä kohdissa sillä 
tavalla  normaalista  poikkeava  kuin  juovakohtien  muodostuessa.  Ruskettuneita  soluja 
esiintyy siinä enimmiten hajallaan siellä täällä.

 Ydinsäteissä  ei  ole  mitään  epänormaalista  kasvua  huomattavissa.  Puuosan  solujen 
ketto-osien  paisumista  en  ole  huomannut.  Ytimen  solujen   kettojen  toisikäisestä 
kerroksesta,  joissa  ruskettuminen  näissä  tapauksissa  näyttää  eniten  alkavan,  on 
huomattavissa tasaisesti paksuntumista.

Ruskettuneiden  solujen  ketot  osoittavat  värimuutoksestaan  huolimatta  edelleenkin 
puutuneiden kettojen reaktioita.

 Mitään erikoisen harvinaista ei ole tavata visakoivujen kantovesoissa sekä alempien 
oksien ohuissa kohdissa tummia, jopa mustiakin p o l t e  eli  sphaceluslaikkuja.

Yksinomaan  visakoivuissa  esiintyviä  nämäkään  muutokset  eivät  ole,
vaan  niitä  tapaa  muissakin  koivuissa.  Varttuneiden  visakoivujen  yläoksissa
niitä  en  ole  tavannut,  mutta  siinä  määrässä  kuitenkin  visakoivujen  edellä
sanotuissa  osissa,  että  olisi  epätäydellistä  olla  niistä  huomauttamatta.1

Poltelaikkujen mustat alat ovat selvimmin silmäänpistävät kevättalvisin ja keväisin jolloin 
ne ovat jopa kiiltävän mustia. Kantovesojen

1 Niinpä Heikinheimon (1933, kuva 8, p. 37) julkaisemassa kuvassa on, vaikka tämä leikkauksen 
kohta  on  joutunut  vain  osaksi  mukaan  kuvaan,  esitetty  luultavimmin  poltteen  luontoinen 
kuoritauti.
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tavallisesti runsasnystyisissä  osissa  ne 
ovat  niinikään  selviä,  tosin  kiillottomia. 
Myöhemmin näiden kohtien kiilto katoaa 
sen  johdosta,  että  niiden  pinta  halkeilee 
epätasaiseksi  ja  haalistuen  muuttuu 
ruskeahtavaksi,  ja  silloin  jää  sellainen 
sairas  kohta  helposti  huomaamatta. 
Vanhemmissa  oksissa  ovat  aikaisemmat 
poltelaikkujen  kohdat  monesti  jäkälien 
peitossa.

Kun koivujenkin puheena oleva sairaus 
on  verraten  vähän  selvitetty,  esitettäköön 
siitä tässä muutamia havaintojani.l

Yksinkertaisimmissa tapauksissa, jolloin 
pakkasen  vaikutus,  joka  on  nähdäkseni 
yleisesti  tunnustettu  näiden  kohtien  aiheuttajaksi,  on  rajoittunut  vain  kuorikerroksien 
pintaosiin, huomaa näiden solukkojen muuttuneen siten, että niissä on syntynyt eristävä 
korkkikerros,  joka  erottaa  kuolleet  ulommat  solukot  syvemmällä  olevista,  terveinä 
säilyneistä solukoista. Tuhoutuneiden solujen ketot ovat tummuneet, solunsisällys aivan 
muodotonta.  Mustiksi  muuttuneet  osat  eivät  liukene  väkeviinkään  happoihin, 
suolahappoon ja rikkihappoon.

Toisissa  tapauksissa  pakkanen  nähtävästi  on  vaikuttanut  syvemmälle  kuoreen, 
jälsikerrosta  silti  vahingoittamatta.  Tällöin  on  syntynyt  eri  syvällä  kuoressa 
korkkikerroksia,  useita  alakkain.  Monimutkaisimmissa  tällaisissa  tapauksissa  näyttää 
sellaisen oksan kohdan poikkileikkaus kuorikerroksien osalta varsin oudolta ja osoittaa 
mielestäni, että oksa on jatkuvasti muodostamalla korkkikerroksia pyrkinyt parantamaan 
kylmyyden sillä kohtaa aiheuttamaa tuhoa.

Silloin  kun  kuorikerroksissa  on  tämänlaisia  syvemmälle  ulottuvia  muutoksia 
tapahtunut,  on  puuosan  pinnassa  epätasaisuutta  ja  tällaisiin  reunan  purkamiin 
muodostunut  sklereidiryhmiä,  joskus  verraten  huomattavastikin,  samantapaisesti  kuin 
visajuovien syntyessäkin. Sen sijaan mitään

1 Sorauer (1909, p. 608-, 696— ym.) on kuvatessaan polteilmiöitä eri puukasveista maninnut mm. 
että  polte  on  keskieurooppalaisissa  koivuissa  harvinaista  ja  että  sitä  on  pidettävä  pakkasen 
suoranaisena tuhona, joka tuntuu eri tapauksissa eri syvälle solukkoihin.
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ydinsädeleventymiä  tai  muita 
puuosan  tylppysolukko
muodostumia  en  ole  tällaisissa 
kohdissa huomannut.

Solukkojen  tuhoutuminen  saattaa 
toisissa  poltekohdissa  ulottua 
puuosaan  asti.  Sairas  kohta  ei 
silloin  reagoi  tuhoon  korkkisoluk
koja  muodostamalla,  vaan 
kyljestämällä.  Tällaiset  kohdat ovat 
ulkoapäin  huomattavissa  muuta 
oksaa  o h u e m p a n a  kohtana, jota 
peittävät  halkeilleet  kuorikerrokset 
(kuva  —).  Poikkileikkauksista  huo
maa  kyljestymisen  käyvän 
poltemuodostumille  ominaiseen 
tapaan, siten, että k i i l a m a i n e n 
kyljestymä  muodostuu  puuosan  ja 
kuolleen  kuoren  väliin  (kuva  —).  

Visakoivujen  tyypillisimmissä 
poltekohdissa  nämä  kiilamaiset 
kyljestymät ovat rakenteeltaan saman-
laista  puuta  kuin  muu 
viimeksimuodostunut vuosilusto.

Toisinaan, muttei lähimainkaan aina, 
huomaa  puuosan  yhdinsäteiden  ja 
ytimenkin  soluissa  ruskettumia. 

Kaikesta päättäen poltekohtien syntyessä kasviruumiin ärtyminen ei ole täysin sellaista 
kuin visajuovien muodostuessa. Yhtymäkohtana on sklereidimuodostuksessa ilmenevä.

Poltekohdat  eivät  liioin  ole  mitään  yksinomaan  visakoivuille  luonteen-omaisia 
muutoksia. Niitä tapaa normaaleissakin koivuissa silloin tällöin, etenkin ritvaoksissa.

Toisina  vuosina  niitä  on  visakoivuissakin  yleisemmin  tavattavissa  kuin toisina. 
Niiden esiintymistä visakoivuissa saattanee pitää merkkinä siitä, että nämä koivut 
ovat varsin herkkiä atmosfärilioiden vaikutuksille.

S  y  ö  p  ä  (l.  c  a  r  c  i  n  o  m  a-)  kohtia  tapaa  usein  samoissa  oksissa  kuin 
poltelaikkujakin  ja  niiden  aiheuttamia  pintahaavoja.  Tavallisinta  on,  että  niitä 
esiintyy harvinaisesti ja oksien vanhemmissa osissa.
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Samoin  kuin  poltteen  vaivaamat  oksat, 
voivat  oksat,  joihin  syöpiä  muodostuu, 
kitua,  toisissa  tapauksissa  tervehtyä, 
toisissa  tapauksissa  kuolla,  kuivettua  ja 
ennemmin  tai  myöhemmin  varista  irti. 
Syövät  sinänsä  olisivat  kyllä  varsin 
silmäänpistäviä,  mutta  nekin,  kuten 
poltekohdat,  helposti  peittyvät  koivujen 
oksissa,  etenkin  näin  kituvissa,  runsaasti 
esiintyvien jäkälien alle. Visakoivuissakin ne 
nähdäkseni  ovat  paljoa  harvinaisemmin 
esiintyviä  kuin  poltekohdat,  olipa 
kysymyksessä pienet  avonaisen tai  suljetun 
tai vielä oksantyvisyövän luontoiset kohdat.

Kaikki  nämä  kohdat  näyttävät  syntyneen 
oksan  paikoittaisesti  turmeltuessa  puuosan 
solukkoihin saakka. jopa voi niissä suurin osa varren ympärystä turmeltua ja ainoastaan 
pieni kaistale terveitä kuorisolukkoja jää jäljelle yhdelle sivulle. Lähemmin näitä kohtia 
tarkastellessa tapaa joskus sellaisiakin, jotka ovat polte- ja syöpäkohtien välimuotoja siten 
että  syöpähaavan  toisen  puolen  kyljestymä  on  syövän  kyljestymän  kaltainen, 
kuorikerroksien  peittämä,  pyöristynytreunainen,  toinen  kyljestymä  taas  kuorenalinen, 
terävä, poltekohdissa tavattavien kyljestymien kaltainen.

Sellaiset  kohdat  tietenkin  osoittavat  oksan  solukkojen  kasvukyvyn  erilaisuutta,  ja 
mahdollista on, että poltekyljestymä saattaa myöhemmin muodostua syöpäkyljestymäksi.

Mitään  uutta  verrattuna  siihen,  mitä  kasvitautiopillisessa  kirjallisuudessa 
tällaisista  oksissa  esiintyvistä  syövistä,  niiden  ulkonäöstä,  sisärakenteesta, 
esiintymiskohdista  (myös  haarautumiskohtien  läheisyyteen  ja  kääpiöversoihin 
muodostuvista!) on esitetty, koivujen oksien syöpäkohdat eivät ilmennä.
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Nämä  ilmeisesti  pakkasien  aiheuttamat  muutokset  —  yleisesti  tunnettunahan  on 
pidettävä,  että  niitä  on  saatu  muodostumaan  pakkaskokeissa  —  voinevat  toisissa 
tapauksissa jonkin verran edistää visakoivujen alimpien oksien varisemista, sillä syöpäiset 
oksat eivät ole niin lujia kuin ehjät. Joka tapauksessa ne ovat laadultaan sellaisia, etteivät 
ne  johda  luonteenomaisten  visajuovien  muodostumiseen.  Niitä  kyllä  esiintyy  visa
koivujenkin oksissa, mutta ne eivät ole yksinomaan näille koivuille ominaisia eikä niissä 
aina tavattavia.

VIII. Koivujen visataudin vertailua muihin
kasvitauteihin.

Cerris-tammen visa.
Selvimmin on koivujen visataudin laatuinen V e p ř e k in (1904 kuvaama Quercus cerris- 

ja Juglans regia-lajeissa esiintynyt »Maserbildung an Holz und Rinde». Tätä tautia, mikä on 
suorastaan  sen  kanssa  identtinen,  ei  ole  kukaan  tutkija  milloinkaan  väittänyt 
»Knospenbildung»-muodostumaksi.

V e p ř e k illä on ollut tutkittavana Quercus cerris'en rungon palanen, jonka sekä puu- 
että kuoriosa oli kauttaaltaan niveräinen:

— »hier war die ganze Oberfläche des ziemlich mächtigen Stammes maserig und zwar 
erschien  nicht  nur  der  Holzkörper,  sondern  auch  die  teilweise  anhaftende  Rinde  der 
abnormen Bildung unterworfen.» —

Mainitun tammilajin sairaan yksilön oksissa oli ollut (V e p ř e k  l.c. p. 1154) tavattavissa 
samanlaista  solukkojen rakennetta kuin rungossa.  Puuosan pinta  on samanlainen kuin 
kuoritun visakoivupuun (vert. l.c. p. 1155 ja kuva 1) ja puussa esiintyvät ruskeat juovat, 
jotka häiritsivät vuosilustojen säännöllisyyttä, ovat V e p ř e k in esittämästä kuvauksesta 
päättäen  samanlaisia  kuin  tyypillisessä  koivunvisassa,  varsinkin  tämän  taudin  eniten 
muuttelemissa, vahvahkoissa rungonosissa. Puuosan pinnan kuvaa V e p ř e k:

-  -  »Man  erkennt,  dass  der  ganze  Stamm  von  wulstförmigen  geschlängelten 
Auswüchsen bedeckt ist, welche grubenförmige Vertiefungen umschliessen». —

Samalla  hän  vertaa  näitä  syvennyksiä,  huoloja  Frank  in  (1895  I,  p.  80)  teoksessa 
esitettyihin  niveräsilmäkkeihin  (»Augen  der  Maser»),  mikä  vertailu  on  kuitenkin 
virheellistä.  Pääasia  on,  että  V  e  p  ř  e  k  päätyy  tässä  suhteessa  täysin  negatiiviseen 
tulokseen.
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Vuosilustojen epänormaalisuuden, jonka  V e p ř e k on tarkoin mitaten kuvannut, syistä 
on tutkimuksessa lausutut:

—.  —  »Die  Störungen  der  Breitenentwicklung  der  Jahresringe,  gehen  von  den 
dunkelbraun gefärbten Partien aus, welche sich besonders häufig im äussersten Theile des 
Holzes und auch in jenen finden, in dem die erste Breitenabnahme der Jahresringe auftritt. 
In unregelmässiger Vertheilung reichen sie verschieden tief vom äussersten Stammdrittel 
in das mittlere hinein und hier kann man deutlich beobachten, wie die dasebst bedeutende 
Breite der Jahresringe gegen die dunklen Partien hin abnimmt. Dadurch verwandelt sich 
der normale kreisförmige Verlauf der Jahresringe in einen wellenförmigen». —

Mainittujen  tummien  juovien,  jotka  yhdessä  vuosilustojen  epänormaalisuuden  kera 
aiheuttavat puuosan pinnan epätasaisuudet, V e p ř e k ilmoittaa syntyneen siten, että 
nilaosa on painunut puuosan sisään. Näitä vieraaseen ympäristöön joutuneita kuoriosien 
solukkoja,  enemmän  tai  vähemmän  muuttuneita  tylppysoluja,  sklereidejä  ja  ilmeisesti 
myöskin ympärillä olevien ydinsäteiden yhtymissä syntyneitä puutuneita tylppysolukkoja 
V e p ř e k (l.c. p. 1158) on niinikään huomannut:

-  -  -  »Abgesehen  vom  Vorkommen  von  Phloemtheilen  im  Holze  hebe  ich  als 
Hauptmerkmale  hervor:  Ausschliessliche  Entwicklung  von  kurzzelligem 
Parenchymgewebe an den Stellen die als  Ausganspunkte der Maserung zu bezeichnen 
sind;  geförderte  Entwicklung  der  Markstrahlzellen  in  den  an  diese  Ausgangstellen 
anschliessenden  gleichalterigen  und  den  in  gleichen  Radien  liegenden  jungeren 
Jahresringen; gehinderte Entwickelung der Gefässe und des Libriforms». - -

Samoin  on  V  e  p  ř  e  k  in  julkaisemassa  tutkimuksessa  kuvattu  puuosan
sisässä  esiintyvien  tylppysolujen  ruskea  sisällys  samanlaiseksi  kuin  se,  jota
tavataan  kuivan  visakoivupuun  vastaavissa  solukoissa.  Edelleen  on  siinä
selitetty  kyljestymistä  ja  haavapuuta,  jotka  ovat  visautumisessa  ilmene-
vien  muutoksien  kaltaisia  ja  haavapuusta  huomautettu,  miten  siinä  putki-
lot  ja  syymäiset  solut  ovat  huonosti  kehittyneet.  Kyljestymättä  jääneitä
juovakohtia  ja  nähtävästi  myöskin  ydinsäteiden  leventymiä  V  e  p  ř  e  k  (l.c.
p.  63)  on  myös  tavannut,  sillä  hän  mainitsee  puuosassa  esiintyvän,  tosin
harvoin,  kuoriosiakin,  ilman  että  niiden  ympärillä  on  hänen  lähemmin
kuvaamansa  lyhytsoluista  puutylppyä.  Kuten  jo  edellä  esitetystä  sitaa-
tista  ilmenee,  on  V  e  p  ř  e  k  maininnut  ydinsäteiden  epänormaalisen  levenemisen 
nimenomaan  olevan  tutkimalleen  sairaalloiselle  puulle  ominaisen.
Puuosan  sisäisiä  halkeamia  Veprek  on  (vert.  l.c.  p.  1165)  niinikään  huo-
mannut ja arvellut niitä kovakuoriaistoukkien muodostamiksi sekä kuvaa
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myöskin  kuoren  halkeamia,  niiden  synnyn  syistä  mitään  mielipidettä  esittämättä. 
Tylppysolujen  ja  kuoren  skierenkymisolujen  kettojen  paisumiseen  ja  aaltomaiseen 
rakenteeseen hän (l.c. p. 1166) on erikoisen laajalti huomiota kiinnittänyt. Eroavaisuutena 
cerris-tammen  ja  koivujen  visa  taudin  välillä  mainittakoon,  että  tammen  kuoresta 
kuvattujen »Krystallkammerfaser»-soluja  en ole visakoivujen kuoriosissa  tavannut,  eikä 
sellaisia soluja liioin tunneta normaalieessakaan koivunkuoressa (vert. S o l e r e d e r 1899, 
p. 893).

Vielä  ansainnee  tähdentämistä  se  seikka,  että  visautuneessa  cerris  tammessakin  on 
kuoren solukkoja joutunut puuosan sisään — seikka, joka: Vai l i o n i s en  visakoivuista 
tässä kohden  väittämän osoittaa yhä paikkansa pitämättömäksi.

Saksanpähkinäpuun visa

Tutkimansa  Jugluns regian visapuun (»Maserholz») Veprek ilmoittaa (l.c. p. 1166-1168) 
olevan pääasiassa Quercus cerris'essa tavatun visan kaltaista. Vallan minimaalisen pienestä 
näytteestä  on  siinä  saatu  selville  niin  paljon  anatoomisia  yhtäläisyyksiä  sekä  cerris-
tammessa esiintyneen ja toisaalta koivujen visataudin muuttamien solukkoihin verrattuna, 
että  täydellä  syyllä  voidaan  sanoa  näiden  tautien  muuttamien  solukkojen  olevan 
anatoomiselta  rakenteeltaan  identtisiä.  Ne  seikat,  joita  puuosan  niveroitymisilmiöissä 
V e p ř e k  esityksessään tähdentää, ovat niveröitymistapahtuman kannalta kiintoisia, 
mutta  tautikuvaa  ne  eivät  muuta.  Että  V  e  p  ř  e  k  (l.c.)  ei  ole  saksanpähkinäpuun 
visanäytteessä  tavannut  täysin  kehittyneitä  niveräsilmäkkeitä,  johtuu  ilmeisesti 
tutkimusaineiston niukkuudesta, sillä sattumana voidaan pitää; jos 1,000 cm3 kokoisesta 
visakoivupuupalasesta  voidaan  sinä  anatoomisesti  tutkittaessa  todeta  tyypillisiä 
niveräsilmäkkeitä.

Tutkimusaineiston niukkuuden syynä ehkä on pidettävä, että V e p ř e k ei ole voinut 
näissä  visapuunäytteissä  todeta  muitakaan  niitä  muutoksia,  jotka  edellä  olemme 
kuvanneet koivujen visataudista. Myös on huomautettava, että V e p ř e k illä on ollut 
tulkintoihinsa  käytettävänä  verraten  vähän  kiinnekohtia  sitä  aiemmassa 
kasvipatologisessa  kirjallisuudessa,  kua  taas  senjälkeen  on  tutkittu  useita  loisettomia 
kasvitauteja, joissa on samankaltaisia taudinilmiöitä huomattu.

Erinäisten  V  e  p  ř  e  k  in  esittämien  cerris-tammen  että  saksanpähkinäpuun  visaa 
koskevien sanontojen johdosta on kuitenkin huomautettava, e t t ä  niiden nojalla voitaisiin 
pitää mahdollisena, että näissä taudeissa olisi-
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vat pääasiallisimpina muutoksina heterotooppiset  muodostumat (K ü s t  e r 1925, p. 
313-).  Mielestäni  on  näissä  solukkojen  tauti-ilmiöissä  pidettävä  heterotopiana  vain 
sklereidien  syntymistä  toisikäisten  kuoriosien  soluihin,  ydinsäteiden  leventymiin  sekä 
epänormaaliin  puutylppysolukkoon;  sensijaan  ovat  luonteenomaisimpia  tauti-ilmiöitä 
solujen nekroottiset  sekä hyperplastiset  muodostumat  (vert.  K ü s  t  e  r   l.c.  p.  265—). 
Edelleen korostettakoon, kuten edellä on jo tehty, että visataudissa tavattavia muutoksia ei 
voida anatoomisten seikkojen nojalla tulkita hypoplastisiksi,  s.o.  ehkäistymiksi,  s.o.  että 
visatauti pohjaltaan johtaisi kasvussaan ehkäistyneiden silmujen muodostumisesta, kuten 
aiemmin on tämä taudin syyksi selitetty, ja jollaisesta mielipiteestä S c h l u m b e r g e r 
kään (vrt. ed. p. 00), ilmeisesti hänen pintapuolisesta esityksestään päätellen, ei ole voinut 
vapautua. V e p ř e k in tulokset tarjoavat siinä kohden lisää tukea edellä esittämillemme 
anatoomisten seikkojen tulkinnoille.

Voitaneen  tässä  yhteydessä,  selvän  Quercus  cerris-visan  ollessa  käsiteltävänä, 
huomauttaa eräästä kesätammen (Quercus  robur L.)  taudista,  joka on kaikesta  päättäen 
tullut pintapuolisesta ja hatarasti tutkituksi ja kuvatuksi. H e n s c h e l (1882) on aluksi 
julkaissut  tiedonannon,  jonka  mukaan  »Gongrophytes  guercina  n.sp.»  niminen  eliö 
aiheuttaisi taudin, josta hän käyttää nimitystä »Gongronosis» eli »Verkropfung». H en s c 
h e l on tavannut tähän tautiin sairastuneitten tammien kuoriosissa ja kaarnassa eliöitä 
(hyönteistoukkia?), joille hän antaa ylläolevan nimen. Myöhemmin H e n s c h e l (1895, p. 
575) on kokonaan muuttanut mielipiteensä ja mainitsee, esitettyään »gongronosis»-taudin 
syyn aiemmin esittämäänsä verrattuna kielteisesti, kysymysmerkillä varustettuna —, tästä 
eliöstä seuraavasti:

»Gongrophytes  quercina  Hnschl  als  Krankheitserreger  kann  nicht  aufrecht  erhalten 
werden; die Ursache dürfte wohl auf einen Pilz zurückführen sein» --

Todennäköisesti tästä samasta taudista on esitelmöinyt H e r r m a n n (1904), joka oli 
tutkinut  Oderwaldessa  Poppelaun  luona  (Sleesiassa)  kasvaneita  tammia,  joissa  tautia, 
jonka on ilmoitettu olleen samaista »gongronosista», oli runsaasti esiintynyt. Herrmann ei 
ole päässyt taudin syistä eikä liioin sen laadusta ratkaisevaan tulokseen muuta kuin siinä, 
että hän pitää H e n s c h elin huomaamia, multa koteloituneita eliöitä tammenkuoriosissa 
aina  esiintyviä,  tämän  taudin  muuttamissa  yksilöissä  taasen  erikoisen  runsaasti 
esiintyvinä suureksi kehittyneenä kivisoluryhminä ja ettei tämä tauti suinkaan ole sienien 
aiheuttamaa. H e r r m a n n kyllä otaksuu, että tauti on aiheutunut hyönteisten —»ehkä 
jonkun Lachnus'en»
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— pistoksesta,  joka  on  kohdistunut  joko silmusta  kehittyvään tai  yksivuotiseen 
oksaan. Tämä taasen aiheuttaisi — kirjoituksessa esitettyjen mielipiteiden mukaan 
—  puuosan  kuoren  ja  joskus  ytimenkin  rakenteen  muutoksia,  jotka  johtaisivat 
taasen  vuosien  kuluessa  suurenevien,  lopulta  suurien  »Kröpfe»  muodostumien 
syntymiseen.

L a u b e r  t  (1909,  p.  212) huomauttaa H e n s c  h e lin ylläsiteerattuun 
kohtaan  viitaten,  ettei  ole  yritettykään  kuvata  sellaista  sientä  tai  selittää  sen  ja 
»gongronosis»-taudin välistä suhdetta. Hänellä on ollut tarkasteltavanaan Berlinin 
Grunewaldista  löydettyjä,  niinikään  tätä  tautia  sairastaviksi  tutkittuja 
tammenoksia.  L a  u b e  r  t  liittyy pääasiassa  kannattamaan H e r  r  m a n nin 
mielipidettä nyt kyseessä olevan taudin synnyn syistä, mutta hänen esittämänsä 
kuvaukset  tämän  sairaalloisen  tammen  sisärakenteesta  ovat  vieläkin 
epätäydellisemmät kuin H e r r m a n nin. Nämä molemmat »gongronosis»-taudin 
pohtijat ovat laiminlyöneet paitsi tauti-ilmiöiden kuvauksen, myöskin (L a u b e r t) 
jättäneet löytäjänsä vertaamatta V e p ř e kin tutkielmassa — tai myöskin F r a n kin 
(1895, I) käsikirjassa esitettyihin tammen niverämuodostumista esitettyihin kohtiin. 
Tällä  haavaa  ei  voida  kesätammen »gongronosiksesta»  lausua  muuta,  kuin  että 
tämä tauti ei ole tullut tyydyttävällä tavalla kuvatuksi, mutta tähänastisten, tosin 
puutteellisten ja alkeellisten tiedonantojen, mutta ennen muuta esitettyjen kuvien 
(L a u b e r t, l.c.) nojalla voitanee sentään otaksua, että tämä tauti voinee jossakin 
määrässä olla koivujen visataudin tapainen. Siihen viittaavat pahkojen ja kuhmujen 
muoto, runsas sklereidien muodostuminen kuoreen sekä niiden muuttuminen.

Joka  tapauksessa  on  pätevän  johdon  alaisena  suoritetun  V  e  p  ř  e  k  in 
tutkielman nojalla todettava, että v i s a t a u t i a  ei  esiinny yksistään  koivuissa, 
vaan myöskin muissa puukasveissa.

Visautumisen luontoisia tauti-ilmiöitä pyökissä ja omenapuussa.

T a m m e s (1904) on pyökistä kuvannut (l.c. kuv. 1 ja 4) tauti-ilmiöitä, joille on 
luonteenomaista, kuten koivujen visautumisellekin, ydinsäteiden leventymät.

Muutokset,  joita   Jaeger  (1908)  on  tavannut  tutkimassaan  omenapuun 
rungossa,  ovat  selvästi  visataudin  ensi  oireiden  kaltaisia.  Tutkittujen  yksilöiden 
rungoissa  oli  kuhmumuodostusta,  oksien  kuolemista  ja  vanhemmissa  osissa 
kaarnan ja sen alisten kuorikerrosten halkeilua (l.c. p. 258—259, kuva 1). Kuhmujen 
kohdissa oli kuori paksunnut, ja samassa kohtaa oli
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puuosassa  huomattavissa,  että  ydinsäteet  laajenivat  ja  yhtyivät  toisiinsa  ja  vielä 
vuosilustot  muodostuivat  sillä  kohtaa  viuhkamaisiksi.  Ydinsädesolujen 
erilaistuminen  tapahtuu  sentään  poikkeavalla  tavalla.  Sensijaan,  että  niiden 
kattojen  sairaalloisesti  paksuttuessa  muodostuisi,  kuten  visataudin  edistyessä 
koivuissa  ja  V  e  p  ř  e  k  in  mukaan  cerris-tammessa  ja  saksanpähkinäpuussa, 
tylppysolukkoa,  esiintyy   Jaegerin  kuvauksen  mukaan  näissä  omenapuun 
sairaalloisissa  muodostumissa  joko  huokosikkaita  ydinsädesoluja  tai  verkko-  ja 
kierteispaksunnoksilla  varustettuja  putkisoluja.  Kuoren  soluihin  niinikään  on 
tällöin  myös  kasautunut  runsaasti  kalsiumoksalaattikiteitä,  ja  puuosan 
ydinsäteiden yhtymiskohdissa oli  huomattavissa solujen tuhoutumista.  Nämäkin 
anatoomiset  seikat  ovat  mielestäni  tulkittavissa  siten,  että  tauti  on 
omenapuunäytteissä, joita  Jaeger on tutkinut, alkuasteellaan tai että se ilmeisesti ei 
edisty  omenapuussa  sille  asteelle  kuin  aiemmin  mainituissa  visautumista 
osoittaneissa alemmissa kaksisirkkaisissa puissa.

Pohtiessaan  tämän  taudin  syitä   Jaeger  mainitsee,  ettei  sitä  voida  pitää 
silmujen  aiheuttamana,  vaikkakin  ydinsädesolukoissa  esiintyvät  putkisolut 
voisivat, hänen esittämänsä mielipiteen mukaan, hyvin viitata siihen. Hakiessaan 
tälle  kuvaamaitaan  taudille  vertailukohtia  muista  kasvitaudeista  kuvatuista 
muutoksista J a e g e r  huomauttaa S o r a u e r in (1891) ja  Kissan (1900) tutkimista 
taudeista1,  joissa ydinsäteiden leventymät ulospäin kasvaessaan ja laajentuessaan 
muodostavat  suurehkoja  kasvannaisia  puunrungon  pintaan,  edelleen  todeten 
yhtäläisyydestä kuvaamiensa tauti-ilmiöiden ja  Frankin (1895 1, p, 62—), kuten on 
jo  edellä  huomautettu,  vähemmän  selvästi  esittämän  »feine  Maserung» 
muodostuman välillä. Kuitenkin tämä vertailu kohdistuu pahkamaisiksi kohdiksi 
muodostuneidm niveräsilmäkkeiden synnyn syihin, missä kysymyksessä J a e g e r 
liittyy kannattamaan K ü s t e r in esittämää mieli-

1   Mainitut  S  o  r  auerin  ja  K  i  s  s  a  n  tutkimat,  Ribes  nigrumissa   tavatut  niveräiset 
muodostumat (»Maserspiesse»), jotka S o r a u e r käsikirjassaan  (1909, 1,  p. 378--- 387)  on 
maininnut  silmuniverän  luontoisten  muodostumien  yhteydessä  ja  esittänyt  vielä 
samanlaatuisia, tarkemmin vielä tutkimattomia eri puukasvien tauteja (l.c. p. 385—386)  sekä 
Kenjiro   F  u  j  i  n  (vert.  S  o  r  a  u  e  r   l.c.)  selvittämän,  Gingko  bilobassa  esiintyvän 
»chichi»-taudin  (»Zylindermasern»),  ovat  toistaiseksi  pidettävät  erillään  silmuniverä-
muodostumista.  Ydinsädesolukkojen  toiminta  on  nimittäin  siinä  määrin  erilaista  kuin 
varsinaisen  silmuniverän  syntyessä  ja  muodostuessa.  Toisaalta  se  on  vallan  erilaista  kuin 
visataudissa,  sillä visataudille  luonteenomaisia solukkojen muutoksia ei  voida tulkita siinä 
olevan.  S  o  r  a  u e  r  in  (1909 l.c.)   esittämä mielipide,  että  ne  ovat  ravinnonkuljetuksessa 
tapahtuneiden  häiriöiden  aiheuttamia,  on  suoritettuna  anatoomisen  tulkinnan  perusteella 
kaikesta päättäen kuitenkin oikeaan osuva.
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pidettä,  jonka  mukaan  tilanpuute  määräävästi  vaikuttaisi  sellaisten  solukkojen 
syntyyn. Niinikään solukoissa vallinnutta tilanahtautta ja puristusta  Jaeger pitää 
syynä  siihen,  että  ydinsädeleventymien  sisään  syntyy  pieniä,  paksukettoisia 
tukevia soluja,  mikä kylläkin on varteenotettava,  fysiologis-anatomisen suunnan 
kannalta mahdollinen selitys myöskin visautuessa ydinsädeleviämissä esiintyviin 
paksukettoisiin sklereideihin nähden, mutta ei täysin vakuuttava kummassakaan 
tapauksessa.

Edelleen   Jaeger  pitää  ydinsäteiden  epänormaalista  leventymistä  taudin 
luonteenomaisimpana  tuntomerkkinä,  mutta  sen  etiologiasta  sen  sijaan  ei  ole 
pohdinnoissa  päästy  mihinkään  ratkaisuun.  Mainiten  K  n  y  n  (1882,  p.  55—) 
kokeet,  joiden  mukaan  ulkonainen  paine  aiheuttaa  pajujen  ja  hevoskastanjan 
oksissa  levenneitä  ydinsäteitä  ja  Sorauerin  mielipiteen,  että  sisäisten 
painesuhteiden  muutokset  ja  ainevaihdoshäiriöt  voivat  aiheuttaa  samanlaisia 
muutoksia,  Jaeger  ryhtyy pohtimaan pakkasen ja  loisien  mahdollista  vaikutusta 
taudin syntyyn. Loppupäätelmä (l.c.  p.  272) on,  että ensimmäisenä ydinsäteiden 
laajentumisen  syynä  voinee  olla  jokin  tuntematon  ravintovirtauksen  häiriö  tai 
samanlainen  pakkasen  aiheuttama  vika,  ja  että  tällä  tavoin  syntyneitä 
poikkeavanlaisia,  siis   patologisia  solukkoja  voivat  punkit  ärsyttää,  aiheuttaen 
myöskin  solukkojen  kuolemista.  Huomautettakoon,  että  tämä viimeksi  mainittu 
syyllä  ei  ole  tukenaan  mitään  Jaegerin  esittämissä  anatoomisien  seikkojen 
kuvauksissa.

Niin  läheiseltä  ja  samanlaiselta  kuin  yhtäläisyys  edelläselostetun  Jaegerin 
tutkielman valossa näyttää siinä po. taudin ja visataudin välillä on otettava varteen, 
että  Sorauer  (1911)  on  myös  tutkinut  muuatta  omenapuun  oksissa  esiintynyttä 
tautia, jossa kylläkin ilmenee anatoomisia yhtäläisyyksiä sekä Jaeger in tutkiman 
taudin että myöskin visataudin kanssa, mutta osaksi myöskin erilaisuuttakin.

Tässä  omenapuun  taudissa  vähenee  vuosikasvaimien  pituuskasvu, 
Sorauerin mielipiteen mukaan,  oksien ennenaikaisen kuolemisen takia.  Puuosan 
muutokset taasen ovat samanlaisia kuin koivujen visataudissa. Sorauer (l.c. p. 35) 
luonnehtii näitä muutoksia seuraavasti:
 ---  »Der  Holzring  ist  unregelmässig  und  lässt  in  etwas  tieferen  Regionen  im 
Längschnitt Nester von Parenchymholz erkennen, dessen Zellen teilweis  gebräunte 
und im Verquellen begriffene Wandungen zeigen. Bisweilen ist der Holzring durch 
die Markbrücke, welche nach der Anfange eines Seitenauges führt, gebräunt und 
radial  zerklüftet.  Ebenso  finden  sich  vielfach  im  Markkronenteil  der  einzelnen 
Gefässbündel  radiale  Lücken  durch  Auseinanderweichen  der  Elemente  mit 
teilweiser Bräunung und Verquellung der Wandungen» —
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Nämä  muutokset,  samoinkuin  ruskettumiset  kivisoluissa  ovat  kuitenkin 
selvästi  visautumisen  luontoisia.  Erona  on  sentään,  että   Sorauer  in  tutkimissa 
tapauksissa  syntyy  ytimessä  olevien  solukkojen  ympärille  solukkoja 
(»Maserstränge»),  joissa  ennen  pitkää  erilaistuu  säteittäisesti  ryhmittyviä, 
putkilojänteiksi  tulkittuja  solukkoja.  Muutokset  rungon  sisimmissä  osissa  näin 
ollen näyttävät johtavan erilaisiin lopputuloksiin.

Vielä  mainittakoon,  että  solukkojen  aukkokohdat,  jotka  S  o  r  a  u  e  r  in 
mielipiteen  mukaan  aiheuttavat  puun  koko  ulkomuodon  ja  sen  kasvutavan 
muuttumisen, ovat —samoin Sorauer in tulkinnan mukaan — siten aiheutuneet ja 
syntyneet, että tutkitut puuyksilöt olivat herkät pakkasen vaikutukselle.

Visautuminen ja ns. rusko- eli ydintäpläjuovat.

Kun nyt vielä äskettäin V a i l i o n i s (1935) on voinut pitää koivujen visajuovia 
ruskotäpläjuovien  luontoisina,  lienee  syytä  tässä  yhteydessä  vertailla  näitä 
molempia  koivupuussa  esiintyviä  muodostumia  pääasiassa  niiden 
rakenneseikkojen nojalla.

Ruskotäpläjuovien rakenteesta ovat  täydellisiä kuvauksia esittäneet T h.  H a 
r t i g (1851, p. 326, taulu 24, kuva 3), K i e n i t z (1883), R.  H a r t i g (1891, p. 93), v. 
T u b e u f (1897) ja W i l h e l m (1918, p. 399).1 Niistä on käytetty varsin monia eri 
nimiä,  mm.  saksankielisessa  kirjallisuudessa  seuraavia:  »Zellencomplexe», 
»Zellgänge»   (T h. H a r t i g), »Markwiederholungen» (R o s s m ä s s l e r 1847), 
»Markflecken» (N ö r d l i n g e r) »Braunketten» (R a t z e b u r g), »Hypertrophien 
der Markstrahlen» (D e  B a r y 1877), »Zellgänge» (Wilhelm ) ym. S o r a u e r (1886; 
1909  1,  p.  611—)  ei  ole  ainakaan  varmaa eroa  tehnyt  näiden  muodostumien  ja 
»Mondringen» sekä »Parenchymholznester»-muodostumien välillä. ja myöhemmin 
hän (1914, p. 79—) on vielä kuvannut juovamuodostuksia, joista on käytetty nimeä 
»Parenchymholzbinden».

De  B  a  r  y  (l.c.  p.  567)  on  jo  tähdentänyt,  miten  ruskotäplien  luontoisia 
muodostumia on erilaisia sekä samassa puulajissa että myöskin erilajisissa. Kuten 
D e B a r y  on  R. H a r t i gkin (1879) pitänyt niitä, ainakin osaltaan, jopa aivan 
normaaleina muodostumina ja siinä määrin

1   T r  o  s  c  h e  lin (1916,  p.  193)  esittämä kuvaus,  jossa puhutaan  Agromyza  carbonarian 
toukan  muodostaman  käytävän  kyljestymisestä  —  (»die  ohne  Schwierigkeit  von  dem 
nächsten Jahresring überwallt  wird») ja jossa mainitaan, että tällöin solukkojen ruskea väri 
juontuu  hapettumisesta,  sekä  edelleen  siinä  esitetyt  kuvaukset  toukan  syöntitavasta  ym. 
seikat vaikuttavat ainakin osaksi liioitelluilta.
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yleisesti  esiintyvinä  ja  kullekin  puulajille  ominaisena,  että  he  ovat  niitä  suositelleet 
käytettäviksi eri puulajien puun tuntomerkkeinä (vert. R. H a r t i g 1891, p. 93), kuten 
vielä  myöhemminkin  jossakin  määrässä  monesti  on  tehty  (vert,  esim.  Petersen  1901; 
Helander 1918, 1922).

Kysymyksessä  on  ollut  useanlaisia  muodostumia,  joille  on  annettu  jonkinlaisia 
kollektiivisia ja samalla epämääräisiä nimiä.

Kienitz (l.c.)  on sitten tulkinnut R o s  s  m ä s s  l  e  r  in (1847),  Th.  Hartigin (1851), 
Nördlingerin (1852 p.16; 1874 p.8), C o r d e sin (1857) ja v. M o h lin (1862) maininnat 
ruskotäplistä siten, että ne tarkoittavat hänen kuvaamiansa ruskotäpläjuovia ja että nämä 
ovat selvästi hyönteistoukkien aikaansaannoksia.1

Mutta tämän ohella on tähdennettävä, että esimerkiksi lähimainkaan kaikkia K r a u s in 
(1864,  p.  162)2 tutkimia  »ruskotäpliä»  eli  »ydintäpliä»  ei  voida  pitää  Kienitzin 
tarkoittamien laatuisina 3, yhtä vähän kuin vielä K n y n (1910, p. 645) esittämiä.

Kienitz  (l.c.)  on myös  ryhtynyt  koivujen ruskotäpliä  koskevien  havaintojensa  nojalla 
selittämään R a t z e b u r g in (1868, p. 228) mainintaa »karjalaisien koivujen» ruskeiden 
juovien synnystä siten, että kyseessä olisi silloinkin hyönteistoukkien aiheuttamat juovat 
(vert, ed. p. 14), mikä kuitenkaan ei pidä paikkaansa.

Kienitz  ehkä  on  tässä  kohden  jonkin  verran  liiaksi  yleistänyt  havaintojaan,  mistä 
johtunee,  että  epäröintiä  ilmenee  muutamissa  myöhemmissä  esityksissä  eri  puiden 
ruskotäplien ollessa pohdittavana tavalla tai toisella.4 Niinikään lienee syytä huomauttaa, 
miten näiden juovien

1 Kienitz (l.c. p. 24): Die Markflecken oder Zellgänge bei Salix-Arten, Sorbus, Betulaceen sind 
nichts Anderes als die durch neue Zellen ausgefüllten Gänge einer Insectenlarve, welche von den 
Zellen des Cambiums und Jungzuwachses zur Zeit der Jahrringbildung sich nährt».

2 K r a u s (l.c.) kuvaa niitä lajin  Pirus torminalis Ehrh. puusta. Huomattava on, että K r a u s 
mainitsee  yhteenvedossaan  ydintäplien  voivan  olla  paitsi  kokonaisia  kaaria  tai  vielä  täpliä  ja 
juovia, myös monesti vain ydinsäteiden laajentumia (»Anschwellungen der Markstrahlen»). Tämä 
— yhtä vähän kuin moni muukaan viitatun kuvauksen kohta — ei lainkaan sopeudu Kienitzin, 
osaltaan ei myöskään S o r a u e r in näistä juovista esittämään.

3 Tämä ilmenee myös De B a r y n (l.c.) niistä esittämästä selonteosta.
4 Niinpä mm. useissa aiemmissa oppi- ja käsikirjoissa (vrt. esim. W a r m i n g- J o-h a n s s e n 

1909, p. 272; ym.) on kyllä mainittu lyhyesti, kuvaamatta lainkaan ruskotäplien rakennetta, niiden 
aiheuttajiksi dipteratoukat. Sen sijaan taasen K l e b a h n (1912, p. 31) on suhtautunut Kienitzin 
mielipiteisiin varovasti sekä pitää toisia
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aiheuttajaksi  on  mainittu  erilaisia 
hyönteistoukkia  (vert.  Kienitz  l.c.; 
Karsch 1883; v. T u b eu f  l.c.; N i e l s 
e n 1905, p. 221—; 1906, p. 725; R e h 
1913,  p.  406;  Troschel  1913;  Greene 
1914;  Kangas  1935).  Mahdollista 
tietenkin  on,  että  useampien 
hyönteislajien  —  ja  ehkä 
erisukuisienkin  hyönteisien  — 
toukat  kuin  mitä  tähän  asti  on 
selvillä,  aiheuttavat  eri  puulajeissa 
ruskotäpliä  tai  esiintyvät 
juovakohdissa.

Sellaiset  koivujen  rusko-  eli 
ydintäpläjuovat,  joihin  Kienitzin 
(ainakin osaltaan!), v. T u b e u f in ja Kankaan tutkimukset ovat kohdistuneet, ovat yleisiä 
ainakin maamme etelä- ja keskiosissa kasvavissa puumaisissa koivulajeissa. Niitä tavataan 
ulkomuodoltaan  ja  kasvutavaltaan  kaikin  puolin  täysin  normaaleina  pidettävissä 
koivuissa jopa runsaastikin.

Kun  rungon  poikkileikkauksissa  sellaiset  risteilevät  ja  mutkaiset  juovat  tulevat  jopa 
vinostikin  leikatuiksi,  toisissa  kohdissa  taasen  kohtisuoraan  juovan  pituussuuntaan 
katsoen, on selvää, että nämä täplät poikkileikkauksissa ovat keskenänsä huomattavasti 
erikokoisia.

Luonteenomaiset koivujen ruskotäpläjuovat, jotka, kuten K a n k a a n selvitykset ovat 
osoittaneet,  meilläkin  ovat  hyönteistoukkien  aiheuttamia,  esiintyvät  vuosilustojen 
keskellä, aina enemmän niiden ulkopinnan puolisessa osassa.1 Ne ovat ruskeanvärisiä jo 
kasvavassakin, elävässä puussa, eivätkä — kuten mm. T u b e u f (l.c.) väittää —, rusketu 
vasta sitten kun ulkoilma on niihin päässyt  vaikuttamaan.  Vuosilustojen kehittymiseen 
ruskotäplien muodostuminen ei vaikuta mitään sanottavaa muutosta;

rusko-  (»ydin»-)  täpläjuovia  pakkasen merkkeinä tähdentäen vielä,  että  näiden juovakohtien 
syntykysymystä ei oltu ratkaistu. H e l a n d e r ( 1 9 1 8 , p. 25) on myös epäröivällä kannalla 
pitäen  ruskotäplien  syntyä  yksinomaan  hyönteistoukkien  vaikutuksesta  epävarmana.  Edelleen 
mm. H a b e r l a n d t (1918, p. 625) on epäröinyt olisiko »Markflecke»-muodostamia pidettävä 
sekreetti- tai eksreettisäiliöinä vaiko patologisina muodostumina.

1 Meikäläisessä  koivupuussa  en  ole  milloinkaan  huomannut  niiden  olevan  niin  lähellä 
vuosiluston rajaa kevätpuun kohdassa kuin mitä R. H a r t i g (vert. W i l h e l m 1918, p: 309, kuv. 
104 ja 519, kuva 135) on esittänyt niiden esiintymisestä koivupuussa.
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vuosilustot ovat kaikissa ruskotäpläjuovia 
sisältävissä  rungoissa  normaalimuotoiset, 
eivätkä ne ainakaan sanottavasti tai tuskin 
ollenkaan  mutkistu  tai  poimuunnu 
juovien  kohdissa.  Ruskotäpläisen  koivun 
kuoressa  ja  ytimessä  ei  voida  liioin 
huomata  mitään  erikoisia  normaalista 
poikkeavia,  sairaalloisia  muutoksia,  jotka 
olisivat tulkittavissa olevan juovien kanssa 
syyperäisessä yhteydessä. 

Soikeahkossa  tai  viirumaisessa, 
vuosilustojen kehien suuntaan venyneessä 
koivujen  aito  ruskotäplässä  on, 
poikkileikkauksissa  sitä  tarkasteltaessa, 
keskessä aina solukkoa, jossa solujen ketot 
ja  niiden  sisässä  esiintyvä,  määrättyä 
muotoa  vaillaoleva  sisällys  ovat 
ruskettuneet.  Mainitunlaista,  mielestäni 
kallusmaiseksi  todettavaa  solukkoa  on 
pienimmissä  täplissä  kovin  vähän,  vain 
muutamia  solurivejä,ja  nämä  pienimmät 
täpläjuovat  ovat  kooltaan  vielä  sangen 
pieniä  (kuva  58).  Sellaiset  juovakohdat 
voivat  mahdollisesti  olla  pienimpien 
toukka-asteiden aiheuttamia.
 Juovissa,  sekä  suuremmissa  että 

pienemmissä,  esiintyvä kallus on säännötöntä tylppysolukkoa,  jonka solujen ketot  ovat 
ruskettuneet.  Solujen  sisältö  on  ruskettuneita,  muodottomia  jätteitä  tai  pyöreämäisiä 
hiukkasia  tai,  kuten useimmiten on asianlaita,  se  täyttää  homogeenisena aineena koko 
soluontelon.  Kemialliselta  laadultaan  tämä  aine  on,  kaikista  sen  selvillesaamiseksi 
tehdyistä reaktioista päättäen, haavakumia. Tämä aine ei paisu vedessä tai liukene siihen 
yhtävähän kuin alkoholiin, eetteriin, rikkihiileen tai kalilipeään. Typpihapossa keitettäessä 
se kyllä liukenee, fuksiinilla sekä suolahappo+floroglusiini reaktiolla värjäytyy punaiseksi; 
sensijaan  en  ole  voinut  anilinisulfaatilla  keltaiseksi  värjäytymistä  siinä  todeta. 
Metadiamidoazobenzolia ei ole ollut käytettävänäni.

Useimmissa koivujen ruskotäpläjuovissa tavataan vain yksinomaan kallusta. Ydinsäteet, 
jotka  ovat  juovakohdasta  sisempänä  puussa  rungon  keskiosaan  päin,  ovat  yhden  tai 
kahden  solurivin  muodostamat  ja  kaikin  puolin  normaaliset.  Niiden  päättyessä 
ydintäpläjuovaan  saattaa,  seuraten  niiden  solurivejä,  huomata,  että  ne  leviävät  ja  että 
kallussolukko on niiden toiminnasta syntynyt. Niissäkin tapauksissa, kun kalluksen solut
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ovat suurentuneet, asennoltaan eniten epäjärjestyksessä, so. niitä ei voida ryhmittää 
mihinkään  säännöllisiin  riveihin  tai  jonoihin,  eikä  ole  mitään  rajaa  ruskotäplän 
kalluksen ja siitä ytimeen päin johtavien ydinsäteiden solukkojen välillä. Kaikista 
näistä seikoista päättäen ovat rungon keskiosaan päin olevat ydinsäteet – silloin 
kun vioittaminen, joka on 
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ollut  ruskotäpläjuovan  syynä  ja  jonka  merkkejä  varsinkin  tämän  tyyppisissä 
ruskotäpläjuovissa  voidaan  havaita,  on  tapahtunut  -  ovat  parantaneet  syntyneen 
vioittuman siten, että niiden solut ovat erikoisen runsaasti jakautuneet ja muodostaneet 
ydintäpläjuovissa  tavattavan kalluksen.  Ydinsäteiden toiminta  näissäkin tapauksissa  on 
ilmeisesti ollut nopeata.

Vielä  mainittakoon,  että  ydinsädesolukoissa  on  näissä  kohdissa  ruskotäpläjuovien 
lähistössä, sekä talvisin että kesäisin, runsaasti tärkkelysjyväsiä ja ne ruskeaksi muuttuneet 
hiukkaset,  joita  on  ydinsäteiden  leviämiskohdissa,  värjäytyvät,  varsinkin  uloimmissa 
vuosilustoissa  tavattavissa  ydintäplissä,  jod-jodkaliumilla  enemmän  tai  vähemmän 
sinisiksi.  Ruskettuneet kalluksen ketot  yleensä osoittavat edellä  mainittuja  haavakumin 
reaktioja, mutteivät ligniiniaineiden reaktioja.

Toisissa,  suuremmissa  ruskotäpläjuovissa  tavataan  vielä  ulkopintaan  päin  olevissa 
osissa,  joskus  runsaahkosti,  haavapuun luontoista  solukkoa  (kuva 60).  Solut  ovat  siinä 
puusyiden ja puutylppysolujen kaltaisia ja miltei normaaliasentoon järjestyneet. Putkiloita 
ja ydinsädesolurivejä en ole tässä, harvinaisina pidettävissä — mahdollisesti suurehkon 
toukan aikaansaamissa — ruskotäpläjuovissa tavattavassa solukossa huomannut. Tämän 
solukon puusyiden ketot ovat puutuneet,  paksunneet niin,  että keskilevyt yleensä ovat 
selvemmät  kuin  normaalisessa  puussa.  Solujen  läpimitta  on  jonkin  verran normaalista 
suurempi. Ydinsäteiden muodostamaan kallukseen, jota näissäkin juovissa on runsaasti, 
liittyy haavapuu vähitellen, ilman jyrkkää rajakohtaa.

Kaikki  anatoomiset  seikat  viittaavat  siihen,  että  koivujen  aito  ruskotäpläjuovien 
syntyessä  parantuu  hyönteistoukan  toimesta  puuosan  muodostumiskohtaan  syntynyt 
vioittuma  siten,  että  ensi  sijassa  puuosan  sisäänpäin  olevat  ydinsäteet  täyttävät  sen 
kallussolukolla, ja tällöin jatkuu vuosiluston kehittyminen toisissa tapauksissa siten, että 
haavan  ulkopuolella  säilyvä  tai  siinä  ehkä  myöskin  syntyvä  kasvusolukko  ensiksi 
muodostaa  haavapuun  luontoista  solukkoa,  myöhemmin  taas  normaalista  puuosan 
solukkoa. Useimmiten kuitenkin tapahtuu, anatoomisen rakenteen perustalle kysymystä 
selvittäen,  haavan  umpeenkasvu  vain  siten,  että  sisempänä,  ytimeen  päin  olevien 
ydinsäteiden solut kasvaessaan ja jakautuessaan täyttävät sen ja enemmän tai vähemmän 
muodostaen  haavakumin  luontoista  ainetta.  Kummassakaan  tapauksessa  ei  mitään 
niverämuodostusta tai -silmäkkeitä synny puuosan solukoissa.

S o r a u e r (1909 I p. 612; 1911, p. 151, 160) korostaa kylläkin, selittäessään kaikesta 
päättäen tämänlaatuistenkin muodostumien syntyä,
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myös ydinsäteiden nopeata kasvua, mistä ilmiöstä tavataan jo mm. T r e c u l i n (1853 a, 
s. 173, pl. I I I , kuvat 4—5) esittämiä havaintoja, ja niinikään K ü s t e r in (1916, p. 66, kuva 
32)  mukaan voivat  pistokkaissa syntyvien kallusmuodostumien kasvaessa ydinsäteiden 
solut toimia yhtähyvin kuin jällen solut. Useimpiin ruskotäpläjuoviin nähden kuitenkin 
S  o  r  a  u  e  r  in  1 (1909 l.c.)  esittämä väite,  että  kaikki  vuosiluston muodostavat  solut 
voisivat  ottaa  osaa  ruskotäplienkin  »täytesolukon»  muodostamiseen,  on  paikkansa 
pitämätön.  Tosin  ehkä  puutylppysolut  voivat  muodostaa  syntynyttä  haavaa  täyttävää 
solukkoa, mutta koivujen aito ruskotäpläjuovissa tuskin on muiden kuin ydinsädesolujen 
toimintaa huomattavissa.  Haavapuu, mikä kookkaammissa ydintäpläjuovissa on niiden 
ulkoreunaan, puunrungon pintaan päin,  todennäköisesti  juontaa alkunsa niihin kohtiin 
muodostuneen uuden jällen toiminnasta ja kaikista pienimmissä ruskotäpläjuovissa ovat 
varmasti yksinomattain ydinsäteiden solut toimineet haavan täyttäjinä. Kun S o r a u e r 
käsittelee  ruskotäpläjuovia  äsken  viittaamissamme  kohdissa  »puutylppysiteiden» 
(Parenchymholzbinden),  jotka,  kuten  seuraavassa  tullaan  osoittamaan,  on  aito 
ruskotäpläjuovista  erilaisen  rakenteensa  puolesta  erillään  pidettävä,  niin  on 
todennäköistä, että S o r a u e r  on varsinaisia ruskotäpläjuovia, jotka eivät kaikki nekään 
—  kuten  on  huomautettu  —  ole  rakenteeltaan  täysin  yhtäläistä,  selvittäessään 
sovelluttanut näihin myös niitä havaintoja, joita hän on edellisistä tullut tehneeksi, tai on 
liiaksi yleistänyt kalluksesta tehtyjä havaintoja.

Mitä vielä tulee näiden muodostumien etiologiaan, niin on huomautettava, että S o r a u 
e  r  (1909 I  p.  596—, 1912,  p.  721—) on epäilemättä  liioitellut  kuoripaineen merkitystä 
ydinsäteiden kasvukykyä arvosteltaessa.

Joka  tapauksessa  on  selvää,  että  aito  ruskotäpläjuovien  ja  visautuessa  esiintyvien 
juovien välillä on niin huomattava ero, että suorastaan mielikuvituksellisena on pidettävä 
V a i l i o n i s en (l.c.) esittämää siitä, että nämä muodostamat olisivat homologisoitavissa.

Yhtymäkohtana molemmissa juovissa on kyllä kallusmuodostus ja luonnollista on, että 
kallusta muodostuu sisäisiin haavakohtiin, joiden reu-

1  S  o  r  a  u e  r  (l.c.):  — »aber  ich  halte  trotzdem,  gestützt  auf  meine  »Schälversuche»,  das 
neugebildete Füllgewebe für ein Produkt einer Zellvermehrung, an der nicht nur Markstrahlen, 
sondern sämtliche den Jahresring aufbauenden Gewebeformen sich beteiligen können. Die Mark- 
bezw.  Rindenstrahlen  eilen  nur  bei  allen  Wundheilungsvorgängen  den  übrigen  Gewebe  im 
Wachstum voraus und erlangen dadurch einen überwiegenden Einfluss».
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namilla olevat ydinsädesolukot tällöin reageeraavat tuhoon. Kalluksen muodostuminen 
ruskotäpläjuovissa  ja  visajuovissa  on  kuitenkin  koko  lailla  erilaista,  mikä  kalluksen 
erilaisuus samassa kasvilajissa ei ole mitenkään erikoista (vert. K ü s t e r 1925, p. 88—; 
S c h l u m b e r g e r 1934). Ennen muuta on selvää, että ne sisäiset haavat, jotka johtavat 
ruskotäpläjuovien syntyyn sekä toisaalta visajuovien syntyyn eivät ole samanluontoisista 
syistä aiheutuneet.l

Ruskotäpläjuovien  lähistössä  esiintyy  vuosilustojen  rajakohdissa,  myös  syyspuussa, 
ydinsäteiden  venähtymiä,  jotka  monesti  ovat  ruskettuneita  kohtia  puussa  nekin  ja 
makroskooppisesti  ruskotäpliä  tarkasteltaessa  saavat  sellaisen  kohdan  monesti 
näyttämään  laajemmalta  kuin  mitä  varsinainen  ruskotäpläjuovan  kohta  on.  Nämä 
venähdykset,  jollaisia  tapaa  normaalisessa,  ruskotäplättömässä  koivupuussakin,  ovat 
lähinnä tulkittavissa joko mekaanisista, puun sisäisistä painesuhteista ja niissä ilmenneistä 
vaihteluista  johtuneiksi  tai  sitten  ne  voinevat  olla  johtuneet  lämpötilaseikoista,  talven 
pakkasien tai kasvukauden halla-aikojen vaikutuksesta.

1Kun V a i l i o n i s (l.c. kuva 2) mm. esittää selvänä valokuvana rusko- eli ydintäpläisen koivun 
poikkileikkauksen  ja  vakuuttaa—mikä  saksankielisen  tekstin  nojalla  selviää  —  senkin  olevan 
visautuneen,  olisi  ollut  ennen  sitä  tutustuttava,  jollei  niihin  kirjoituksiin,  joissa  ruskotäplien 
etiologiaa ja anatomiaa on käsitelty ja joihin vedottiin edeltävässä tiedonannossani. Ainakin edes 
siihen, mitä K ü s t e r  (1925, p.  88—91) niistä on esittänyt. Kun nyt ehkä sen johdosta, että olen 
pitänyt ruskotäplämuodostumat visautumisilmiöistä erillään, V a i l i o n i s (l.c, p. 25)  väittää 
esityksen kohteesta mm. seuraavaa:

 »Dagegen bestehen in der ätiologischen Beschriebung der Krankheit Unterschiede.  Diese sind 
anscheinend  daraufhin  zurückzuführen,  dass  Hintikka  bei  den  Untersuchnungen  der 
Wisakrankheit  sein  Augenmerk  besonders  auf  das  Krankheitsstadium  konzentrierte,  während 
dessen im Körper der Birke eigenartige, pathologische Gebilde entstehen, durch die das Holz eine 
höhere  Wertung  erlangt  und  im  Handel  als  Material  mehr  geschätzt  wird.»  -  -  »Bei  der 
Untersuchung  der  Wisakrankheit  bei  Birken  in  Litauen  zeigte  sich,  sowohl  in  Bezug  auf  die 
Örtlichkeit  und  das  Alter  der  Pflanze,  eine  erheblich  mitgehendere  und  verschiedenartigere 
Erscheinung dieser Krankheit, als bei der oben angeführten Wisaholzsorte.»

Tämän olisi voinut sanoa selvemmin näin: H i n t i k k a on halunnut kuvata vain kaupallisesti 
arvokasta  visakoivupuuta,  ei  ruskotäpläistä.  Liettuassa  pidämme  aivan  toisenlaatuista  ja 
synnyltään erilaista ruskotäpläistä koivupuuta myöskin visautuneena.

Vailionisen (l.c. p. 25—) sivumäärittäin ruskotäpläjuovista esittämä —toisissa tapauksissa 
(esim. l.c. taulu 2, kuva 7)  ruskotäpläjuovista visajuovina — ja  selittely, josta jo edellä (p, 57  ym.) 
oli  muutamia  näytteitä,  miten  muka  molemmat  nämä  juovamuodostukset  olisivat 
homologisoitavissa, tuskin kaipaa muuta kuin maininnan, että siinä on liikuttu varsin suuressa 
määrässä virheellisellä pohjalla.
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Niitä  ei  puutu  visakoivupuusta,  mutta  mitään  sellaisia  muodostumia,  joista  voisi 
väittää, että ne merkitsisivät jotakin yhtenäisyyttä visajuovien: ja ruskotäpläjuovien välillä, 
nekään eivät ole.

 'Kropfmaser'- 'Holzknollen'- 'Knollenmaser'- ja 'Masern'-muodostumista.
 Schlumbergerin  (1934,  p.  203)  Sorauerin  käsikirjan  viime  painoksessa  Kropfmaser-

muodostumista  esittämä tuskin  tekee  poikkeusta  siitä,  mitä  yleensä  kasvipatologisessa 
kirjallisuudessa tämännimisillä muodostumilla käsitetään. S c h l  u m b e r  g e r (l.c.) 
määrittelee ne ensin:

»Die Kropfmaserbildung bei Bäumen kommt dadurch zustande, dass normale Knospen 
am  Austrieb  verhindert  werden  und  sich  statt  dessen  aus  den  Knospenschuppen 
Seitenaugen, bilden. Dieser Vorgang wiederholt sich bei den Seitenaugen, und aus den 
Achseln der grundständigen Knospenschuppen entstehen wieder neue Augen,  so dass 
schliesslich auf engstem Raum eine Häufung von Blattknospen entsteht», — mutta kun 
muutaman sivun perästä (l.c. p. 211) lausuu mm. näin:

»Die  Formen der  Kropfmaserbildung,  bei  der  normale  Augenanlagen nicht  beteiligt 
sind, zeigen z.T. die Wichtigkeit des Markstrallgewebes in einer Richtung, die früher nicht 
die geringste Beachtung gefunden hat»,

niin  mielestäni  on  jotakin  vikaa  tämänlaatuisessa  käsitteiden  ristiriidassa.  Jos  olisi 
esitettävissä jonkinlaisia normaalin ja epänormaalin silmun väliasteita tai selvitetty, mitä 
S c h l u m b e r g e r  tarkoittaa esityksensä tässä kohden, niin  voisi hyväksyä tämänlaiset 
sanonnat.  Nykyisin  on  asianlaita  niin,  että  'Kropfmaser'-muodostumalla  pyrittäneen 
tarkoittamaan silmuryhiä, joissa tietystikin on erityyppisiä, kuten S c h l u m b e r g e r 
inkin esityksestä (vert. l.c. p. 204—205) ilmenee.

Käsityskanta, joka ilmenee S c h l u m b e r g e r in (l.c. p. 206) lausumansa:
»Jede  Stauung  des  plastischen  Materials  verursacht  aber  bekanntlich  an  der 

betreffenden Stelle eine Steigerung der kambialen Produktion, also eine Verdickung des 
Holzkörpers, die bei fortdauernder Wirkung sich alljährlich verstärken muss; der Kropf 
wird  immer  dicker,  bis  er  schliesslich  waagerecht  oder  gar  spitzwinklig  vom Stamme 
absteht»,  minkä  mukaan  siis  ravintokasautuma  aina  »tunnetusti  aiheuttaisi  jälsiosan 
toiminnan kohoamista», voi kyllä jossakin määrässä olla todellisuuspohjainenkin. Mutta 
se ei edellytä, että  j ä l s i o s a  yksin muut-
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tuisi tai toimisi muutoksia aiheuttavasti, silloin kun jokin plethora-tila esiintyy kasvin 
jossakin osassa, nyt kyseessä olevassa tapauksessa puu-yksilön eri osissa. S c h l u m b e r 
g e r in hiukan myöhemmästä sanonnasta (l.c. p. 206) ilmenee, että silmun tai oksan aihetta 
ei voi pitää sellaisen tilan seurauksena:

 »Nicht  immer  jedoch  ist  eine  normale  Zweiganlage  als  der  Ausgangspunkt   von 
Kropfmaserbildungen vorauszusetzen».

 Kun  S  c  h  l  u  m  b  e  r  g  e  r  tämän  jälkeen  siirtyy  selittämään  »Kropf
maser»-muodostuman  syntyä  ydinsäteiden  leventymistä,  jolloin   Kissan  (1900)  Pirus  
malus sinensis'estä kuvaamaa tapausta käytetään esityksen pohjana,  niin on selvää, että 
sellaisia 'Maserspiesse' ('Maserkegel-', 'Maserpolster-') muodostumia ei voida pitää minään 
silmuina tai oksinakaan, ennen muuta siitä jo K i s s a n toteamasta, S o r a u e r in  ja S c h- 
l u m b e r g e r in (l.c. p. 207) kertaamasta seikasta, että »keine dieser Achsen zeigt jemals 
die Anlage von Blättern oder Knospen». Sitäpaitsi, vaikka ne haarautuvat ja niin ollen ovat 
jonkinlaisia  rankamaisia  muodostumia,  niin  ne  eivät  ole  mitään  versoja,  sillä  kuten jo 
Kissan selityksistä ilmenee, niiden sisärakenne ei ole millään tavalla verson kaltainen.

Näin ollen ei ole mitään syytä, vaikka niiden ulkonäkö erehdyttävästi voikin olla jonkin 
silmukohoaman kaltainen, pitää niitä minään versomuodostumina, vaan yksinkertaisesti 
ydinsädeleventyminä  ja  ydinsäteiden  normaalista  monin  verroin  runsaammin 
muodostaman tylppysolukon muodostumina. Edelleen, jos 'Kropfmaserbildung' käsittää 
silmumuodostumien  aiheuttamia  ryhiä,  näillä  'Maserspiesse'illä  ei  ole  morfologisesti 
mitään tekemistä 'Kropfmaserbildungien' kanssa.

Jos  niitä  tarkastellaan,  nyt  tosin  ilman  kokeellista  pohjaa,  niiden  etiologisen 
selvittämisen kannalta,  niin voi vallita plethora-tila niiden syntymäkohdissa,  sitä ei ole 
kiellettävissä (joka tila ei  ole  johtanut silmumuodostumiseen!).  Mutta kyseessä voi olla 
muutkin  sisäiset  syyt.  Voihan  kyseessä  olla  jossakin  määrässä  periytyvä,  ehkä 
hybridisaatiosta johtuva epänormaalisuus.

 Joka  tapauksessa  »Maserspiesse»-muodostumat  on  parasta  pitää  erillään 
»Kropfmaser»-muodostumista,  jollei  tahdota  ylläpitää  jonkinlaista  XVIII:n  vuosisadan 
aikaista  »systeemiä»  tai  »metodia»,  jonkalaiseen  järjestelmien periaatteiden mukaan ne 
ehkä,  ulkoisesti  jonkin  verran  silmuryhiä  muistuttavina,  olisi  hyvä  ryhmittää 
mahdollisimman  lähelle  viimeksi  mainittuja,  vaikkakin  ne  selvästi  sekä  ulko-  että 
sisämorfologiansa ja syntynsä puolesta eivät ole mitään silmumuodostuksia.
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'Maserspiesse'- ('Maserkegel'-, 'Maserpolster'-)muodostumien jälkeen S c h l u m b e r g e 
r  (l.c.  p.  207—)  ryhtyy  selittelemään  'Holzknollen'-('Kugeltriebe'-,  'Rindenknollen'-) 
muodostumia,  jotka  ovat  myös  olleet  hänen  mukaansa  'Krebs'-  tai  ainakin  ovat 
'Kropfmaser'-muodostumia.

Ovatko  nämä sitten  'Kropfmaser'-muodostumia  siinä  merkityksessä,  että  ne  voisivat 
täyttää  niistä  vaaditun ehdon siinä,  että  ne olisivat  versomuodostumien alkukohtia  tai 
niiksi tulkittavia?

K l e b a h n in (1891) kuvaamat lentisellien aliset juurimuodostumat eivät ole sellaisia, 
sillä nehän ovat adventiivijuurimuodostumia, joita varsin monien kasvilajien pistokkaiden 
taimehtiessa, varsinkin vesikulttuureissa pidettäessä, esiintyy eri määrin.

 S  o  r  a  u  e  r  in  (1891)   Ribes   nigrumista  tutkima  »syöpä»-muodostuma  sekä 
senkaltaiseksi vakuutettu, karviaispensaasta tavattu (S c h l u m b e r g e r  l.c. p. 208) 
muodostuma  —  ovatko  ne  blastomanisia  muodostumia  tai  edes  silmumuodostumiksi 
tulkittavia? Kun S c h l u m b e r g e r (l.c.) niistä sanoo:

 »In  einem  Falle  entwickelten  sich  bei  der  roten  Kirschjohannisbeere  aus  einem 
kropfartigen  Maserknoten  lange  beblätterte  Triebe,  die  in  den  Blattachseln  keine 
ausgebildeten Augen besassen. An den Stellen, an denen die Markbrücke im Zweignodus 
sonst zur Knospe führt, war entweder keine Meristenlage (?) zu finden, oder dieselbe blieb 
von einer Rindenkappe bedeckt und gestaltete sich zu einem kleinen Maserspiess»,

niin  tällainen  tulkinta  ei  oikeuta  muuhun  kuin  olla  niitä  pitämättä  minään  tai 
versomuodostumien  aiheina.  Niin  ollen  ei  ole  liioin  oikeutta  lukea  niitä  miksikään 
'Kropfmaser' muodostumiksi, jos nämä viimeksi mainitut määritellään silmuryhien tapaan 
(vert. ed.). Yksittäinen silmu- tai oksamuodostuma vaikkapa silloin tällöinkin, varsinkin 
kun  ei  osoiteta  mitään  geneettistä  yhteyttä  sen  ja  kulloinkin  kyseessä  olevan 
epänormaalisen  muodostuman  välillä  olevan,  ei  todista  mitään,  puoleen  eikä  toiseen: 
adventiiviversojahan  voi  varttua  vallan  normaaleista  solukoista  ja  mitä  erilaisimmista 
kasvinosista.

 S c h l u m b e r g e r in esitys G e r n e t'n (1860) kuvaamista pihlajan (Sorbus aucuparia) 
kuoripahkoista  —  sen  selostaminen  vie  siinä  lähes  sivun  —  ja  K  r  i  c  k  in  (1891) 
selvittämistä  pyökin  kuoripahkoista  —  niitä  sanotaan  'Holzknollen'-  ja  'Kugeltriebe' 
muodostumiksi  ja  kuitataan  yksityiskohtainen  K  r  i  c  k  in  esittämä  selvitys  lyhyellä 
maininnalla, mielestäni ei osoita tasasuhtaista käsittelytapaa.

 G e r n e t'n (l.c.) esityksen ydinkohdan nyt kyseessä olevalta kannalta  S c h l u m b e r 
g e r on selostanut oikein sanoessaan:
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»Ein Zusammenhang mit einer Knospe liess sich nicht nachweisen; selbst da, wo eine 
Knolle dicht neben einer Kropfmaser sass, liess sich kein Zusammenhang mit einem der 
zahlreichen Knospenkegel der letzteren erkennen».

Vähäisinkin »Kugeltriebe»-muodostumien ja niistä esitettyjen selvityksien (K r i c k  l.c. 
ym.)  tarkastaminen  osoittaa,  että  kyseessä  ei  liioin  ole  mikään  silmumuodostus,  vaan 
erikoisenlainen,  eri  puulajeissa  morfologisesti  yhtenäinen  epänormaali  kasvureaktio 
kuoren sklereidien yhteydessä, jolla sinänsä ei ole mitään yhteyttä silmumuodostumiin. 
Adventivinen,  harvoin  näissä  todettu  silmu  ja  versomuodostus  on  selvästi  erillään 
pidettävä kuoripahkan synnystä.

 Samoin on K e n j i r o  F u j i in »Zylindermasern»-muodostuma pidettävä erillään 
edellämainitusta  Pirus malus  sinensis'en (K i s s a  l.c.) 'Maserspiess'- (1. 'Maserpolster'-, 
'Maserkegel'-)  muodostumasta  (vert.  ed.  p.  —).  Tämä  Ginkgon  epänormaali 
muodostumahan on, kuten »Zitzenfichte»-kuusienkin »Kropfbildung»-muodostumat ( S c 
h l u m b e r g e r  l.c. p. 212) anatoomiselta rakenteeltaan aivan erilainen kuin edellä Pirus- 
ja  Ribes-lajeissa  todetut,  ydinsädeleventymistä  syntyneet  'Maserspiesse'-muodostumat. 
Näitä  gymnospermeissä  tavattuja  muodostumia  ehkä  saattaa  pitää  aito 
'Kropfmaser'-muodostumina, S c h l u m b e r g e r in niistä antaman määritelmän ehdot 
täyttävinä.

 Yhteenvetona edellä sanotusta voidaan sanoa, että S c h l u m b e r g e r in laatima 
synteettinen  esitys  —  aiempaa  kirjavuutta  tässä  kohden  ei  tarvittane  esittää 
»Kropfmaser»-muodostumista — osoittaa, että  'Kropfmaser' -kategoriaan on viety muoto-
opilliselta arvoltaan varsin erilaisia muodostumia, joista useilla ei ole mitään yhtäläisyyttä 
silmu-tai  versomuodostumien  kanssa.  Tätä  'Kropfmaser'-kategoriaa  ei  ole  oikein  tässä 
laajuudessa säilyttää.

On syytä vielä tarkastaa, miten S c h l u m b e r g e r in (l.c. p. 209—211) yhdistelmässä 
on esitetty 'Kropfmaser'-muodostumien yhteydessä niitä muodostumia, jolloin puuosasta 
tapahtuvien  muutoksien  yhteydessä  ilmenee  sairaalloisia  muutoksia  ytimessä  ja 
ydinsäteissä tai kuoressa sklereidien yhteydessä erinäisiä muutoksia, jotka aiheuttavat sen, 
että  tällainen  kohta  näkyy  rangan  ulkopinnassa  kuhmumaisena  tai  pahkamaisena 
kohtana.

Lainaamalla   S o r a u e r in (1909 I ) kuvan päärynäpuussa tavatuista
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tämän luontoisista muutoksista ja muovaamalla S o r a u e r in niistä esittämää selitystä, 
ennenkuin S o r a u e r oli esittänyt yksityiskohtaisemmat esityksensä tämänluontoisista 
muutoksista  eri  lehtipuissa,  pääsee  kyllä  näistä  kuhmu-  ja  pahkamuodostuksien 
selityksistä  ja  kuvauksista  sangen  helposti.  Samoin  viittaamalla  vain  S  o  r  a  u  e  r  in 
vanhaan julkaisuun — v:lta 1878, kuten S c h l u m b e r g e r  on tehnyt.

 Mitään syytä ei olisi ollut näin tehdä. Eikä liioin selostaa S o r a u e r in  sanomaksi, 
ignoroimalla suoralta kädeltä S o r a u e r in sen jälkeiset julkaisut, kun mainittu kuva 
viimeisen kerran on julkaistu S o r a u e r in itsensä toimittamassa kasvitautikäsikirjassa 
sanomalla (S c h l u m b e r g e r  l.c. p. 210) näin:

 »Nach den noch zu wiederholenden Untersuchungen der oben genannten  Forscher 
können  diese  Maserknollen  oder  Knollenmasern  aus  einer  ruhenden  Knospe  sich 
entwickeln  und  daher  ursprünglich  im  Zusammenhange  mit  dem  Holzkörper  des 
Zweiges  stehen.  In  vielen  Fällen  entstehen  sie  aber  auch  als  schalenförmige 
Holzumlagerungen um ein Hartbastbündel oder eine andere Rindengewebegruppe ohne 
Zusammenhang mit dem Holzzylinder oder einer Knospenanlage».

Tämä ei  pidä  laisinkaan  paikkaansa  S  o  r  a  u  e  r  in  julkaisujen  valossa.  Jos  näissä 
tutkimuksissaan, joiden tarkoituksena on selvittää loisettoman gummosiksen esiintymistä 
puukasveissa ja kumivuotoilmiöitä yleensä, S o r a u e r olisi esittänyt jotakin sellaista 
esim.  ydinsädeleventymien  eri  osiin  pilkkoamasta  puuosasta  tai  kuoressa  tapahtuvista 
muutoksista kuin mitä S c h l u m b e r g e r (l.c. p. 209—210) väittää S o r a u e r in 
sanomaksi,  niin  voitaisiin  nämäkin  sairaalloiset  muodostumat  yhdessä  plethoratiloissa 
ilmenevien  muutoksien  kera  viedä  'Kropfmaserbildung'-  kategoriaan.  Kun näin  ei  ole 
asianlaita, on S c h l u m b e r g e r in esityksen 'Kropfmaser'-kohdasta tältäkin osalta 
sanottava, että siinä on yhdistetty tähän ilmeisesti yli-ikäiseen kategoriaan muodostumia, 
jotka eivät kuulu morfologiselta arvoltaan eikä liioin geneettisesti yhteen.

Erinäisistä puiden rungoissa esiintyvistä puutylppysolukko-  
muodostumista.

 »Mondringen»-muodostumat, joita on kasvipatologian käsikirjoissa (vert. mm. S o r a u 
e r 1886, p. 382—; 1909 1 , p. 611—; G r a e b n e r 1920, p. 141—; 1921, p. 364—; V a n i n 
1933, 2. p. 96—) mainittu pakkastuhojen yhteydessä ja joista esitetyt kuvaukset ovat melko 
epätäydellisiä
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ja epämääräisiä.1 Nähtävästi tämänluontoisista muutoksista on myös S t r a s b u r g e r 
(1891, p. 648—) maininnut puutylppysolukon esiintymistä puakasveissa pohdittaessa; S t r 
a  s  b  u  r  g  e  r  pitää,  tosin  epäröiden,  pakkastuhoina  puuosassa  tapaamaansa, 
epäsäännöllisen  muotoisista  puutylppysolun  kaltaisista  ruskettunutkettoisista  soluista 
muodostunutta  solukkoa;  joka  jatkui  tässä  tapauksessa  pitkän  matkaa  puun 
pituussuunttassa ja myöskin vuosilustojen suuntaan.

»Mondringen»-muoclostumissa siis esiintyy tylppysolumuodostusta ja halkeamakohtia, 
joten siis yhtymäkohtia tässä suhteessa niiden ja visajuovien välillä kyllä on, mutta, mikäli 
nyt ensiksi mainittujen kuvauksista ja selvityksistä voi saada tukea niiden välisen suhteen 
selvittämiseen,  niin  on  sanottava,  että  »Mondringen»-muodostumat  eivät  häiritse  siinä 
määrässä vuosilustojen säännönmukaista rakennetta kuin visautumisilmiöt,  ja  edelleen, 
että mitään muotoseikoiltaan luonteenomaisia visajuovakohtia ne eivät ole.

Niiden  anatoomisen  rakenteen  puutteellisen  selvityksen  vuoksi  ei  voida  lähemmin 
yksityiskohtiin  vertailutarkoituksessa  syventyä.  Niiden  yksityiskohtaisempi  selvitys 
voinee  osoittaa  kyllä  joitakin  yhteneväisyyksiä  erinäisiin  visautumisilmiöihin;  vaikeata 
lienee  niiden  etiotoginen  selvitys  s.o.  missä  määrässä  ulkoiset  ja  sisäiset  tekijät  ovat 
vaikuttamassa niiden syntyyn.

S  o  r  a  u  e  r  in  (  1  9  1  1  p.  150—)  kirsikkapuusta  kuvaamat  puutylppysiteet 
(Parenchymholzbinden)  ovat,  kuten jo  S  o  r  a  u  e  r  on  osaltaan  tehnytkin,  pidettävät 
erillään ruskotäpläjuovista 2, mutta jossakin määrässä

1 G r a e b n e r in (1.c.) kuvaus niistä on ehkä selvittävin. Siinä mainitaan metsänhoitomiesten 
nimittävän  tällä  tapaa  vuosilustoja,  normaalisesta  poikkeavan,  milloin  tummemman,  milloin 
vaaleamman värisiä ja jotka rungoissa esiintyvät joskus muutamassa lustossa, joskus läpikotaisin. 
Vielä mainitaan niissä kohden esiintyvän halkeamia (»Risse») ja vuosilustojen helposti irtautuvan 
toisistaan.

Viitaten S o r a u e r in mainintoihin G r a e b n e r mainitsee näiden muodostumien syntyvän 
siten,  että  vuosilustoissa  syntyy  etupäässä  tylppysolukkoa  ja  että  sydänpuun  muodostus  — 
ainakin tammessa — silloin taukoaa. G r a e b n e r in esittämä L a u t e n s c h l a g e r in mielipide, 
että tämä nmodostuma johtuisi siitä, että tiheässä kasvaneet puut vapauduttuaan, so. hakkauksien 
jälkeen,  ryhtyisivät  nopeasti  kasvamaan  ja  kuorikerroksien  höllentyessä  muodostaisivat 
tylppysolukkoa, on mainittava selitysyrityksenä, mutta ei mitenkään sitovasti perusteltuna.

K l e b a h n (1912, p. 31) on maininnut »Mondringen»-muodostumat ja ruskotäplät aivan kuin 
samanarvoisina muodostumina.

2 Ristiriitaisuutta kylläkin on S o r a u e r in (1911, p. 150; 19124. 720; 1915, p. 78 - 79) näistä 
muodostumista  eri  aikoina  esittämissä  sanonnoissa.  Ensiksi  viitatussa  kohdassa  sanotaan 
nimenomaan puutylppysiteistä mm.: — »Ähnliche, aber  im anatomischen
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ne voivat  ehkä olla  visajuovien luontoisia.  S  o  r  a  u e  r  (l.c,  p.  153)  pitää  niiden ja 
ydinsädeleviämisen  syntyä  samanluontoisena  ja  edelleen  (l.c.  taulu  1,  kuv.  1)  on 
puutylppysiteen  kuva,  jonka  selityksen  mukaan siinä  on  »Lockerungsgewebe in  Form 
einer Parenchymbinde, mit Quellung einzelner Walldungen». Kuva on kuitenkin verraten 
kaavamainen. Näissä tylppysolukoissa So r a u e r mainitsee esiintyvän kumivuodon ensi 
asteita ja edelleen S o r a u e r (l.c. p. 153-) on kuvannut ydinsädeyhtymien yhteydessä 
kirsikkapuusta esiintyneitä kumivuotoilmiöitä.1

Bau abweichende Bildungen sind als Ausfüllungsmasse Von Frassgängen von Dipterenlarven 
festgestellt  worden»,  viimeksi  siteeratussa  SORAUER  rinnastaa  aiemmin  mainitsemansa. 
»Parenchymholzbinden»-muodostumat niinikään samanlaatuisiksi kuin mitä ovat T h. H a r t i g 
in, K i e n i t z in ym. kuvaamat ruskotäplät. S o r a u e r in esittämä kuvaus v:lta 1912 (l.c.) näistä 
muodostumista ei ole ainakaan tarkka, vaan on — ristiriidassa niistä esitettyjen yksityiskohtaiseen 
kuvauksien kanssa.

1 S o r a u e r in (I.c. p. 153—) kuvaus tästä tapahtumasta on osaltaan vaikeasti selostettavissa, 
joten  mainittakoon siitä  kohta,  joka  kuvaa  puutylppysiteiden  suhdetta  ydinsäteiden leviämiin: 
»Dann sehen wir bisweilen, dass ausser dem eigentlichen Markstrahltenzellen die anstossenden 
Libriformfasern und sogar einzelne aus ihrer longitudinalen Richtung in eine diagonale oder sogar 
tangentiale übergehen und dadurch in Zweigquerschnitt in ihrer Längausdehnung zu sehen sind. 
Mit  diesen  Lagerungsänderungen  verbindet  sich  häufig  ein  Gestaltswechsel,  indem  die 
Libriformfäsern eine Verkürzung und Ausweitung erfahren, so dass sie schliesslich den Charakter 
des Parenchymholzes annehmen.  Es bilden dann die Elemente des  Markstrahls  mit  denen des 
Holzbundels eine gleichartige parenchymatisehe Querzone,parallel der Jahresringgrenze, also eine 
Querbinde  von  Parenchymholz.  Die  Grösse  dieser  Binden  ist  ungemeinen  Schwankungen 
unterworfen:  von  wenigzelligen  Nestern  bis  zu  Streifen,  die  ein  Vierteil  des  Zweigumfanges 
einnehmen». - -

Sen  nojalla,  että  tämä  ydinsäteiden  poikittainen  kasvu  ja  tylppysolukoksi  laajentuminen 
tapahtuu  samalla  kuin  läheisten  puuosan  solukkojenkin  kasvu,  häviää  ero  näiden  molempien 
solukkojen välillä ja ydinsäde päättyy tällaiseen »poikkisiteeseen» (»Querbinde»).  S o r a u e r 
väittää (l.c. p. 153, ym.) tämän seikan selittävän, minkä vuoksi De B a r y on tylppysiteitä pitänyt 
ydinsädeleventyminä. Yhteenvedossa kuoripaineen ja ytimen laajentumispyrkimystä selittäessään 
S o r a u e r (l.c. p. 160) kuvaa vielä näitä tylppysiteitä mainitsemalla edellä esitetyn lisäksi, että 
niissä usein tavataan kettojen paisumista: - - »lm Holzkörper machen sich die Störungen dadurch 
kenntlich,  dass  sie  an  die  abnorm  verbreiterten  Markstrahlen  anstossenden  Elemente  der 
Gefässbundelkörpers aus ihrer longitudinalen Richtung in eine diagonale Lagerung übergeführt 
werden  und  oftmals  eine  Erweiterung  ihres  Lumens  und  eine  Verkürzung  erfahren.  Dieser 
Vorgang  kann  sich  derart  steigern,  dass  die  genannten  Elemente  sich  zu  Parenchymholze 
umwandeln. Wenn die tangentiale Erweiterung auch die Zellen der Markstrahlen selbst erfasst, 
entstehen Nester oder tangentiale, der Richtung des Jahresringes parallel verlaufende Streifen, sie 
als  »Parenchymholzbinden»  bezeichnet  worden  sind.  In  diesen  sind  sehr  häufig 
Membranquellungen bemerkbar». - -

Mainittakoon vielä, että  »Mondringen» ja Parenchymholznester»-muodostumien
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Puutylppysiteiden ja kumiutumisilmiöiden suhteen tulkinta on S o r a u e r illa (1912, p. 
157— ja 720—; 1915,  p.  80—) verraten horjuvaa ja  epämääräistä.1 Pääasiassa kuitenkin 
Sorauer  on  ollut  sitä  mieltä,  että  näissä  kohden  helposti  esiintyy  kumiutumisilmiöitä 
kirsikkapuussa.2 Sorauer tähdentää tämän solukon kettojen laatua, s.o., että ne eivät ole 
täysin puutuneet ja edelleen, että ne olisivat ehkä pakkasen vaikutuksen merkkejä, joka 
tapauksessa paikallisia voimakkaan kasvun merkkejä  (»lokale Zuwachssteigerungen») ja 
että ne olisivat kuoripaineteorian nojalla selitettävissä.

 Näillä  mielipiteillä  on  kyllä  todennäköisyyttä  puolellaan,  ja  joka  tapauksessa  on 
todettavissa,  että  sellaisia  solukkoja  on  todettu  kirsikkapuussa  esiintyvän 
kumivuotoilmiöiden  yhteydessä,  jotenka  ei  ole  mahdotonta,  että  ne  kuuluvat 
kumiutumisilmiöihin.

 Kun sitten verrataan  Sorauerin  (l.c.  taulu 1,  kuva 1)  laatimaa kuvaa kirsikkapuun 
tylppysiteistä  visakoivujen  juovakohtien  alkuasteisiin  ja  kehittyneempien  asteiden 
poikkileikkauskuviin,  niin  tuntuu  ero  epäilemättä  niin  suurelta,  että  näitä  molempia 
muodostumia  tuskin  millään  tavalla  voitaisiin  pitää  samankaltaisina  tai  toisiaan 
muistuttavina.  Mutta  kun  taas  verrataan  Sorauerin  kuvaa  siihen  liittyviin  kuvauksiin, 
jotka edellä (alareunamuistutuksessa ed. p. —) semmoisinaan on lainattu, niin ei voitane 
tulla muuhun johtopäätökseen, kuin että S o r a u e r

yhteydessä, koivujenkin ruskotäplämäisiä muodostumia selvittäessään S o r a u e r (1909 I , p. 
612)  on polemisoinut  De B a  r  y  n  käsityskantaa  vastaan,  jonka mukaan nämä muodostumat 
olisivat  ydinsäteiden  hypertrofioita,  ja  korostaa  puolestaan  erikoisesti  kuoren  ja  puuosan 
ydinsäteiden kasvukykyä haavoja parannettaessa.

De Bary ei ole mielestäni tarkoittanutkaan sanoa, että nämä muodostumat olisivat yksinomaan 
ydinsäteiden  hypertrofioita,  vaan  että  näiden  osuus  sellaisten  muodostumien  synnyssä  on 
huomattavan suuri. Kun D e  B a r y on tahtonut yleisesti kuvata rusko- eli ydintäpliksi sanottuja 
muodostumia,  niin  on  luonnollista,  että  tällöin  on  kiinnitetty  huomio  eniten  näiden 
silmäänpistävimpiin,  helpoimmin huomattaviin ominaisuuksiin ja kenties — sanonnasta ei asia 
selviä  —  myös  sellaisiin  ruokotäpliinkin,  jotka  todella  ovat  vain  ydinsäteiden  hypertrofioita, 
jollaisia  kyllä  tapaa,  kuten edellä  esitetystä  on selvinnyt,  varsinaisten  hyönteistoukkakäytävien 
rinnalla myös ruskotäpläisissä koivujen rungoissa.

1 Vert. mm. 1912 p. 157: —»Aber das Auftreten von Parenchymholzbinden ist nicht der einzige 
Faktor, welcher die Empfänglichkeit der Kirschen für den Gummifluss steigert, sondern wir haben 
noch  andere  Lockerungsvorgänge  in  der  Achse  zu  verzeichnen,  welche  weniger  auf  einer 
gestaltlicher  Umbildung der  einzelnen  Gewebeformen beruhen,  als  vielmehr  auf  mangelhafter 
Ausbildung der Membranverdickungen.

2  Sorauer  (1912 p. 721):  — »Diese Nester und Binden sind es nun, in denen bei dem alten 
Holzkörper die als Gummilücken angesprochenen Schmelzungsherde meist gefunden werden. In 
diesem  Umstande  liegt  somit  ein  Hinweis,  dass  die  Gummibildung  an  Herden  verstärkten 
Wachstums auftritt.»
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on kuvassa esittänyt tai  ainakin tahtonut esittää tylppysiteen kehitysasteen, ehkä sen 
aikaisimman, ensin esiintyvän asteen. Kuvaus ja kuva eivät muuten mitenkään sopeudu 
yhteen.  Kaikki  ne  puuosan  muutokset,  jotka  ylempänä  viittaamassamme  sitaatissa 
esitetään, puuttuvat kuvasta.

 Jos  taas  äskenmainitun  sitaatin  mukaan  suunnitellaan  kuva,  poikkileikkauskuva, 
jollaisen Sorauer on kuvannut oksista, joissa kumimuotoilmiöitä on esiintynyt, niin tämä 
kuva ei paljoa eroa siitä, jonka tarjoo jokin sellaisesta visakoivun juovasta esitetty, missä 
kuoren  osia  ei  esiinny  ja  jossa  halkeamakohtia  on  vähemmän  ja  vaikeasti 
poikkileikkauksissa  huomattavissa.  Kun  vielä  Sorauer  (l.c.  p.  162)  mainitsee 
puutylppysiteiden  olevan  pakkasen  vaikutuksille  alttiita  sekä  myöskin 
kumimuotoilmiöiden  usein  alkavan  niistä  (l.c.  p.  162  sekä  1912  p.  748)  ja  ulompana 
esiintyvän puun muuttuvan normaaliksi  (1912,  p.  720),  niin  mielestäni  voidaan lausua 
Sorauerin puutylppysiteitä koskevien esityksien — niin puutteellisia kuin ne ovatkin — 
nojalla,  että  ne   solukkojenmuutokset,  joita  Sorauer  on  maininnut  tavattaviksi 
»Parenchymholzbinden»-muodostumissa,  ovat  myöskin  ominaisia  sellaisille  koivujen 
visajuoville, joissa kuorisolukkoja ei esiinny, vaan yksinomattain ydinsäteiden levenemistä 
ja niiden yhteydessä tylppysolumuodostusta.

 Sorauer  (1912 p. 721) mainitsee »puutylppysiteitä» tavatun useissa eri puulajeissa ja 
selittää niiden olevan »als Zeichen vorübergehender Turgor- und Wachstumssteigerungen 
in jedem normal sich entwickelnden Stamm anzusprechen». Viitattakoon vielä Sorauer in 
(1912,  p.  157—,  720—;  1915,  p.  80—)  eri  yhteydessä  lausumaan  siitä,  miten  nämä 
puutylppysiteet ovat kumiutumisilmiöiden alkukohtia.

 Mahdollista  voi  olla,  että  näissä  kohden  tapahtuu  helposti  ulkoisien  tekijöiden 
vaikutuksesta muutoksia ja niihin kasviruumis reageeraa  aikaansaaden niitä ilmiöitä, joita 
yhteisellä nimellä on sanottu kumivuotoilmiöiksi ja joiden tapahtumien yksityiskohdista, 
kuten seuraavasta ilmenee, ei olla täysin selvillä.

 Visautuminen  ja kumi- ja pihkavuotoilmiöt.
 
Vielä  on  syytä  vertailevasti  tarkastella  visautumisessa  ilmenneitä  muutoksia  ja  niitä, 

joita on kuvattu kumi- ja pihkavuotoilmiöiksi.  Tässä kohden on jo huomautettava, että 
milloinkaan  en  ole  huomannut  enkä tiedä kenenkään muun huomanneen,  että  jotakin 
kumin- tai pihkantapaista tai muuta sen laatuista eritettä tai halpeutumisaineita olisi
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minään vuodenaikana kihonnut visakoivujen rungon pintaan sillä tapaa, että sitä olisi 
voitu  käydä  tulkitsemaan  visautumisen  johdosta  syntyneeksi  aineeksi.  Edelleen 
huomautettakoon,  miten  kumi-  samoinkuin  myös  pihkavuotoilmiöitä  esiintyy  eri 
kasveissa  sangen  monista  eri  syistä.  Nämä  ilmiöt  voivat  olla  jonkin  taudin  ilmiöitä, 
symptoomeja, ja niitä voi esiintyä useissa eri syistä aiheutuvissa taudeissa.

 Kumivuotoilmiöitä eri kasveissa käsittelevä kirjallisuus on verraten laaja. Tässä kohden 
on  syytä  rajoittua  vertailuissa  vain  niihin  kumivuotoilmiöitä  kuvaileviin  ja  selittäviin 
tutkimuksiin,  jotka  käsittelevät   ns.  loisetttomia  kumivuotoilmiöitä  eli  loisetonta 
gummosista, so. tapauksia, jolloin kumivuotoilmiöitä ei ole voitu selittää minkään loisen 
aiheuttamaksi.1

Tästä  kirjallisuudesta  huomaa  helposti,  miten  monissa  tutkielmissa  on  pohdittu 
kysymystä  siitä,  mistä  solunosista  syntyvät  puiden  runkojen  pintaan  kasautuvat 
kumijoukkiot. Verraten harvoissa sen sijaan on käyty pohtimaan näiden ilmiöiden syitä ja 
lisäksi  anatoomisia  seikkoja  kulloinkin  koskevat  kuvaukset  eivät  ole  erikoisen 
yksityiskohtaisia,  so. monesti  ilmeisesti  on laiminlyöty pyrkimyskin tarkemmin kuvata, 
millä tavoin eri solukot muuttuvat ennen kumiutumisilmiöitä ja niiden kestäessä.

Astragalus-kumin eli traganttikumin jo v. M o h l (1857, p. 36— ja 57—) ilmoitti syntyvän 
ytimessä ja ydinsäteissä, U n g e r (1885, p. 119) erinäisissä ydinsädemuodostumissa. Myös 
S v e n d s e n in (1901) mukaan näin on asianlaita.

Acacia-lajien  kumivuotoilmiöistä  M ö  l  l  e  r  (1875,  p.  220)  on  todennut,  että  tällöin 
esiintyy  niiden  kuoressa  kehään asettaneita  sklereidejä  ja  näiden sisäpuolellakin  sinne 
tänne hajalleen ryhmittyneitä sklereidejä.

Quina-suvun  lajeissa tavattavasta kumivuodoista on T r é c u l (1866 p. 723) maininnut, 
että näiden sairaissa solukoissa esiintyy halkeamia.

 1   Monet kirjallisuudessa »loisettomiksi» mainitut sekä gummosis- että myöskin resinosisilmiöt 
kaipaavat etiologista selvitystä. Toisissa tapauksissa on mahdollista, jopa suorastaan ilmeistä, että 
jokin kaukana sellaisista gummoosisesti tai resinoosisesti muuttuneesta kohdasta esiintynyt loinen 
voi  ärsyttää,  toistaiseksi  vielä  selvittämättömällä  tavalla,  solukkojen  muodostumaan mainitulla 
tavalla  sairaalloisiksi.  Cecidiologian alallahan on jo  vanhastaan tunnettua,  miten jokin  äkämää 
aiheuttava loinen voi aiheuttaa sairaalloisia muutoksia etäällä loisen esiintymiskohdasta (»parasite 
agissant a distance»).

Erikoiseen ryhmäänsä kuminvuotoilmiöiden selittämisen ja kuvaavien tutkimuksien alalla on 
luettava T s c h i r c h in ja hänen oppilaittensa (S v e n d s e n, N o t t b e r g  ym.) suorittamat  
haavoittamisen ja sen suhdetta kumi- ja pihkavuotoon vaikutusta selvittävät tutkimukset.
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Frank  (1896 1 p. 55—) on laajalti selostanut ja pohtinut loisettoman gummosiksen 
syitä.

Myöhemmistä  eri  kasvien  loisetonta  gummosista  käsittelevistä  tutkimuksista 
viitattakoon  B  o  r  e  s  c  h  in  (1908)  havaintoihin  bromeliaceoissa   tavatuista 
kumivuotoilmiöistä ja D e l a c r o i x'n (1903) sekä W i e s n e r in (1900 1 p. 48—127) 
selostaviin, synteettisen luontoisiin esityksiin.

 B u t l e r ( 1 9 1 1 ) on tutkinut Citrus-lajeissa esiintyviä kumiutumisilmiöitä,S o r a u e r 
(1912) niinikään vielä Cyatheasta.

 Tarkemmin  ja  yksityiskohtaisimmin  tutkittuna  voidaan  pitää  eri  Prunus-lajien 
kumivuotoilmiöitä, joista ovat yksityiskohtaisia selvityksiä esittäneet T r e c u l (1860), W i 
g a n d (1863), Frank (1866—67), Prillieux (1874), Mikosch (1906) ja Sorauer (1872, 1909 I, 
1910, 1911, 1912 ja 1915).

 T r e c u l in (l.c. p. 621—) tuloksista mainittakoon, että kumia syntyy sekä puu- että 
jälsiosassa;  jälkimmäisessä  tapauksessa  esiintyy  kuoren  ulkokerroksien  halkeilua  ja 
kyljestymisistä  huolimatta  kumivuotoilmiöt  jatkuvat  eri  suuntiin  varren  terveisiinkin 
osiin,  joissa  esiintyy  normaalista  voimakkaampaa  kasvua.  Solukkojen  kumiutuessa 
syntyneet aukot, kumin värin, kumiutumisen edistymisen vanhempien, paikoittaisesti ei 
täysin  puutuneiden  vuosilustojen  välissä,  jolloin  solujen  väliin  muodostuu  jatkuvasti 
lisääntyen eräänlaista solujen väliainetta, kumin joutumista kuoren pintaan on T r e c u l 
kuvannut pitäen tällaisien muutoksien syynä liikanaista ravintoa.

W i  g  a  n  d  (1863)  on  kuvannut  laajasti  ja  tarkasti,  monia  kymmeniä  eri  tapauksia 
erottaen, kumivuotoilmiöitä  Prunus-lajien puu- ja kuoriosissa. Puuosassa on useimmiten 
näiden  muutoksien  alkukohtina  epänormaalinen  puutylppy,  jonka  solut  ovat 
ydinsädesolujen kaltaisia.1

 1   W i g a n d in (l.c.) kuvaama 2 b-tapaus (l.c. p. 124)   osoittaa mielestäni varsin huo mattavia 
yhteneväisyyksiä Jaegerin (1908) omenapuusta kuvaamien muutoksien kanssa.

Visautumisen alkuasteiden kannalta kiintoisin on W i g a n d in (l.c. p. 122)  esittämä  tapaus 3 b, 
jolloin mm. on kuoressa tavattavissa sklereidejä »in einem continuerlichen zusammenhange mit 
dem Holzkörper und zwar vermittelst eines der Markstrahlen der äusssersten Holzschicht».

 W  i  g  a  n  d  in  esittämästä  käy  ilmi,  että  tälle  kuvatulle  loisettomalle  gummosikselle 
luonteenomaisia muutoksia ovat mm. ydinsäde-yhtymät (vert. 1.c. p. 130 ym.),  korkkikerroksien 
paksunemat (l.c.  p.  134-), halkeamakohdat mm. jälsikerroksissa (1.c. p. 136,   tapaus 7), ja että 
kumiutumisilmiöt  alkavat  kuoressa  etusijassa  kivisoluissa  ja  että  kumiutumisen  alkukohtana 
olevan anomaalisen puutylpyn solut ovat ydinsädesolujen kaltaisia.
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F r a n k (1866—67, p. 166, 190—) pääasiassa kertaa W i g a n d in tuloksia ja samalla hän 
on samoinkuin S o r a u e r (1872) pohtinut mistä solujen osista kumi syntyy.

 P r  i  l  l  i  e  u  x  (l.c.)  on  kiinnittänyt  huomiota  halkeamakohtien  syntyyn   ja  niitä 
ympäröiviin solukkoihin, osittain todeten samoja muutoksia kuin Wigand.

 Frankin  (1895  I  p.  51)  havainnoista  mainittakoon,  että  kumivuotoa  sairastavien 
kirsikkapuiden  puuosassa  tavattavat  ydinsäteiden  väliset  tylppysolukot  tietenkin 
juontuvat jällen epänormaalisesta kasvusta.1

 
Mikosch  in  (1906)  tutkimukset  kuminvuotoilmiöistä  (epänormaalien  tylppysolujen 

muodostaman ryhmän synty jällessä ja siihen (schizogeenisien halkeamien synty, jolloin 
ensi-ikäiset  katot  irtautuvat  toisistaan)  (vert.  mm.  l.c.  kuv.  3,  4)  ja  jollaisia  halkeamia 
jatkuvasti  muodostuu  näihin  kohtiin,  ovat  varsin  yksityiskohtaiset.  M i  k  o  s  c  h  i  n 
mukaan  solukon  kumiutuminen  alkaa  keskilevyjen  kohdista,  ensi-ikäisien  kettojen 
irtautuessa toisistaan.

 Solujen sisällyksissä samanaikaisesti tapahtuvia muutoksia M i k o s c h  on kuvannut 
yksityiskohtaisesti. Erikoinen huomio kiintyy tällöin erinäisiin soluihin ilmaantuviin mm. 
parkkihappo- ja floroglusiinipitoisia

1 A d e r h o l d  (1902, p. 553—, 556—) on tutkimiensa  Clasterosporium-sienen aikaansaamien 
kumiutumisilmiöiden  ohella  myös  kosketellut  solukkojen  kumiutumista  jättäen  ratkaisematta, 
minkälaatuista  on  se,  kirsikkapuiden  gummosiksessa  syntyvää  kumia  punanruskeampi, 
kuumassakin  vedessä  paisumaton  kumi,  jota  muodostui  tämän  puun  haavojen  reunoihin, 
sellaisiinkin, joita ei oltu Clasterosporium sienellä tartutettu. A d e r h o l d in mielipiteen mukaan 
tarvitaan kumivuodon syntymiseen isäntäkasvin erikoinen dispositio.

 B  e  i  j  e  r  i  n  c  k  in  ja  K  a  n  t  in   (1905,  1906)  tutkimukset  eivät  selvitä  loisettomassa 
kumivuototaudissa  tavattavia  anatoomisia  muutoksia,  vaan  miltei  yksinomaan  tämän  taudin 
etiologiaa. Mainittujen tutkijain mukaan ovat erilaiset haavat syynä kumivuotoon pääasiassa siten, 
että  haavan  synnyttämä  ärsytys  aiheuttaa  embryonaalisen  puusolukon  epänormaalisen 
kehityksen. Kun normaalisesti kasvi muodostaa sytolyyttisia aineita, katoavat nämä, kun ne on 
käytetty  putkilojen  ja  putkisolujen  muodostukseen,  mutta  kun  näitä  aineita  syntyy  liiallisesti 
soluihin, vaikuttaa tämä seikka kumivuodon synnyn. Myös kuolevat — so. nekrobioottiset solut 
voivat aiheuttaa tämänlaatuisen tilan synnyn siten, että alkuliman kuoltua jatkavat entsymaattiset 
aineet  toimintaansa.  Erikoisesti  toteavat  mainitut  tutkijat,  miten  sekä  nuorissa  kuin  myöskin 
vanhemmissa  kirsikkapuun  ja  sen  lähisukulaisten  rungoissa  ydinsäteissä  erikoisen  herkästi 
esiintyy  kumivuotoilmiöitä,  mutta  täysin  kehittynyt  puuosa  heidän  mielipiteensä  mukaan  ei 
milloinkaan kumiudu.
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aineita  sisältävien  pallojen  syntyyn.1 Näiden  fenoleja  ja  parkkihappoa  sisältävien 
pallojen nojalla Mikosch tähdentää, että ennen varsinaisen kumin ilmaantumista esiintyy 
soluissa aromaattisen sarjan aineita.

 Edelleen on  Mikoschin tarkoista selvityksistä ilmennyt, miten kumia alkaa muodostua 
ketoista  ja  siihen  saakka  ovat  tällöin  syntyneet  schizogeniset  ontelot  ilman  kumia.2 

Kuminvuodon jatkuessa nämä ontelot sitten suurenevat lysigeenisesti.3

 Kun  nykyisin  näyttää  siltä,  että  nämä   Mikoschin  (l.c.)  tarkat  ja  yksityiskohtaiset 
selvitykset,  samoinkuin S o r  a  u e rinkin (1910, 1911, 1912, 1915) myöhäisimmät ovat 
saaneet kohtalokseen unohduksen uusimpien kasvipatologisten käsikirjailijoiden taholla 
— niihin eivät ole enää mm. Wartenberg (1933), Pfeil (1934), Schlumberger (1934), S o r a u 
e  r  in  käsikirjan  6:nnen  painoksen  toimittajat  edes  viitanneet,  voimatta  silti  mitään 
uudempaa tai syventyvämpää sijalle esittää —, niin on syytä vielä muutamia kohtia näistä 
laajoista selvityksistä tässä alleviivata.

 Mikosch  (l.c.) on tarkannut yhtenäisyyksiä pihka- ja öljytiehyeiden synnyn (T s c h i r c 
h  1882,  1889;  S  i  e  c  k  1895),  solukettojen  limautumisen  (W  a  l  l  i  c  z  e  k  1893)  ja 
kumiutumisilmiöiden  välillä  ja  erikoisesti   ydinsäteiden  solukkojen  suhtautumista 
kumionteloihin,  alkoholin  häiritsevää  vaikutusta  suoritettaessa  tämänluontoisia 
anatoomisia selvityksiä jne.

 Mikosch  on todennut, kuten jo aiemmatkin tutkijat, että kumiu-

1 Niistä on M i k o s c h (l.c. p. 927) mm. lausunut: »Diese Gerbstoff-Phloroglucinkugeln lassen 
sich bei der weiteren Entwicklung der Gummihöhlen in den Gummizellen nicht mehr auffinden. 
Ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt und ob ihr Substanz bei der Entstehung des Gummi in den 
Zellen eine Rolle spielt, darüber kann ich keine Auskunft geben. Jedenfalls verdient die Tatsache 
Beachtung, dass in den gummibildenden Elementen dem Auftreten des Gummikörper aus der 
aromatischen Reihe vorangehen».

2  M i k o s c h  on, kirsikkakumiin, jota hänen tutkimuksensa koskee, katsoen sitä mieltä — 
vastoin F r a n k in  (1866—67,  1895 mielipidettä (vert. myös S o r a u e r 1872, P r i l l i e u x 1874, T 
s c h i r c h 1889) — että kumiaine soluissa syntyy, ei tärkkelysjyväsistä, vaan ketoista.

3  M i k o s c h  (l.c. p. 934) huomauttaa, että kumiontelot voivat kirsikkapuussa syntyä ilman 
selvää schizogeenista astetta:  -  -  »Aber die weitaus grössere Zahl der in der kambialen Region 
vorkommenden Gummiräume sind ihrer ersten Anlage nach schriogen und werden dann lysigen 
erweitert — sie sind also schizo-lysigene Räume zu bezeichnen».

A d  e  r  h  o  l  d  in  (l.c.  p.  55—)  mainitsemia  kumivuotoilmiöitä  osoittavissa  kirsikkapuissa 
tavattavia halkeamia ja aukkoja Mikosch pitää samalla tapaa syntyneinä.
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tuessa syntyvät ontelot sijaitsevat tavallisesti kahden ydinsäteen välissä. Joskus nämäkin 
ottavat osaa kumiutumiseen joko siten, että niiden reunoissa olevat solut kumiutuvat tai 
ulottuu  gummosis-tuho  ydinsäteen  sisimpiin  solukkoihin.  Kumivuotoa  sairastavien 
solukkojen myöhempää kehitystä M i k o s c h  ei lähemmin kuvaa, hän mainitsee (l.c. p. 
938--939)  vain  disposition  kumivuotoon  säilyvän  edelleen  vuodesta  vuoteen  ja 
syntyneiden hyperplastisten solukkojen  olevan voimakaskasvuisia  ja  niiden solukkojen 
vaihtelevannäköisiä.

Myös M i k o s c h esittää jo P r i l l i e u x'n (l.c.) aikaisemmin mainitseman tapauksen, 
jolloin  kumiontelon  sisään  irtautuu  solujoukkioita,  jotka  joko  ottavat  osaa  kumin 
muodostukseen,  tai  joiden  ketot  paksuntuvat,  jolloin  näistä  soluista  syntyy 
puutunutkettoisia  sklereidejä.  Tällaiset  sklereidit  säilyvät  joko  kauemmin  aikaa 
muuttumattomina,  mutta  voivat  myös  kumiutua.  Niissä  syntyvä  kumiaine  osoittaa 
puutuneen keton reaktioja, joita taas kuori- tai jälsiosassa kehittyneissä onteloissa syntynyt 
kumi ei milloinkaan osoita.

 Kumitaudin  vaivaaman  kirsikkapuun  kuoreen  syntyy   Mikoschin  mukaan  eri 
paikkoihin  säteittäisiä  rakoja  ja  halkeamia,  jotka  voivat  syntyä  joko  ulkonaisista  tai 
sisäisistä syistä kuten esimerkiksi solukkojen erilaisesta kasvusta (l.c. p. 942—). Mikosch 
ilmoittaa  (l.c.  p.  945)  ydinsädesolujen  täyttävän  nämä  ontelot  ja  niissä  tavattavan 
aikaisemmin  mainittuja  parkkihappo-  ja  floroglusinihiukkasia.  Kuoren  sklereidejä  on 
sama  tutkija  tavannut  voimakkaasti  haaroittuneina  ja  sitäpaitsi  mainitsee 
parkkiintumistapahtumista  niinisyykimppujen  ympärillä  (l.c,  p.  948--  )   sekä 
kalsiumoksalaattikiteiden puutteesta kuoressa.

 R u h l a n d (1907, p. 302—) huomauttaa kumivuodon yleisyydestä tylppysolukoissa ja 
jällessä,  väittäen kumiutumistaipumuksen tai  -kyvyn  olevan kaikissa embryonaalisissa 
soluissa.  Kasvin  normaalisesti  kehittyessä  se  ei  pääse  valloilleen,  vaan  vaatii  muita 
poikkeavia  vaikuttimia.  Kumiutuminen  johtuu  R  u  h  l  a  n  d  in  mukaan  siitä,  että 
pektiiniaineet hapettuvat kumiaineiksi. Haavoittaminen edistää hapen pääsyä kasvutllassa 
oleviin soluihin, kun taas hapen puutteessa, kuten R u h l a n d kokeellisesti on osoittanut, 
kumionteloja ei synny. — Kasvutilassa olevissa ydinsädesoluissa ja kasvavissa kohdissa 
esiintyvät parkkiaineet,  joita esiintyi runsaasti  ydinsäteissä,  tois-ikäisessä kuoressa sekä 
suureksi osaksi myös ulomman kuoren tylppysoluissa, estävät hapettumisen.

G r ü s s in yhdessä S o r a u e r in (1910) kanssa toimittamassa tutkielmassa korostetaan 
entsymaattisten  häiriöiden  merkitystä.  Kumitaudin  ensi  merkkejä  ovat  kasvukohtien 
luona olevissa solukoissa tavattavat aukot ja 
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ruskeat solukkovyöt, joissa solut ovat suurenneet ja pyöristyneet. Ytimen ruskettumiset 
ovat myös kumitautiin sairastuvissa tai sairastuneissa hyvin yleisiä. Ruskettumisen, joka 
alkaa  solusisällyksestä,  aiheuttaa  mainittujen  tutkijain  mielipiteen  mukaan  toisikäisien 
ketto-osien  ainetta  pilkkova  sytaasi.  Tämän  päästessä  enemmän  vaikuttamaan  kuin 
koaguloivien entsyymien, johon muutokseen vaikuttavat mm. ravinnon saannin häiriöt, 
haavan tai loisen aiheuttama ärsytys, syntyy kumivuoto.

S o  r  a  u e r  in monista kirsikkapuiden kumivuotoilmiöitä  koskevista  tutkimuksista 
esittävät lopputuloksia — osittain kokeellisiakin — hänen julkaisunsa vuosilta 1910 - 1915. 
Niiden  mukaan  esiintyy  loiseton  gummosis  paitsi  selvänä,  avonaisena  (»offene») 
kumivuotona myös piilevänä (latenttina). Viimeksimainitulla asteella esiintyy gummosis 
vaihtelevan  voimakkaana  eri  kohdissa  oksia,  riippuen  S  o  r  a  u  e  r  in  mukaan 
ennenkaikkea  siitä,  millaisten  sää-  ja  ravintosuhteiden  vallitessa  kukin  oksan  osa  on 
kehittynyt  (vert.  esim.  1912,  p.  725).1 Taipumus  gummosikseen  esiintyy  jokaisessa 
ulkonaisesti ainakin vallan normaalisessa, terveessä kirsikkapuussa. Kumivuotoilmiöiden 
ensi  oireina  pitää  S  o  r  a  u  e  r  (1910,  p.  170—)  mm.  kuoreen  ilmestyviä  aukkoja, 
ydinsolujen ruskettumista (1910, p.  263; 1912, p. 724), niiden ja muidenkin rungonosan 
solujen  ketto-osien  paisumista  (1912,  p.  719—,  724—;  1915,  p.  159—)  ja  tärkkelyksen 
muuttumista  parkkihappopitoiseksi  sekä  ydinsäteiden  leviämistä  jopa  4—5  kertaa 
normaalista  leveämmiksi  (1912,  p.  726)  sekä  vielä  kuoren  sklereidien  sisällön 
ruskettumista.

Näitä samoja ilmiöitä on S o r a u e r  myöskin (1911, p. 140; 1912 p. 727) tavannut 
metsäpuissa, varsinkin viljellyissä seuduissa.2

 S o r a u e rin (1910, p. 271—, 273—; 1912, p. 720—; 1915, p. 153— ym.) mielipiteen 
mukaan (vert. myös R u h l a n d, l.c. p. 268) 3 nuorissa, kas-

 

1 S o r  a u e r (1912,  p.  727):  — Wir haben nachweisen können, dass bei  den Waldbäumen, 
namentlich  an  gepflegten  Örtlichkeiten  (Gärten  und  Anlagen)  dieselben  braunen 
Markzellgruppen,  dieselben  Lockerungen  in  Rindenparenchym  und  dieselben 
Parenchymholzbinden im  Holzkörper der Zweige zu finden sind, wie bei den Kirschbäumen. Es 
ist  somit  erwiesen,  dass  die  Merkmale,  die  wir  bei  dem  sogenannten  latenten  Gummifluss 
beobachtet  haben,  bei  vielen  anderen,  wahrscheinlich  bei  allen  Bäumen  vorkommen,  und  als 
Ausdruck  ungünstiger  Witterungskombinationen  und  schwankender  Ernährungsverhältnisse 
aufzufassen sind. 

2  Parkkiaineiden antiseptisesta vaikutuksesta kasviruumiissa, sen haavoittuessa, huomauttavat 
niinikään mm. K r a u s (1889) ja K r i e g (1908, p. 15–).

 3 S o r a u e r (l.c.): — »jedes Internodium eines jeden Zweiges ist das Produkt der zur Zeit seiner 
Anlage und Ausbildung vorhandenen Witterungs- und Ernährungsfaktoren» (vrt.  myös   1911, 
p.  140–)
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vavissa  ja  terveissä  puuosan  solukoissa  yleensä  runsaasti  esiintyvä  parkkihappo 
ehkäisee  loisettoman  gummosiksen  edistymistä,  kun  taas  runsas  tai  ylenmääräinen 
floroglusiinin kasautuminen sitä edistää. Kumiutuvissa puuosan soluissa on aluksi (1910, 
p. 274) runsaasti parkkiaineita, joiden sijaan myöhemmin muodostuu floroglusiinia, mikä 
taas solukkojen kumiutuessa vähenee. Kumiutuminen tapahtuu S o r a u e rin mukaan 
sekä solun sisällyksessä että myöskin ketto-osissa. Kasvutilassa olevissa osissa  muuttuu 
ensiksi  sisällys,  ja  sen  jälkeen  eniten  kumiutuen  paisuvat  toisikäiset  ketto-osat,  paitsi 
silloin kun kettoja paisuttava ärsyke leviää etupäässä soluväliaineessa (»die Quellung den 
Membran  bedingende  Agens  in  der  Zwischenzellsubstanz  in  erster  Linie  ausbreitet») 
Silloin  voivat  soluväliaineeseen rajoittuvat  ensi-ikäiset  ketto-osat  liueta  tai  ne  säilyvät; 
sensijaan paisuvat läheiset toisikäiset kettojen osat.

 S  o  r  a  u  e  r  in  (1910,  p.  140—) mukaan siis  alkaa  kasvutilassa  olevissa   soluissa 
kumiutuminen  solusisällössä  ennenkuin  ketoissa  voidaan  mitään  muutoksia  huomata. 
Vanhemmissa  solukoissa,  jonne  kumiutuminen  jatkuu,  alkaen  nuoremmista, 
tylppymäisistä puuosan soluista, leviää kumiutumistuho taas solujen välisesti, kuten S o r 
a u e r  useamman kerran tähdentää.)

 1S o r a u e r  l.c.  p. 274); — »Die Fortwanderung des die Gummose einleitenden Agens im 
fertigen Gewebe findet mit Vorliebe in den Ausfüllungsmassen der Interzellularräume statt», ja 
(l.c. p. 295): - - »Bei dem Fortschreiten der gummosen Entartung im älteren Gewebe scheint meist 
der  Weg  ein  umgekehrter  zu  sein.  Indem  zuerst  die  primäre  Membran  bezw.  zunächst  die 
Interzellularsubstanz  ergriffen  wird;  aber  auch  hier  liefert  die  sekundäre  Membran  das 
hauptsächlichste Material für das Gummi». — Vert. myös P r i l l i e u x (l.c.) ja M i k o s c h (l.c.)

 Edellyttäen, että S o r a u e r in ylläselostetut havainnot typettömistä hiukkasista ovat oikeat ja 
ottaen huomioon M ü n c h in (1910a) havainnot »haavakumista» sekä sen, mitä edellä on sanottu 
visakoivupuun  tylppysolukoissa  esiintyvistä  jyväsistä,  saattavat  oikeutetuksi  otaksuman,  että 
yleensä hyväksytty jyrkkä ero haavoissa esiintyvän »puukumin», »haavakumin» ja toisaalta sen 
patologisen kumin välillä, jota kumivuotoilmiöissä muodostuu, ei ole pohjaltaan kovinkaan suuri. 
Tietysti  ne  ovat  kasviruumiin  muodostamia  erilaisia  kemiallisia  yhdistyksiä  tai  niissä  on 
kemiallisia yhdistyksiä erilaisina seoksina.  Puukasvien elonilmiöissä tapahtuvat hiilihydraattien 
muuttumista  koskevat  tutkimukset  ovat  toistaiseksi  verraten  vähälukuiset.  Kumiutuminen  ja 
kuminmuodostuminen  paitsi  solunsisällyksessä  myöskin  ketoissa  tapahtuu  olosuhteista  ja 
käytettävissä  olevista  aineista  riippuen  erilaisin  välituottein  ja  erilaisin  lopputuloksinkin.  Jotta 
näiden muutoksien eri asteet voitaisiin saada täysin selville, tulisi tiedot kyseissä olevien erilaisten 
orgaanisten  yhdistysten  kuten  fenolien,  parkkiaineiden,  kumien,  tärkkelysten,  phlobapheinien, 
ligniiniaineiden, selluloosalaatujen ja pektiiniaineiden keskinäisestä suhteesta ja niissä eri tavoin, 
— eikä vähimmin — erilaisten entsyymien vaikuttaessa aikaansaatavien kemiallisten reaktiojen 
kulusta sekä näiden aineiden mikrokemiallisista tunnuksista olla nykyistä täydellisemmät.
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Ristiriitaisuutta edellisiin tutkimuksiin verraten on huomattavissa kumivuodon alkaessa 
ilmestyvien jyväsien laadusta puhuttaessa. M i k o s c hin (l.c. p. 926) mukaan ne mm. 
alkoholiin liukenevat heti, veteen vasta pitemmän ajan kuluttua. S o r a u e r (l.c. p. 282) 
ilmoittaa  huomaamansa  pisaramaiset  muodostumat  veteen  ja  alkoholiin 
liukenemattomiksi,  ja  väittää  nuoremmissa  oksissa  tapaamiensa  samanlaisien  jyväsien 
syntyneiksi tärkkelysjyväsistä, koskapa toiset niistä värjäytyivät jodilla sinisiksi ja olivat 
tärkkelysjyvästen seassa. Ne kuitenkin — samoin kuin  M i k o s c hin huomaamat — 
osoittautuivat parkkiainepitoisiksi,  osoittaen siis samansuuntaisia muutoksia kuin ketot, 
muuttuen  otaksuttavasti  myöhemmin  floroglusiinipitoisiksi.  Ristiriitaisuus  johtuu 
nähtävästi ehkä osaltaan siitä, että M i k o s c h on tutkinut kumiutumista jällen lähistössä, 
S o r a u e r taas syvemmällä puuosassa. Muutokset kumiutumisen tapahtuessa voinevat 
myös, olosuhteista riippuen, tapahtua sangen eri tavoin.1

Kuoren sklereidien toisikäisten ketto-osien huokostiehyeissä oli kumiutuminen ensiksi 
huomattavissa,  samoin  kumiutuivat  niissä  myös  usein  ensiksi  toisikäiset  ketto-osat. 
Samanlaisia muutoksia tavataan ydinsäteiden soluissa (l.c. p. 282).

 S o r a u e r in mukaan ei haavoittuminen eikä pakkasenvaikutus, jompikumpi seikka 
yksistään voi kirsikkapuiden kumivuotoilmiöitä aiheuttaa. Siihen, so. kumivuotoilmiöiden 
esiintymiseen tarvitaan hänen mielipiteensä mukaan (vert. S o r a u e r 1915, p. 153—) 
paikoittainen  plethoratila,  so.  protoplasmaattisten  aineiden  kasautuminen  solukoissa, 
missä  hydrolysoivien  entsyymien  runsauden  vuoksi  aluksi  ei  pääse  tapahtumaan 
normaalinen kettomuodostus. Tämä plethora-tila on käsitettävissä ainakin osittain myös 
siten, että erinäiset solukot ovat jääneet nuoruusasteelle (1915, l.c. ja 1912, p. 728—) ja että 
esimerkiksi maaperän ravintorunsaus ja lannoitus lisää nuoruusasteelle jäämistä (1912, p. 
728—750—).

 Pääsyynä  siihen,  ettei  S  o  r  a  u  e  r  pidä  tätä  kumivuotoa  yksistään  pakkasen 
aiheuttamana,  on  hänen  mielipiteensä  mukaan  se,  että  suoranaista  kumivuotoa  ei  ole 
huomattu  pakkashalkeamissa  (1911,  p.  132),  vaan  että  avonaisen  kumivuodon 
syntymiseen  tarvitaan  jokin  lisä-ärsyke.  Terveeltä  näyttävässä  puussa  tavataan  kohtia, 
jotka ovat gummosikselle alttiit. Ne ovat joko kohtia, joissa normaalisesti muodostuneiden 
solujen  ketot  eivät  ole  puutuneet  (paksunneet)  tai  tylppysoluryhmiä  normaalisessa 
suipposolukossa (l.c. 1910, p. 133—). Molempien muodostumien ohella

1 Vert. mm. W i g a n d in (l.c.) erottamia tapauksia.
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ovat  ydinsäteet  epänormaalisen leveiksi  muuttuneet,  (l.c.  ja  1912,  p.  726—,  742— ja 
1915) osittain leviävät vuosilustojen rajakohdissa (1912, p. 743—).

 Sorauer  (1912, p. 742—) on myös kokeellisesti saanut kumivuodon kaikkine oireineen 
syntymään  ruiskuttamalla  tehtyyn  haavaan  ammoniumsulfaattia.  Viisi  vuotta 
myöhemmin ovat huomattavissa ammoniumsulfaatilla käsitellyissä osissa kaikin puolin 
selvät  kumivuotoilmiöiden  oireet:  ydinsäteiden leventyminen jopa  horisontaalisesti  18-
rivisiksi,  ruskettumisia  ketoissa,  putkiloissa,  ytimessä  ja  ydinsäteissä,  kuoressa 
erisuuntaisia  halkeamia  ja  varsin  suuria  ydinsäteiden  suussa  sijaitsevia  säteettäisiä 
halkeamia.  Erikoisen  selväksi  mainitaan  yhteys  leveiden  ydinsäteiden  esiintymisen  ja 
kumivuototaudin edistymisen välillä.l

 Kuitenkaan  ei  ole  pitää  näitä   Sorauerin  suorittamia  kokeita  täysin  ratkaisevan 
luontoisina.  Sillä  niiden  rinnalla  ei  ole  suoritettu  rinnakkaiskokeita,  so.  haavoittamisia 
ilman  minkäänlaisia  kemiallisten  aineiden  vientiä  kasviruumiiseen.  Tämänlaatuinen 
kontrolloiva  menettely  olisi  ollut  varsin  välttämätöntä,  sillä  todistettu  ei  ole,  että 
haavoittaminen  yksistään  ei  saisi  aikaan  kumivuotoa,  vaan  päinvastoin  on  varsin 
todennäköistä, että yksistään sekin voi olla loisettoman Prunus-kumivuodon yhtenä syynä 
(vert. esim. R u h l a n d  l.c.). Tätä mieltähän on Sorauer (1910; 1911, p. 308) ollut aiemmin.

 Kun nyt edellä lyhyesti selostettujen, kumiutumisilmiöitä käsittelevien  tutkimuksien 
nojalla  esitetään  kysymysasetelma:  missä  määrässä  on  koivujen  visautumisen  ja 
kumivuotoon  kuuluvien  muutoksien  välillä  yhtenäisyyttä  ja  missä  määrässä  näissä 
molemmissa  on todettavissa samoja anatoomisia  muutoksia  ja  vielä,  voidaanko näiden 
tauti-ilmiöiden syyperäisyyksissä, sen nojalla, mitä niistä on joko selvitetty tai otaksuttu, 
huomata samanlaisuutta, huomautettakoon seuraavaa.

 Mitä  tulee  yhteneväisyyteen  anatoomisissa  seikoissa,  niin  ei  voida  tulla   muuhun 
päätökseen, kuin että monet visautumisessa esiintyvät muutokset ovat senluontoisia, että 
niitä  on  aiemmin  huomattu  kumivuodolle  luonteenomaisissa  muutoksissa  ja  lähinnä 
piilevän kuminvuodon (S o r a u e r  l.c.) luontoisia. Sellaisia muutoksia ovat kuoreen 
ilmaantuvat aukot tai halkeamahaavat (vert. myös mm. T r é c u l  l.c.; B o r e s c h  l.c.; 
M i k o s c h  l.c.; Sorauer (1910—12, 1915), ydinsäteiden ruskettuminen (S o r a u e r   l.c.), 
ydinsäteiden leventyminen (vert. myös mm. W i g a n d

1 S  o  r  a  u  e  r   (l.c.  p.  742):  -  -  »Dieser  Vergleich  zeigt,  dass  die  durch  die  breiten 
Markstrahlenbänder eingeleitete Lockerung parallell mit einer Neigung zur Gummosis aufgetreten 
ist».
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l.c.  Frank l.c.; Aderhold 1902; Mikosch l.c.; Sorauer l.c.), anomaalisesti muodostuneessa 
tylppysolukossa esiintyvä kettojen toisikäisien kerroksien paisuminen (vrt. myös W i g a n 
d  l.c., M i k o s c h l.c. Sorauer l.c.) ja schizogeeniset halkeamat siinä tai puuosassa (vrt. 
Wigand l.c. Prillieux l.c.; Mikosch l.c.; Sorauer l.c.), kuoren sklereidirunsaus (vert. myös jo 
M ö l l e r  l.c.; D e l a c r o i x  l.c. p.278—; Sorauer 1.c.).

 Kun  jo  Mikoschin  tuloksista  selvästi  ilmenee,  että  kumin  muodostumisprosessissa 
ennen varsinaisen kumin syntymistä on erinäisiä asteita, joista M i k o s c h, kuten edellä 
on selostettu,  tähdentää huomattavimmat,  kun Sorauer on korostanut  eroja  piilevän ja 
avonaisen gummosiksen välillä siinä, että tämän prosessin puukasveissa ei tarvitse aina 
johtaa  viimeksi  mainittuun  patologiseen  ilmiöön,  niin  tietääkseni  näitä  seikkoja  ei  ole 
voitu tähänastisesti toiseksi näyttää. 

 M i ko s c h in ja  Sorauerin tähdentämä seikka, että kumivuotoilmiöissä ja lähemmin 
vielä loisettomissa senlaatuisissa schizogeenisesti syntyvien halkeamien aukot ovat aluksi 
ilman  kumia  tai  muita  halpeutumisaineita,  on  visautumisen  kannalta  vielä  erikoisesti 
varteenotettavaa.

Visakoivupuun  juovakohdissahan  on  halkeama-aukkoja,  jotka;  kuten  edellä  on 
selvitetty, syntyvät schizogeenisesti. Niiden ei ole huomattu, syntyivätpä ne aiemmin tai 
myöhemmin  muodostuvissa  tylppysolukoissa,  ainakaan  useimmiten  täyttyvän  millään 
gummoosisella  aineella,  vaan  ne  jäävät  jäljelle  visapuuhun joko  halkeamahaavoina  tai 
onteloina.  Näitä  visajuovien  alkuasteissa  tavattavia  halkeamakohtia  voidaan  pitää 
mielestäni täydellä syyllä kumiutumisilmiöiden yhteydessä esiintyvinä halkeamina, niitä 
muoto-opillisesti  vastaavina  muodostumina,  vaikkakaan  ne  eivät  lopulta  muodostu 
sellaisiksi säännönmukaisen näköisiksi tiehyemäisiksi kohdiksi,  jollaisina ne esimerkiksi 
tuomen puuosassa voivat esiintyä. Myöhemmin haavapuussa esiintyvät halkeamakohdat 
saattavat kuulua syntynsä puolesta muihinkin kategorioihin.

Nämä  edellä  visapuusta  mainitut  muodostumat  ovat  jopa  avoimeen  gummosikseen 
viittaavia  solukkojen  muutoksia.  Selvää  kuitenkin  on,  että  nämä  muutokset  eivät, 
nähtävästi soluissa esiintyvien ehkäisevien tapahtumien johdosta etene sille asteelle, että 
avonaisen  gummosiksen  ensi  asteille  luonteenomaista  kettojen  katoamista 
kumiutumisprosessin  johdosta  niissä  tapahtuisi.  Kettojen  paisuminen  on  se  aste,  jolle 
muutokset  tässä  tapahtumassa  visajuovien  kohdissa  ehtivät  ja  avoimen  gummosiksen
astetta  ei  synny.  Tätä  tapahtumaa  olen  tähdentänyt  sen  johdosta,  että
V a i l i o n i s (l.c. p. 33) on siitä, että edeltävässä tiedonannossani huo-
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mautin  piilevän  kumivuodon  ja  visajuovissa  ilmenevien  muutoksien  saman
kaltaisuudesta, lausunut mm. seuraavaa:

 »Die Behauptung - -, ein an irgendeiner Stelle begonnener pathologischer  Prozess setze 
sich nicht bis zum Ende, bis zum Gummifluss fort, sondern höre in einem bestimmten 
Stadium auf und verbleibe in verborgenen Zustand - -, entspricht nicht den Tatsachen». —

Minun  täytyy,  ikävä  kyllä,  suorastaan  jyrkästi  torjua  V  a  i  l  i  o  n  i  s  en  esittämät 
tällaisetkin  väitteet.  Edellä  on  jo  useissa  kohden  oiottu  V  a  l  i  o  n  i  s  en  suorastaan 
omalaatuisia ja paikkansa pitämättömiä väitteitä.

 Niiden lisäksi on nyt sanottava tässä kohden vielä, että V a i l i  o n i s, yhtä vähän kuin 
tietääkseni kukaan muukaan ei ole ainakaan toistaiseksi voinut osoittaa M i k o s c h i n 
tutkimuksia  siitä,  miten  aromaattisia  yhdistyksiä  esiintyy  kumiutuvissa  soluissa, 
paikkansa pitämättömiksi. Eikä liioin S o r a u e r in selvityksiä kumiutumisilmiöiden eri 
asteista.  Ne  ovat,  niin  kauan  kuin  niitä  ei  voida  toisiasioilla  riittävästi  kumota, 
realipohjaisia tutkimustuloksia.

Sikäli  kuin V a i  l  i  o n i  s  en monessa kohdassa harhautuneesta esityksestä selviää 
visajuovien osalta, niin hänen mielipiteensä mukaan nämä halkeamat olisivat jonkinlaisia 
»mekaanisia muodostumia» (vert. l.c. p. 31):

 »Auf Grund von Untersuchung der  Wisakrankheit  an Birken in  Litauen  kann die 
Folgerung  gezogen  werden,  dass  die  in  Wisaholz  vorkommenden  Risse  mechanicher 
Natur  sind  und  nichts  mit  irgendeiner  Sekretion  gemeinsam  haben,  denn  es  ist  kein 
einziges Mal in den erwähnten Rissen einem Stoff begegnet worden, der an eine Sekretion 
erinnert hätte. Schliesslich deuten auch die deutlichen Konturen der Nissränder (?) weder 
auf lysigene, noch auf schizogene Kanäle».

 Kieltämättä  tosiasiaa,  että  mekaaniset  puristus-  ja  jänniteseikat  jo  elävässä  puun 
rungossakin voivat suurentaa aluksi selvästi schizogenisiä halkeamia, on  V a i l i o n i s en 
äskeisestä  sitaatista  sanottava,  että  siinä  on sanottu  pars  pro toto.  Jos  taasen Vai1ionis 
haluaa väittää, että nämä halkeamakohdat alkujaan eivät olisi schizogeenisia, on hänen 
tutkimuksensa suoritettu jopa suorastaan hutiloiden tältäkin osalta. Niitä suoritettaessa ei 
ole  liioin  otettu  huomioon  mikrotoomiteknisten  seikkojen  näissä  tapauksissa  runsaasti 
aiheuttamia artefakteja, joten tutkimuksen tulokset ovat perin virheellisiä.

 Tässä kohden on syytä palata  V a i l i o n i s en esittämään kuvaan 7 a b, johon on 
edellä jo viitattu (vrt. ed. p. 00) ja jossa näitä artefakteja näkyy aivan selvästi. Näyte, josta 
preparaatti  on  valmistettu,  on varmasti  ollut  välillä  kuivunutta.  Siinä  on juovakohdan 
keskellä oleva, 
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kuvassa vallan mustaksi jäänyt massaa (vert. myös kuva 8), joka on sen näköistä, että 
tässä  kohden on kaikesta  päättäen mm. kuoren solukkoja  sattunut jäämään puuosassa 
olevaan juovakohtaan. Mutta tästähän lausuu  V a i l i o n i s (1.c. p. 32):

 »Die beschriebenen pathologischen Erscheinungen hindern an entsprechenden Stellen 
die  gleichförmige  Entwicklung  des  Zentralzylinders  des  Stammes.1 Die  isolierung  der 
eingedrungenen  Teile  von  der  äusseren  Rinde  ist  aber  an  solchen  Stellen  niemals 
festgestellt  worden.  Das  trifft  daher  nicht  ein,  weil  die  zeitweilig  entstandenen 
Vertiefungen  später  vom  Holzteil  wieder  ausgefällt  und  die  Vorsprünge  der  Rinde 
zurückgeschoben worden. Dies geschieht durch die Tätigkeit des Vierdickungsringes, der 
in  allen  Fällen,  wie  die  Untersuchungen  zeigen,  normal  ist  und  seine  Teilung  findet 
ebenfalls in normaler Weise statt. Dieses hat auch HINTIKKA bei der Wisakrankheit der 
Birken in Finnland festgestellt».

Pyydän  saada  olla,  jo  ennakkotiedonantoni  johdosta  ja  pohjalla,  yhtymättä  tähän 
resonemangiin.  Siinä  olen  tähdentänyt,  miten  kuoren  solukkoja  voi  visautuessa 
kyljestymällä joutua puuosan sisään eikä minulla ole mitään syytä muuttaa tätä monesti ja 
jopa  helposti  havaittavaa  tosiasiaa.  Jos  Vailionis  ei  ole  sellaista  visakoivupuussa 
milloinkaan  huomannut,  ei  voi  tulla  muuhun  päätökseen,  kuin  että  hänen 
tutkimusaineistonsa  on  ollut   sangen  vähäinen  (—  sitä  todistavat  myös  leikkauksien 
artefaktitulkinnot!),  kun  hän  on  kerran  mainitunlaista  vielä  tullut  väittäneeksi.  Johan 
muuten V e p ř  e k (1901)  on voinut  cerris-tammen visanäytteistä  saada tämän ilmiön 
esille. — Jos sitten V a i l  i  o n i s  ylle siteeratussa tekstin kohdassa haluaa minuakin 
tarkoittaa  väittämällä,  että  olisin  visautumistapahtumasta  esittänyt  sellaista,  että 
jälsirengas  tällöin  toimisi  niin,  että  puuosa,  jälsirenkaan  toiminnasta  johtuen,  työntää 
ulospäin niitä kuoren osia, jotka pistävät puokamina puuosan sisään, niin voin vakuuttaa, 
että tällaista en tuossa esityksessäni ole tehnyt.

Sen sijaan olen kyllä tähdentänyt,  etten ole jälsisolujen muotoseikoissa voinut todeta 
mitään erikoista normaalisesta poikkeavaa.

1  Edelleen  siinä  on  kuvattu  visajuovien  kohtia,  mm.  vertaamalla  niitä  ruskotäpläjuoviin 
(»tangentiale Flecke») (l.c,  p.  31-,  tavalla, josta  voi  sanoa, että tämä  vertailutulos on vallan 
mahdoton.  Ruskotäpläjuovissahan  mm.  ei  ole  putkiloita;  sekä  visajuovissa  että  myöskin 
ruskotäpläjuovissa on kyllä kallusta, mutta niiden struktuurissa on jo  siinä määrässä huomattava 
ero,  mitä  nimenomaan  ydinsädemuodostumiin  tulee,  että,  vaikkapa  jätettäisiin  näiden 
juovakohtien  erilainen  synty  huomioon  ottamatta,  pitäisi  näiden  patologisien  muodostumien 
samastaminen jo solukkojenkin muotoseikkojen nojalla olla vähintään arveluttavaa.
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Palaten teemamme varsinaiseen käsittelyyn on mielestäni  selvää,  että  ne  muutokset, 
joita visautuvassa koivupuussa tavataan, ovat kumivuotoilmiöiden luontoisia.

V a i l i o n i s (1935) on, tähdentäen, että gummoosiset ja resinoosiset muutokset ovat 
pääasiassa  anatoomisesti  samankaltaiset,  mikä  mielipide  on  jo  monesti  esitetty  mm. 
kasvipatologisissa käsikirjoissa monessa eri yhteydessä (vert. mm. jo F r a n k 1884, p. 324
—; C o n w e n t z 1890; S o r a u e r 1909 1, p. 705—; 1911 ym.), käynyt todistamaan 
visautumisen olevan resinoosiksen luonteista.

Pääasiallisena mielipiteensä tukena V a i l i o n i s ella ovat mikrokemialliset reaktiot, 
joista mm. metyylivihreän ja ruteniumipunaisen antamille reaktioille on annettu erittäin 
ratkaisevan luontoinen merkitys ja nämä reaktiot on saatu tekstissä (vert. l.c. p. 26—27) 
esitetyn mukaan ytimen ja ydinverhon muuttuneista soluista.

Kun  V  a  i  l  i  o  n  i  s  (l.c.  p.  26)  on  näistä  soluista  saanut  mikrosublimoimeilla 
bentsoehapon  näköisiä  kiteitä,  niin  eihän  sellainen  tulos  ole  mahdotonta,  vaikka 
kysymyksessä olisi kumiutuminenkin. Jos tuo saatu aine on todella bentsoehappoa, niin se 
päinvastoin osoittaa, että kyseessä on se gummosiksen aiempi aste, josta jo M i k o s c h  on 
nimenomaan huomauttanut, että silloin solun sisällyksessä, ennen kumin ilmaantumista, 
esiintyy aromaattisia orgaanisia aineita.

 Kun, kuten edellä on todettu, V a i l i o n i s  on mennyt väittämään visajuovista, että 
näissä ei olisi milloinkaan sellaisia, joissa kuoren solukkoja on kyljestynyt puuosan sisään, 
niin on huomattavaa, että ainakin  saatavissani olleissa resinosista koskevissa tutkielmissa 
tai  resinosis-maininnoissa  kasvipatologian  alan  käsikirjoissa  ei  kylläkään  ole  mainittu 
resinoosisissa ilmiöissä sellaisia esiintyvän. Tahdon uskoa, että Vailionista on tässä kohden 
johtanut  harhaan  vaillinaiset  havaintonsa  visajuovista  ja  etteivät  nämä  tässä  kohden 
vaillinaisiksi jääneet havaintotulokset ole olleet omiaan aivan kuin jonkinlaisena tukena 
siitä, että kyseessä olisi gummosis-ilmiöiden asemesta resinoosiset.

Myönnettäköön  kernaasti,  että,  vaikka  jo  S  o  r  a  u  e  r  (1909  l.c.;  1911)  on  esittänyt 
vertailuja pihkavuoto- ja kumivuotoilmiöiden, edellisiin nimenomaan lukien C o n w e n t 
z in (1890) fossiileista havupuista kuvaaman ja tutkiman succinosiksen ilmiöt, niin tähän 
mennessä,  mikäli  tunnen,  on  yksityiskohtaisia  pihkavuotoilmiöitä  selvittävä  tutkielma 
juuri C o n w e n t  z in — seikka, jota G r a e b n e r (1920) on alleviivannut. Miten 
auttamattoman puutteellisia ovat pihkavuotoilmiöiden kuvauksetkin
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olleet, siitä tulee vakuutetuksi mm. T u b e u f in (1930) julkaisusta, joka koskettelee 
mukuramännyn (Beulenkiefer, Knollenkiefer) esiintyviä sairaalloisia ilmiöitä.

Suoralta  kädeltä  ei  ole  kaikesta  huolimatta  jätettävä  V  a  i  l  i  o  n  i  s  en  esittämää 
otaksumaa varteenottamatta.  Mielestäni se ansaitsee sentään huomiota,  sillä,  myönnän, 
että  ne  muutokset,  jota  ns.  kylmässä  eli  jäävisassa  tavataan,  voivat  olla  senluontoiset, 
tavallisessa  visakoivupuussa  tavattavista  muutoksista  poikkeavia,  että  niillä  voi  olla 
yhteneväisyyttä pihkavuotoilmiöihin.

 Kun tähän mennessä minulla ei ole ollut tilaisuutta tarkastella jäävisaa sellaisena kuin 
se  on tuoreena,  kasvavassa puussa,  edellä esitetty perustuu vain muutamiin harvoihin 
näytteisiin, niin on kysymyksen päätökseen johtava käsittely, so. miten V a i l i o n i s en 
esittämään tässä kohden on suhtauduttava, jätettävä vielä toistaiseksi avoimeksi.

Toisessa yhteydessä on minun syytä palata resinosis-ilmiöihin, mm: T s c h i r c h in ja 
S t o c k in (1936—) niistä esittämän valossa.

Visautumisen vertailu ilmastollisien syiden aiheuttamiksi tulkittuihin
tauteihin.

 R.  H  a  r  t  i  g  (1896;  1900,  p.  214—)  on  kuvannut  valkokuusessa  tavattuja  sisäisiä 
pakkashalkeamia (»innere Frostrisse»),  jotka kasvavat nopeasti  umpeen muodostumatta 
puuhun  mitään  avonaisiksi  jääviä  halkeamakohtia  solujen  väliin.  Mahdollista  on,  että 
näitä halkeamakohtia, joiden kuvaus Ha r t i g in esityksessä on verraten suppea, voitaisiin 
verrata  visakoivujen  oksien  kuoriosissa  esiintyviin  halkeamakohtiin.  Visakoivupuussa 
juovakohdissa  esiintyvät  halkeamat  ja  sen  ympärillä  tapahtuvat  kasvureaktiot  ovat 
sentään kaikesta päättäen aivan toisen laatuisia.

 Sensijaan H a r t i g in (1896, p. 483—; 1900, p. 222, kuvat 215, 216) kuusesta ja männystä 
kuvaamien  halla-  ja  pakkasjuovien--»Frostringe»--kohdissa  tavatut  ydinsäteiden 
leventymät ja mutkistumat sekä vielä puuosassa esiintyvät muutokset, jotka kaikki H a r - 
t  i  g  selittää  saman  alkusyyn,  jäätymisestä  aiheutuneen,  ohimenevästi  pienenneen  ja 
heikontuneen turgorin aikaansaamiksi, ovat mielestäni samanluontoisia kuin mitä esiintyy 
anomaaleissa  solukoissa  visajuovien  kohdissa.  Ydinsäteiden   venähdyksien  luontoiset 
niistä  ovat  Smithin  (1894)  mainitsemia  »rusko»-eli  »ydin»täpliä,  joiden  synty,  katsoen 
niiden esiintymiskohtaan — vuosilustojen välikohdissa — juontuu samalta taholta, syys- 
ja keväthallojen tai talven pakkasien vaikutuksesta.
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»Frost  Ring»-muodostumat,  joita   Harris  (1934)  on  kuvannut  talven  pakkasien 
aiheuttamiksi monissa puissa ja pensaissakin, niiden puuosissa, ovat samaan kategoriaan 
luettavia.

 S o r a u e r (1909  1 , p. 568—) homologisoi mainitut H a r t i  g in (l.c.) esittämät 
muutokset — huolimatta siitä, että selvitystä halkeamahaavoista ei voida mielestäni pitää 
täysin tyydyttävänä — niiden muutosten kanssa, joita ensiksi mainittu tutkija on (1886, p. 
368—)  havainnut  jo  aikaisemmin  selvittämissään  »Frostbeulen»,  so. 
pakkaskuhmumuodostumissa.  Näitä  kuhmuja  S  o  r  a  u  e  r  oli  tutkinut  tavallisesta 
vaahterasta  sekä  omena-  ja  kirsikkapuista.  Kirsikkapuissa  esiintyy,  S  o  r  a  u  e  r  in 
sanonnan mukaan, näissä pakkastuhokohdissa myöhemmin kumivuotoilmiöitä.1

 Kokeellisesti on S o r a u e r (1906, p. 481—; 1909, p. 575—) tutkinut  näitä muutoksia 
osoittaen  siten,  että  hedelmäpuissa  (omena-,  päärynä-  ja  kirsikkapuissa)  sekä 
lehtikuusessa esiintyvät tämän laatuiset halkeamat ovat pakkasen aiheuttamaa tuhoa ja 
selvittäessään Prunus-lajien kumivuotoilmiöitä (1910, p.286—, taulu IV, kuva 8)S o r a u e r 
pitää mainittuja halkeamakohtia niinikään pakkastuhoina.

 S  o  r  a  u  e  r  in  (1886;  1909  l.c.)  havainnot  vaahteran,  omena-  ja  kirsikkapuiden 
pakkaskuhmujen  eri  asteista  osoittavat  mielestäni  miten  solukkojen  muutokset  näissä 
kuhmuissa  suuresti  yhtenevät  niiden  muutoksien  kanssa,  joita  tavataan  visautumisen 
tapahtuessa.2 Vaahteran rungossa tavatussa, ulkoapäin tuskin huomattavassa, S o r a u e r 
in  sanonnan  mukaan:  »pikemmin  tuntuvassa»  kuhmussa  on  tämän epänormaalisen  ja 
samalla  jo  sairaalloisen  muodostuman  aiheuttanut  puuosassa  tavattava, 
säännönmukaisesti  kahden  ydinsäteen  välissä  esiintyvä  tylppysolukko,  tämän 
patologiseksi  tulkittavan  puutylppysolukon  raja  sivullepäin,  vuosilustojen  suuntaan 
puuosan normaaleihin solukkoihin, on sangen jyrkkä, kun taas säteen suunnassa pinnalle 
päin tämä puutylppysolukko muuttuu vähitellen normaaliseksi.

 Vielä on S o r a u e r in kuvaamissa tylppysolukkopesissä epäsäännöllisesti kulkevia 
keltaisia juovia, joiden väri johtuu ruskettuneista ja paisuneista ketto-osista. Kuoressa on 
myös huomattavissa samanlainen, kellertävä, tangentin suuntaan pitkittäinen alue, joka 
alkujaan on ollut

1  S o r a u e r in käsikirjan aiemmassa painoksessa (1886 I, p. 389, 820) kuvataan muuttunutta 
solunsisällystä  ja  mainitaan  pakkaskuhmuja  esiintyvän  yllämainituissa  lehtipuissa  sekä 
pakkaskuhmujen  esiintyvän  senjälkeen,  kun  puuhun  on  muodostunut  säteittäisiä  sisäisiä 
halkeamia (»Risse»),

 2Verrattakoon myös S o r a u e r in (1891, p. 142—) jo aiemmin tutkimiin pakkasen aiheuttamiksi 
tulkittuihin muutoksiin; tauti-ilmiöt niissä eivät eroa ylläviitatuista.   



T.J.HINTIKKA                                                                     291

kuvatun,  muuttuneen  puuosan  yhteydessä,  mutta  myöhemmin  siitä  uusien 
puuosakerrosten erottama. Ydinsäteiden, yksisolurivistenkin, kuten S o r a u e r tarkoin 
kuvaa,  leventyminen niiden päättyessä  tylppypesään,  ydinsädesolurivien muodostamat 
mutkat,  puutylppysolujen  toisikäisten  ketto-osien  silmiinpistävän  selvä  paksuneminen 
ovat  seikkoja,  joiden nojalla  S o r  a  u e  r  pitää näitä  muodostumia,  pakkaskokeissaan 
saamiensa tuloksien nojalla, alhaisten lämpötilojen aiheuttamina.l

 Kirsikkapuun pakkaskuhmuissa taas, S o r a u e r in (1909 l.c.) havaintojen mukaan, 
yhtyy  usein  tähän  tautiin,  sen  jälkivaiheena  selvä,  avonainen  kumivuoto.  Näissä 
kuhmuissa  on,  esitettyjen  kuvauksien  mukaan,  ennen  kumiontelojen  syntymistä, 
ulkopinnalta  päin  huomaamattomaksi  jäävä  halkeama  (»Riss)  2,  joka  ei  ulotu  kuoren 
pintaosiin  asti,  mutta  kyllä  syvemmälle  puuhun;  kuorikerroksien  sklereidit  ovat  siinä 
ruskettuneet  ja  korkkisolukkojen  ympäröimät.  Puuosaan  syntynyt  alkujaan  nähtävästi 
varsin kapea—haava kyljestyy vähitellen,  ja  kuollut  puutylppy ynnä haavan reunoihin 
syntyvä tylppysolukko muuttuu ulkopintaan päin vähitellen normaalipuuksi; kyljestäviin 
puuosan solukkoihin syntyy kumiutumispesiä.3

Nämä kuvaukset voidaan soveltaa, niin erisukuisista, fylogeneettisesti

1  Aikaisemmassa S o r a u e r in (1886 I, p. 389) käsikirjan painoksessa kuvataan muuttunutta 
solusisällystä sekä mainitaan vielä pakkaskuhmujen esiintymisestä yllämainituissa lehtipuissa: (l.c. 
s. 32) »Es kommen nun auch Frostbeulen nach radialen Rissen vor».

2 S o r a u e r (l.c. p.  572)   kuvaa sen seuraavasti: »Dieser Riss war äusserlich gar nicht sichtbar; 
denn die äussersten Rindenschichten sind unverletzt geblieben, obwohl die Wunde ziemlich tief 
war und bis in das alte Holz hineinreichte; sie muss aber von Anfang an sehr eng gewesen und zu 
einer Zeit entstanden sein, in der eine Ueberwallung sofort möglich war, denn es senkte sich das 
überwallende  Gewebe  alsbald  in  die  Wunde,  ohne  dass  erst  grössere  Gewebepartien  zum 
Absterben  gekommen  wären.  Dieses  junge,  weiche  Ueberwallungsgewebe,  sowie  die  an  die 
erkrankten Partien der Rinde anzugrenzenden Zellen erzeugten alsbald diese Korklager, welche 
das tote Gewebe vollständig einhüllten und von dem gesunden isolierten».

3 Kyljestymän selityksen  (S  o  r  a  u  e  r   l.c.  p.  572)   johdosta  huomautettakoon,  että  se  on 
ristiriidassa samalla sivulla olevan kuvan kanssa. Mainittu kohta kuuluu (l.c.): »je älter und dicker 
die neuen Holz- und Rindenlagen werden, desto mehr wird die tote Rinde nach aussen gedrängt 
und endlich ganz abgeschlossen». — Kuoriosien ei tarvitse työntyä ulos, vaan ne voinevat — ja 
kaavamaisehkosta kuvasta päättäen jäävätkin — yhdessä muuttuneiden puutylppysolujen kanssa 
edelleen  ruskeaksi  kohdaksi,  joka  muodostuu myöhemmin toisen  muotoiseksikin.  Tällä  tavoin 
käyden on tapahtuma samanluontoinen kuin visajuovien syntyessä. Mahdollista on, että S o r a u e 
r in sanonta ei perustu näiden juovakohtien eri asteiden vertailuun, jolloin niiden kehitys selvenisi 
yksityiskohdittain.
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kaukaisista puukasveista kuin ne ovatkin, lukuunottamatta niissä (vaahteran) putkiloja 
ympäröivistä, tärkkelyspitoisista tylppysolukoista sanottua, visakoivujen sisärakenteessa 
tavattaviin muutoksiin. Huomattuja kumiutumispesiä voidaan verrata niihin halkeamiin, 
joita tavataan luonteenomaisina muutoksina visajuovien tylppysolukoissa. Kun vielä visa-
koivujen  runkojen  pinta  muodostuu,  varsinkin  nuoremmissa  ja  nopeaan  kasvavissa 
rungoissa epätasaiseksi, jolloin siinä on runsaasti kuhmuja ja kohoamia, on molemmissa 
taudeissa eittämättömästi yhtäläisyyksiä.

 Jonkinverran ristiriitaisuutta on eri tutkijain tiedonannoissa,  kun tulkita on kyseessä 
pakkasen  vaikutuksesta  syntyneiden  muutoksien  vertaaminen  »loisettomaan» 
kumivuotoon. Esimerkiksi  Köster (1916, p. 119, kuva 71; 1925, p. 151, kuv. 154) esittää 
Sorauerin  (l.c.  p.  571,  kuva  125)  esityksestä  lainaamansa  pakkaskuhmun  (Frostbeule) 
sisärakennetta  selvittävän kuvan esimerkkinä kirsikkapuun kumivuotoilmiöistä,  vaikka 
Sorauer  viittaamissamme  kohdissa  nimenomaan  mainitsee  kumivuodon  esiintyvän 
kuhmuissa  vasta  myöhemmällä  asteella  ja  viitatussa  kuvassakin  esitetään  kumiaukot 
erillään halkeamakohdista. K ü s t e r (1916, p. 120—; 1925, p. 152) on ilmeisesti, kuten 
hänen  pohdinnoistaan  ilmenee,  tosin  epäröiden  sillä  kannalla,  että  kumivuodon 
yleissyynä  on  haavojen  syntyminen  kasviruumiiseen.  K  ü  s  t  e  r  inkin  kanta  on 
hyväksyttävissä, mutta se ilmeisesti on yksi tapaus niistä monista eri syistä juontuvista 
sairauksista, jolloin kumivuotoilmiöitä esiintyy eri kasveissa (vert. mm. jo H e a l d 1926, p. 
52).

 Sorauer  (1910,  p.  285)  kyllä  on  huomauttanut,  miten  esimerkiksi  pitkällisien 
keväthallojen jälkeen huomataan kirsikkapuissa runsaasti kumivuotoa, mikä siis viittaisi 
siihen  että  siinä  tapauksessa  ensi  sijassa  pakkanen  olisi  myös  voinut  aiheuttaa 
kumivuotoilmiöitä. Mutta kokeittensa nojalla Sorauer kuitenkin myöhemmin hylkää sen 
mielipiteen, että pakkanen olisi loisettoman kuminvuodon yksinomattaisena syynä, kuten 
aivan ilmeistä onkin.

 Huomautettakoon  vielä  Sorauer  in  (1907)  tutkimasta  «ruususyövästä»,  joka, 
samoinkuin  Jaegerinkin  (1908)  omenapuista  kuvaama  tauti,  on  esiintynyt  erinäisissä 
kulttuurihybrideissä.  Siinä  on  tavattu,  kuten  visautuneessa  puussakin,  ydinsäteiden 
leventymiä,  halkeamia  (»Risswunden»),  joita  S  o  r  a  u  e  r  jo  on  verrannut 
pakkaskokeissaan esiintyneisiin halkeamiin ja joita muodostamia on esiintynyt ennenkuin 
»syövälle» ominaiset pöhöttyneet kyljestymäkohdat ovat alkaneet varttua. Kausaliteettia 
pohtiessaan Sorauer on viitannut yksilöllisiin ja eri laatujen
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alttiuteen niiden kasvaessa määrätynlaisilla kasvupaikoilla ja ilmastollisiin seikkoihin, 
lähinnä pakkaseen.

 Kun sitten vielä verrataan  Sorauerin (1906, 1909 I, p. 575—, 1910, p. 286—) kirsikka-, 
päärynä-  ja  omenapuilla  sekä  pyökillä  suorittamissa  pakkaskokeissa  kuoreen  ja 
ydinsäteissä  muodostuneita  halkeamia  ja  aukkoja  visakoivujen  sisärakenteessa 
tavattuihin, niin näiden molempien muodostumien välillä ei ole ainakaan muoto-opillista 
eroa.  Niissäkin  mm.  tylppysolujen  soluväliaine  paisui,  mutta  vielä  voimakkaammin 
toisikäiset kettojen paksunnokset, jopa niin, että toisten solujen ontelo muuttui pieneksi 
raoksi; toisikäiset kettojen paksunnokset painuvat keltaisenvärisiksi.

 Edelleen on huomattava  Sorauerin tuloksista, että pakkashalkeamia erikoisesti syntyy 
kuoren  sklereidien  lähistöön,  mikä  mielestäni  täydentää  vertailukohtien  osoittamaa 
yhtäläisyyttä.

 Vieläpä kyljestymistapahtumistakin voitanee huomauttaa yhtäläisyyksistä molemmissa 
taudeissa  tavattavissa  muutoksissa.  Visautuessahan  monesti  kyljestyminen  ei  ala 
halkeamien  sivulta,  vaan  joko  niiden  pohjasta  tai  myös  ehkä  kuorenkin  taholta. 
Samanlaista on S o r a u e r (1909 1, p. 581 kuva 130)1 huomannut kokeellisesti tutkiessaan 
pakkasen  vaikutusta  kirsikkapuuhun  ja  tarkatessaan  syntyneiden  suurimpien 
halkeamahaavojen,  m.m.  tangentinsuuntaisen  haavan  umpeenkasvua.  Syntynyt  puu 
työntää haavaontelon raon pienemmäksi  ja  kuolleista  soluista  syntyy ruskea juova sen 
kohdalle.  Kuoressa  syntyneet  jälsisolukot  yhtyvät  vahingoittumattomien  kohtien 
jälsikehään. Sekä tangentinsuuntaisen että säteittäisen puuosassa olleen halkeamahaavan 
täten aiheuttaman pahkan kohdan voi Sorauerin lausuman mukaan ulkoapäin huomata 
pinnassa vielä useita vuosia myöhemminkin.

 Yhteenvedon tavoin  Sorauer on esittänyt kuvauksen niistä muutoksista, joita pakkanen 
voi viljellyissä tai luonnonvaraisissa puukasveista aiheuttaa (S o r a u e r 1910, p. 285), 
seuraavasti:

»Die Frostwirkungen äussern sich entweder in Bräunungen der älteren  Gewebe oder 
ausserdem  noch  in  Zerklüftungserscheinungen.  Letztere  zeigen  insofern  eine  gewisse 
Übereinstimmung  bei  den  verschiedenen  Bäumen,  als  sie  erkennen  Lassen,  dass 
bestimmte Stellen der Achse stets bevorzugt werden.

1  Sorauer (l.c.) lausuu siitä - - »Die Heilung solcher Wunden erfolgt in der Regel nicht durch 
seitliche  Überwallung.  Man  sieht  bei  ähnlichen  Stellen  vielmehr  zunächst  eine  Streckung  des 
älteren  Rindenparenchyms  in  radialer  Richtung;  später  entstehen  in  der  Rinde  zwischen  den 
Rindenstrahlen anfangs isolierte Meristemherde, welche neue Holzelemente hervorgehen lassen».
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 Ausser Abhebungen im Rindenkörper findet man radiale Zerklüftungen in einzelnen 
Markstrahlen». —

 S  o  r  a  u  e  r  in  (l.c.)  suorittamista  pakkaskokeiden  tuloksista  esitettäköön  vielä 
yhteenvedon luontoinen kohta (l.c. p. 288):

—  »Durch unsere Versuche mit künstlichen Frösten ist es gelungen, Zerklüftungen im 
Mark, radiale Lücken in den Markstrahlen und Markbrücken, tangentiale Abhebungen 
des Rindenkörpers vom Holzzylinder und radiale Risse in der Rinde, namentlich in der 
Gegend der Ansatzstellen der Knospen zu erzeugen». —

 Sitäpaitsi S o r a u  e  r (1909 1, p. 378 ja 578) on kokeellisesti osoittanut,  että keskilevyn 
paisuminen  on  ensimmäisiä  pakkastuhon  merkkejä,  niinikään  solujen  sisällön 
ruskettuminen  ja  lopulta  myös  kettojen  toisikäisten  paksunnosten  paisuminen.  Myös 
esiintyy solukkojen siirtymisiä (Gewebezerrungen), ydinsäteissä ja muualla, ydinsäteiden 
leventymiä ja muutoksia ytimessä.

Helposti  käsitettävää  on,  että  eroavaisuuttakin  on  huomattavissa,  kun  verrataan 
koivujen visautumisilmiöitä pakkasen vaikuttamiin tahoihin eri puukasvien runko-osissa. 
Ennen  muuta  on  tähdennettävissä  mm.,  että  visakoivujen  kuoressa  esiintyvien 
korkkisolukkojen esiintyminen ei ole huomatakseni milloinkaan niin runsasta kuin mitä 
esitettyjen kuvauksien nojalla voidaan sanoa näiden solukkojen esiintymisestä pakkasen 
tuhoksi tulkituissa ja todetuissa tapauksissa.

 Vaikkakin edelläselostetuissa pakkaskokeissa syntyi puumaisien kasvien solukkoihin 
varsin moninaisia  muutoksia,  on kuitenkin eri  muutoksien samankaltaisuus visataudin 
aiheuttamiin muutoksiin verrattaessa pidettävä selvänä.

 Näiden seikkojen  — alhaisten  lämpötilojen  puukasveissa  aikaansaamiksi  tulkittujen 
muutoksien,  osaksi  kokeellisten  tutkimusten  tulosten  ja  toisaalta  visakoivuissa 
huomattujen anatoomisien seikkojen vertailu johtaa mielestäni siihen, että m o n e t  v i s a 
k o i v u j e n   s i s ä r a k e nteessa ilmenevät sairaalloiset muutokset ovat merkkejä siitä, 
että niitä ovat lämpötilaseikat, ennen muuta alhaiset lämpötilat osaltaan aiheuttaneet, eli 
toisin  sanoen:  visatautia  sairastavat  koivut  ovat  herkempiä  alhaisten  lämpötilojen 
vaikutuksille kuin normaalit koivut.

Ovatko  sitten  muutokset  visakoivuissa  sellaisia,  että  niiden  nojalla  on  visatautia 
pidettävä yksinomaan pakkastuhona?

Tähän kysymykseen on vastattava kieltävästi, sillä on korostettava, 
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että visataudin aikaisemmilla ja myöhemmillä asteilla, so. sen sisäiseen tautikuvaan 
on, edellä esittämämme mukaan, liitettävä muita muutoksia, joita ei voida tulkita 
yksinomaan pakkastuhoksi.l

 Visautumisilmiöitä  verrattakoon vielä  muutamiin  muihin,  enemmän tai  vähemmän 
täydellisesti kuvattuihin kasvitauteihin, joiden syiksi on pyritty tulkitsemaan ilmastollisia 
seikkoja.

 Näistä huomautettakoon S o r a u e r in (1909 I, p. 575) mainitsemista, hänen mukaansa 
harvinaisista  ja  pakkasen  aiheuttamista  »Landwehrkreuz»-muodostumista  Acer-  ja 
Fraxinus-lajien sekä Cytisus'en ja eräiden paplionaceoiden puussa.1

 G  r  a  e  b  n  e  r  (1920,  p.  237)  on  maininnut  »Landwehrkreuz»-muodostumasta 
pakkastuhojen yhteydessä pääasiassa samaan tapaan ja sangen yleismalkaisesti,  mitään 
lisää selvittävästi.2

Mainituissa  kohdissa  esitettyjen  tietojen  nojalla  ei  voida  »Land
wehrkreuz»-muodostumasta lausua mitään varmaa, ei ainakaan voida ryhtyä lähemmin 
pohtimaan  tämän  monissa  puukasveissa  esiintyvän  sairaalloisuuden  ja  koivujen 
visataudin keskinäistä suhdetta. Mahdollista on, jos olisi käytettävänä tarkempi selvitys 
»Landwehrkreuz»-muodostumista, voisi joitakin samantapaisia muutoksia ilmetä.3

1 Nyt  käsiteltävälle  kysymykselle  etäisenä  on  pidettävä  erilaisien  pakkasen  vaikutuksen 
teoreettisten  pohdintojen  selvittelyä,  mm.  M e  z  in  (1906)  teoriaa  termisesti  erilaisista  solujen 
osista, F i s c h e r in (1891, p. 155) esittämiä mielipiteitä puun tärkkelys- tai rasvapitoisuudesta ja 
sen  merkityksestä  eri  puulajien  talvehtimiselle,  S  o  r-a  u  e  r  in  (1909  1,  p.  617—)  teoriaa 
»mekaanisesta pakkasvaikutuksesta» ym. ja niiden aiheuttamia myöhempiä pohdintoja.

Näiden mielipiteiden, joita on esitetty joko fysiologiseen kokeilujen tai anatomisien vertailujen 
pohjalla, tarkistaminen on ensi sijassa kokeellisen tutkimuksen tehtäviä.

2 Merkittäköön  vielä,  että  yllä  mainitut  samoinkuin  aikaisemminkin  mainitut  kasvipatologit 
eivät  ole  mm.  G  a  y  e  r  in  mainitsemaan  »Lilienholz»puuhun,  so.  selvään  visakoivupuuhun 
huomiota  kiinnittäneet,  ainakaan  ei  sitä  mainita  heidän  toimittamissaan  julkaisuissa  ja 
käsikirjoissa.

3 S o r a u e r (l.c.) kuvaa ne mm. seuraavasti: — — »Wenn einzelne Stammteile erfroren sind, 
sieht man bisweilen von denjenigen Teilen, welche im ganzen Querdurchmesser gebräunt sind, 
braune Streifen im Holzkörper  bis  zu verschiedener  Tiefe  sich  stammabwärts  ziehen,  und die 
Streifen haben manchmal eine symmetrische Anordnung, so dass ein Querschnitt durch den halb 
gesunden Stammteil eine regelmässige gebräunte Figur aufweist». — »Die Buntfärbung ist durch 
den verschiedenen Grad der Bräunung in den Zonen des Kernholzes und des Splintes bedingt». —

Vielä  olisi  tämä  ruskettuminen  S  o  r  a  u  e  r  in  esittämän  kuvauksen  mukaan  harvemmin 
säännöllistä, laikuttaista, useimmiten sentään säännöttömästi silmua ym-
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Mitä tulee V o g e s in (1913) tutkimuksiin ja tulkintoihin, joiden mukaan r a k e e t 
synnyttäisivät  omena-  ja  pähkinäpuiden oksiin  sellaisiakin tuhoja kuin ydinsäteiden ja 
ytimen ruskettumista ja kuoriosiin sisäisiä halkeamia (l.c. p. 537—538), syöpämäisiä kohtia 
(l.c. kuvat 1—2), kuoren sklereidien runsauden enentymistä (l.c. p. 542—) ja ydinsäteiden 
leviämistä (l.c. p. 552—), niin niitä on pidettävä mielestäni sangen heikosti perusteltuina. 
Ainakin on erinomaisen vaikeata tulkita kaikkia näitä muutoksia yksinomaan raesateiden 
— ankarienkin — vaikutuksesta syntyneiksi.

Muutkin tutkielman johtopäätelmät  ja siinä esitetyt seikat antavat syytä huomauttaa, 
että  epäilemättä  mielenkiintoista  tutkimusaineistoaan  V  o  g  e  s  ei  ole  tarpeellisen 
kriitillisesti  ja eritellen käsitellyt.  Kun tutkielmassa  (l.c.  p.  536—) esimerkiksi  esitetään 
vuosilustojen välissä sijaitsevat halkeamat rakeiden tuhoiksi ja (l.c. p. 554—)  1 esitetään, 
että  rakeen  kylmentävä  vaikutus  voisi  tuntua  niin  syvällä  oleviin  solukkoihin  kuin 
ydinsäteihin, niin tätä mielipidettä ei voida pitää perusteltuna.  V o g e s in kuvaamia, 
ainakin osittain samanlaisia muutoksia kuin mitä visakoivuissa tavataan, on mielestäni 
pidettävä  suurelta  osalta  muista  syistä  kuin  rakeiden  suoranaista  vaikutuksesta 
syntyneinä.

 Huomautettakoon edelleen P e r c y  G r o o m in (1915) kuvaamista  »brown oak»-, 
»red  oak»-  ja  edellisen  »tortoiseshell»-muunnoksen  puulaaduista.  Ne  ansaitsevat  vielä 
kaikinpuolin syventäviä tutkimuksia. G r o o m in julkaisu ei niitä paljoakaan selvitä, joten 
on luovuttava yrityksestä vertailla kuvattuja puulaatuja visautuneeseen koivupuuhun.

 Kasvipatologisessa  kirjallisuudessa  on  usein  siteerattu   Noackin  (1893)  tutkielmaa 
saarnin  »syöpä»taudista,  jonka  vaivaamassa  puussa  ovat  ydinsäteet,  kuten 
visakoivujenkin  puussa,  levinneet,  so.  normaalisten  kahden  solurivin  levyisten 
ydinsäteiden asemesta siinä tavataan 3--4 solurivin levyisiä ydinsäteitä. Tämä tauti alkaa 
siten,  että  tärkkelyshiukkaset  ruskettuvat  ja  muuttuvat  vähitellen  ruskeaksi, 
muodottomaksi  joukkioksi.  Sairaissa  kohdissa  olevien  ydinsädesolujen  ja 
puutylppysolujen

päröivässä  kuoriosassa  tai  siihen  johtavassa  ydinlahdelmassa  esiintyvää,  ja  sen  laatu  ja 
esiintyminen  riippuisi  paitsi  pakkasen  ajasta  ja  voimakkuudesta,  myös  puulajista  ja  sen  iästä. 
Aikaisemmin  mainitsee  S  o  r  a  u  e  r  (1886,  p.  320)  näiden  yhteydessä  siitä,  miten  ruskeita, 
paleltuneita kohtia syntyy puuhun, kun silmut tai oksat ovat pakkasen vaikutuksesta kuolleet ja, 
selittää juovien säännöllisyyden siten että ne olisivat lehtiin ja silmuihin johtavia johtojänteitä.

1 V o g e s (l.c.): - - »durch den Anprall, verbunden mit der Kältewirkung des aufschlagenden 
Hagelstücks  eine  Störung  im  Holzgewebe  hervorgerufen  wird,  die  vor  allem  die 
Markstrahlenzellen traf». - -
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ketot  ensin  ruskettuvat  ja  lopulta  kokonaan  liukenevat.  Puuhun,  jonka  niveräisyys 
(»Maserwuchs»)  on enemmän tai  vähemmän selvä,  syntyy säteittäisiä halkeamia,  jotka 
ovat  täynnänsä  ruskeaa,  solunjäännöksien  muodostamaa,  »humoosista»  ainetta. 
Sairastuneissa kohdissa ovat vuosilustot levinneet ja sekä kuoren solukkojen ja myös sen 
ulkopinnan  väri  muuttunut.  Taudin  ulkoiseen  kuvaan  kuuluu,  että  puun  pintaan 
muodostuu kuhmu (»Beule»), jossa ensin on yksi ja myöhemmin useampia siihen liittyviä 
halkeamia. Bakteereja, joita  Noack on pitänyt taudin aiheuttajina, on esiintynyt soluvälejä 
täyttävässä limassa.

 V u i l  l  e m i nin  1 mukaan kyseessä oleva bakteerilaji ei voi tunkeutua terveisiin 
solukkoihin, vaan tarvitsee välittäjän (joko eläin- tai kasviloisen), jotta pääsisi solukoihin 
tunkeutumaan  ja  niissä  asustamaan.  Kysymys  siitä,  onko  tämä  saarnin  syöpätauti 
bakteriosi, kaipaisi näin ollen, kuten L i n d a u  (l.c. p. 66) jo huomautti, lisää tutkimuksia, 
joita sitten ovat — S t a p p in (1928, p. 219) selostuksen mukaan — E. F. Smith ja N. B r o w 
n suorittaneet bakteerin lajimääräystä varten. Täysin selvitettynä ei voida pitää, että nämä 
bakteerit  olisivat  tämän  taudin  aiheuttajia  —  niiden  esiintymispaikkakinhan  jo  viittaa 
siihen  —,  vaan  että  tämä  tauti  alkujaan  on  muista  syistä  saanut  alkunsa  ja  sen 
heikontamissa solukoissa bakteerit ovat voineet saada tyyssijansa. Voidaan kyllä otaksua 
taudin kulku tapahtuneeksi siten, että saarneen tavalla tai toisella asustamaan päässeet 
bakteerit ovat voineet ärsyttää solukkoja niin, että nämä ovat pakkaselle tai temperatuurin 
vaihteluille herkkiä. Joka tapauksessa huomautettakoon, että S t a p p (l.c.) on varovaisesti 
suhtautunut  Smithin  ja  Brownin  tuloksiin  ja  viittaa  nimenomaan  siihen,  että  hänen 
suorittamansa kulttuurikokeet ovat antaneet täysin negatiivisen tuloksen. Kun Noackin 
kuvaukset  saarnin  syövässä  esiintyvistä  solukkojen  muutoksista  ovat  samoja,  joita 
tavataan erinäisissä loisettomissakin kasvitaudeissa (pakkasen aiheuttamiksi selitetyissä) 
ja  kun  sellaisia  muutoksia  vielä  ilmenee  kumivuotoilmiöissä  ja  visautuneessa 
koivupuussa, on vielä S t a p p in tuloksiinkin katsoen tarkistava tutkimus tästä taudista 
tarpeen.

Edelleen  voitaneen  tässä  yhteydessä  huomauttaa  paitsi  ulkoisista  myös  muutamista 
sisäisiä seikkoja koskevista yhteneväisyydestä visautumisen ja omenissa esiintyvän, paljon 
tutkitun »Stippen»- (»bitter pits»-, »cork»-)taudin eli omenien ruskotäplä- l. kuoppataudin 
välillä. Tähän astihan vielä on luettu viimeksi mainitussa, omenien mallossa tavatut

1 L i n d a u n (1908 II, p. 65) selostuksen mukaan.
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muutokset  ulkoisien  tekijöiden  aiheuttamiksi  ja  teoriaa  (A  t  a  n  a  s  o  f  f  1934) 
»kuoppataudin» mahdollisesta virustaudin luontoisuudesta ei  ole tiettävästi varmennettu 
(vert.  Kenneth F. Smith 1937, p. 555).

Omenien kuoppataudin  1, josta on useita laajoja tutkimuksia (vert.  Frank 1880, 1896; 
W o r t m a n n 1892; S o r a u e r 1909 1, p. 166—169; Mc Alpine 1894; 1911—1916, 1921, 
Brooks & Fisher 1918) ja visautumisen välillä ei voi mitään yksityiskohtaista samastumista 
odottaa,  sillä  nämä  taudithan  esiintyvät  aivan  erilaisissa  elimissä  eikä  omenien 
kuoppatautia tutkittaessa ole monestikaan, mielestäni ei  ainakaan riittävästi kiinnitetty 
huomiota  tätä  tautia  sairastavien  puiden  kasvullisiin  osiin  ja  niissä  mahdollisesti 
esiintyviin muutoksiin. Kuoppatautia potevan omenan pinta on epätasainen, kuhmuinen 
ja tämä juontuu omenan mallossa tapahtuneista muutoksista. Aito kuoppataudissa (vert, 
jo  mm.  Sorauer  1909  1,  p.  168),  silloin  kun  se  pahiten  esiintyy  mureamaltoisissa  ja 
aikaisissa omenalaaduissa,  on omenien ruskettuneissa kohdissa halkeamia.  Halkeamien 
reunamilla sijaitsevien maltosolujen ketto-osien ja jyväsikkään sisällyksen ruskettuminen 
jatkuu  taudin  edistyessä.  Kuitenkin  ne  muutokset,  joita  kuoppatautia  sairastavien 
omenien  solukoissa  (solujen  ketot  korkkiutuvat,  tärkkelyksessä  ym.  tapahtuu  vielä 
lähemmin  selvittämättömiä  muutoksia)  ovat  siinä  määrin  erilaisia  kuin  visautuessa 
tavattavat,  että  näiden  tautien  erilaisuus  on  näiden  symptomien  nojalla  suorastaan 
ilmeinen. Kuoppataudin paljon pohdittu etiologia (vert. mm. Wortmann l.c.; Sorauer l.c.; 
White 1911; Mc Alpine l.c.; Brooks & Fisher l.c.; Herbert 1922; Heald 1926; Rose, Brooks, 
Fisher  &  Bratley  1933;  Smith  l.c.)  on  edelleen  jäänyt  epäselväksi.  Kuitenkin  on 
pohdinnoissa etsitty sen syitä ulkoisien tekijöiden vaikutuksesta varsin erilaisia teorioita 
esittäen ja,  kuten sanottu,  tällöin ei  ole  kasvullisien osien muutoksia,  jollaisiin  olisi  eri 
ulkoisien tekijöiden aikaansaamaksi tätä tautia tulkittaessa syytä ollut kiinnittää huomiota.

 Voitaisiin ehkä otaksua, että visautumiseen vaikuttaisi joko aiheuttavasti tai edistävästi 
kuivuus,  ainakin  ajoittainen.  Tosin  muutamat  visakoivujen  kasvupaikat  ovat  verraten 
kuivia,  so.  kesäiseen  aikaan  voi  veden  puute  olla  sellaisessa  maaperässä  kasvavien 
koivujenkin  kannalta  varsin  tuntuva  ja  se  voi  aiheuttaa  häiriöitä  puiden 
ravintovirtauksessa

1  Tätä tautia on jo pitkän aikaa huomattu Suomessakin (vert. Reuter 1911, p. 16).
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ja ehkä solukkojen muutoksiakin. Mutta suoranaiseksi vedensaannin puutteeksi sellainen 
kuivuus  ei  muodostu,  sillä  nuutumisilmiöitä,  lehtien  värin  muuttumista,  niiden 
ennenaikaista  varisemista  jne.  jotta  ilmiöt  todistaisivat  suoranaisesta  vedenpuutteesta, 
visakoivuissa en ole voinut kuivimpina ja kuumimpinakaan kasvukauden aikoina todeta, 
vaan ne ovat tässä kohden normaalien koivujen kaltaisia.

Sen  nojalla,  mitä  visakoivujen  sisärakenteen  laadusta  on  selvinnyt,  niissä  esiintyviä 
muutoksia ei voitane suorastaan veden puutteesta johtuviksi tulkita. Selvää on, että jällen 
toiminta on visautuessa normaalista poikkeavaa ja ennen muuta visautuvissa kohdissa 
esiintyy normaalista  runsaammin sklereidejä.  Viimeksi  mainittua seikkaa verrattakoon 
siihen,  miten  kivisolujen  muodostumista  päärynien  ns.  lithiasis-taudissa  pyritään 
selittämään johtuvan eri tavoin juontuvasta vedenpuutteesta (vert. mm. P f e i l 1934, p. 
111—).1 Mahdollista  voi  olla,  että  puun  vesitalouden  järjestelyssä  esiintyvät 
poikkeavaisuudet voisivat kyllä olla sklereidimuodostukseen vaikuttavia.

Mitä tulee vielä halkeamakohtiin, niin ei puutu mielipiteitä ja havaintoja (vert. P f e i l 
l.c. ja siinä sit. kirjallisuutta), joiden mukaan kuivuus aiheuttaa puukasvien solukkoihin 
halkeamia.  Visajuovakohtien  säteittäissuuntaiset  halkeamakohdat  tulevat  tällöin 
kyseeseen,  verrattaessa  visautumisilmiöitä  mainittuihin,  kuivuuden  aiheuttamiksi  seli
tettyihin  muodostumiin.2 Veden puute  voinee helposti  päästä  vallalle  visajuovakohtien 
haavapuussa  ja  selvää  on,  että  sellaisissa  koivuyksilöissä,  joissa  jo  nuorena  esiintyy 
»visapesiä»,  so.  tavallisesti  rungon  ympärinsä  ulottuvia  pahkoja  ja  vielä  esim.  taajaan 
visautuneesta  rungossa  veden  kulkeutuminen  on  huomattavasti  vaikeutunutta.  Tähän 
tulevat lisäksi  muutokset,  paitsi  ytimessä myös ydinsäteissä,  joilla  muutoksilla  voi  olla 
osuutta visautuvan yksilön tai sen osan veden saannin mahdollisiin poikkeavaisuuksiin.

Mutta samalla on varteenotettava, että visautuessa tapahtuvat muutokset ovat omiansa 
järkyttämään  veden  virtauksen  ohella  siinä  siirtyvien  muiden  kasvin  ravintoaineiden 
saantia.  Kun  otetaan  huomioon  miten  eri  määrin  ja  eri  tavalla  visautuminen  koivun 
rungossa  voi  esiintyä,  on  selvää,  että  tämän  kysymyksen  biofysikaalinen  selvitys  on 
mutkikas. Kasvipatologis-anatoomisista tähän-

1  Aiemmin (vert. mm. S o r a u e r 1909 1 , p. 169—; K ü  s t e r 1925, p. 144) on  lithiasisilmiöitä 
selitetty mm. rakeiden aiheuttamiksi tuhoiksi.

 2Aiemmin (vert. mm.  Sorauer 1874) on kyllä pakkashalkeamiksikin tulkittujen schizogeenisten 
halkeamakohtien mainittu olevan »vallan kuin kuivumalla syntyneitä»,
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astisista  selvityksistä  nähdäkseni  ei  ole  mitään  apua,  jos  mielitään  sisäisen  tautikuvan 
nojalla  ryhtyä  päättelemään,  missä  määrässä  veden  saannin  puutteesta  johtuisi 
senluontoisia muutoksia kuin visautumisilmiöissä on tavattavissa.1

Ei liioin puutu mielipiteitä (vert. R. H a r t i g 1909, p. 9—), joiden mukaan puun rungon 
voimakas  kaarnoittuminen  ja  korkkikerrosten  voimakas  siihen  muodostuminen  olisi 
luettava voimakkaan valaistuksen ja auringon paahteen vaikuttamaksi. Visakoivuihin tätä 
— muuten normalisesti kasvavista puista havaittuun perustuvaa — mielipidettä ei voida 
sovelluttaa.  Visakoivujen  korkkikerroksien  normaalista  runsaampi  muodostuminen  on 
selvästi asetettava yhteen puuosassa ja kuoressa esiintyvien kasvutapahtumien kanssa, ja 
visakoivuihin  kilpikaarnaa  muodostuu  sellaisissakin  kasvupaikoissa,  joista  voi  selvästi 
huomata, että tavallista runsaampi auringonpaahde ei voi olla sen aiheuttajana.2

Oksien kuoleminen,  josta  edellä pystytyyppisien visakoivujen ulkonäköä kuvattaessa 
huomautettiin,  kaikesta  päättäen  ei  aina  ole  niissä  yksistään  normaalin  luontoista, 
ulkoisien tekijöiden aikaansaamaa.

1Aivan  mainitsematta  ei  voitane  jättää,  että  aikaisemmin  on  tahdottu  selittää  muutamia 
puukasveissa  tavatuita  patologisia  muutoksia,  jotka  muistuttavat  visakoivupuussa  tavattavia, 
sähköpurkauksien aiheuttamiksi.  Niinpä R. H a r t i  g  (1900 p. 244—, kuvat 243—247) esittää 
»salamapyökille» (»Blitzbuche») ominaisiksi puuosan nuoremmissa osissa tavattavia halkeamia, 
jotka  täyttyvät  eloonjääneiden,  etupäässä  ydinsädesolukkojen  muodostamalla  tylppysolukolla. 
Epätietoista on, millä perusteilla H a r t i g näitä muutoksia pitää salaman tai sähköpurkauksien 
merkkeinä,  Tarkempi selvitys  tästä  puuttuu kokonaan hänen selityksessään,  ja  todennäköisesti 
voitanee sovittaa näihinkin »salamapyökin» ominaisuuksiin H a r t i g in omat sanat (1.c. p. 250): - 
-  » Bei der ausserordentlichen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen sind weitere Beobachtungen 
dringend erwünscht, zumal es zur Zeit noch nicht möglich ist, eine befriedigende Erklärung für 
alle Blitzbeschädigungen zu gebem.

Ne muutokset kasveissa, joita on joko perusteellisemmin tarkaten tulkittu tai kokeellisesti saatu 
sähkövirtausten vaikutuksesta niihin muodostumaan, ja vaikkakin ne, kuten jo S o r a u e r  (1909 
1,  p.  479—)  huomauttaa,  muistuttavat  pakkastuhoja,  eroavat  ne  kuitenkin  oleellisesti  varsin 
huomattavasti visakoivuissa tapahtuvista muutoksista.

Edelleen  on  selvää,  että  »maasäteily»  ei  ainakaan  pajunoksalla  selvittäen  osoita  mitään 
selvittävää visakoivujen kasvupaikoilla.

2  Viitattakoon myös F a h r e n h o l t z in (1913)  tutkimuksiin valo- ja varjo-oksien  anatomiasta. 
Niissä  on  kaiketi  esim.  valo-oksien  rakenteesta  esitetty  seikkoja,  jotka  voidaan  selittää  myös 
ravintoanomaliojen aiheuttamiksi. Edellen on syytä vaatia, että tämänluontoisien selvityksien olisi 
pohjauduttava  laajemmalle  pohjalle,  jolloin  on  otettava  varteen  puukasvien  eri  rodut,  ainakin 
yksilöjen ja  niiden eri  osien osoittamat  vaihtelut  sekä ennen muuta ne  vaatisivat  rinnakkaisen 
kokeellisen pohjan.
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Monissa tapauksissa voi ainakin otaksua, että visakoivun rungossa tapahtuneet sisäiset 
muutokset ovat aikaansaaneet sen, että alemmat oksat ovat kuolleet: näillä yksilöillä ei ole 
ollut mitään juuri- tai valonsaantikilpailua, kasvutilaa on ollut riittävästi jne., mutta siitä 
huolimatta on niiden latvus normaaleihin samoissa kasvuoloissa varttuneihin koivuihin 
verrattuna  varsin  korkealla.  Sanottu  pitää  monesti  paikkansa  vinotyyppisiinkin 
visakoivuihin nähden.

 I X. Visautumisen etiologiasta.

Edellä esitetty, kuvaileva ja vertaileva selvitys visautumisesta ja sen tautikuvasta johtaa 
siihen,  että  tämä  tauti  on  osaltaan  yksilöllisesti  konstituutiosta  juontuvaa, 
kumivuotoilmiöiden luontoista. Sen syntyyn näyttäisi olevan lämpötilaseikoilla merkitystä 
— ainakin on osaltaan tulkittu niitä sairaalloisia muutoksia, joita visakoivuissa ilmenee, 
alhaisien lämpötilojen aiheuttamiksi.  Kaikesta päättäen on vaikeata ratkaisevasti  sanoa, 
onko ja missä määrässä jollakin abioottisella tekijällä osuutta visautamisen syntyyn.

Heikinheimon  (1933,  1936)  kokeilut  ovat  osoittaneet  visakoivujen  siemenistä 
varttuneiden yksilöjen visautuvan emopuiden kasvupaikoista kaukana olevissa ja varsin 
erilaisissa maaperissä kuin mitä emopuiden kasvupaikalla on ollut ja lisäksi vielä verraten 
korkeaprosenttisesti.  Näissä  kokeissa,  joita  tuskin  voi  ilman  luonnottoman  korkeita 
kustannuksia  suorittaa  »idealisena  tarkasti,  saatuja  visautumattomien  ja  visautuvien 
yksilöjen välisiä lukusuhteita ei voida ryhtyä tulkitsemaan minkään periytymissääntöjen 
valossa,  sillä  on  otettava  huomioon,  että  taimien  kuolleisuus  on  ylivoimaisista  syistä 
suurehko ja että visautuminen esiintyy monesti vasta varttuneehkoissa yksilöissä. Nämä 
kokeet riittävät  kuitenkin osoittamaan — mikä myös taloudelliselta kannalta on varsin 
merkittävää  —  että  visautumisominaisuus  tavalla  tai  toisella  siirtyy  siemenissä  niistä 
varttuviin yksilöihin.

Selvyyttä tässä suhteessa lisäisi, jos voidaan todeta visakoivujen pähkylöissä esiintyvän 
jonkin mikroeliön, joka voisi olla visautumisen aiheuttaja tai jonkin erikoisuuden, jonka 
voisi  tulkita  pähkylöille  luonteenomaiseksi.  Näitä  seikkoja  olen  turhaan  koettanut 
selvittää: pähkylöiden ulkoisissa tai sisäisissä muotoseikoissa en ole voinut todeta mitään 
sellaista osoittavaa. Mahdollista on, että karyologinen selvitys, johon minulla
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ei ole ollut tilaisuutta, visakoivujen kroomosomisuhteista, voisi tuoda selvittävää, ainakin 
hybridisoitumisen kannalta varmentavaa.

On tietenkin mahdollisuus, että koivujen visautuminen olisi luonteeltaan viroottista ja 
että jokin viruksia kuljettava eläin olisi myötävaikuttamassa visautumistapahtumiin.

Visatauti  nimittäin  useasti  esiintyy  laajalti  koivuyksilössä,  kantovesoista  varttuneet 
koivut  monesti  kaikki  visautuvat  enemmän  tai  vähemmän  laajalti.  Mutta  on  myös 
tapauksia, jolloin vain vähäinen osa, vain pieni kohta puusta visautuu. Viimeksi mainittu 
seikka  ei  kuitenkaan  ratkaisevasti  vaikuta  asiaan.   Heikinheimon,  kokeiden  tulokset 
silloin, jos visautuminen olisi viroottista, olisi tulkittavissa niin, että virus — tai virukset — 
kantautuisivat siemenissä. Visakoivujen mahdollisen viroottisen luonteen selvittämiseksi 
olen voinut vain muutamia kokeita suorittaa.

 V. 1931:n kesällä, eri aikoina, injisioin suoraan tuoreesta visakoivupuusta valmistettua 
uutetta  kuuteen  koivuun  Helsingin  pitäjän  Rekolassa.  Injisiointi  suoritettiin  verraten 
karkeakärkisellä injektioruiskulla eri syvyyksiin, puuhun asti ja uudistettiin seuraavana 
päivänä uusiin kohtiin.

Uute valmistettiin kulloinkin juuri ennen käyttöä.
Seuraavana  kesänä  1932  jatkettiin  injektiointia  sekä  lisäksi  käytettiin  jonkinlaista 

»raakaa  infektiota»,  osia  tuoreen  visakoivun  puusta  ja  kuoresta  koverrettiin  noihin 
samoihin ja  vielä neljään muuhun yksilöön.  Kohdat  peitettiin ymppäysvahalla.  1938 ei 
huomattu  yksityiskohtaisessa  tarkastuksessa  mitään  visautumisen  merkkejä  näissä 
kymmenessä koivuyksilössä. Oksastaminen ei ole liioin osoittautunut tuovan positiivisia 
tuloksia visautumisen selittämisessä viroottiseksi. Näitä  Tannerin (l.c.) kaipaamia kokeita 
on  nimittäin  suorittanut   opettaja-asianharrastaja  Matti  Lähteenmäki  Hämeenkyrön 
Kostulassa.  Hänen  terveisiin  koivurunkoihin,  taimiin  ja  varttuneempiin  varttamiensa 
visakoivuoksien perusrungoissa en ole voinut todeta visautumisen oireita tai  merkkejä. 
Vaikka  useat  kokeilutaimista  kuolivat,  ennen  muuta  routimisen  vaikutuksesta,  on 
päätettävissä,  että viruksille ominaista nopeata siirtymistä kasviruumiin eri osiin ei  ole 
ollut todettavissa näissäkään  kokeissa.

 
1Nähdäkseni  ei  ole  esitetty  tietoja  Tannerin  (1936)  »raakaymppäys»  kokeiden,  jolloin 

visautumattoman koivun siementaimia on kasvatettu visakoivujen juurelta otetussa mullassa ja 
juurenpalasien seassa, tuloksista.

 Metsätieteellisen  koelaitoksen  taholla,  jossa  tietenkin  on  mahdollista  suorittaa  kokeiluja 
laajamittaisesti,  on  erinäisten  tietojen  mukaan  suoritettu  kokeita  mm.  siirtämällä  visakoivujen 
mahlaa normaaleihin koivuihin.
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 Mahdolliseksi vielä jää, kun mekaaninen tartunta syystä tai toisesta ei ole luonnistunut, 
että jokin eläin olisi viruksen kantajana ja että virus — tai virukset, jotka aiheuttaisivat 
visautumista,  tarvitsivat  tuon  eläimen  ruumiissa  oloa,  inkubaatioaikansa,  ollakseen 
tehoisia. (Vrt.  Kenneth, Smith 1937; Doerr 1938; Rocha-Lima, Reis & Silberschmidt 1939 
ym.).

 Lähinnä  tulee  mielestäni  kyseeseen koivuissamme elävä  pemphigini-kirva  Glyphina  
betulae (Kalt.) Koch (= Vacuna betulae Kalt.), jota usein tapaa kasvukauden aikana taajoina 
yhdyskuntina koivujen oksissa, muurahaisten suosimana. Tämän nivelkärsäisen koloniat 
ovat nuorissa, korkkikerroksien peittämissä oksissa, tavallisimmin vesoissa.

 Sinänsä tämä Glyphina-laji aiheuta niitä muutoksia, jotka luonnehtivat visataudin ensi 
asteita. Sen maksillat ovat — kuten T u l l g r e n (1909) on huomauttanut — verraten 
pitkät.  Imemiskohdista  päätellen  se  kyllä  tunkee  ne  verraten  syvälle  kuoreen  — 
sylkirauhaseritteiden muodostamia tiehyeitä voi tämänkin lajin imemiskohdissa seurata 
alkoholimaterialistakin  verraten  selvästi.  Mutta  eri  paikkakunnilta  otettujen  aineistojen 
nojalla  olen  päätynyt  siihen  tulokseen,  että  tämä loinen  ei  voi  yksistään  imemisellään 
vaikuttaa visautumiselle ominaisia kuori- ja jälsiosan muutoksia puhumattakaan ytimessä 
esiintyvistä.

 Tosin sellaiset imemiskohdat ovat pakkaselle alttiihkoja — niissä tapaa poltekohtia —, 
mutta  tällaisetkaan  kohdat  eivät  käsittääkseni  ole  havaintojeni  nojalla  visautumiseen 
johtavia.

 Kun  Gl.  betulaen  levinneisyysalue  meillä  ulottuu  laajalti  visakoivualueiden 
ulkopuolelle,  jää  jäljelle  mahdollisuus,  että  se  vain  viruksen  kantajana  voi  ehkä  olla 
visataudin aikaansaajana.

 Tämä  otaksuma  olisi  kylläkin  osoitettavissa  kokeellisesti  joko  mahdolliseksi  tai 
paikkansa  pitämättömäksi.  Minulla  ei  ole  ollut  siihen  tilaisuutta,  jos  niin  olisi,  että 
mainittu nivelkärsäinen tai jokin muu hyönteinen toimisi kysymyksessä olevan viruksen 
välittäjänä,  tuskin  olisivat  visakoivujen  levinneisyys-  ja  esiintymisseikat  sellaisia  kuin 
edellä  on  osoitettu  olevan.  Tai  asianlaita  voisi  olla  niin,  että  vain  erinäisissä 
koivukannoissa tuollainen virus voisi olla tehoisa, jollainen otaksuma tietenkin on myös 
mahdollinen.

Visautumisen  erinäiset  tauti-ilmiöt  ja  ominaisuudet  olisivat  kylläkin  helposti 
selitettävissä, jos voitaisiin todistaa niiden olevan viroottista laa-
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tua.l Tällä haavaa tätä kysymystä ei ole kyllin laajamittaisesti selvitetty, mutta tähänastiset 
kokeilut eivät anna tukea mielipiteelle, että niin olisi asianlaita.2

 Heikinheimon   (l.c.)  kokeet  näin  ollen,  niin  kauan  kun  ei  voida  viroosihypoteesia 
toteennäyttää,  osoittavat,  että  kyseessä  ovat sisäiset,  determinoivat  tekijät.  Niistä  on — 
kuten  monissa  tapauksissa  muutenkin  kasvitautiopin  alalla,  silloin,  kun  kokeellinen 
ratkaisu on hankalaa, vaikeata pitää erillään ulkoisten, realisoivien tekijäin vaikutusta.

 Vailionis (l.c. p. 25) on otaksunut visautumisen syyperäisyydestä, että sen aiheuttaisi 
»eine  besondere,  noch  nicht  genau  festgestellte,  chemische  Verbindung  von 
enzymatischem Charakter» tai vielä »kemialliset yhdistykset, jotka muodostuvat koivun 
meristeemisoluissa  ja  ovat  sellaisia,  jotka ovat määrätyt  putkiloiden muodostumiseen». 
Sillä tapaa kuin V a i l i o n i s  on konstruoinut tämän entsymaattisen häiriön tapahtuvaksi 
— visakoivujakin kaikesta päättäen lähinnä tarkoittaen — se tuskin (tapahtuu).3 Ulkoisten 
tunnusmerkkien  puutteessa  olisi  toista  tietä  pyrittävä  etenemään,  selvittämään 
visakoivujen sisäistä konstituutiota.

Biokemialliset  menetelmät,  lähinnä  analyysit  voivat,  ainakin  indisioihin  johtavasti 
osaltaan selvittää tätä ja samalla visautumisen syyperäisyyttä. Visakoivupuusta suoritetut 
kemialliset analyysit antavatkin muutamia viitteitä siitä.

 S. V.  Hintikka (1920, p. 281—) on tässä kohden julkaissut muutamia analyysituloksia, 
joita  osalta  käy  vertaaminen   Tannerin  (1936)  esittämiin,  noista  analyyseistä  ilmeisesti 
tietämättä suorittamiin analyysien tuloksiin. Mitä tulee visakoivupuun tuhkaprosenttiin, 
niin T a n n e r

1 Esim.  visautumisen  (joskus  äkillistä  alkamista  (pintavisassa!)  tai  visamuodostuksen 
lakkaamista (sisusvisassa!). Viimeksi mainittu, reversibiliteettihän olisi silloin 'recovery'-ilmiöitä.

Niinikään  selittyisivät  helposti  jällen  toiminnan  anomaliat,  ainevaihdoshäiriöt,  visautumisen 
erilainen  esiintyminen  eri  yksilöissä,  visakoivujen  esiintyminen  normaalisten  koivujen  kanssa 
samoilla kasvupaikoiila jne.

2  Tanner (1936) on viitannut mahdollisuuteen, että jokin sienijuurissa esiintyvä seikka aiheuttaisi 
visautumista. Biokemiallisena työhypoteesina tämä mahdollisuus mainittakoon — siltä taholtahan 
on mahdollista esittää varsin monenlaisia olettamuksia.

3  Vrt. mm. (l. c. p. 28—, 33—) esitettyjä otaksumia ruskotäpläjalavien ja visautumisilmiöiden 
yhteneväisyydestä sekä — erikoisesti entsyymeihin nähden (I. c. p. 33) esitettyä, jotta mm. »die 
Zerrüttung der chemischen Prozesse» olisi joidenkin aineiden puutoksen aiheuttamaa. Viimeksi 
mainitussa kohden V a i l i o n i s  sentään otaksumassaan osunee oikeaan suuntaan.
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on saanut siitä arvon 0.61 % ja normaalin koivupuun tuhkaprosentiksi 0.24 %. S. V. H i n t i 
k a n saamat arvot visapuusta ovat; 1.06 — 0.29 — 0.88 — 0.25 — 0.50 — 0.35 — 0.33 % — 
siis  ei  mitenkään  tasaisesti  samat,  vaan  säännöttömästi  vaihtelevia.  Normaalisesta 
koivupuusta  hän  on  saanut  raakatuhkan  prosenttiarvoiksi  0.22  —  0.93,  korkein 
prosenttimäärä oksista, pienin pintapuusta.

 Kun ei  ole tietoa,  onko Tannerin arvo useampien analyysien keskiarvo,  on vaikeata 
varmuudella  siitä  muuta  sanoa  kuin  että  sitä  tuskin  voi  pitää  minään  varmana 
eroavaisuutena normaaliseen koivupuun tuhka-arvoon verrattuna. Vaihtelua tässä kohden 
on ilmeisesti varsin runsaasti.

 Mitä tulee visakoivupuun — tuohta ja kuorikerroksia siihen lukematta  — tuhkan eri 
aineosiin,  niin  analyysitulokset  siinä  suhteessa  ovat  huomion  arvoisia.  Seuraavassa 
esitettäköön S. V. H i n t i k a n (l.c.) visakoivupuusta saamia arvoja ja verrattakoon niitä 
Schröderin (1878) ja E b e r m a y e r (1892)(W e h m e r in mukaan) saamiin vastaaviin 
prosenttiarvoihin.

 Tämän vertailun tuloksena voidaan esittää seuraavaa. Visakoivupuun vähäisempi SiO2 

määrä,  verrattuna normaaliseen koivupuuhun voi  olla  merkkinä kettojen laadusta sillä 
tavoin,  että  piimäärän  ollessa  vähäisemmän  visakoivupuussa  saattavat  tällaisen  puun 
ketot olla vähemmän tankeita.  Schröder in esittämistä arvoista päätellen on normaaleissa 
koivuissa — kollektiivilajissa »Betula alba» — tässä kohden huomattavaa vaihtelevaisuutta. 
Kysymys kaipaa lisää selvitystä ennen muuta siltä kannalta, onko nuorien rennohkojen 
visakoivujen osien piimäärä normaalista vähäisempi.

Muista  analyysituloksista  todettakoon,  että  visakoivupuun  kalsiumpitoisuus  on 
osoittautunut verraten korkeaksi, kaliuminmäärissä on vaih-

1 Tietoja puuttuu-
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telua,  ollen  ne  kuitenkin  normaalikoivupuun  sisältämien  määrien  rajoissa.  Merkittäviä 
ovat  edelleen  magnesiumin  ja  etenkin  fosforin  määrät.  Ne  ovat  visakoivupuussa 
huomattavan  alhaisia  arvoja  osoittavia  ja  erot  verrattuna  normaaliseen  koivupuun 
arvoihin ovat siinä määrässä selvät, että ne tuskin juontuvat analysoimisvirheistä tai ehkä 
erilaisista menetelmistä. MgO-arvoista,  joita S. V. Hintikka (l.c.) on saanut meikäläisistä 
normaalisesta  koivupuusta,  on  kyllä  vaihtelua:  3.54  —  19.95  %:iin  eikä  niinkään 
varmuudella voi visakoivupuun Mg-määrää sanoa alhaiseksi. Sen sijaan, kun normaalista 
meikäläisistä  koivupuusta  S.  V.  H  i  n  t  i  k  k  a   (l.c.)  on  saanut  fosforimäärien, 
pentoksideina,  arvoiksi  5.07 — 19.30,  tukevat ne, yllä olevassa vertailevassa taulukossa 
esitettyjen arvojen kanssa mielipidettä, että visakoivupuun fosfori määrä on normaalista 
pienempi 1.

Palattakoon tähän tulokseen hiukan tuonnempana.
Tanner (l.c.)  on suorittanut erinäisiä muita biokemiallisia  analyysejä.  Niiden mukaan 

visakoivupuun pH on 5.75, normaalin koivupuun 6.03. Tämänsuuntainen tulos on varsin 
hyvin  odotettavissakin,  sillä  visakoivupuussa  esiintyvät  parkkiaineet,  kuoren  osat  ym. 
ovat omiansa alentamaan sen pH-arvoa Tannerin toteamaan suuntaan.

 Tuhka-ainemäärien  arvoista   Tannerin  vetämä  johtopäätelmä,  että  kyseessä  ovat 
aineenvaihtohäiriöt  ja  että  visakoivut  ovat  »puutoskasveja»  osuu  varsinkin  ensiksi 
mainitussa kohden oikeaan.

Kaikesta  päättäen  kannattanee  kiinnittää  huomiota  edellä  olevan  taulukon  arvoihin. 
Siinä  visakoivupuun  arvoissa  ilmenevä  magnesiumin  ja  fosforihapon  suhde  ei  liene 
sattumoista päätellen myös L o e w in (1914) tuloksista, joiden mukaan magnesium on 
kasvissa esiintyvän fosforihapon »fysiologinen kannattaja».

Kysymys siitä,  johtuuko tämä fosforihapon ja magnesiumin puute siitä,  että niitä on 
niukalti visakoivujen kasvupaikoilla vaiko siitä, että sellainen sairas puuyksilö ei ole niitä, 
syystä tai toisesta, hyväkseen käyttänyt, johtaisi tässä laajahkoon pohdintaan siitä, mitä 
näistä seikoista  aikaisemmin on selvitetty (vrt. mm. M e r k e n s c h l a g e r 1933, p. 234—
ja  siinä  sit.  kirjallisuutta).  Niinikään  siitä,  mitä  on  teoretisoitu  magnesiummäärien 
suhteesta kasvin vedenkuljetukseen ja mahdolliselta tuntuu, että kysymyksessä voisi olla 
myös  maaperän  verraten  korkean  kalsiumpitoisuuden  aikaansaama  sekundäärinen 
magnesiumin puute L o e w i n

1  Pii- ja rikkihappomääristä sekä manganipitoisuudesta viitattakoon alkuperäiskirjoitukseen.
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(l.c.; vrt. myös M e r k e n s c h l a g e r  l.c. p. 236—) esittämällä tavalla. Visakoivujen 
pituuskasvua ehkäistymisilmiöt viittaisivat tähän.

Niin ollen olisi ehkä syytä myöskin visakoivujen kasvupaikkojen maaperäanalyysienkin 
suorittamiseen,  mutta,  kuten  jo  edellä  tähdennettiin,  noiden  kasvupaikkojen 
maaperäanalyysien  ottokin  jo  voi  muodostua  keinotekoiseksi  eikä  sellaisin 
analyysituloksin  kyetä  selittämään  visakoivujen  ja  normaalikoivujen  rinnattaista 
esiintymistä yksistään ulkoisista tekijöistä johtuviksi.

T  a  n  n  e  r  in  (l.c.)  selvityksien  johdosta  vielä  huomautettakoon,  että  typen määrät 
visakoivupuussa  ilmeisesti  ylittävät  normaaleiksi  katsottavat  määrät,  samoin 
sokerimäärät.  Nämä  seikat  yhdessä  fosfori-  ja  magnesiummääristä  sanotun  nojalla 
todistavat  visakoivuissa  tapahtuvan  verraten  huomattavassa  määrässä  normaalista 
poikkeavia ravintofysiologisia häiriöitä.

Tällöin  tulee  myös  kysymykseen  V  a  i  l  i  o  n  i  s  en  (l.c.)  esittämä  otaksuma,  että 
visautumisessa olisi myös vaikuttamassa hormooniseikat ja nähdäkseni lähinnä auksenit, 
pituuskasvuhormoonit,  tulevat  tällöin  kyseeseen,  niinikään  solujen  jakautumiseen 
vaikuttavat, siiviläosissa esiintyvät hormoonit (vrt. F r e y-W y s s l i n g 1935, p. 358 ym.).

Nämä seikat ovat kuitenkin ratkaisevasti selvitettävissä kokeellisella. pohjalla.1

Edellä mainitun visakoivupuun verraten alhaisen fosforihappomäärän

1 Vaikka F r e y-Wyssling in (l.c.. p. 350) mukaan »die Lehre der Phytohormone ist zum Teil noch 
mit allerlei spekulativen Theorien belastet», tähdennettäköön seuraavia näkökohtia. '

F r e y-W y s s l i n g in (l.c. p. 314) mukaan kumia samoinkuin terpeenejä syntyy kasviruumiissa 
sivutuotteena  erikoisen  intensiivisen  aineenvaihdon  vallitessa  ja  mm.  Heveassa  todettu  ja 
sklereidejä on tulkittu terpeenien kasautumisen merkeiksi. Edelleen F r ey-Wysslingin (l.c. p. 312) 
mukaan, koivuissa terpeenien muodostuminen tapahtuu uloimmissa kuorikerroksissa, joista 10—
12 % on betuliinia ja jotka irtautuvat »luonnollista tietä», so. tuohikerroksina. —

Ottaen huomioon koivujen visautuvien kohtien voimakkaan paksuuskasvun, kaarnakerroksien, 
lopulta  kilpikaarnan  niinikään  voimakkaan  muodostumisen  —  myös  tuohikerroksien  vaikean 
irtautumisen — on lähellä  otaksuma,  että  visakoivujen  ainevaihdoshäirioissä  on terpeenienkin 
muodostumisella ja erittymisseikoilla myös osuutensa.

Tällöin on otettava myös varteen kumivuotoilmiöistä jo M i k o s c h i n (1906) toteama seikka, 
että  kumiutumistapahtumassa  esiintyy  ennen  kumin  esiintymistä  aromaattisin  yhdistyksiin 
kuuluvia aineita. .

Vielä epänormaali sklereidien muodostus ja jälsisolukon paikoittainen epänormaalinen toiminta 
voidaan tietenkin otaksua hormoonien vaikutuksesta johtuviksi.
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nojalla  on esitettävissä päätelmiä näiden sairaiden:  koivujen ravitsemus-fysiologiasta  ja 
ekologiasta käyttämällä M e r k e n s c h l a g e r in (l.c. p. 240--) viittaamaa suuntaa. S.o. 
miten  sellaisissa  fosforihappoa  niukalti  sisältävissä  kasveissa  ilmenee  veden  käytön 
redukoitumista, nanismia; kylmyyden arkuutta ym.

Nämä laajempaa biokemiallista pohjaa tarvitsevat pohdinnat jätettäköön toistaiseksi.
Visautumisen esiintyminen milloin kroonillisena, so. täyteisvisana, toisissa tapauksissa 

reversibelinä  — so.  sisusvisana  —,  toisissa  tapauksissa  akuuttisena  — so.  pintavisana, 
varsinkin  niissä  tapauksissa,  jolloin  visautuminen  alkaa  saman  vuosiluston  kohdalta, 
enemmän tai  vähemmän laajalti  rungossa,  ei  estä  pitämästä  sitä  konstituutionellisena. 
Viimeksi mainitut tautikuvat kuitenkin osoittavat, että ulkoisilla tekijöillä on osuutta sen 
syntyyn.

Sanottua tarkasteltakoon myös edellä visakoivujemme kasvupaikkoja ja levinneisyyttä 
koskevan  valossa.  Se,  että  niiden  esiintyminen  maassamme  on  selitettävissä 
litorinakautiseen meri- ja mannerseikkojen nojalla, ei ole yksistään hybridisaation ja siitä 
johtuvien  defektien  kannalta  varteenotettava.  Niissä  voi,  niiden  kasvaessa  lehto-  ja 
kulttuurikeskuksissa,  lehtomaisissa  kasvupaikoissaan,  helposti  ilmetä  tila,  joka  johtaa 
puutostautien  tapaisiin  kumivuotoilmiöihin  ja  joka  johtuu  niiden  hybridisaatiossa 
muuttuneesta sisäisestä konstituutiosta. Jopa niin, että tämä S o r a u e r in plethora-tilaksi 
kuvaama tila,  jolloin  kasvu  on  rehevää  — mutta  se  saattaa  tuoda  puutoksen  jostakin 
ravintoaineesta  ja  aiheuttaa silloin  kasvu-  ja  hormoonihäiriöitä  — on muuttunut myös 
periytyväksi ominaisuudeksi.l Tällainen taipumus voi säilyä piilevänä puhjeten ilmi kasvi-
ruumiissa laajalti silloin, kun ulkoiset tekijät saavat siinä aikaan häiriötiloja.

Visautumisen etiologiasta on tähänastisesti ilmenneiden seikkojen nojalla lausuttavissa 
seuraavaa:

Visautumisen  esiintyminen  visakoivujen  siemenistä  kasvatetuissa  koivuissa  viittaa 
siihen, että kysymyksessä ovat konstituutionellit  muutokset,  jotka eivät  johdu minkään 
loisen aiheuttamasta ärsytyksestä, sillä viroottiseksikaan ei ole visautumista voitu todeta. 
Kokeilut viruksien mahdollisesta esiintymisestä kaipaavat vielä täydennystä.

1  Ovathan monet hybridisaatiosta johtuvat defektit osoittautuneet periytyviksi (vrt. mm. L i n k 
1932; M o r s t a t t 1933 ym.).
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Determinoivien  tekijäin  ohella  on  realisoivillakin  merkitystä  visautumisen 
esiintymiseen.  Sitä  osoittavat  tapaukset,  jolloin  tauti-ilmiöt  esiintyvät  reversibelisti  tai 
alkavat yhtäkkisesti uloimmissa vuosilustoissa.

Kemialliset analyysit visakoivupuusta osoittavat, että siinä on niukasti fosforihappoa ja 
magnesiumia.

Fosforihapon  niukkuudella  voinee  olla  merkitystä  visakoivuissa  ilmenevien 
pakkasarkuutta  osoittavien  muutoksien  syntyyn.  Visautumisessa  ilmenevien 
kasvuilmiöiden nojalla on myös otaksuttavissa, että niissä voi olla pituuskasvuhormoonin 
puutetta sekä hormoonihäiriöitä solujen jakautuessa jällessä, jotka seikat sitten vaikuttavat 
ravinnonvirtaushäiriöitä.

Kaikesta päättäen visakoivut eivät ole »ympäristönsä kanssa tasapainotilassa» ja niissä 
ilmenevät kumivuodon luontoiset  muutokset  voivat  olla  ulkoisien tekijäin aiheuttamia, 
joskin pohjimmaisena on perinnöllinen defektisyys.
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Über die Wisabirken und ihre Anatomie.
R E F E R A T. 

Einleitung. Geschichtliches. (S. 7-25). 

Der Verfasser (1916; 1917; 1922; 1926) hat ebenso wie H e i k i n h e i m o (1932;1933; 1936) in 
einigen vorlaufigen Mitteilungen seine Beobachtungen über Birken dargelegt, die in Finnland als 
»Wisa»-Birken  bezeichnet  werden,  und  deren  gemasertes  and  mit  braunlichen  Streifen 
durchsetztes  Holz  meist  »Wisabirkenholz»,  bisweilen  kurz  »Wisa» genannt  wird.  Auf  diese 
Holzsorte and gleichzeitig auch auf die Wisabirken gibt es zahlreiche Hinweise in der Literatur. 
Die altesten Literaturbelege für Wisabirkenholz (vgl. z.B. S t r a h l e n b e r g 1730 u.a.)  sind 
meistens unsicher, da die Möglichkeit seiner Verwechslung mit anderen maserigen Gebilden nicht 
ausgeschlossen werden kann. Doch liegen sichere Literaturangaben wenigstens schon aus dem 18. 
Jahrhundert vor (vgl. u.a. P o n t o p p i d a n 1753, Zitate auf S. 7; G r u n d b e r g  u. K a l m 1759,  
Zitat in der Anm. S. 8;  E r v a s t  u. K a l m 1760). Die Angaben von D u h a m e l du M o n c e a u  
(1763) sind unbestimmt, die von F o c k e l dagegen deuten zweifellos auf Wisabirkenholz hin,. 
während. sich G m e l i n s (1767) Mitteilung über  »Kapp»-Birkenholz kaum auf die Wisabirke 
beziehen dürfte. 
B  ö  h  m e r  (1794,  vgl.  Hinweis  in  der  Anm.  S.  10)  hat  sich  bei  seiner  Darstellung über  das 
Wisabirkenholz offenbar auf die Angaben von G r u n d b e r g  u:. K a l m (l.c) gestützt. H i l d t s  
Angabe (1799) bleibt unbestimmt (vgl. H o c k a u f 1898). Doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
findet  man mehrere sogar recht  deutliche Beschreibungen von Wisabirken und den aus ihnen 
erhaltenen  Holzsorten  (B  e  c  h  s  t  e  i  n  1819,  vgl.  Zitat  S.  11  u.a.).  Die  vermutlich  auf 
Wisabirkenholz bezüglichen Schilderungen der Pflanzenpathologen (P l e n c k 1794; W i l l d e n o 
w 1802; M e y e n 1541) sind recht vage, während T s i g r s (1842) Beschreibung der Wisabirken 
und ihres Holzes sehr klar ist. 
In den nordischen Ländern haben L ö n n r o t (1860), H o l m g r e n (1861) und Nyman (1867) 
kurze, aber präzise Angaben über Wisabirken und ihr Holz gemacht. Dagegen drückt sich z.B v. 
Herder (1865) in dieser Beziehung ziemlich unbestimmt aus, während K a i g o r o d o v s (1866) 
Beschreibung sich wiederum zweifellos auf Wisabirken bezieht. 
R a t z e b u r g (1866) bringt bei seiner Berichtigung der (brieflichen!) Erwägungen B o d e s über 
die Entstehung des Holzes der »karelischen Birken» eine zutreffende Auffassung vor. 
G ö p p e r t (1872 u.a.), hingegen hat das Aussehen von Wisabirkenholz nach Proben 
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S o k o l o v 1932; V a n i n 1933). V a i l i o n i s (1935) hat die Wisabirken Litauens zu untersuchen 
versucht. 

Nach den Literaturbelegen zu schliessen, treten Wisabildungen nicht nur bei B i r k e n 
arten (darüber  liegen seit  P o  n  t  o  p  p i  d  a  n  Nachrichten vor),  sondern  auch bei  anderen 
Laubhölzern auf: bei Quercus cerris (F r a n k; V e p ř e k), dem Walnussbaum (V e p ř e k, V a n i  
n) und der B u c h e (T a m m e s). Ausserdem sind beim Apfelbaum (Jaeger l.c. u. Sorauer 1911) 
und  bei  der  Weissbuche  (R  u  b  n  e  r  1910)  mit  der  Wisabildung  vergleichbare  krankhafte 
Symptome beschrieben worden. 

Viele  der  altesten  sowie  auch  zahlreiche  neuere  Beschreibungen  von  Wisabirke  und 
Wisabirkenholz besonders die aus zweiter Hand stammenden könnten, wohl ebenso gut auch auf 
andere Maserbildungen bezogen werden. Aus den nordischen Ländern liegt allerdings eine schon 
von P o n t o p p i d a n bis auf uns herabreichende klar hervortretende Reihe von Mitteilungen 
vor, in denen sich eine offenbar richtige Auffassung widerspiegelt. 
H e i k i n h e i m o (1933) hat in letzter Zeit auch aus Nordeuropa und dem Baltikum durch 
Anfragen erhaltene diesbezügliche Daten veröffentlicht. 

Aus  Mitteleuropa  kennen  wir  zwar  eindeutige  Beschreibungen  der  Wisabirke  und des 
Wisabirkenholzes  (vgl.  Böhmer,  Bechstein,  Ratzeburg,  Göppert,  Möller,  Sadebeck,  Gayer-Mayr-
Fabricius); aber die Deutung dieses Gebildes hat seit M e y e n, S c h a c h t  und  G ö p p e r t  eine 
bestimmte  Richtung  eingeschlagen,  die  zu  einer  Begriffsverwirrung  geführt  hat.  In  mehreren 
eingehenden pflanzenpathologischen Untersuchungen (F r a n k 1880, 1885; V e p ř e k l.c.; T a m m 
e s   l.c.;  R u b n e  r   l.c.)  hat  man die für die Wisaholzbildung charakteristischen Anomalien 
klarzulegen  versucht.  Deutungen  haben  jedoch  oder  aus  einem  dem  anderen  Grunde  keinen 
Eingang  in  die  Auffassungen  gefunden,  die  in  einigen  modernen  Lehr-  und  Handbüchern 
dargelegt werden. 

2, Allgemeines über das Wisabirkenholz: Bezeichnungen, Kommerzielles, 
Verwertung, Bedeutung u.a. (S. 26-38). 

Die in Finnland (vgl. u.a. J u s l e n i u s 1745) schon früh als Wisabirkenholz bezeichnete Holzart 
ist  im  Schwedischen  bisher  ohne  feste  Benennung  geblieben.  Die  Wisabirken  werden  auf 
schwedisch als masurbjörk bezeichnet, ein Name, der sonst auch allgemein für  Betula verrucosa 
verwendet  wird.  Die  in  den  skandinavischen  Sprachen angewandten  Bezeichnungen  bedürfen 
offenbar einer Richtigstellung, damit nicht für die gemeine Birke (B. verrucosa) derselbe Name wie 
für die Wisabirke (und das Wisabirkenholz) benutzt wird. 

In der d e u t s c h sprachigen Literatur lasst sich z.B. das von Möller (1880) und Gayer-
Mayr-F a b r i c i u s (1919) gebrauchte Wort »Lilienholz» ebenso schwedisches oder norwegisches 
Birkenmaserholz  mit  Wisabirkenholz  identifizieren.  Das  Attribut  »schwedisches» Birkenholz 
dürfte  teilweise  darauf  beruhen,  dass  Schweden  früher  Lieferungen  von  Wisabirkenholz  aus 
Finnland nach Deutschland vermittelt hat; der eigene Vorrat hat für die Ausfuhr wahrscheinlich 
kaum  ausgereicht.  Andere  im  Deutschen  in  verschiedenen  Zusammenhangen  angewandte 
Bezeichnungen  für  die  betreffende  Holzart  sind  »karelische  Birke»,  »Kaiserbirke»,  japanisches 
Muskatholz (W i l h e l m), finnisches Birkenmaserholz und Maserbirkenholz. Die 
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beiden letzteren finden neben der Benennung »Wisabirkenholz» im Nutzholzhandel Verwendung. 
lm E n g l i  s c h e n  hat es früher keine eingebürgerte Bezeichnung für das Wisabirkenholz 
gegeben. Das Wort »curly birch», das man für diese Holzart zu benutzen begonnen hat, ist etwas 
unbestimmt. Dasselbe ist auch über die im F r a n z ö s i s c h e n verwandte Benennung »bouleau 
madré» zusagen. 

Das frühere Fehlen anglosachsischer und romanischer Bezeichnungen dürfte seinen Grund 
offenbar darin haben, dass das Wisabirkenholz in den betr. Ländern früher geradezu unbekannt 
gewesen ist. 

lm R u s s i s c h e n gibt es für die Wisabirken verschiedene Namen:  »Kareljskaja (auch 
koreljskaja) berjooza». oder auch - nach mündlichen Mitteilungen  »simbirskaja berjooza». Viele 
mehr  oder  minder  mundartliche,  nach  den  Beschreibungen  zu  urteilen  auf  Wisabirken  und 
Wisabirkenholz bezügliche Benennungen finden sich ferner in der russischer Literatur. V a i l i o n 
i s (1936) führt im L i t a u i s c h e n gebrauchliche, volkstümliche Benennungen von Wisabirken 
und Wisabirkenholz an. 

Schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde in Finnland (E r w a s t  u.  K a l m 1760) 
die Ausfuhr von Wisabirkenholz in Erwägung gezogen und seine Veredlung als Einnahmequelle 
von volkswirtschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen, doch haben diese Pläne – glücklicherweise – 
damals kaum Anklang gefunden. 
Verf.  hat,  teils  an  Hand  gedächtnismassig  übermittelter  Angaben,  Fragen  des  Handels  mit 
Wisabirkenholz in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts berührt, als dessen Beschaffung 
und Ausfuhr aus Finnland in zeitweise nicht ganz unbedeutendem Umfange seinen Anfang nahm. 
Das Wisabirkenholz hat nämlich in Finnland schon seit jahrzehnten einen wenn auch im Vergleich 
zu  der  übrigen  Holzveredelungsindustrie  und  -ausfuhr  weniger  bedeutenden  Handelsartikel 
gebildet. 

Die Fertigstellung der durch die Wisabirkengebiete des Inlandes führenden Eisenbahnen in 
Süd-Häme  bewirkte,  dass  sich  der  Handel  mit  Wisabirkenholz  und  die  Ausfuhr  desselben 
zunächst in ziemlich ungeregelter Weise belebte. Hauptsächlich wurde dieser Artikel über Turku 
nach  Schweden  und  Deutschland  exportiert,  später,  vor  dem  ersten  Weltkriege,  auch  nach 
Russland. 

Im  Wisabirkenhandel  hat  man  sich  seit  den  1880  er  jahren  des  Gewichtes  als 
Verkaufsgrundlage bedient.  Aus den in der Presse usw. bekanntgegebenen Preislisten sowie an 
Hand der  Zollstatistik  lässt  sich  feststellen,  dass  der  Wert  des  Wisabirkenholzes  nicht  nur  im 
Vergleich  zu  den  vor  dem  Weltkrieg  bezahlten  Preisen,  soindern  auch  seit  1920  bedeutend 
gestiegen ist. 

Allerdings ist  die  Ausfuhr  des  Wisabirkenholzes von Konjunkturverhaltnissen und sein 
Preis sehr weitgehend von Qualitätsumständen abhängig. Der Export war früher vorwiegend nach 
Russland und Deutschland gerichtet, hat sich aber in letzter Zeit ausserdem auf viele andere, ja 
sogar transozeanische Länder ausgedehnt. 
Ausser zu Verzierungen, bei  denen das Wisabirkenholz sowohl als Furnier wie als Massivholz 
gebraucht wird, findet es u.a. in der Sportartikel sowie in der Metallindustrie (zu Feilen-, Messer- 
und Meisselgriffen usw.) Verwendung. 

Die bei der Beschaffung und dem Absatz des Wisabirkenholzes hervortretenden Umstände, 
die Preisverhaltnisse früherer jahrzehnte und der Gegenwart, zum Teil auch die Missstände im 
Wisabirkenholzhandel  werden  in  der  vorl.  Untersuchung  berücksichtigt  und  der  Betrachtung 
unterzogen. 
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3. Die maserigen Gebilde des Birkenholzes. (S. 38-55). 

Mit  Rücksicht  auf  die  zu  erörternde  Frage  ist  es  notwendig  gewesen,  für  die  bei  den 
hiesigen Birken auftretenden maserigen Gebilde, von denen einige technisch verwertet werden, 
eine  provisorische  Gruppierung  aufzustellen.  Dabei  werden  folgende  maserigen  Holzsorten 
unterschieden und kurz beschrieben. 

W e l l e n h o l z, »geflammtes Holz», »geschlängeltes Birkenholz» kommt bei der Birke in 
verschiedenen Graden vor, wobei in extremen Fallen Knäuelaugen im Holz entstehen. An den am 
starksten gekrümmten Stellen der Fasern (Abb. 3) werden sogar Risse angetroffen. 

K n o s p e n m a s e r h o l z entsteht im Zusammenhang :mit der Bildung von Knospen im 
Holz und an dessen Oberfläche. »Kropfmasergebilde»,(finnisch »ryhäniverä»,) treten obenfalls bei 
der Birke auf. Sie werden, wenn auch seltener, technisch verwertet. Das im russischen Schrifttum 
als  »Kapp»-Maser bezeichnete und im allgemeinen vom Wisabirkenholz unterschiedene Gebilde 
zeigt die entsprechende Beschaffenheit. Die Knospenstellen dieser Kropfmasergebilde weisen, wie 
Verf.  kurz  beschrieben  hat,  einen  andersartigen  Bau  auf  als  diejenigen  der  Wisa-  und 
Markfleckenstreifen. 

Zu den K n o  l  l  e  n  g  e  b  i  l  d  e  n   der  Birken gehören in  erster  Linie  die  grossen 
angeschwollenen Überwallungsgebilde, deren anormal starkes Wachstum in seinen Grunden nicht 
aufgeklart  ist  und  die  bisweilen  nicht  zusammenwachsen,  aber  vielfach  eine  regelmässige 
halbkugelförmige Erhebung an der Aussenfläche des Stammes bilden. Diese Knollen sind in der 
alten volkstümlichen Kultur zu verschiedenen Wirtschaftsgefassen verarbeitet worden. 

Ähnliche angeschwollene Überwallungsgebilde sind die bei Birken seltener anzutreffenden 
offenen und geschlossenen K r  e  b  s  b  i  l  d  u n  g  e  n,  die  einer  wirtschaftlichen Bedeutung 
entbehren and deren Bedingtheit noch unaufgeklart ist. Für Birken sind sog. Rindenknollen (vgl. G 
e r n e t   u.  K r i c k) in der Literatur nicht ausdrücklich dargestellt worden. Bei den Wisabirken 
kommt  eine  Maserholzsorte  vor,  deren  Braunstreifigkeit  mit  derjenigen  der  oben  genannten 
Holzarten keine Ähnlichkeit hat. Wenn im Wellenholz der Birke  - d.h. im Stamm der Wellenbirke - 
Markfleckenstreifen  auftreten,  kann  ein  solches  Holz  durch  seine  Buntheit  an  gemasertes 
Birkenholz erinnern, wenngleich der Unterschied schon makroskopisch zu erkennen ist. 

II. Die makroskopischen Merkmale des Wisabirkenholzes. (S. 56-76). 
Die  Maserung  and  das  Auftreten  charakteristischer,  schon  makroskopisch  erkennbarer 

brauner  Streifen  sind  in  erster  Linie  für  das  Wisabirkenholz  kennzeichend.  Da  es  in  dieser 
Beziehung  schon  auf  dem  Gebiet  der  praktischen  Verwertung  des  Holzes  begriffliche 
Meinungsverschiedenheiten gibt,  hat  man namentlich  der  Schilderung seiner  makroskopischen 
Eigenschaften Beachtung geschenkt. 

Die  charakteristischen  Streifen  im  Wisabirkenholz  sind  so  angeordnet,  dass  sie  von 
irgendeiner Stelle im Innern des Holzteiles nach der Linde zu ausstrahlen. Sie verlaufen bisweilen 
einzeln, ohne sich zu verzweigen, nur leicht geschlangelt, und an vielen Stellen kann man bereits 
mit blossem Auge odes bei schwacher Vergrösserung radiate, kleine Risse darin wahrnehnen. In 
anderen  Fallen  und besonders  in  solchen  alteren  Stammteilen,  wo die  Maserung  schon  lange 
gedauert hat, erscheinen die Streifen gewunden, geschlängelt und auch verzweigt. Betrachtet man 
die Streifen an Stamm-- 
querschnitten,  so  kann  man  feststellen,  dass  die  Verzweigung  schon  früh,  bei  den  inneren 
Jahresringen beginnt und sich zumeist dichotom fortsetzt. Die Streifen können geschlossen rein, 
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d.h. das veränderte Gewebe kann unzerrissen erscheinen. An der Querschnittfläche des Holzes ist 
oft  zu  beobachten,  dass  die  Ränder  der  dunklen  Streifen  und  besonders  die  von  ihren 
Verzweigungen  gebildeten  Ecken  Holz  von  hellerer  Farbe  als  das  umgebende  Normalholz 
enthalten. Ebenso kann man bei der Betrachtung anderer in verschiedenen Richtungen durch das 
Wisabirkenholz  geführter  Schnitte,  u.a.  an  tangential  geschnittenen  Furnierplatten  dieser 
Holzsorte  deutlich  erkennen,  dass  jene  Streifen  den  eigentlichen  längsgerichteten 
Markfleckenstreifen weder ihrer Erscheinungsstelle noch ihrem Aussehen nach ähnlich sind. 

Ferner ist zu erwähnen, dass Verf. -trotz seines recht umfangreichen Materials 
 - bei den das Wisabirkenholz kennzeichnenden braunen Streifen niemals regelmässig kreisformig 
angeordnete Gewebe hat feststellen können, wie sie eine Knospenbildung voraussetzen müsste. 
Eine makroskopische Musterung der jüngsten Streifenstellen lehrt, dass sie auf Grund ihrer Form 
und  Erscheinungsweise  nicht  als  Knospen  gedeutet  werden  können.  Die  jüngsten,  hell  oder 
grünlich  gefarbten  Wisastreifen  erscheinen  in  der  Flache  des  Holzteils  gewöhnlich  als 
Vertiefungen, die im allgemeinen in der Richtung des Stammes am längsten, bisweilen ganz klein, 
bisweilen wiederum langlich und dann häufig in Gruppen angeordnet sind. 

Die  makroskopischen  Bilder  des  Wisabirkenholzes  (vgl.  Abb.  89,  Tafel  12)  zeigen  auf 
verschiedenen Schnitten die charakteristische Form and Verlaufsrichtung der Wisastreifen. In der 
Mitte oder an den Rändern der Streifenstellen treten gemaserte Partien auf. 

Auf  Querschnitten  gemaserter  Stamme  ist  am  deutlichsten  zu  erkennen,  wie  von  den 
Stellen  des  zuerst  entstandenen  Maserstreifens  nach  dem  ausserhalb  davon  näher  an  der 
Oberfläche des Stammes gelegenen Holz neue Streifenstellen ausstrahlen. 

Ausser der Braunstreifigkeit sind schon bei makroskopischer Betrachtung mehrere andere 
Veränderungen im Wisabirkenholz  festzustellen.  So ist  die  Oberfläche des  Holzteils  bei  einem 
gemaserten  Birkenstamm  meistens  nicht,  wie  normalerweise,  eben  und  glatt.  Dies  tritt  am 
deutlichsten auf den Querschnitten eines geschälten Stammes hervor (Abb. 10, 11, 15, u.a.) Die so 
mit  ungleichmässigen  Vertiefungen  ausgestattete  Oberfläche  eines  Wisabirkenstammes  kann, 
wenn es sich um eine gleichmässige and feingestreifte, dichtgemaserte Stelle des Stammes handelt, 
mit  allen  seinen  Schwielen  und  Vertiefungen  am  besten  vielleicht  mit  der  Oberfläche  eines 
Hirschgeweihs oder mit der Reliefkarte eines Gebirges verglichen werden. 

Das  Holz  zwischen  den  Streifen  ist  (auf  Querschnitten)  dicht  gemasert,  wodurch  die 
regelmässige Lage der Streifen gestört wird, sodass diese eben gewunden erscheinen. Besonders 
auf radial geführten Längsschnitten ist ihr Verlauf schwer zu verfolgen. 
Die Beziehung der Streifen zu den Vertiefungen lässt  auf Querschnitten eine Gesetzmässigkeit 
erkennen.  Bei  den  an  der  Oberfläche  des  Holzteils  gelegenen  Vertiefungen  erstreckt  sich  die 
Streifenstelle bis an dessen Rand, oder der im Querschnitt sichtbare braune Streifen nähert sich 
dem Holzteil stark. (vgl. Abb. ). Wenn das braungestreifte Gewebe bis an die Rinde in der Mitte 
hohl ist, tritt an der Oberfläche des geschälten Holzteils eine sogar als sichtbare öffnung auf, die 
tief in den Holzteil hineinreicht. 

Bei der Lieferung und Verwertung von Wisabirkenholz unterscheidet man je nachdem, wie 
tief und in welchem Masse braune Streifen im Holzteil auftreten (am 
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deutlichsten  bei  der  Betrachtung  von  Querschnitten  des  Stammes),  zwischen  oberflächlichem 
(Abb. 11), totalem (Voll-) (Abb. 12, 13) und innerem (Abb. 14) Wisabirkenholz. 

Ausserdem machen die Lieferanten von Wisabirkenholz einen Unterschied zwischen S t a 
m maser, bei der das Maserholz den Stamm ununterbrochen in langer Erstreckung durchzieht) 
rind im Gegensatz dazu K n o l l e n- oder allgemeiner »H a l s»-maser. Letztere tritt in kugeligen, 
meist um den Stamm herum reichenden, knollenartig aufgetriebenen Stellen auf; die Stämme, sagt 
man, bilden dann »Hälse» (= die dünnsten Stellen des Stammes). 

Besonders  im  Auftreten  des  »oberflächlichen» und  »totalen» Wisaholzes  sind  grosse 
Schwankungen zu beobachten; kann man doch sogar an einem und demselben Stamm sowohl 
»totales», als auch ausseres Wisaholz antreffen. 

Weiterhin unterscheidet man je nach der Breite der Streifen g r o b e s (oder grobstreifiges) 
»f e i n e s» (oder feinstreifiges) sowie w e r t l o s e s  und  »k a l t e s» Maserholz oder     »E i s m a- 
s e r». 
Beim  oberflächlichen  Maserholz  haben  skit  nur  in  den  Oberflächenteilen  des  Holzes,  in  der 
Gegend der jungsten Jahresringe Wisastreifen gebildet; bis dahin ist das Holz gesund gewesen. An 
der Oberfläche des Holzes treten dabei immer Unebenheiten, Schwielen and Vertiefungen hervor. 

lm V o l l w i s a h o l z sind während der ganzen Dauer seiner Entwicklung Wisastreifen 
entstanden, die Stamme also ganz von den braunen Streifen durchzogen. 

Das  i n n e r e Wisaholz, bei dem die Streifenstellen in den inneren Teilen des Stammes 
entstehen,  bietet  in  den  Jahresringen  der  oberflächlichen  Teile  gesundes  Holz  dar.  In  seiner 
typischen Form ist  dies  Wisaholz relativ selten.  An der Oberfläche des Stammes oder an dem 
berindeten Holzteil kommen dabei kaum oder nur in ganz bescheidenem Masse Unebenheiten vor. 
»W e r t l o s»  ist ein von holzbewohnenden Pilzen befallenes Maserholz ohne Handelswert. 

Mit  »E i s m a s e r», oder  »k a l t e n» Maser bezeichnet man ein Maserholz von etwas 
anderer Art. Nach den Proben zu schliessen, die dem Verf. zur Verfügung gestanden haben, ist 
darunter bisweiten Wellenbirke zu verstehen, die Markfleckenstreifen enthalt, bisweilen wiederum 
ein grobstreifiges Maserholz. 

Die oberflächliche Wisaholz, die manchmal mit irgendeinem jüngeren Jahresring spontan 
einsetzt,  manchmal  wiederum  unregelmässig  auftritt,  erweist,  dass  die  Maserung  erst  später 
während der Wachstumsdauer des Stammes entstehen kann. Die Innere wiederum lässt erkennen, 
dass die Erscheinungen der Wisakrankheit können reversibel sein. 

Die  vielfach  ziemlich  fein  and  gleichmässig  gestreifte  »Stammaser»,  ist  sehr  wertvoll, 
während die »Halsmaser», u.a. für die Furnierfabrikation weniger brauchbar ist. Die wechselnde 
Grösse  der  Gebilde  dürfte  auf  standortlichen  Bedingungen beruhen,  doch mögen auch innere 
Faktoren auf ihre Grösse von Einfluss sein. 

lm dem g r o b s t r e i f i g e n oder g r o b e n Wisaholz liegen die braunen Streifen weit 
auseinander  und erreichen beträchtliche  Ausdehnung,  ebenso wie ihre  Rissstellen vielfach mit 
einem  weiten  Lumen  versehen  sind.  Grobstreifiges  Wisaholz  gilt  als  weniger  wertvoll.  Das 
Auftreten von groben und weiten Streifen nebeneinander verdient geradezu das Aussehen des 
Wisaholz. 
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Der Bau der groben Streifen ist in der Hauptsache derselbe wie bei den feinen, und man 
findet die Streifen oft durch den ganzen Holzteil verbreitet, d.h. sie sind meistens irreversibel. 

Da die braunen, in der Mitte vielfach von Löchern unterbrochenen Streifen des Wisaholzes 
anormale  Bildungen  darstellen,  die  im  Zusammenhang  mit  ihnen  vorkommenden  maserigen 
Holzstellen vom Normalholz abweichend gestaltet sind und die Entwicklung der Jahresringe an 
derartig gestreiften Stellen des  Holzes  gestört  ist,  da ferner  bei  Wisabirken oft  vom Normalen 
abweichende Abplattungen des Stammes,  Beulen und Knollen sowie in der  Rinde der dicken, 
vermasernden Stämme dunkle  Stellen  angetroffen werden und gelegentlich  Rindenteile  in  das 
Holz hineingeraten, und da sich schliesslich auch der Wachstumsmodus dieser Bäume merklich 
verändern kann, wie wir im folgenden erfahren werden, so sind die Birkenindividuen, bei denen 
eine Wisabildung auftritt, geradezu als kranke Bäume zu betrachten. Mit anderen Worten, man ist 
schon auf Grund der makroskopischen Betrachtung berechtigt, von einer W i s a k r a n k h e i t 
der Birken zu sprechen. 

I I I. Aussehen, Wachstumsweise und systematische Stellung der Wisabirken.  
Auf  S.  77-100  und  auf  den  Bildtafeln  3-11  sind  die  im  Aussehen  der  Wisabirken 

anzutreffenden Veränderungen dargestellt. 
Selten kommt es  vor,  dass  eine Wisabirke äusserlich  vollkommen oder  beinahe normal 

aussieht.  Verf.  hat  auf  Grund  ihrer  Wachstumsweise  verschiedenartige  Wisabirkentypen 
unterschieden. 

1.Bei  den  Koch-  und  schlanktypigen  Wisabirken  gewahrt  man  neben  dem  anomalen 
Zerreissen  der  Kork-  und  Rindenteile  gewöhnlich  auch  Beulen-  und  Knollenbildungen.  Die 
Beulen-  und Knollenbildungen sind nicht  von der  Ansatzsteile  der  Zweige  abhängig,  sondern 
kommen ober- und unterhalb derselben vor und zeichnen sich durch eine grosse Mannigfaltigkeit 
aus. Die Grenze nach dem folgenden Typus hin ist keineswegs Scharf. 

2.Die  Wisabirke  behält,  wenigstens  anfänglich,  ihre  normale  senkrechte 
Wachstumsrichtung bei, aber ihr Stamm gabelt sich in einer vom Normalen mehr oder weniger 
abweichenden Weise entweder schon recht dicht über der Erdoberfläche (Bildtafel 5,. Fig. 12) oder 
nachdem er eine Strecke welt ungeteilt gewachsen ist (Bildtafel 5, Fig..  4; 7,  Fig. 26; 8, Fig. 12), 
vielfach sogar noch ziemlich hoch (Bildtafel 1, Fig. 4; 8., Fig. 3). Hierbei setzt sich der Stamm nicht 
wie  normalerweise  bis  an  den  Kronenteil  fort,  sondern  die  Gabelung  verleiht  ihm  ein  direkt 
krankhaftes Aussehen. 

Diese Typengruppe ist, was die Verzweigung anbelangt, ziemlich formenreich, wird aber in 
ihrem  Aussehen  noch  durch  einen  anderen  Prozess  in  bemerkenswerter  Weise  beeinflusst.  In 
manchen Fällen bleibt ein derartig veränderter -- gegabelter -- Stamm wohl gerade und steif, aber 
nicht selten wachsen die betreffenden Stamme schief. Ihre oberen Teile sind biegsam und elastisch, 
und der Stamm verharrt nicht in seiner senkrechten Stellung, sondern biegt sich unter der Ein- 
wirkung äusserer Faktoren, des Windes und des Schneegewichts, in verschiedenartige Stellungen 
(vgl. die Bildtafeln 4, Fig.3-4; 5, Fig. 2; 6, Fig. 1-2: 7; 8, Fig. 3-4; 10, Fig. 1.3, 11, Fig. 5, 6. 

3.Unter  den  krummen und  niedrigen  Wisabirken  gibt  es  auch  solche,  die  strauchartig 
bleiben (vgl. die Bildtafeln 6, Fig. 4; 10, Fig. 2, 4, 6; 11. Fig. 3) und sowohl vom waldbaulichen wie 
vom kommerziellen Standpunkt wertlos sind. 

Es  ist  evident,  dass  die  Veränderungen im  Aussehen  und in  der  Wachstumsweise  des 
Wisabirken die Grenzen der normalen Variation überschreiten. Die darin vorkommenden 
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Veränderungen  müssen  direkt  als  pathologisch  betrachtet  werden:  sie  sind  nachteilig  für  die 
normale Entwicklung des Birkenindividuums und gefährden in extremen Fällen dessen Existenz. 
Unter diesen Umständen ist man berechtigt, von einer Krankheit, an der diese Birken leiden, von 
der Wisakrankheit der Birken zu sprechen. 

Einige Forscher haben die Wisabirken als lokale Variationen angesprochen, ohne dieselben 
jedoch näher zu beschreiben. Sie sollten bald in den Formenkreis der wohlriechenden Birke (B.  
odorata) bald in denjenigen der Warzenbirke (B. verrucosa) eingehen. Va i l i o n i s (1935), der seine 
Resultate in bezug auf die litauischen Wisabirken in dem Ausspruch zusammengefasst hat, dass 
sie  weder  phänologisch  noch  genetisch  einem  bestimmten  Typus  angehören,  muss  in  dieser 
Beziehung unberücksichtigt bleiben, denn er rechnet die Mark- oder Braunflecken der Birken zu 
der Wisabirkenstreifung, was grundfalsch ist. 

Die  vom  Verf.  in  den  verschiedenen  Wisabirkengebieten  Finnlands  eingesammelten 
Herbariumproben sind von Gunnarsson (Vellinge, Schweden) bestimmt worden. 

Die Ergebnisse sind aus der Tabelle auf S.  92 ersichtlich.  In dieser  sind die von den in 
Stockausschlagsgruppen gewachsenen Exemplaren entnommenen Proben so  vereinigt,  dass  sie 
sich  auf  ein  und dasselbe  Baumindividuum beziehen,  and  die  zu  jedem  einzelnen  Kirchspiel 
gehörigen Dörfer in der gleichen Spalte zusammengefasst. 

Der Wert der Bestimmungsarbeit hängt weitgehend davon ab, welche Bedeutung man den 
von Gunnarsson unterschiedenen Arten, Betula concinna and B. coriacea, beimisst. Man kann dafür 
halten, dass sie wenigstens in hohem Masse konstruiert sind and lediglich die eigene individuelle 
Auffassung dessen widerspiegeln, der sie aufgestellt hat. B. concinna kommt sehr selten »rein» vor 
und weist dann nach Gunnarssons Beschreibung in ihrer Wachstumsweise, ihrer Stammbildung, 
ihrer Holzqualität u.a. Abweichungen vom Normalen auf. 

Ferner ist zu beachten, dass die als Hybridenkombinationen gedeuteten (unter den von G. 
bestimmten)  »Formen» so  beschaffen  sind,  dass  man  bei  ihnen  auch  hinsichtlich  solcher 
morphologischen  Umstände,  die  Gunnarsson  als  systematische  Kennzeichen  gebraucht  hat, 
Variationen  findet.  Die  Beschreibung  und  Analyse  dieser  Variation  ist  eine  geradezu 
überwältigende Aufgabe und wäre, vom systematischen Standpunkt betrachtet, ähnlich wie z.B. 
die Beschreibung von Menschen-, Hunden u.a. Hybriden. 

Hierbei  ist  noch  zu  berücksichtigen,  dass  man  an  einem  Hybridenbirkenindividuum 
morphologischen  Unterschieden  in  den  vegetativen  Teilen  begegnen  kann,  und  dass  manche 
Birkenindividuen, wenigstens viele jahre lang, nicht fruktifizieren  u.s.w. 

lm  Hinblick  auf  die  von  Gunnarsson  angewandte  Methode  besteht  weiterhin  die 
Möglichkeit, dass die von G u n n a r s s o n als »reine» Hauptart, B. verrucosa (Ehrh.) bestimmten 
Exemplare Grundelemente einer andern Art enthalten können. 

Da ausserdem die von Gunnarsson als die Form B.concinna x pubescens * suecica x verrucosa 
f.  subverrucosa gedeutete  Kombination,  die  unter  den  obenerwähnten  Wisabirkenproben  am 
meisten  vertreten  war  (83.7  %),  ohne  Wisabefall  nicht  nur  an  denselben  Standorten  wie  die 
Wisabirken sondern auch auf ausgedehnten Gebieten in Finnland sowohl wie anderswo wächst 
und weil  es  auch davon zahlreiche  »Formen» gibt  -,  muss es  als  ausgemacht  gelten,  dass  die 
Wisabirken keine speziellen systematischen Birkenformen sind. Höchstens kann man vielleicht an 
Hand der auf dem Gebiet 
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der Birkensystematik gebrauchten morphologischen Umstände sagen, in welcher Birkenkategorie 
eine Wisabildung möglich vorkommen kann. 

Auf  Grund  alles  dessen,  was  man  vom  systematischen  Standpunkt  ohne  eine 
experimentelle und zytologische Grundlage über die hiesigen Birken hat herausbringen können, 
sind dieselben genetisch recht heterogen, und die Wisabirken machen hiervon keine Ausnahme. 
Ihre Formen und Variationen können teilweise von ihrer Hybridennatur herrühren; aber teilweise 
können auch aussere Faktoren an der von ihnen dargebotenen Variabilität der Wachstumsweise 
und  Stammform  mitwirken.  Eine  deutliche  Wechselbeziehung  zwischen  Stammform  und 
Wachstumsweise einerseits und der Zugehörigkeit zu irgendeiner systematischen Kategorie war 
nicht nachzuweisen. 

Von den Ergebnissen der Bestimmungsarbeit ist jedoch in Betracht zu ziehen, dass  Betula  
concinna (»die  Hainbirke»)  unter  den  Hybridenkombinationen  des  vorliegenden  Materials 
auffallend  reichlich  vertreten  war:  in  629  von  706  Wisabirkenindividuen  (die 
Stockschösslingsgruppen als dasselbe Individuum gerechnet) oder in 89.8 % der Individuenzahl 
des Materials -  und dass  B. concinna in sämtlichen Wisabirkengebieten nachzuweisen war,  von 
denen Proben eingesammelt wurden. Möglich ist, dass das B.concinna - Element auf eine oder die 
andere Weise als wirksamer Faktor an der Wisabildung beteiligt ist. 

IV. Über die Verbreiturg der Wisabirken (S. 100-109) in den verschiedenen Ländern (ausser in 
Finnland  auch  in  Norwegen,  Schweden,  Russland  und  dem  dazu  gehörigen  Gebiet  und  in 
Mitteleuropa) hat Verf. Angaben aus verschiedenen Quellen gesammelt. Von S. 105 ab findet man 
Angaben über das Vorkommen der Wisabirken in Finnland (vgl. die Verbreitungskarte S. 125). Die 
Angaben  stammen  von  Forstmeistern,  Lieferanten  und  Exporteuren  dieses  Artikels  -  auch 
ausführliche  Einkauftstatistiken  haben  ihm  Material  geliefert  ,  und  privaten  Interessenten. 
Ausserdem har Verf. das Material nach Möglichkeit an Ort und Stelle zu prüfen versucht. 

Allen  Anschein  nach  sind  diese  krankhaft  entwickelten  Birken  nur  noch  in  geringen 
Beständen erhalten. Die Wisabirkengebiete und die Gegenden der alten Kultur in Finnland fallen 
in grossen Zügen zusammen (vgl. T a l l g r e n s Karte über die feste Besiedlung Finnlands am 
Ende  der  Heidenzeit,  S.  127);  ebenso  findet  man  sie  in  den  von  C  a  j  a  n  d  e  r  (1917) 
unterschiedenen Hainzentren reichlich sowie hier and da als Disjunktionen. Ferner hat man das 
Vorkommen von Wisabirken am Ufer von Wasserlaufen und in Binnenlandgebieten  im Bereich 
der  Geröllkiesose  oder  deren  Nähe  in  Erwägung  gezogen.  Nachdem  die  edaphischen  und 
klimatischen Verhältnisse  der Wisabirkengebiete  berührt  sind,  wird der sowohl schützende als 
vernichtende  Einfluss  der  Kultur  auf  das  Vorkommen  der  Wisabirken  sowie  das  Verhältnis 
zwischen den Wisabirken und anderen Holzarten in Wisabirkenbestanden erörtert. 

In den Hainzentren kommen mehrere mehr oder weniger anspruchsvolle seltene Pflanzen 
vor, denen man auch an den Standorten der Wisabirken begegnen kann, und die gewissermassen 
als »Folgepflanzen» dieser Birken zu betrachten sind. Manche von diesen sind »edle» Laubbäume 
(Eiche,  Linde,  Haselstrauch),  deren  Frequenzverhaltnissen  zusammen  mit  den  Wisabirken 
Beachtung  geschenkt  worden  ist.  Manche  wiederum  sind  krautartige  Pflanzen:  das 
Verbreitungsgebiet der einen von ihnen ist in grossen Zügen das gleiche wie das der Wisabirken, 
während  die  anderen  Abweichungen  seitens  ihrer  Verbreitung  aufweisen.  Vielleicht  am 
deutlichsten ist die Gleichartigkeit der 
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Verbreitung bei Brachypodium pinnatum (vgl. die Karte S. 155) ausgeprägt, das eine auch vielfach 
in Wisabirkenbeständen auftretende Art repräsentiert. 

Die von diesen »Folgepflanzen» dargebotene Verbreitung sowie auch ihr Auftreten weiter 
im  Norden  auf  Geröllosen  and  hainartigen  Standorten  hat  in  der  Darlegung  ebenfalls 
Berücksichtigung gefunden. 

V. Die auf die Standorte der Wisabirken bezüglichen Erklärungen and Beschreibungen (S. 130-
178). Über die Standorte der Wisabirken sind etwas voneinander abweichende Angaben mitgeteilt 
worden (K a i g o r o d o v, H e i k i n h e i m o, V a n i n). Verf. ist in dieser Beziehung zu dem 
Ergebnis gelangt. dass Wisabirken in Finnland meistens in guten, ja sogar seltenen Waldtypen und 
an mehr oder weniger hainartigen Standorten vorkommen. 

Die Schilderungen der Pflanzendecke an den Standorten sind sehr mühsam auszuführen 
gewesen,  denn  die  Bestände,  in  denen  Wisabirken  vorkommen,  rind  früher  oder  später 
vernichtenden Abholzungen unterworfen gewesen, und die Kultur (der Weidegang u.a.) hat auch 
sonst auf die Zusammensetzung der Pflanzendecke eingewirkt. Ihrem Typus nach gehören jene 
frischen Heidewälder zum Myrtillus- oder Oxalis-Typus,  stellenweise zum Vaccinium-Fragaria-
Typus; aber es ist natürlich, dass sich die Wisabirken auch auf benachbarte kärgere Typen u.a. den 
Vaccinium-Typus haben verbreiten können. 

An  Hand  der  von  der  Verbreitung  der  Wisabirken  aufgewiesenen  Züge  ist  es 
wahrscheinlich,  dass  der  Birkenstamm,  von  dem  der  heutige  Wisabirkenbestand  abstammt, 
wenigstens zum grossen Teil in der Litorinazeit nach Finnland gekommen ist. Möglich ist auch, 
dass  sich auf dem Wege der Hybridisation verschiedenartig und in verschiedenem Masse  von 
Wisa befallene Birken gebildet haben. 

Um S a u r a m os (1928) Darstellung über die Litorinazeit in unserm Lande zu folgen, so 
kann man nachweisen, dass sich der  »Urstamm der Wisabirken» längs der Ufer der Wasserläufe 
schon  zu  jener  Zeit  (der  Litorinazeit),  wo  die  Haine  zumal  in  den  damaligen  Ufergegenden 
wuchsen,  auf  viele  Gebiete  haben  ausbreiten  können.  Ebenso  erklärt  sich  das  Fehlen  der 
Wisabirken innerhalb mancher Gebiete daraus, dass letztere während der Litorinatransgression 
vom Meer bedeckt gewesen sind. In gewisse (Wasserscheiden-) Gegenden hat sich dieser »Stamm» 
in Ermanglung von Hainen nicht ausbreiten können oder ist später möglicherweise dort vernichtet 
worden. Diese Einwanderungsrichtungen sind in der Darlegung erwogen worden, desgleichen der 
Umstand, dass Wisabirken, natürlich in relativ geringfügigen Resten, an den Stellen der früheren, 
Litorinakusten vorkommen. 

VI. Über die Anatomie der Wisabirken (S. 179-234). 
Die  ersten  Anzeichen  einer  Wisabildung  sind  das  anomal  reichliche  Vorkommen  von 

Sklereiden in den sekundaren Rindenteilen, Verbreiterungen der Markstrahlen, Anomalien und 
Braunungen im Mark. Sklereidgruppen kommen im Bereich der Markstrahlen verbreiterung, ja 
sogar auch im Bereich der Kambiumzellen oder in deren Nähe vor. 

Im Bereich der verbreiterten MarkstraMen, die entweder primar oder sekundar auftreten, 
bildet  sich  an  der  Oberfläche  des  Holzteils  eine  Einbuchtung  und  neben  dieser  findet  man 
gewöhnlich an jungen Sprossen die obenerwähnten Markveranderungen. 

Weiterhin entwickeln sich in den distalen Teilen der Markstrahlenverbreiterung und 
in der Rinde schizogene Risse. 
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Auf  diese  Gebilde  reagiert  der  Spross  an  manchen  Stellen  so,  dass  er  jene  mehr  oder 
weniger ins Innere des Holzteils hineingeratenen veränderten Stellen durch eine Überwallung zu 
isolieren  strebt,  in  anderen  Fallen  wiederum können die  Streifenstellen  lange Zeit  in  solchem 
Zustand verharren, dass man keine Symptome einer Überwallung daran wahrnehmen kann. 

Die Überwallung an den Wisastreifenstellen vollzieht sich entweder von den Rändern oder 
vom Boden der Einbuchtung her. 

Die  in  der  Rinde  auftretenden  schizogenen  Risse  können  ohne  auffallende 
Wachstumsreaktionen  ausheilen,  aber  es  kann sich  auch ein  isolierendes  Korkgewebe  in  ihrer 
Umgebung sowie um die veränderten Sklereidgruppen bilden. In der Struktur der ersten Stufen 
der  Streifenstellen  tritt  nichts  zutage,  was  darauf  hindeutete,  dass  sie  durch  irgendwelche 
Lebewesen verursacht wären. Die Sklereidbildung lässt auf Störungen in der Nahrungsströmung 
schliessen. 

Bei den Erwägungen über die ersten Stufen der Wisastreifen wird darauf hingewiesen, dass 
die Forscher, welche normales Birkenholz untersuchten (vgl. T h. H a r t i g 1851, Schacht 1856, 
1860, Möller 1876, Krah 1883, Mayr 1884, Stauffer 1892, Houlbert 1893, Boubier 1896, Petersen 1901, 
Solereder 1892, W o l p e r t 1910, B ü s g e n 1914,  W i l h e m 1918 u.s.w.), Angaben über die 
Breitenverhältnisse  der  Markstrahlen  gemacht  haben,  und  dass  demnach  auch  an  normalem 
Birkenholz Schwankungen in der Grösse der Markstrahlen beobachtet  worden sind. Weiterhin, 
dass  man  sich  Holz  von  »reinen» Betula-Arten  zur  anatomischen  Untersuchung  verschaffen 
müsste, was jedoch eine übermächtige Aufgabe wäre. 

Nachdem  Verf.  auf  diese  verschiedenwertigen  Mitteilungen  hingewiesen  hat,  macht  er 
indessen  geltend,  dass  in  dem  gesunden  Holz  unserer  einheimischen  Birken  keine  solchen 
Markstrahlenverbreiterungen wie an den Ursprungsstellen der Wisastreifen im Bereich der jungen 
Stamm- and Astteile wahrzunehmen sind. 

Bezüglich der schizogenen Risse verweist Verf. auf R u s s o w s (1882) Untersuchungen, 
nach  welcher  man  in  den  distalen  Teilen  der  Markstrahlen  von  normalen  Birken 
»Intercellulargänge» antreffen kann. 

Die Ansicht von V a i l i o n i s (1935) über das Vorkommen schizogener Risse im Bereich 
der  Wisastreifen  (die  bloss  auf  mechanischem  Wege  in  dem  gefällten  und verdorrten  Baume 
entstanden sein sollten) muss als grundfalsch gelten. 

Ebensowenig wie bei den gummosen Erscheinungen der Prunus-Arten (M i k o s c h 1906, 
S  o  r  a  u  e  r  1911)  kann  man  hinsichtlich  der  bei  der  Wisabildung  der  Birken  auftretenden 
schizogenen Risse mit Sicherheit sagen, in welcher Jahreszeit sie sich entwickeln. 

Das, was V a i t i o n i s (l.c.) in bezug auf den Sklereidreichtum der Rinde erklärt hat, 
bedarf der Berichtigung, und die Ansicht, dass diese Gebilde imstande wären, auf mechanischem 
Wege eine  Verbreiterung der  Markstrahlen  hervorzurufen,  erscheint  im Lichte  experimenteller 
Auseinandersetzungen  nicht  stichhaltig  (K  n  y  1901  u.a.).  Die  Möglichkeit,  dass  die  in  Rede 
stehende  Sklereidbildung das  Zeichen  einer  Blastomanie  wäre,  findet  in  der  Entwicklung der 
Wisastreifen keinen Anhalt, und es geht nicht an, diese Sklereide als Rindenknollen aufzufassen, 
aus  denen  oder  im  Zusammenhang  mit  welchen  sich  allerdings  Adventivknospen  entwickeln 
können  (Krick  1891  u.a.).  Mit  gutem  Grunde  kann  man  ja  von  jedem  beliebigen 
parenchymatischen  Gewebe  annehmen,  dass  es  eine  Knospenbildung  zeigt,  denn 
Adventivknospen können sich aus vielfachen lebenden Geweben entstehen. 
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Der Sklereidreichtum bei der Wisabildung der Birken ist wohl kaum dahin zu erklären, 
dass  die  Stabilität  des  Stammes  dadurch gefördert  würde,  sondern  es  handelt  sich  dabei  um 
Kohlenhydratanhäufungen, die zusammen mit den Verbreiterungen der Markstrahlen als Zeichen 
eines üppigen Wachstums gedeutet werden müssen. 

Sowohl eine Sklereidbildung anstelle der Rinde als auch Markstrahlenverbreiterungen sind 
bei  vielen  Holzgewachsen  als  Symptome  verschiedenartiger  Krankheiten  angetroffen  werden. 
Unter  diesen  schenkt  Verf.  der  von  R  u  b  n  e  r  (1910)  im  Zusammenhang  mit  der 
»Spannrückigkeit» bei der Weissbuche beobachteten Scheinstrahlen besondere Beachtung.In R u b- 
n  e  r  s  ziemlich  grosszügig  geschildertem  Fall  sind  die  Rindenteile  abnorm  dick  and  die 
Sklereidbildung reichlich. Überdies halt R u b n e r dies abweichende Verhalten der Weissbuche für 
eine erbliche Eigenschaft, was, wie H e i k i n h e i m o s (1933) Versuche dargetan haben, auch für 
die Wisabildung zutrifft. 

Die an den Streifenstellen vorkommenden Überwallungen bieten einen Formenreichtum 
dar, insbesondere dort, wo sich jene zu Beulen and Knollen entwickelt haben. Wo, die Wisastreifen 
gleichmässig  auftreten,  erfolgt  ihre  Überwallung  gewöhnlich  in  der  Weise,  dass  sich  an  den 
Einbuchtungsstellen  der  Rinde  in  den  in  Kambiumnähe  befindlichen  Teilen  neues  Kambium 
bildet:  in  manchen  Fallen  setzen  auch  die  Kambiumteile  ihr  Wachstum  and  damit  das 
Dickenwachstum  des  Stämmes  fort,  obgleich  an  der  Oberfläche  des  Holzteils  Unebenheiten 
zurückbleiben.  Die  überwallenden  Stellen  haben  einen  vom  Normalen  abweichenden 
Wundholzcharakter, der normale Faserverlauf ist in ihnen gestört. lm Wundholz kann man neben 
kurzzelligen Stellen auch massenhaft parenchymatische Elemente treffen. 

In  diesem  Wundholz  dauert  die  Bildung  von  Streifenstellen  fort.  Sie  entstehen  darin 
entweder  so,  dass  Rindengewebe  an  den  unebenen  Stellen  der  Oberfläche  des  Holzteils  in 
denselben eingeschlossen werden, oder dass sich im Bereich des Wundholzes Rissstellen bilden, 
die  sich  in  mehr  oder  weniger  radiärer  Richtung  verlängern  -  wie  an  den  primären 
diesbezüglichen Stellen  oder  auch blind endigen können.  Das  Wundholz ist,  wie  auch in  den 
pflanzenpathologischen  Darlegungen  festgestellt  wurde,  empfindlich  gegen  die  Einflüsse 
niedriger Temperaturen, und es ist moglich, dass die ausseren Faktoren in dieser Beziehung eine 
fortlaufende Entstehung von Streifenstellen begünstigen. 

Die in das Innere des Holzteils geratenen Rindenteile verändern sich dahin, dass sich in 
ihren Zellwänden neben Stoffen  von Wundgummicharakter  Gerbstoffe  niederschlagen.  Ebenso 
stellen sich im Inhalt und in den Zellwänden der Markstrahlenzellen Veränderungen ein, die nach 
Ansicht des Verf. an Hand von Färbungs- und Lösungsreaktionen dartun, dass sich Wundgummi 
in ihnen bildet. Daneben kommen in ihren Zellwänden sowie auch in einigen Zellwänden von 
Wundholzzellen   auch  von  Rindenzellen   Quellungserscheinungen  vor,  jedoch  von  solcher 
Beschaffenheit, dass die Zellwände, wenigstens anfänglich, die Zellulose- bzw. Ligninreaktionen 
liefern. 

Im Bereich der Streifenstellen erscheinen im Wundholz,  an dessen Rändern, in den der 
Streifenstelle zunächst gelegenen Teilen auch Gewebe vom Charakter des inneren Kallus. 

Der maserige Faserverlauf des Wundholzes führt auch zur Bildung von Knauelaugen. Sehr 
allgemein findet man an Streifenstellen die Erscheinung, dass sich einseitig ein radial verlaufendes, 
vielfach  ziemlich  langes  Knäuelaugengebilde  in  denselben  entwickelt.  Die  Knäuelaugen  des 
Wundholzes sind mit Rücksicht auf das Krankheitbild 
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von untergeordneter Bedeutung. Sie stellen auch nicht, wie schon vielfach früher nachgewiesen ist, 
Anzeichen einer Knospenbildung dar. 

Die  primär  entstandenen  schizogenen  Risse  können  sich  an  manchen  Streifenstellen 
erweitern, ja sogar dichotomisch verzweigen. 

In  den Rindengeweben gewahrt  man Ablenkungen der  Markstrahlen,  Bräunungen und 
Schwärzungen der Sklereidgruppen sowie Rissstellen.  In einigen Fällen bilden sich isolierende 
Korkschichten um die veränderten Partien herum. 

Wenn das Dickenwachstum stärker  als  in  der  Norm fortdauert,  entwickeln  sich in den 
primären Rindenschichten reichliche Korklagen. Die äussersten Schichten schliesslich bilden eine 
für Wisabirken typische Schildborke. 

Im  grobstreifigen  Wisaholz  sind  die  Streifenstellen  weit  and  werden  gewöhnlich  nicht 
überwallt. 

Bei  der  Eismaser  bilden  sich  von  der  normalen  Stellung  abweichende  Gewebe  von 
Wundholzcharakter. Nach den Proben zu schliessen, die dem Verfasser zur Verfügung gestanden 
haben, sind die eigentlichen Streifenstellen am ehesten vom Typus des grobstreifigen Wisaholzes 
und nicht überwallt. Die Streifen erscheinen auf Querschnittflächen in der Regel nicht als braune, 
aber - bei durchfallendem Licht betrachtet - als dunkle, stark lichtbrechende Partien. Ein maseriges 
Gewebe von Wundholzcharakter kommt darin in ziemlicher Ausdehnung vor. 

VII.(S.  235-240).  An  den  unteren  Zweigen  sowie  bei  Stockausschlagen  und  jungen 
Individuen der Wisabirken - wie auch bei normalen Birken - kommen, aber selten, einige kranke 
Stellen vor, Bräunungen im Marke, sphacelus- und krebsartige Stellen. Diese gehören jedoch nicht 
zur  Wisastreifenbildung,  sondern  lassen  sich  als  Zeichen  der  Empfindlichkeit  gegen 
Kaltewirkungen deuten. 

VIII.Ein  Vergleich  der  Wisakrankheit  der  Birken  mit  anderen  Pflanzenkrankheiten  (S.  240-289) 
zeigt,  dass  die  von  V  e  p  ř  e  k  (1902)  studierte  Krankheit  bei  Quercus  cerris  seitens  ihrer 
Krankheitserscheinungen von gleicher Art wie die hier in Rede stehende Krankheit ist. Verf. bringt 
hierüber  einen  ausführlichen  Vergleich  (Oberflächenbeschaffenheit  des  entrindeten  Holzteils: 
Störungen in der Jahresringbildung, die sich auch dort von braun gefärbten Streifen herleiten; das 
Geraten  von  Phloemteilen  in  den  Holzteil;  die  anomale  Verbreiterung  der  Markstrahlen;  die 
Struktur des Wundholzes; die Veränderungen der Zellwände and des Zellinhalts; das Auftreten 
von Rissen in der Rinde und im Holzteil; die Überwallung der Streifenstellen u.a.). 

Auf die unbestimmten Mitteilungen H e n s c h e l s (1882), H e r r m a n n s (1902) and L a u 
b e r t s (1909) über  »Gongronosis» und  »Verkropfungsfälle» von Quercus-Arten wird in dem 
Sinne hingewiesen, dass man sich dabei bemüht hat, anscheinend ähnliche Veränderungen wie bei 
der Wisabildung zu schildern. 

Das von V e p ř e k (l.c.) untersuchte maserige Holz einer  Juglans regia stammt offenbar 
auch (l.c. S. 1159 ff.) von einem wisakranken Individuum. 

Von T a m m e s (1904) sind einschlägige Veränderungen bei der Rotbuche, von Jäger (1900 
und S o r a u e r  ebenso ähnliche Krankheitssymptome beim Apfelbaum beschrieben. 

Ausser  auf  die  Braun- and Markfleckenstreifen  der  Birken  über  welche  im Schrifttum 
verschiedener  Länder  zahlreiche  Mitteilungen  vorliegen  -  hat  sich  die  Aufmerksamkeit 
ausdrücklich auch auf analoge Gebilde anderer Bäume gerichtet. Hierbei wurden 
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gewisse irrige Anschauungen, die über den anatomischen Bau derselben gelegentlich vorgebracht 
sind, insbesondere die von V a i l i o n i s geäusserten Irrtümer, korrigiert sowie nachgewiesen, 
dass die von letzterem vertretene Ansicht, dass die Wisastreifen und die Markfleckenstreifen ihrer 
Entstehung und ihrer Struktur nach Gebilde gleichen Charakters wären, nicht stichhaltig ist. 

Da  im  Zusammenhang  mit  »Kropfmaser»-,  »Holzknollen»-,  »Knollenmaser»-  und 
»Maser»-Bildungen Angaben über die Wisabildung gemacht worden sind, richtet Verf. seine Kritik 
auf  die  Beschreibungen  und  Definitionen  jener  Gebilde  und  weist  nach,.  dass  man  in  diese 
Kategorien ihrem morphologischen Werte nach recht verschiedenartige Bildungen aufgenommen 
hat, von denen manche gar keine Ähnlichkeit mit Knospen- und Sprossbildungen aufweisen. Das 
Gesagte gilt besonders für die »Kropfmaser»-Kategorie, über die man sich am deutlichsten und so 
geäussert hat, dass es ausreicht, um sie in dieser Beziehung zum Gegenstand der Behandlung zu 
machen. 

Die über  »Parenchymholzbinden» und  »Mondring»-Gebilde in der Literatur mitgeteilten 
Angaben  sind  sehr  unbestimmt.  Mit  den  ersterwähnten  hat  man  in  manchen  Fallen 
möglicherweise  analoge  Erscheinungen  gemeint  wie  die  in  den  Wisastreifen  anzutreffenden 
Veränderungen. Hierfür sprechen u.a. die in der Markstrahlen auftretenden Veränderungen, die 
Quellungen der  Zellwände,  und,  nach allem zu schliessen,  kommen in S o  r  a  u e  r  s  (1912) 
»Parenchymholzbinden» ähnliche Veränderungen wie in solchen Wisastreifen vor, bei denen sich 
kein Rindengewebe sondern ausschliesslich eine Verbreiterung der Markstrahlen einstellt.  Nach 
dem erwähnten Verfasser bilden die »Parenchymholzbinden» die Ausgangspunkte für gummöse 
Veränderungen. 

Die »Mondring»-Gebilde stellen, soweit deutliche Beschreibungen davon beigebracht sind, 
hinsichtlich ihrer Struktur andere Gebilde dar als die Wisastreifen und die bei den durch Taphrina  
betulina bedingten Hexenbesen anzutreffenden krankhaften Stellen (S m i t h 1894), nämlich durch 
den Frost verursachte Ablenkungen oder geringfügige Verbreiterungen der Markstrahlen. 

Zur Klarlegung der Wisabildungserscheinungen ist auf S.263-272 ein Überblick über die 
Erläuterungen  in  bezug  auf  die  gummosen  und  harzartigen  Veränderungen  gegeben.  Der 
Vergleich  mit  den  gummosen  Bildungen  (Sklereidreichtum  der  Rinde;  Verbreiterungen  und 
Braunfarbung der Markstrahlen, innere Risse in Rinde und Holzteil, die in den anomalen Zellen 
auftretende Quellung der Zellwände u.a.) (man vergleiche u.a. die Auseinandersetzungen von T r 
é c u l (1860), W i g a n d (1865), Frank (1866-67, 1896), Prillieux (1874), Moeller (1875), Delacroix 
(1903), M i k o s c h (1906), R u h l a n d (1907) und S o r a u e r (1909, 1910 15)) lasst eine gewisse 
Übereinstimmung mit der Wisabildung erkennen. 

Hier ist auch der Hinweis von M i k o s c h (l.c.) und S o r a u e r (l.c.) zu beachten, dass es 
ausser dem offenen einen latenten Gummifluss gibt, wobei sich die Zellwände nicht in Gummi 
umwandeln, und dass speziell die Gerbstoffe (die an den Streifenstellen der Wisabirken reichlich 
vorhanden sind) die Entwicklung eines offenen Gummiflusses verhüten. Der von S o r a u e r als 
»Plethora» bezeichnete Zustand bietet ähnliche Abweichungen vom Normalen dar wie ein Spross 
mit beginnender Wisabildung. 

Was die resinotischen Erscheinungen anbelangt, so billigt Verf. z.B. das von T u b e u f 
(1930) darüber Vorgebrachte nicht und hält auch die spontanen resinotischen Erscheinungen nicht 
für genügend geklärt; auf ihre nähere Erlauterung kommt er in anderem Zusammenhang zurück, 
u.a. im Lichte dessen, was T s c h i r c h und Stock (1936) darüber geäussert haben. 
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Ein  Vergleich  mit  Pflanzenkrankheiten,  von  denen  man  erklärt  hat,  dass  sie  durch 
klimatische Faktoren bedingt seien, oder bei denen man experimentell nachgewiesen hat, dass sie 
tatsächlich durch solche bedingt sind, zeigt, dass bei der Wisabildung auch solche Veränderungen 
in  Erscheinung  treten.  Verbreiterungen  und  Ablenkungen  der  Markstrahlen,  innere  Risse, 
Frostbeulen usw. (vgl. R. H a r t i g 1896, S o r a u e r 7906, 1909, 1910 ) sind hierbei aufgetreten 
oder zum Vorschein gebracht, and die Veränderungen der inneren Struktur der am Kirschbaum 
(S o r a u e r 1909 u.a.) vorkommenden Frostbeulen sind als gummose Vorgänge gedeutet worden 
(K ü s t e r 1916, 1925). 

Das  Resultat  des  Vergleiches  berechtigt  zu  der  Behauptung,  dass  die  der  Wisabildung 
unterliegenden  Birken empfindlicher  gegen  die  Einflüsse  niedriger  Temperaturen  sind  als  die 
normalen Birken. 

Verf.  hat  einen  eingehenden  Vergleich  mit  anderen  mehr  oder  weniger  vollständig 
geschilderten  Pflanzenkrankheiten  von  Bäumen  durchgeführt,  als  deren  Ursachen  man 
klimatische  Umstände  heranzuziehen  versucht  hat.  Das  über  die  »Landwehrkreuz»-  Bildung 
Vorgebrachte ist zu mangelhaft, um als Vergleichsgegenstand dienen zu können, das, was über die 
durch Hagel (V o g e s 1913) verursachten Veränderungen berichtet worden ist,  kann man aus 
mehreren Grunden nicht als hinreichend kritisch erachten. Jene Auseinandersetzungen bedürfen 
ebenso wie diejenigen Percy Grooms (1915) exakterer Erklärungen. Die von N a a c k (1893) beim 
Eschenkrebs  beschriebenen Veränderungen erinnern an die  Wisabildung;  dass  diese  Krankheit 
aber durch Bakterien hervorgerufen wäre, erscheint recht unsicher. 

Hinsichtlich der Stippenkrankheit der Äpfel, die man als durch äussere Faktoren bedingt, 
aber  ausserdem auch als  Viruskrankheit  erklärt  hat,  bemerkt  Verf.,  dass  den eventuell  in  den 
vegetativen Teilen der davon befallenen Bäume vorkommenden Veränderungen keine Beachtung 
zuteil geworden ist; gewisse Veränderungen solcher kranken Früchte erinnern allerdings an die bei 
der  Wisabildung  auftretenden.  Ein  Vergleich  mit  den  angeblich  von  der  Dürre,  von 
Beleuchtungsverhaltnissen u.a. herrührenden Veränderungen schliesslich liefert einen Anhalt für 
eine dahingehende Vermutung, dass diese äusseren Faktoren eine Wisabildung kaum hervorrufen 
könnten. 

IX. Über die Ätiologie der Wisakrankheit der Birken (S. 289-297). 
H  e  i  k  i  n  h  e  i  m  o  (1933,  1935)  hat  nachgewiesen,  dass  die  aus  Samen  von  Wisabirken 
entwickelten Individuen relativ hochprozentig von der Wisakrankheit befallen werden, d.h. dass 
die  Eigenschaft  der  Wisabildung  auf  eine  oder  die  andere  Art  in  den  Samen  auf  die  daraus 
erwachsenden Individuen übergeht. 

Irgendwelche Mikroorganismen, die in den Früchten mitgeführt würden, hat man nicht 
feststellen können, und bei den bisherigen, allerdings nicht völlig entscheidenden Versuchen liess 
sich nicht nachweisen, dass die Wisabildung virotisch bedingt wäre. 

Als eventueller Überträger eines Virus kame in erster Linie die Pemphigine Glyphina betulae 
(K a l t.) Koch in Frage. Zu beachten ist freilich, dass gewisse Veränderungen bei der Wisabildung 
sich ziemlich leicht erklären liessen, wenn man nachweisen könnte, dass sie virotischen Ursprungs 
wären. 

Vorläufig sind H e i k i n h e i m o s (l.c.) Resultate dahin zu deuten, dass es sich bei der 
Wisabildung um innere determinierende Faktoren handelt; aber gleichzeitig muss auch der Anteil 
der realisierenden Faktoren berücksichtigt werden. 

Biochemische Analysen, die bisher zwar nicht in genügend weitem Ausmass durch- 
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geführt worden sind (S.  V. H i n t i  k k a 1920; Linda Tanner 1936),  erweisen, dass wir es mit 
Stoffwechselstörungen zu tun haben, and dass die Wisabirken »Mangelpflanzen» sind. 

Dieses erhellt nicht aus den relativen Aschenmengen, besonders aus dem Phosphor und 
Magnesiumgehalt der Asche (vgl. Tab. S. 293), der geringer als der entsprechende Gehalt normaler 
Birken ist. Um den Erwägungen M e r k e n s c h l a g e r s (1933) u.a. inbetreff dieser Umstände zu 
folgen, besteht allerdings die Möglichkeit,  zu theoretisieren, wie aus dem Phosphormangel der 
reduzierte Wasserverbrauch, die Kalteempfindlichkeit, der Nanismus u.a. resultiert, aber bevor wir 
über  weitere bestatigende Analysen verfügen,  hat  sich Verf.  von weitgehenderen Erorterungen 
zurückgehalten. 

Die  ersten  Stufen  der  Wisabildung  und  zwar  die  dabei  als  Störungen  in  der 
Nahrungsströmung zu deutenden Erscheinungen berechtigen zu der Annahme, dass es sich um 
eine Hormonwirkung handelt. In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass Erscheinungen ähnlichen 
Charakters (F r  e y  -  W y s  s  l  i  n g 1935 u.a.)  als  durch eine abweichende Hormonwirkung 
verursacht  angesprochen  worden  sind.  Es  erscheint  möglich,  dass  ein  Mangel  an 
Längenwachstumshormon  und  Hormonstörungen  in  der  Zellteilung  dabei  vorliegen,  die  zu 
Störungen in der Nahrungsstramung Veranlassung geben. 

Dass  die  Wisastreifenbildung  nicht  nur  chronisch  sondern  auch  reversibel  oder  akut 
auftritt, hindert doch nicht, dass sie konstitutionell und mehr oder weniger erblich ist. 

Nach allem zu schliessen, befinden sich die Wisabirken nicht  »im Gleichgewichtszustand 
mit  ihrer  Umwelt»,  und bei  den an ihnen vorkommenden Veränderungen vom Charakter  des 
latenten  Gummiflusses  kann  der  Einfluss  äusserer  Faktoren  mitspielen,  wenngleich  ihnen  ein 
erblicher Defekt zugrundeliegt.
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