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TËissä tutkimuksessa selvitetään Nuuksion kansallispuiston metsien palohistoriaa turvekenostumista tehtä-

vän hiillhiukkas- ja siiteprilyanalyysin avulla. Kansallispuiston etelä¡sassa sijaitsevien Palokallioiden lähiym-

päristöstä kairattiin n¿i,ytesârjat kolmesta pienestä runsaspuustoisesta suosta, Palokallioiden ympäristö valit-

tiin tutkimuskohteeksi paloihin viittaavan paikannimen perusteella. Näytæarjat otettiin ns. isolla venäläisellä

kairalla mineraalimaahan asti. Näytesarjan A kokonaispituus oli 36 cm, näytesarjan B 40 cm ja näytesar-

jan C 85 cm. Hiilihiukkas- ja siitepolyanalyysiä varten näytesarjoista otettiin ensin 24 g näytteiksi 2,5 cm vä-

lein. Myöhemmin valmistettiin joitakin välinäytteitä ja saatiin näin osittain 1,25 cm välein laskettu

ja. Tulokset perustuvat 55 näytteen analysointiin. Näytteet kËisiteltiin KOH- ia asetolyysi-menetelmällåi. Hiili-

hiukkasi ksi määritetti in kaikki mustat, läpinälkymättömät ja kulmikkaat kappaleet. Paikallisten ja alueellisten

palojen erottamiseksi hiilihiukkaset jaettiin kolmeen kokoluokkaan. Turpeen siitepöly- ja hiilihiukkaspitoi-

suus eli absoluuttinen määrä määritettiin merkki-itiöiden avulla' Siitepölyjen suhteelliset osuudet laskettiin

kokonaispölysummasta sekä kanervakasvien ja heinien suhteelliset osuudet ruohovartisten lajien pölysum-

masta. Turvekenostumien ikää arvioitiin turpeen siitepölypitoisuuksien ja maatumisasteen, Espoon keskus-

paloaseman paloraporttien sekä lähialueella tehtyjen muiden tutkimusten avulla, Tutkimus on osa Metsä-

hallituksen rahoittamaa N uuksio-projektia.

Sekä Kolmoislamminkallioiden turvekenostumassa (näytekohde A) että Palokallioiden turvekenostumassa

(näytekohde B) mineraalimaan ja turpeen vaihettumisvyöhykkeessä on makroskooppinen hiilikenos sekä

mikroskooppisten hiilihiukkasten pitoisuusmaksimi todisteena paikallisesta palosta, Kummankin turveker-

rostuman kehitys on alkanut metsämaan soistumana. Siitepölypitoisuuteen ja maatumisasteeseen perustu-

van ikäarvion sekä 5,5 km päässä näytekohteista sijaitsevan Pienen-Majaslammen tutkimustulosten perus-

teella kummankin turvekenostuman synnyn aiheuttanut paikallinen palo on ollut mahdollisesti noin vuonna

1890. Hiilihiukkaspitoisuus lisääntyy hieman myös turvekenostumien keskivaiheilla, todennäköisestijoko

vuonna 1960, 1963 tai 1965 olleen alueellisen palon seurauksena. Kummassakin turvekerrostumassa nä-

kyy selvästi kuinka kasvillisuus on kehittynyt palon jälkeen ruohovartisten kasvien ja lehtipuiden dominoi-

masta kasvillisuudesta havupuuvaltaiseksi kasvillisuudeksi.

Kukkoilammen turvekenostumaan (näytekohde C) on rekisteroitynyt ainakin seitsemän paloa. Todisteena

paikallisista paloista ovat 67,5 cm:ssä oleva makroskooppinen hiilikenos sekä 16,25 cm:ssä hiiltynyt kasvi-

materiaali. Paikallisia paloja indikoivat myös 45 cm:ssä olevan hiilihiukkasmaksimin yhteydessä esiintyvä

horsman siitepöly sekä 32,5 cm:ssä olevan hiilihiukkasmaksimin yhteydessä kallioimanekasvien itiöt ja puu-

vartisten kasvien siitepölystön muutokset. Hiilihiukkasmaksimi 52,5 cm:ssä on todennäköisesti peräisin pai-

kallisesta palosta.Turvekenostumaan 16,25 cm:iin rekisteröitynyt paikallinen palo on todennäköisestisama

kuin näytekohteiden A ja B syntyyn johtanut palo. Lisäksi turvekenostumaan on rekisteroitynyt kaksi alueel-

lista paloa. Kukkoilammen turvekenostuman kehitys on alkanut kostean painanteen umpeenkasvun seu-

rauksena. Siitepölyanalyysin perusteella sen iäksi arvioitiin noin tuhat vuotta. Kolmeen turvekenostumaan

rekisteröityneiden paikallisten palojen perusteella Nuuksion kansallispuistossa Palokallioiden lähiympäris-

tössä on ollut viimeisen tuhannen vuoden aikana palo kenan kahdessasadassa vuodessa,
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