
Mineral nutrition of scotch pine on
a territory influenced by cement'production
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dust polThe influence of industrial düst pollution does not always reveal itself in
specific visible injuries in plants. However-there are essential changes in physiological
and biochemical indicators, which refer to deviations in plant metabolism (invisible
injuries). In the sphere of influence of alkaline dust pollution from the cement plant
in Kunda, where the animal dust fallout at the distance of about 1 km from the
emission source is over 2 kg/m , there occur great changes in the mineral
composition of the pine needles {Pinus syhestris). Depending on the level of the
technogenic load, the character of the pine's response reaction to dust can diverse the
physiological state'of an organism to the negative or to the positive direction with
respect to the control plants.
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STRONTSIUMI JA TSEESIUMI RADIONUKLUDIDE
DÜNAAMIKA SUURSAMBLIKES
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Samblikke tuntakse juba ammu kui organisme, millede mineraalne koostis on
heas korrelatsioonis keskkonna keemiliste omadustega. Viimaste hulka kuulub ka
rad\onukliidide migratsioon, millele osutati suurt tähelepanu 6O-ndatel aastatel seoses
tuumakatsetustega.

Peale TSernobõli katastroofi ilmunud töödes näidati radioaktiivseid aineid
sisaldavate õhumasside liikumisteid 1986.a. aprilli lõpul - mai algul (Persson et ai.,
1986). See lubas oletada, et Läänemere piirkonda pidi neid õhu kaudu sattuma küllalt
palju.

Lisaks sellele on viimastel aastatel ilmunud rida töid, milledes vaadeldakse just
radionukliide samblikes seoses Tsernobõliga. Eestist on teada andmeid radionukliidide
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sisalduse kohta seentes (Parmasto, liiva, 1988) ja esialgsed andmed samblike kobta.
Materjal radionukliidide sisalduse määramiseks on kogutud Eesti territooriumi

erinevatest paikadest. Neist kahte, Rumpo taimestikukaitseala Vormsi saare lõunaosas
ning Koljaku reservaati Lahemaa rahvuspargis uuriti aastatel 1986-1990
süstemaatiliselt. Veel saadi andmeid Lääne-Eestist (Keibu laht, Lohusalu,
Häädemeeste), Põlvast ning Harjumaalt. Radionukliidide sisalduse fooniandmete
saamiseks käsutati Tallinna Botaanikaaias olevaid materjale, mis olid kogutud enne

, 1986.aastat. Lisaks Eestit iseloomustavatele materjalidele oli võimalus käsutada
määranguid Uuralitest, Baikali Looduskaitsealalt, Lääne-Kaukasusest ning Lääne-
Teravmägedelt. Töös käsutati enamasti maapinnal kasvavaid suursamblikke Cetraria
cucullata (Bellardi) Ach., C.delisei (Bory ex Schaer) Nyl., C. islandica (L.) Ach., C.
nivalis (L.) Ach., Cladina arbuscula (Wallr.) Hale & Culb., CL miiis (Sandst.) Hustich,
Cl. rangįferina (L) Nyl, CL Stettaris (Opiz) Brodo ja epifüütset samblikku Hypogymnia
physodes (L.) Nyl.

Samblikuproovid koguti uurimisaladel juhuliku proovivõtumeetodiga 20x20 cm
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Joon. 1. " Cs maksimaalsed ja keskmised kontsentratsioonid samblikes Eestis

ruutudelt. Igal ruudul määrati samblikuliik:de katvus ning biomass (õhkkuivas olekus).
Samadelt ruutudelt võeti ka kõdunevate taimede jäänused ning mullaproov 0-2 cm
kihist. Analüüside koguarv oli 156.

137r 90,Cs ja * Sr kontsentratsioonide määramiseks puhastati proovid ning
mullaproove kuumutati 450-500 °C juures. "Sr määrati isotoobi 90 Y tiitartuumade
järgi, 1 3 7 C s ja 1 3 4 Cs koos ÄI-256-6 tüüpi gamma-spektromeetril. Määrangute statis-
tiline viga ei ületanud 10-15%.
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Kui võrrelda radionukliidide maksimaalseid kontsentratsioone samblikes 1986.
aastal erinevates geograafilistes rajoonides, võib öelda, et meie määrangute järgi oli
137Cs kõige enam Lääne-Kaukasuses (27,7 kBq/kg) ja Uuralites (21,9 kBq/kg) ning
Seaward et ai. (1988) järgi Poolas Kaikonosze mägedes (18,3 kBq/kg). Samal ajal oli
Eestis Lahemaa Rahvuspargis maksimaalne kontsentratsioon maapinnal kasvavas
samblikus Ceiraria istandica 6,2 kBq/kg.

Joonisel 1 on toodud Cs maksimaalsed ja keskmised kontsentratsioonid
suursamblikes aastatel 1985-1989. Kontsentratsioonide vähenemise tendents on ilmne •
kuni kuus korda kokne aasta jooksul. Joonisel 2 on esitatud võrdlevad andmed " 'Cs

sisalduse kobta samblikes ja mullas Rumpo poolsaarel aastatel 1986-1989. Siin on
näha samasugune trend kui kontsentratsioonide puhul. Maksimaalne radionuklüdi
sisaldus 1,7 kBq/m2 kohta oli 1986. aasta juulis, mis 1989.a. vähenes kuni 0,23
kBlq/m . Samal ajal oli radiotseesiumi käitumine mullas teistsugune. Kõige kõrgem
sisaldus oli 1987. aasta oktoobris, mis järgmiseks aastaks vähenes ning uuesti suurenes
1989. aastal.
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Joon. 2. ' 3 'Cs kontsentratsioonid mullas ja samblikes Eestis

Rumpo poolsuarclt kogutud sambliku ja mulla ülemise kihi jaoks arvutati isoioopkle
Cs ja Sr suhe. Isotoopide .suhte vähenemine ajas on seaduspärane. Arvuciiiul

Cs/Sr suhted olid järgmised: l«J8fi. aastal maksimaalne - KW (C.tiinilldin) ja
minimaalne 37 (Cl. mili\), l<JKK.:i:tšt:i] vastavalt 43 ja 23. (.'/. nuixifcriiui jaoks saaili
järgmine rida 1W5-MMX: fi-76-50-32. Mulla ülemises 2 cm paksuses kihis iilid
isulDopidu suhted väiksemad-kui samblikes: 4,5 PflWi. aastal ning I.5 I'JXS. aasial.
Nifonlova ja Kulikovi ( W l ) jiirjii varieerus suma näilaja Kesk-Uuralis õisiaimeck-.



"substraatide ja muldade puhul 0,9-2,2 1985. aastal ning tõusis 1986. aastal 6,4-ni
rohttaimede, 11-16 metsavarise ja substraatide ning 19-74 samblike puhul.

Uurimisel saadud andmed näitavad, et Eestis on samblikes siiani küllalt kõrge
. radionukliidide sisaldus.

Dynamics of cesium and strontium
xadionuclides in macrolichens

J.Martin, L.Martin, M.Nifontova

To investigate 137Cs and 90Sr fallout and migration in the system "plant-soil"
macrolichens belonging to the Cetraria and Clad'ma genera were used. Systematic
field collections were made in the Rumpo Botanical Sanctuary on Vormsi Island
(West-Estonian Archipelago Biosphere Reserve, WEABR) and in the Koljaku
Reserve (Lahemaa National Park, LNP) during 1986-90.
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Osa põllumajanduses käsutatavaid taimetoitaineid väljub paratamatult
bioloogilisest aineringest ja sallib veeringesse. Senine põllumajanduspoliitika on
soosinud üha suuremate väetisekoguste käsutamist. Näiteks Tartumaal siseneb majandi
keskirsisena aineringesse 10Ö...I70 kg lämmastikku haritava maa hektari kohla, millest
.-calivecrvb 30...50 %. Järvamaal on vastavad arvud I20...2IK) kg ja 35...M) %. Smia-il
lürnmasiikukaod on põhjustatud peamiselt mineraalväetiste ohtrast kasulaiiiivM.

Kesk- ja Pohja-Kestis on seos põhjavee kvaliteedi ja käsutatud lämmas-
tikväetiste vahcl'kullall selge. Põltsamaa ümbruse majaiulcis ou põhjavesi reostunud
20...30 III sügavuseni—jfi'diipiimasi. Kui~"mTncra>itscl —l:iiiuii;isiikv:ii:iist käsutatakse


