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Sammalten käyttö raskasmetallilaskeuman kartoittamiseen alkoi jo 1960-luwn lopulla.
Siitä lähtien sammalia on kä¡etty paikallisiin, alueellisiin ja ajallisiin tutkimuksiin raskasmetallilaskeuman kartoittamiseksi. I¿skeuma voidaan jakaa kuiva- ja m?irkälaskeumaan.
Kuivalaskeuma tarkoittaa partikkeleiden sedimentaatiota ja märkåilaskeuma sateen mukana
hiukkasia. Sammalten käyttökelpoisuus perustuu siihen, että niiden ioninvaihtokapasiteetti on erittiün suuri, niiltä yleensä puuttuu kutikula ja niillä yleensä on heikosti
kehittynyt johtosolukko. Sammalten solukot ovat hyvin läheisessä yhteydessä ympäröivän
ilman kanssa, joten sammalten raskasmetallipitoisuudet kuvastavat useiden metallien kohdalla raskasmetallilaskeum¿n. Sammalten käyttöön liittyy etuja ja haittoja. Haitoista huolimatta sanmalet on havaittu edullisimmiksi ja käyttökelpoisimmiksi kuin mekaaniset ker¿iimet. Sammalia voidaan käytüiä joko aktiivisen tai passiivisen seurannan tavoin. Passiivisessa seur¿ìnnassa käytet?üin luonnostaan paikalla kasvavia sammalia. Aktiivisessa seurannassa
sammalet siirretåi2in tutkimusalueelle ja pidetään sillä tietyn ajan. Aktiiviseen seurantaan
luu esimerkiksi sammalpallomenetelmä. Tåimän tutkimuksen tarkoitus on selvittää eri sammallajien våilisiä eroja raskasmetallilaskeuman kerääjinä. Sammalia on kerätty kolmelta eri
tutkimusalueelta eli Helsingin keskuspuistosta, Nuuksion kansallispuistosta ja Jyväskyl:in
maalaiskunnasta. Kerätyt sammallajit ovat seinásammal (Pleurozium schreberi), kangaskyn
sisammal (Dícranum polysetum)ja korpikarhunsamma| (Potytríchttm commurze). Nämä
sammallajit ero avat melko selvåisti anatomians a J a morfologi ans a suhteen. Anatomiset a
J
morfologi set ominaisuudet vaikutta vat hyvin palj on raskasmetallilaskeuman pidättymi seen
S ammaleeseen. Tosin t¿irkeitä S yitä ovat myös sammal ten fysiologi
a raskasmetallien fy
kaaliset J a kemialliset ominaisuudet Sein âsammalen a kangaskynsisammalen morfolo gla
J
anatomia ovat sellaiset, että ilmas ta tuleva raskasmetallilaskeuma pidättyy niihin hyvin Kor
pikarhunsammaleella nämä ominaisuudet taasen ovat sellaiset, että ilmasta tuleva
pidätryminen on heikkoa. Korpikarhunsammalen melko kehitt'ynyt johtosolukko autt¿ur
sitä saamaan ravinteita suor¿uì.n kasvualustastaan, joten se ei ole ravinteidensa otossa riippuvainen pelkåistään ilmasta tulevista ravinteista, kuten sammalet yleensä ovat. Tämlin takia
korpikarhunsammal ei sovellu raskasmetallilaskeuman mittaamiseen. Seinlisammalen ja kan
gaskynsisammalen erot raskasmetallipitoisuuksissa eivät yleisesti ottaen ole kovin merkittãviä. Ne ovat yleisiä mets?isammaliamme ja soveltuvat hyvin raskasmetallilaskeuman mittaamiseen. Tosin nliiden sammalien kãyttö yhtä aikaa ei ole suositeltavaa, koska erilaisissa laskeumatilanteissa sammallajien väliset erot ovat erilaisia. T¿imä täytyy ottaa huomioon jos
eri sammallajeja käytetään yhrä aikaa laajoilla alueilla.
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