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Tutkimuksen kohteena olivat kuusen taimet siinä vaiheessa, jossa ne siirtyvät siemenvalku-
aisen va¡assa eläv?istä autotrotìsiksi, yhteyttämisensä varassa eläviksi yksilöiksi. Tutkiniin,
minkä rakenteiden kehirtämiseen kuusen sirkkataimi ohjaa resurssejaan varjostukseltaan ja

mikroilmastoltaan erilaisissa ympäristöissä. Pyriniin saamaan käsitys, miten suuri merkitys

itämisajankohdalla on taimen elinvoimaisuudelle. Tutkittiin myös sitä, mitkä taimesta

mitattavissa olevat tunnukset parhaiten kuvaavat taimen elivoimaisuutta eli korreloivat
kuivamassan kanssa.

Kuusen idätettyjä siemeniä vietiin aarni- ja talousmetsään sekä pellolle kasvatusalustoissa.

Siemenet vietiin maasroon kolmessa sarjassa kolmenkymmenen päivän välein. Syksyllli,
kasvukauden loputtua taimet kerättiin pois. Niistä mitaniin kuivamassa, verson, sirkkavarren
ja sirkkaneulaskiehkuran yläpuolisen osan pituus. Taimien sirkkavarsista tehtiin anatomiset

leikkeet, joista tutkittiin taimien anatomista sopeurumista ympåiristöönsä.

Taimen kasvupaikka vaikutti voimakkaasti sen kasvuun ja kehitykseen; mitä våihãisempi

varjosrus raimella oli. sitü voimakkaampi ja kehitykseltään pitemr.rällä se oli kesän lopulla.

Painavimpien taimien sirkkavarsi jüi lyhyeksi, mutta niihin kehittyi tavallinen varsi neulasi-

neen. Heikkojen, kevyimpien, taimien sirkkavarsi oli kasvanut pitkåiksi, muna niiden
pituuskasvu ei jathrnut edemmäs. Sirkkavarren primaarisen kuoren rakenne oli sopeutunut

ympäristössä vallitsevaan kosteusilmastoon. Sirkkaneulaskiehkuran yläpuolisen osan pituus

kuvasi tunnuksista parhaiten taimen elinvoimaisuutta. Sen sijaan verson piruuden havaittiin
olevan huono runnus, sillä heikoilla taimilla verso on pãäasiassa sirkkavartta, joka on sitä

pitempi mitä heikompi taimi on.

Itämisajankohdan merkitys oli vühäisempi kuin ympäristön: kasvukauden pituus vaikuni
ainoastaan sekundaaripuun määrään yhtä voimakkaasti kuin ympäristö. Taimen tulevaisuu-
tlelle on merkin¿ivää missä paikassa siemen on itänyt. ei niinkäân se, missä vaiheessa

kasvukautta siemen itâã.

Metsikössä oleva suuri taimimâärä. "vaihtuva taimiaines", näynää kertovan vain sen ettâ

metsikön puut kykenevät tuottamaan paljon itâmiskykyistä siementä, ja että metsikössä on

runsaasri itämiselle otollisia mikroympäristöjä, ei niinkään sitã, kuinka hyvin taimet siellä
menestyvát.

Kuusen optimiympäristö on erilainen eri kehitysvaiheissa. Taimien alkukehitys on nopeinta

varjostuksertomissa oloissa. joissa maan lämpötila ja ilman kyllästyspaineen vajaus kohoaa

liian korkeaksi ollakseen edullinen siementen itämiselle.
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