HÕBEKUUSK
Eestikeelne nimi Torkav kuusk ehk hõbekuusk
Ladinakeelne
nimi

Picea pungens

Rahvapärased
nimed

Ilukuusk ehk sinikuusk

Süstemaatiline
kuuluvus

Männiliste sugukond, kuuse perekond

Eluvorm

Puu kasvab tavaliselt kuni 30, harva kuni 45 m kõrguseks. Eluiga on
250–400 (600) aastat.

Õis

Isasõisikud on on pungade avanemisel roosakaspunased, harva
kollakasrohelised, pärast õitsemist pruunikad

Vili

Käbid on 5–10 cm pikkused, noorelt püstised, kahvaturoosakad,
hiljem rippuvad ja rohekad, valminult helepruunid. Käbi läbimõõt on
enne seemnete valmimist ja seemnesoomuste avanemist kuni 2
cm, pärast kuni 4 cm.

Leht

Okkad on 2–3 cm pikkused, terava tipuga, jäigad, neljatahulised,
sinakasrohelised kuni hõberohelised, kinnituvad võrsetele
radiaalselt, igal tahul on 3–6 õhulõherida. Hõbedane värvus püsib
okastel ainult ühe aasta, okkad ise püsivad puul 4–6 aastat.

Vars

Tüve läbimõõt on tavaliselt kuni 60, harva kuni 90 cm. Tüve koor on
hallikaspruun, vanematel puudel paks, tugevasti lõhenenud ja
väikeste plaatidena kestendav.

Juur

Juurestik on maapinnalähedane, rohkete külgjuurtega. Sellele
vaatamata on puu küllaltki tormikindel.

Paljunemine

Torkav kuusk on ühekojaline puu ja paljuneb looduses seemnetega.
Viljakandvaks saavad puud tavaliselt 20-aastaselt, parimat
seemnesaaki annavad 50–150-aastased puud. Head
seemneaastad esinevad 2–3 aasta järel. Isasõisikuid võib esineda
kogu võra ulatuses, kuid rohkem on neid võra ülaosas. Nad on 3–5
kaupa kobaras või üksikult okaste vahel. Emasõisikud moodustuvad
eelmise aasta võrsete tipul ja esinevad tavaliselt võra kõige
ülemises osas, mille ulatus on 10–20% puu kõrgusest. Tolmlemine
toimub maist kuni juunini, sõltuvalt kasvukoha kõrgusest. Nelja
nädala jooksul pärast tolmlemist saavutavad käbid täissuuruse ja
pöörduvad püstasendist rippuvasse. Käbid valmivad tolmlemisega
samal aastal augustist septembrini. Ühel käbil on tavaliselt 175–225
seemnesoomust, milles on seemned paarikaupa. Seemned
varisevad sügisel ja talvel ning kukuvad puust tavaliselt kuni 90 m
kaugusele

Levik ja ohtrus

Torkava kuuse levila asub USA osariikides Idahos, Wyomingis,
Utah's, Colorados, New Mexicos ja Arizonas. Ta kasvab peamiselt
Kaljumäestiku kesk- ja lõunaosas, 1800–3000 m kõrgusel
merepinnast. Ta eelistab niisket mulda ja sellepärast kasvab
meeleldi jõeorgudes.

Kasvukoht

Levila kliima on peamiselt jahe ja niiske, peamine sademetehulk

langeb suvel. Aasta keskmine temperatuur on 3,9...6,1 °C, jaanuari
keskmine on –2,8...–3,9 °C ja juuli keskmine on 13,9...15,0 °C.
Talvel talub puu külma kuni –34...–40 °C.
Torkava kuuse kasvukohad on jõelammid ja tasased või 12–20%
kaldega mäenõlvad. Kasvupinnaseks on peamiselt noored,
parasniisked ja heade dreneerivate omadustega mullad: liiv- ja
liivsavimullad, mis on neutraalsed või kergelt aluselised ning mille
pH on vahemikus 6,8–7,2. Ta on nõuab küllalt palju valgust ning ei
talu kõrget põhjavett ega soostunud kasvukohti.

Koht
ökosüsteemis

Torkav kuusk kasvab mägedes nii üksikult kui ka rühmiti peamiselt
koos järgmiste puuliikidega: Engelmanni kuusk (Picea engelmannii),
hall nulg (Abies concolor), sinihall ebatsuuga (Pseudotsuga
menziesii var. glauca), kaljumänd (Pinus flexilis), ahtalehine pappel,
(Populus angustifolia), ameerika haab (Populus tremuloides),
keerdmänd (Pinus contorta var. latifolia), mäginulg (Abies
lasiocarpa), sile vaher (Acer glabrum), lepalehine toompihlakas
(Amelanchier alnifolia), harilik kadakas (Juniperus communis).
Teiste puudega torkav kuusk üldjuhul hübriide ei anna. Vahel harva
on leitud hübriide engelmanni kuusega. Hõbekuused on aga väga
vajalikud linna keskkonnnas - nad on suurimad õhu puhastajad - ka
talvel töötavad nende ronelised okkad filtrina. Lisaks sellele on nad
pesitsuspaigaks ja kodukohaks mitmetele linnu- ja putukaliikidele.

Kaitse

Kaitsestaatus: soodsas seisundis

Kasutamine

Torkava kuuse puidul pole väga suurt majanduslikku tähtsust, kuna
tema levik pole laialdane ja puidu füüsikalis-mehaanilised
omadused pole kuigi head. Puit on kerge, pehme, vaigukäikudega
ja paljude oksakohtadega, mis vähendavad oluliselt tema
tugevusomadusi. Puid kasutatakse jõulupuudena ja mõnel määral
mäenõlvade kaitseks erosiooni vastu. Torkav kuusk on populaarne
haljastuses, kuna ta on väga dekoratiivne, pole eriti nõudlik pinnase
suhtes ning talub hästi tahma ja heitgaase.
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MÕISTATUSED
Keda ehitakse kord aastas?
Kolm neitsit seisavad ühes riides nii suvel kui
talvel?
Olgu suvel,olgu talvel,ikka olen karvaline?
Nakuke terav, kuid pole ma kera, ehetes talvel
veel eriti kena?
Ei talvel, ei suvel pole mingit muret, mul kasukas
seljas, ei iialgi paljas?
Jõuluvana minu juures rõõmsalt ikka pidu peab,
ja ka pakid minu alla ikka jõulul ritta seab?

MÄNG PUU JUURES
HÕBEOKKALINE
Mängukäik:
Lapsed seisavad ringis ümber puu ja kirjeldavad
hõbekuuse välimust (hõbedane, okkaline, terav,
ilus vms). Seejärel mõtleb iga laps veel ühe asja,
mis on hõbekuusega sama omadusega. NT:
printsessi kroon on hõbedane nagu hõbekuuskki.
Laps kes on sõna ära öelnud kükitab ringis
maha. Mäng lõppeb kui kõik lapsed on oma
mõeldud sõna öelnud. Sõnad korduda ei tohi.
Vanemad lapsed võivad oma sõna ka
kehakeelega kaaslastele seletada püüda –
pantomiimimäng.

PUUGA SEOTUD LINNUD
Torkava kuuse metsad pakuvad toitu ja peavarju
paljudele linnuliikidele. Pesitsemiseks sobivad
need järgmistele lindudele:

VALGEPEA-MERIKOTKAS

KANAKULL

RUBIIN- PÖIALPOISS

MÄGITIHANE

PUUGA SEOTUD PUTUKAD
Kuuse-kooreürask elab juba varem kahjustada
saanud kuuskede koore all. Kõigepealt uuristab
isane kambrikese kuuse koore alla. Seejärel
meelitab ta sinna paar emast. Emased tekitavad
veel käike kuhu pärast paaritumist mune panna.

KUUSE- KOOREÜRASK

TÖÖLEHT

KEVAD (3-5a)

TÖÖLEHT
KEVAD (5-7a)

Mitu kolmnurka on pildil ?

