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Iän ja ll-manlaadun vaikutus kuusen neufasten pinbavahojen kuntoon
Etelä-Suomessa ja pohjoisella mebsänrajafla vuonna 'l 989

stemaattls-ekol nen kasvltlede

Työn larkoiluksena olisaada käsitys kuusen lPicea abies (L.) Karst.l neulasten pinlarakenleen
muutoksisla iän ja saastuneisuuden mukaan, sekä onko etelä-pohjoisvaihtelulla vaikutusla näihin.

Nåytteel kerättiin pohjoiselta kuusen metsänraJalta seinäsammalmustikkatyypin metsistä pä?ikau-
punkiseudulta ja Evolta mustikkatyypin metsistä kevätkesällä1989 neulasten ollessa mahdollisim-
man tarkalleen vuoden ikåiisiä. Kuudelta näytealalta valiltíin vallitsevasta latvuskerroksesta neljä
nåytepuuta etelässä 20-22 metristå ja pohjoisessa 12-15-metristä. Kunkin tutkittavan vuosikasvai-
men puolivälistä otettiín kaksi terveen näköistËi neulasla, Joiden yläpuolia tarkasteltiin. Jokaisesta
neulasesla tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) I ilmarakoa ja kutikulan kohtaa niiden
vlerestä. llmaraon alueelta luokiteltlin kolmentyypplset rakenteelllset vahat suhteessa tolsllnsa, Ja
kutikulalta etsittiin viiltål vahatyyppiä. Näihin vahatyyppien runsaussuhteisiin pohjautuvat uudet
ilmarako- Ja kutikulaindeksit. Amorlisen vahan osuus arvioiliin koko ilnraraon alueelta ja lisäksi
huomioitiin pienet pyöreäl hiukkaset. Tilastollisessa käsittelyssä teslatliin alueiden välisiä eroja
hierarkkisella varianssianalyysillä ikäluokittain ja muuttujittain.

llmarako- ja kutikulaindeksi sekä amodisen vahan osuus nousivat kaikilla tutkiluilla n?iytealoilla
yksivuotiaista kaksivuotiaisiin neulasiin. Sen jälkeen vailrtelun suunta eiollut niin selkeä, joskin
useimmissa tapaukslssa selvästl kasvava. Vuosikertasarjat olivat nliytealoittain hyvin samarì
muotoisla. Suurlmmat erot näytealojen välille saaliin yksivuotialta neulasia tutkimalla. Kaksivuotiailla
erol eivät olleet ylrtå selviä ja vähenivät iän myötä lisåiä. Yksivuotiaiden neulaslen tutkiminen riittää
antamaan selvän kuvan neulaslen kunnosta.

Nåytealat, joilla alun alkaen olisuuremmat indeksien arvot ja amorfisen vahan osuudet, huononivat
jyrkåstija saavuttivat jo loisena vuonna tason, jolle puhtaimmilla alueilla kasvaneet neulaset eivËit
yltäneet ennen puloamistaan. Tämän tutkimuksen perusteella yksi- tai kaksivuotiaiden neulasten
pinlavahojen kunnosta ei voi ennustaa kauanko neulaset pysyväl puussa.

Pääpiirteissään neulasten kunto vaihtelee sen mukaisesti, mitä puussa olevien neulasvuosi-
kertoJen määrån perusteella voldaan olellaa. Alnoastaan hlukkaspltolsuukslssa on havalllavlssa
selvä etelä-pohjoisjako, ryhmien sisällä eiole suurta vailrtelua hiukkaspitoisuuksissa. Erol
näytealojen välillä ovat kokonaisuudessaan selviä ja vuodesta tolseen säilyviä.

Tulkimuksessa eroltui selvästi kaksi net¡lasten pirrtavahoillaan rapautuneinla näytealaa, näistä toi-
nen oli Neuvosloliiton ainoa (Nikkelin ja Suomen rajan puolesta välistä). Suornen Lapin neulasissa
ei Pel5enganikelin vaikutus näkynyt, ainakaan ylrtä selvästi. Evon näytealan neulasel poikkesival
Suotnen Lapin neulasista valn suuremman hiukkasmäåirånså suhteen. Korkeiden lyhytaikaispitoi-
suuksietr vaikulus, sekä pohjoisuus ja Suomen Lapin toisen näytealan korkea kasvupaikka voival
selillää tänrän.

Kaikkierot näytealojen välillä eivät ole selilettävissä saasleiden pitkäaikaisilla keskiarvoilla. Saasleet
saatlavat vaikultaa kuten låmpösurnma, vasta tietty¿ipitoisuutta suuremnì¡lla määrillä on vaikulusla
pintavahoihin, vaikututus voiolla eksponentiaallsta tai näiden yhdistelmä. Lisätutkimusla tarvitaan
lyhyt- ja pitkäaikaisien saastepitoisuuksien vaikutuksien suhteista.
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