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Picea abies, neulaset. pintavahat. iimansaasteet

Työn rarkoiruksena oli seivinää. mihin osaan kuusenneulasta (Picea abies (L.) Kars-

ren) kerryy eniren ilmassa leviäviä hiukkasia, vaihteieeko pintavahojen rakenne neulas-

ten eri osissa, ja missä osassa kuusenneulasta pintavairat ja hiukkaset ilmentävät

parhaiten ilmansaasteiden vaikutusta.

Neulaset keräniin 23.09-07.10.1987 kahdestatoista mustikka- tai käenkaali-mustikka-

ryypin kuusikosta pääkaupunkiseudulta (60"N, 25"E). Näytepuiksi valittiin vdhintâän

kaksi arviolta 60-80 vuotiasta valtapuihin kuuluvaa kuusta. Pr¡ista katkaistiin 4-6 m
lawan alapuolelta 1-2 lounaistuulille altista oksaa, joista leikaniin ini noin puolivuoti-

aita vuosikasvaimia, joira säilyteniin pakastimessa (-18"C) tarkasteluun æti. Neulaset

kuivuivar viikon huoneenlämmössä ennen kultausta. Pintavairoja tarkasteltiin pyyh-

käisyelekrronimik¡os koop illa 3000-5000 -kenaisella suurennoksella 3-5 kV kiihdy-

rysjännineellä kdrjestä, keskeltä ja ryveltä erikseen ylä- (abaksiaalipuoli) ja alapinnalta

(adaksiaalipuoli). Vahar tuokiteltiin kafrdeksaan ja hiukkaset koimeen ryyppiin. Neula-

set koodattiin ta¡kasrelua varten, jona niiden alkuperã ei vaikunaisi n¡loksiin.

þöreitä hiukkasia oli ilma¡aon kohdalla enemmän ylä- kuin alapinnalla ja kärjessä

enemmän kuin ryveilä. ilmaraon vieressä pyöreiden hiukkasten määrässä ei ollut eroa

neulæen osien väliilä. S¿irmikkäitä hiukkasia oli ilma¡aon kohdalla enemmdn kärjen ja
keskikohdan yläpinnalla kuin muualla. Eloperäisiä hiukkasia oli eniten neulasen tyven

a.lapinnaila. Erot neulasten muiden osien vâlillä olivar pienet.

Ilmaraon kohdaila oii putkimaisia ja tievästi verkkomaisia vahoja enemmän ala- la¡in

yläpinnalla, muna verkkomaisia vatroja enemmän ylä- kuin alapinnalla; amortjsta

vahaa oli yhrä paljon motemmilla pinnoilla. Ilmaraon vieressä pu*imaisia vaharupsuja

oli hyvin vdhän. Verkkomaisia vahanrpsuja oli hieman ¿nemmän kärjen ja keskikoh-

dan ala- kuin yläpinnaila. Kdrki, keskikohta ja ryvi eivät eronneet toisistaan. Laakeaa

verkkomaisra vahaa oli váhemmän kärjen yläpinnalla kuin muissa osissa neulasta.

Vahamurusia oli eniten kdrjen yläpinnaila ja váhiten ryven yläpinnalla.

Putkimaisia ja lievästi verkkomaisia vahoja oli niukasti lyhimmissä ja pisimmissä

vuosikasvaimissa ja enemmän ha¡suunrumisluokkiin I ja 2 kuin luokkiin 4-6 kuulu-

vissa puissa. Ensimmäisen ja roisen rarkasrelukerran väiillã oli vahojen ryypittelyn ja
peinävyysarvioinnin vaikeudesra johruvaa sarunnaista vaihtelua vahojen luokittelussa.

Vatrojen kunnon ja hiukkasten lukumädrân todertiin vaihtelevan systemaafiisesti neula-

sen eri osien väliilä. Näytealojen väliilä ei kuirenkaan ollut systemaattisia eroja, eikä

ilmansaastepitoisuuksia voiru käyttää vaihteiun setinämiseen minkädn muuttujan koh-

dalla. TähËin saanaa olla muirakin syitä kuin se, enä pintavafrojen kunto ¡ai hiukkasten

lukumäärä eivär iimennä ilmansaasteiden määrää, esimekiksi vaihteiu puiden väiiilã.
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Kuusenneulasren eri osien pintavahat iimansaasteiden iimentäjinä pääkaupunkiseudulla

vuonna 1987
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