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Tutkimuksessa selvitettiin laskeuman mukana tulleiden ilman epäpuhtauksien vaikutusta
lehvästösadannan, runkovalunnan, maaveden ja karikesadon kemialliseen koostumukseen. Tutkittavat
metsiköt sijaitsivat joko kansallispuisto tai luonnonsuojelualueilla, joiden lähistöllä ei sijaitse merkittäviä
päästötähteitä. Tutkimuskohteina oli neljä valuma-aluetta: Valkea-Kotinen Lammilla, Hietajärvi
Ilomantsissa, Pesosjärvi Kuusamossa ja Vuoskojärvi Utsjoella. Tutkimus kuuluu osana kansainväliseen
Yhdennetyn ympäristön seuranta (UN-ECE/ICP-Integrated Monitoring) ohjelmaan. Käsitelty aineisto on
vuosilta 1989-91, kesä-syyskuun ajalta.

Kullakin valuma-alueella oli 2-3 intensiivistä koealaa, joiden koko vaihteli 25m x 25m -40m x 40m.
Lehvästösadanta-, runkovalunta-, maavesi- ja karikekeräimet sijaitsivat koealojen ympärillä
systemaattiseesa verkostossa. Avoimen paikan keräimet sijaitsivat metsikön aukkopaikoilla, niiden
analysoimisesta huolehti Ilmatieteen laitos. Vesinäytteistä määritettiin seuraavat aineet: Ca, Mg, K, Na,
Cl, SO4, NH4, NO3, PO4, Al sekä pH ja sähkönjohtavuus, karikesadosta Ca, Mg, K, Na, Cl, Al, S, N ja P.

Tutkimukseen mukaan otetut koealat oli valittu siten, että ne edustaisivat kunkin valuma-alueen
vallitsevaa kasvillisuustyyppiä. Valuma-alueilla olevien koealojen metsätyypit vaihtelivat
karukkokankaasta aina ]ehtomaisen kankaaseen saakka.

Tulokset osoittivat sadeveden määrän ja pitoisuuksien muuttuvan voimakkaasti valuessaan latvuston läpi
maaperään. Muutoksiin vaikuttivat niin puulajisuhteet kuin niiden, tiheys, latvuspeittävyys ja biomassa.
Lisäksi valuma-alueen sijainnilla oli keskeinen merkitys. Lehvästösadannan, runkovalunnan ja maaveden
pitoisuudet olivat korkeammat kuin avoimen paikan sadannan lähes kaikilla ravinteilla paitsi
epäorgaanisilla typpiyhdisteillä, erityisen konsentroitunutta oli runkovalunta. Lehvästösadannanja
runkovalunnan korkeat pitoisuudet johtuivat ensisijaisesti latvustosta liukenevien ja kuivalaskeuman
mukana kertyneiden aineiden huuhtoutumisesta. Karikesadon ja nettometsikkösadannan välisistä
ravinne-eroista ilmeni, että Nja Ca kulkeutuivat pääosin takaisin ravinnekiertoon karikkeen kautta, K
taas pääsääntöisesti sadeveden (lehvästösadanta, runkovalunta) mukana.

Sulfaattilaskeuman määrä pohjoisimmalla valuma-alueella (Vuoskojärrri) oli noin puolet verrattuna
eteläisimmän valuma-alueen (Valkea-Kotinen) laskeumamäärään, niin metsikkölaskeuman kuin avoimen
paikan laskeuman suhteen, samoin Ca ja K määrä puolittui eteläisintä ja pohjoisinta valuma-aluetta
vertailtaessa. Pohjoisimman valuma-alueen laskeumissa korostui erityisesti meren vaikutus, siellä Na ja
Cl laskeuma oli huomattava, samoin SO4 ja Mg laskeuma oli lisääntynyb. Verrattaessa epäorg. typpi-
yhdisteiden ja SO4:n osalta saatuja tuloksia pohjoismaiseen laskeumatutkimukseen, YYS-valuma-alueilta
saadut tulokset vastasivat Suomen osalta keskimäärin saatuja tuloksia. Maaperään happamoittamalla
laskeumalla ei todettu olevan havaittavaa vaikutusta. Esimerkiksi haponneutraloitumiskyvyn kannalta
tärkeiden emäskationien kuten K:n ja Ca:n pitoisuudet maavedessä olivat korkeammat 15 cm syvyydessä
kuin 35 cm lähes kaikilla aloilla, osoittaen ettei niitä ole kationinvaihdon vaikutuksesta päässyt
huuhtoutumaan alempiin maakerroksiin. Tosin kasvillisuuden kannalta teoreettisesti kriittinen CalAl
molaarinen suhde oli < 1.0 yli L0 %o:lla Pesos- ja Vuoskojärven maavesinäytteistä.

Tutkimus osoitti, että tausta-alueilla lehvästösadannan, runkovalunnan, maaveden ja karikkeen
kemiallinen koostumus vaihtelee, riippuen tosin suurelta osin laskeuman mukana tulleiden
epäpuhtauksien määrästä ja sadeveden määrästä (otka molemmat ovat sidoksissa valuma-alueen
sijaintiin) sekä puulajien, biomassanja latvuspeittävyyden erilaisuudesta'
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