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Kasvit toimivat soilla hiiltä ekosysteemiin tuovina tekijöinä sekä tuottamalla verso- ja
juurikariketta että erittämällä pieniä määriä liukoisia hiilihydraatteja juurista
kasvualustaan. Suokasvien juuristoa on menetelmällisten vaikeuksien vuoksi tutkittu
vähän.

Putkilokasvien biomassaa ja tuotosta mitattiin luonnontilaisella mesotrofisella
saranevalla, jonka valtalajeja olivat pullosarc (Carex rostrata) ja kurjenjalka (Potentilla
patustris). Tutkimuksessa käytettiin epäsuoria 1aC-isotooppimenetelmiä. Pullosaran
biomassa oli 2280 t 249 g m-' ja kurjenjalan 420 x 192 g m-' (x t SE). Pullosaran
biomassastaTSo/o oli ohutjuuria. Ohutjuurten uusiutumisnopeus oli 0.59 v-' . Pullosaran
tuotos oli 1424 g ¡-2 u-t, josta ohutjuurten osuus oli74o/o. Kummankin laji biomassasta
noin 90% oli maan alla. Tulokset osoittavat, että ohutjuuret ovat tässä ekosysteemissä
tärkein yksittäinen hiilen kierron osa.

Kurjenjalan juuret ulottuivat vain 25 cm:n syvyyteen. Myös pullosaran juurista suurin
osa oli ylimmässä 30 cm:ssa, mutta elävät juuret ulottuivat ainakin 23O cm:n
syvyyteen. Vaikka syvälle kasvavien juurten biomassa oli pieni, ne voivat vaikuttaa
huomattavasti turpeen kertymiseen syöttämällä hiiltä suoraan hapettomaan
kerrokseen, jossa hajotustoiminta on hyvin hidasta.

Ravinteisuuden vaikutusta luhtavillan (Eriophorum angustifolium) juurten eritteiden
määrään tutkittiin ravinneliuoskasvatuksissa kasvihuonekokeissa käyttämällä 1oC-

leimausta. Ravinneliuokset jäljittelivät ombro- ja oligotrofisten suovesien koostumusta.
Juuriin kuljetetun hiilen määrä ja juurten eritteiden määrä kasvoi ravinteisuuden
vähetessä. Juurten eritteinä vapautuvat orgaaniset yhdisteet ovat turpeessa helposti
mikrobien käytettävissä. Eritteillä saattaakin olla yhteys kasvihuoneilmiötä voimistavan
metaanin mikrobiologiseen muodustumiseen turpeessa. Niukkaravinteisessa
ympäristössä eritteet saattavat myös parantaa monien ravinteiden saatavuutta.
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