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Tiissã tt¡tkimuksessa tarkasteltiin voidaanko klorofyllin fluoresenssi-induktion
mittaamisen ja fotosynteesipigmenttien mäãrittãmisen avulla havaita ilman
epäpuhtauksien aiheuttamia muutoksia pãäkaupunkiseudun mãnnyissil. Lisålksi
arvioitiin klorofyllin fluoresenssi-induktion kilyttömahdollisuuksia bioindikaattorina

Kahdeksalla pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla puolukkatyypin (VT) nãytealalla
nritattiin maastossa klorofyllin fluoresenssi-induktio männyn (Pínus g,lvestris) toisen
vuosikasvaimen neulasista. Jokaisella näytealalla mittauksia suoritettiin viiden puun
keskilatvuksesta lounaispuolelta, ja yhdellä nãytealalla (ltävãylã) lis?iksi
istutustaimista. Laboratoriossa kuuden nilytealan neulasista mäãritettiin klorofylli a:n
ja h:n, karotenoidien ja typen måiãrä.

Fotosysteemi Il:n kvanttisaalista kuvaava fluoresenssi-induktion Fv/F, -suhde on
Tuomarinkylilssll, Itllvãylãllä ja ltâväyl?ln taimissa tavallista alhaisempi (<0.8).
Samoilla näytealoilla neulasissa on runsaasti klorofylliã, karotenoideja ja typpeä ja
verrattain korkea klorofylli a:n ja b:n suhde (chl,/chlr). Näytealat sijaitseva alueella,
joka on bioindikaattoritutkimuksissa luokiteltu voimakkaimmin kuormitetuksi.

Neulasten typpipitoisuus korreloi positiivisesti klorofyllin ja karotenoidien mä?irün
kanssa ja negatiivisesti F'/FM -st¡hteen kanssa. Klorofylli a:n ja h:n suhde korrek¡i
negntiivisesti nolla- (Fo), maksimi- (FJ ja vaihtelevan fluoresenssin (Fu) kanssa.
Tärkein ruloksia selittãvã tekijã lienee liikenteestã perãisin olevien typen oksidien
runsaus pääkaupunkiseudun ilmassa. Typen oksidien tiedetään kohottavan kasvien
typpi- ja klorofyllipitoisuuksia ja haittaavan suoraan fotosysteemi II:n
reaktiokeskuksen toimintaa. Liikenteen pilästöistll aiheutuva ilman alhainen
otsonip¡to¡suus voi lisäksi hidastaa klorofyllin ja karotenoidien hajoamista.
Liikenteen päãstöjen vaikutuksia fotosynteesin valoreaktioihin tulisi selvittää l¡sää
esimerkiksi linjamenetelmän avulla.

Klorolyllin fluoresenssi-induktion luotettavaa bioindikaatiokäyttöå varten
lluoresenssiin vaikuttavien lukuisten ympäristiitekijöiden aiheuttamaa luontaista
vaihtelua tulisi kartoittaa kenttätutkimuksissa. Lisäksi tulisi selvittäã bioindikaatio-
kåiyttöön parhaiten sopiva mittausvuodenaikana ja -vuorokaudenaika, kasvilaji ja
kasvin osa sekä yksilöiden välinen hajonta ja näytealaa kohti tarvittavien mittausten
måiärä.
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