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SISSEJUHATUS 
 

Vihmaussidel on oluline roll mullaviljakuse kujunemisel (Ivask et al., 2006b). Nende 

elutegevuse tagajärjel paraneb orgaanilise aine mineralisatsioon ja lagunemine (Ivask et al., 

2006b; Edwards et al., 1996). Vihmausse peetake oluliseks vahendiks keskkonna hindamiseks 

(Paoletti, 1999) tänu pideva kontaktiga mullaga, mulla vee ja selles lahustunud sooladega 

(Ivask, 1996). Vihmaussikoosluste ja struktuuri põhjal saab teha järeldusi põllumajandusliku 

tegevuse mõjust muldadele (Ivask et al., 2006b). Liikide arv, biomass ja koosluse 

ökoloogiline struktuur on põllumajanduslikes muldades üks olulisemaid parameetreid 

määramaks mulla saastatust ja olukorda (Paoletti, 1999).  

 

Vihmausside aktiivsus ja biomass sõltub oluliselt majandamisviisist ning seeläbi 

mullaharimisest, orgaaniliste või mineraalsete väetiste lisamisest ning mulda viidava 

orgaanilise aine kogusest (Pulleman et al., 2005). Mehhaaniline tegevus mõjutab 

vihmaussikooslusi negatiivselt, vähendades vihmausside arvukust ja mitmekesisust mullas 

(Ivask, 2010b). Mullaharimine võib vähendada vihmausside arvukust 2-9 korda (Chan, 2001), 

kuna harimistööde käigus võidakse vihmausse vigastada. Lisaks mõjutab, mullaharimine ka 

mulla niiskusesisaldust, aurumist ning orgaanilise aine sisaldust. Väetamine soodustab 

vihmausside levikut, kuna väetiste lisamine mulda suurendab nende toiduvaru (Carpenter-

Boggs et al., 2000; Pfiffner et al., 2007; Paoletti, 1999) ning on soodsamad tingimused 

vihmausside arenguks. Mineraalsete väetistega väetamisel võib mõju olla nii positiivne kui 

negatiivne. Otsene kontakt mineraalväetistega võib mõjuda vihmaussidele kahjulikult, kuid 

samas suurendab väetamine taime kasvu, mistõttu satub mulda rohkem orgaanilist ainet 

(Lapied et al., 2009).  Liblikõieliste lisamine külvikorda mõjutab arvukust positiivselt (Riley 

et al., 2008; Jordan et al., 2004) ning monokultuuride kasvatamine võib olla levikut piiravaks 

teguriks (Ventiš., 2011). Oluliselt on vihmaussid mõjutatud ka mulla niiskusesisaldusest. 

Peale pikemaajalist põuda on vihmausside arvukus madalam ning suureneb peale sajuperioodi 

(Ventiš, 2011).  

 

Liigilise koossisu põhjal on samuti võimalik hinnata põllumajanduse mõju põllumullale. Kui 

on esindatud vaid liigid nagu harilik mullauss (Aporrectodea caliginosa), roosa mullauss 
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(Aporrectodea rosea) ja punane vihmauss (Lumbricus rubellus) on vihmausside levik tugevalt 

piiratud põllumajandustegevuse tõttu. Kui aga põllumullas esinevad ka tundlikumad liigid, 

nagu harilik vihmauss (Lumbricus terrestris) ja suur mullauss (Aporrectodea longa) või kõige 

tundlikumad liigid, nagu roheline mullauss (Allolobophora chlorotica) ja tume vihmauss 

(Lumbricus castaneus), on keskkond vihmausside arenguks soodsam. (Ivask et al., 2007).  

 

Kuna põllumajandus on üha enam intensiivistunud, on vihmaussidel suurem roll mulla 

kobestamisel ja füüsikaliste tingimuste säilitamisel (Chan, 2001). Seeläbi on tagatud ka 

kultuuride saagikuse suurenemine (Lauringson et al., 2009). Seega on oluline säilitada 

vihmaussikooslus põllumuldades tagamaks mulla viljakus ning leida viise, kuidas tagada 

vihmaussikoosluse leviku suurendamiseks soodsad keskkonnatingimused. Vihmausside 

arvukust, massi ja mitmekesisust mõjutavaid tegureid on palju uuritud. Enamasti on 

peamiseks uurimisalaks mullaharimise (Chan 2001, Peigne et al., 2009), orgaaniliste ja 

mineraalsete väetiste (Riley et al., 2008) ning mahe- ja tavaviljeluse (Ivask et al., 2007; 

Irmler, 2010) mõju vihmausside arvukusele ja biomassile. Järelkultuuride mõju 

vihmaussikooslusele on senini vähe uuritud, ning seetõttu on oluline teada, kuidas on 

vihmausside arvukus, mass ja mitmekesisus mõjutatud järelkultuuridest. 

 

Eelnevast tulenedes on püstitatud kaks peamist hüpoteesi: 

1) vihmausside arvukus ja mass on positiivselt mõjutatud orgaaniliste väetiste ning 

liblikõieliste kultuuride lisamisest külvikorda. 

2) vihmaussikooslus on mõjutatud väetamisest ning kasvatatavatest kultuuridest. 

 

Lähtuvalt töö hüpoteesidest on käesoleva magistritöö eesmärgiks uurida kultuuride ja 

väetamise mõju vihmausside: 

1) liigilisele koosseisule 

2) arvukusele  

3) elusmassile maheviljeluse tingimustes 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

Vihmaussidel on oluline roll mullaviljakuse kujunemisel, mis teeb selle loomarühma taimede 

produktiivsuse seisukohalt tähtsaks. Nagu ka teised mullas elavad selgrootud, parandavad nad 

orgaanilise aine mineralisatsiooni, tükeldavad varist ja loovad soodsa elukeskkonna 

mikroorganismidele (Ivask et al., 2006b). Vihmaussid on olulised orgaanilise aine lagundajad 

ning selles sisalduvate toitainete vabastajad ja ümbertöötlejad. Nad toituvad pooleldi 

lagunenud taimsest materjaist ning transpordivad seda sügavamatesse mullakihtidesse 

(Edwards et al., 1996). Taimset materjali ümber töötades soodustavad nad huumuse 

moodustumist ja mulla rikastamist lämmastikuga (Lauringson et al., 2009). Tänu 

vihmaussikäikudele paraneb ka mulla õhustatus, vee äravool ja poorsus (Jeffery et al., 2010). 

Nende intensiivse elutegevuse tulemusena on täheldatud paljude kultuuride saagikuse 

suurenemist (Lauringson et al., 2009). Vihmaussikoosluse kahjustamisel on otsene mõju 

mullaprotsesside kulgemise kiirusele ja  tagajärgedele, samuti mõjutab see ka maapealse 

koosluse eksisteerimise tingimusi (Ivask, 1996). 

 

Vihmausse peetakse ka oluliseks vahendiks hindamaks keskkonna muutusi (Paoletti, 1999). 

Vihmausside aeglaselt kulgev ainevahetus ja kehapinna pidev kontakt mulla, mullavee ja 

selles lahustunud sooladega on aluseks põhilise elupaiga füüsikaliste ja keemiliste tegurite 

mõju integreerimisel ning teeb võimalikuks nende kasutamise bioindikaatoritena (Ivask, 

1996). Vihmaussikoosluste struktuuri ja mitmekesisuse põhjal saab teha järeldusi 

põllumajandusliku tegevuse mõju kohta mullale. On tõestatud, et vihmaussikoosluste 

parameetritel on seos elupaiga, eeskätt mullatingimustega, nagu mulla lõimis, orgaanilise aine 

sisaldus, poorsus, vee liikumine mullas, happesus, niiskus,  temperatuur, mõnede ioonide 

kontsentratsioon ja taimestik (Ivask et al., 2006b).  

 

Eestist on seni leitud 13 vihmaussiliiki:  

 Harilik mullauss (Aporrectodea caliginosa) 

 Roosa mullauss (Aporrectodea rosea) 

 Roheline mullauss (Allolobophora chlorotica) 

 Sinakas soouss (Octolasion cyaneum) 
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 Piimjas soouss (Octolasion lacteum) 

 Punane vihmauss (Lumbricus rubellus) 

 Nelikant- kaldauss (Eiseniella tetraedra) 

 Tume vihmauss (Lumbricus castaneus) 

 Harilik sõnniku-uss (Eisenia foetida) 

 Kaheksakant- kõduss (Dendrobaena octaedra) 

 Peen kõduuss (Dendrodrilus rubidus) 

 Harilik vihmauss (Lumbricus terrestris) 

 Suur mullauss (Aporrectodea longa) 

(Ivask, 2010a) 

 

Liigid jagunevad elupaiga ja –viisi põhjal 3 ökoloogilisse rühma: 

 

Epigeilised liigid elavad mulla pinnal, allapanus, sõnnikus, kompostis, huumuskihis ning 

mõnikord ka mõne sentimeetri sügavusel mullas. Vihmaussiliigid, kes kuuluvad siia rühma on 

reeglina väikesed (1-5 cm) (Jeffery et al., 2010; Paoletti, 1999). Kuna nad asustavad vaid 

mulla kõige ülemist kihti, sõltuvad nad elupaiga valikul enam niiskustingimustest. Epigeilised 

liigid esinevad peaaegu kõigis looduslikes muldades, väga sageli ka metsade ja rohumaade 

kõdukihis ning on inimtegevuse suhtes kõige tundlikumad liigid. Selle grupi liikidest on laialt 

levinud ja ka haritavates muldades sageli esinev  punane vihmauss (Lumbricus rubellus), 

samuti tume vihmauss Lumbricus castaneus, kes on ökoloogiliselt suhteliselt nõudlik, 

inimtegevuse suhtes tundlik ja eelistab niiskeid paiku (Ivask et al., 2008). Nelikant- kaldauss 

(Eiseniella tetraedra) elab ajutiselt üleujutatud muldades. Harilik sõnnikuuss (Eisenia foetida) 

on seotud inimtegevusega. Ta elab kõdunevas sõnnikus ja kompostis, millega koos levib 

põldudele. Epigeilised liigid on ka kaheksakant-kõduuss (Dendrobaena octaedra) ja peen 

kõduuss (Dendrodrilus rubidus) (Ivask, et al., 2004).  

 

Endogeilised liigid elavad sügavamal mullas ning tavaliselt mulla pinnale ei tule. Nende 

käigusüsteem on ajutine ning liigub mullas horisontaalselt. Endogelised liigid toituvad mullas 

vähelagunenud orgaanilisest ainest. Need liigid on enamasti keskmise suurusega (1-20 cm) 

(Jeffery et al., 2010). Ebasoodsa perioodi elavad üle inaktiivses olekus. Siia gruppi kuulub 

Eestis enim levinud vihmaussiliik harilik mullauss (Aporrectodea caliginosa), kes esineb pea 

kõikides haritavates muldades ja looduslikes kooslustes. See liik moodustab ligi poole 



9 

 

vihmausside koguarvukusest. Roosa mullauss (Aporrectodea rosea) elutseb peamiselt 

haritavates muldades. Samuti kuuluvad endogeilisesse rühma roheline mullauss 

(Allolobophora chlorotica), kes on vähem vastupidavam ja intensiivses tootmiskeskkonnas 

elada ei suuda,  ning piimjas soouss (Octolasion lacteum) (Ivask et al., 2004). 

 

Aneetsilised liigid elavad vertikaalsetes ja püsivates käikudes. Siia rühma kuuluvad pikimad 

vihmaussid (10-110 cm). Pinnale tulevad nad tavaliselt öösiti ja toituvad orgaanilisest 

materjalist (lehed jm.). Aneetsilised vihmaussid on tugevasti mõjutatud mullaharimisest 

(Jeffery et al., 2010). Ebasoodsa perioodi elavad need liigid üle peitudes sügavatesse 

urgudesse. Aneetsilisse gruppi kuuluvad vihmaussiliigid on harilik vihmauss (Lumbricus 

terrestris) ja suur mullauss (Aporrectodea long). Antud gruppi kuuluvad vihmaussid on küll 

vastupidavamad kui epigeilised liigid, kuid intensiivse inimtegevusega aladel reeglina elada ei 

suuda (Ivask et al., 2004) 

 

Vihmausside arvukus on mõjutatud mitmete tegurite poolt. Vihmausside populatsioone 

mõjutavad oluliselt intensiivne põllumajandus, iga-aastane maaharimine ja teised 

põllumajandusega seotud tegevused, nagu väetamine, niisutamine ja pestitsiidide kasutamine. 

Pika põlluharimise tulemusena on vihmaussiliikide jaotuses tekkinud suured muutused. 

Enamik suured vihmaussiliigid on kadunud intensiivselt haritavatelt maadelt (Paoletti, 1999).  

 

Vihmausside arvukus võib erinevates paikades suuresti varieeruda. Üldiselt karja-, rohu- ja 

heinamaades on vihmausside arvukus ja biomass suurem. Erinevused tulevad välja ka 

metsades. Lehtmetsades on tavaliselt mitmekesisus suurem kui näiteks okasmetsades. 

Väikseim arvukus on haritavates maades (Paoletti, 1999). Vihmausside arvukuse põhjal võib 

hinnata haritavad mullad järgmiselt: 

 Üle 100 isendi- väga hea 

 30-100 isendit- hea 

 Alla 30 isendi- vaene (Ivask, et al., 2005) 
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Mullaharimise mõju vihmaussidele 

 

Mullaharimise mõju vihmaussidele on tingitud mitmest tegurist, milleks on mullaharimise 

tööriist, millest omakorda sõltub harimise mõju ja sügavus, harimise intensiivsus, aeg, 

eelnevad mullastiku omadused ning mullaharimisele järgnevad ilmastikumõjud (Chan, 2001).  

 

Mullaharimine on üks suurimaid tegureid, mis mehhaaniliselt mõjutab vihmaussikooslusi 

otseselt. Mehhaaniline tegevus mõjutab vihmaussikooslusi negatiivselt, vähendades 

vihmausside arvukust ja mitmekesisust mullas. Vaid juhul, kui mehhaanilised 

mullaharimistööd teostatakse ajal, mil vihmaussid ei ole aktiivsed võib selline tegevus mõjuda 

positiivselt. Muld on paremini õhustatud ning taimejäänused purustatakse ja segatakse mulla 

ülemiste kihtidega (Ivask, 2010b). Chan (2001) on väitnud, et mullaharimine võib 

vihmausside arvukust vähendada 2-9 korda. Arvukuse vähenemise suurus on aga mõjutatud 

ka mulla omadustest, ilmastikutingimustest ja teostatavate tööde hulgast ja iseloomust. 

Harimise mõju on aga liigiti erinev. Aneetsilised liigid on mehhaanilisest tegevusest rohkem 

mõjutatud ning seetõttu võib nende arvukus haritavatel maal olla väiksem. Samas endogeiliste 

liikide arvukus võib aga suureneda, eriti juhul, kui suurendatakse toiduvaru mullas (Chan, 

2001). Mullaharimise mõju vihmausside arvukusele ja mitmekesisusele on uurinud paljud 

autorid.  

 

Eriksen- Hamel (et al., 2009) võrdles Kanadas teostatud katsetes kolme maaharimisvõtte 

mõju vihmausside arvukusele:  

 künd 20 cm sügavusega sügisel peale saagikoristust ning äestamine 10 cm sügavusel 

enne külvi 

 künd 10 cm sügavusel ketasäkkega sügisel ning äestamine 10 cm sügavusel kevadel 

 harimata pind 

 

Katsete tulemusena on näha, kui oluliselt mõjutab mullaharimine vihmausside levikut. 

Harimata põllul oli vihmausside arvukus ligi poole kõrgem. Antud katses tuli välja ka 

erinevus künnisügavuse suhtes. Mullas, mille künnisügavus oli väiksem, leidus rohkem 

vihmausse. Sarnase katse viis läbi ka Capowiez (et al., 2009), kes samuti uuris tavapärase ja 

minimeeritud mullaharimise mõju. Antud katsest aga kahe võrdluse vahel vihmausside 

arvukuses suurt erinevust välja ei tulnud. Siiski autor leidis, et mullaharimisel on oluline mõju 

liikide levikule. Tavapärase mullaharimistööde teostamisel (künd 30 cm sügavusel) vähenes 
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oluliselt aneetsiliste liikide osakaal. Seda võib seletada otsese füüsilise kahjuga või kaudse 

mõjuna toiduressursside näol. Kaudseks mõjuks aneetsiliste vihmausside puhul on nende 

toidu segamine mulla alumiste kihtidega ning käigusüsteemi hävimine. Samas aga suurenes 

endogeiliste liikide osakaal mullas, just ka Eestis laialt levinud hariliku mullaussi arvukus. 

Endogeiliste vihmausside puhul on orgaanilise aine segamine mulla alumiste kihtidega 

positiivne faktor, kuna nende toiduvarud sellisel juhul suurenevad. Samuti võib see olla 

seletatud ka konkurentsi vähenemisega toidule. Capowiezi katses võis aga vihmausside 

arvukus lisaks mullaharimistöödele olla mõjutatud ka viljavaheldusest.  

 

Mullaharimistöödega on seotud ka traktorist põhjustatud mulla tallamine. Hansen (et al., 

1999) mõõtis traktoriliikluse mõju Norras vihmausside arvukusele. Välja on toodud erinevate 

väetusvariantide keskmine vihmausside arvukus madala ja tavalise traktoriliikluse juures. 

Katse tulemusena on näha, et arvukus ja mass olid suuremad põldudel, kus traktori liikus oli 

madalam. Põhjenduseks, miks vihmausside arvukus on antud piirkonnas väiksem tavapärase 

traktoriliikluse juures, on autor välja toonud, et muld on pidevalt niiske ning lõimiseks on 

liivsavi, mistõttu on pinnas inimtegevuse suhtes kergemini mõjutatud. Ka Eestis on selline 

olukord samastatav. Traktoriliikluse tulemusena on muld tihedam ning vihmaussidel ei ole 

võimalik mullas nii kergesti edasi liikuda.  

 

 

Väetamise mõju vihmaussidele 

 

Mulla struktuuri ja orgaanilise aine sisaldust peetakse üheks peamiseks mulla kvaliteedi 

indikaatoriks (Pulleman et al., 2005). Looduslikes muldades, millel on kõrgem orgaanilise 

aine ja huumusesisaldus, on reeglina suurem vihmausside mitmekesisus ja biomass (Paoletti, 

1999). Suurema vihmausside arvukusega muldades on parem toitainete ringlus, eriti just N ja 

P, mis vabastatakse orgaanilise aine mineralisatsioonist (Scullion et al., 2007). Nii mahe- kui 

ka tavaviljeluse korral sõltub mullaviljakus olulisel määral orgaaniliste väetiste kasutamisest. 

Mulda viidava orgaanilise aine arvel paraneb muldade huumusseisund, sellest tulenevalt ka 

struktuursus, füüsikalised ja hüdrofüüsikalised omadused. Rikkalik orgaanilise aine mulda 

viimine mõjub soodsalt mulla elustikule ja mulla bioloogilisele aktiivsusele (Lauringson et 

al., 2009). Tavaviljeluse puhul on lubatud kasutada mineraalväetisi ning 

taimekaitsevahendeid, mis kirjanduse põhjal võivad olla vihmaussidele mürgised (Paoletti 

1999). Maheviljeluse puhul sellised taimekaitsevahendeid kasutada ei ole lubatud ning 
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seetõttu on reeglina maheviljeluse puhul vihmausside arvukus kõrgem ning liigiline koosseis 

suurem.  

 

Enamasti orgaaniliste väetiste lisamine suurendab vihmausside arvukust ning seda on 

tõestanud mitmed autorid. Orgaaniliste väetiste, nagu sõnniku, komposti ja haljasväetiste, 

lisamine mulda suurendab vihmausside toiduvarusid ning vihmausside arvukus on positiivselt 

mõjutatud, kuna lagundajatena vajavad vihmaussid pidevalt orgaanilise aine olemasolu 

(Carpenter-Boggs et al., 2000; Pfiffner et al., 2007). Tartumaal, Eerikal teostatud katses leiti, 

et vihmausside arvukus on suurim katsevariandis, kus teise aasta liblikõielistega viidi mulda 

suurim kogus värsket orgaanilist ainet (Lauringson et al., 2011). Üle Eesti teostati 58 erineva 

mullastiku ja omadustega haritavatel põldudel katse, kus uuriti vihmausside arvukust mahe- ja 

tavaviljeluse tingimustes (Ivask et al., 2007). Katse tulemusena on näha, et maheviljeluses on 

vihmausside arvukus kõrgem, kuid vahe ei ole väga suur. Samuti ei olnud olulisi muutusi 

vihmausside ökoloogilises jaotuses. Siiski on kirjanduses väidetud, et otsene kontakt 

mineraalsete väetistega võib olla vihmausside jaoks kahjulik (Lapied et al., 2009).  

 

Samas ei pruugi mineraalsete väetiste lisamine mõjuda vihmausside arvukusele ainult  

negatiivselt, kuna väetistega suureneb taimede kasv ning seeläbi orgaanilise aine lisamine 

mulda (Lapied et al., 2009). Irmler (2010) leidis, et tavaviljeluselt maheviljelusele 

üleminekuperioodil oli katseperioodi alguses vihmausside arvukus suurem. Seega ei olene 

vihmausside arvukus suuresti vaid väetamisest, vaid olulised on ka teised tegurid. Antud 

katses mõjutas vihmausside arvukust ka kasvatatav kultuur ning mulla niiskusesisaldus. Ka 

teiste autorite poolt on leitud, et maheviljeluse puhul ei pruugi vihmausside arvukus olla 

kõrgem. Birkhoferi (et al., 2008) teostatud katses võrreldi kahte maheviljeluse ning 

tavaviljeluse all olevat põldu. Katse tulemusena on tavaviljeluse all olevas põllumullas 

vihmausside arvukus suurim, kus lisati lisaks mineraalväetistele ka orgaanilisi väetisi, kuid 

orgaaniliste väetiste lisamisega ei olnud arvukus oluliselt väiksem. Väikseim vihmausside 

arvukus oli siiski mullas, kuhu lisati vaid mineraalseid väetisi.  
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Vihmausside arvukust mõjutavad mulla omadused ja klimaatilised 

tingimused  

 

Kirjanduse andmetel on vihmaussikooslused seotud mitmete mullaparameetritega: mulla 

lõimis, orgaaniline aine sisaldus, mulla poorsus, vee liikumise kiirus mullakihis, mulla 

happesus, niiskus, temperatuur, taimekooslus, erinevate ioonide kontsentratsioon mullas 

(Edwards et al., 1996). Haritavast maast moodustavad rähkmullad ligikaudu 9%, leostunud 

mullad 9,7% ning kahkjad mullad 15%. Eri tüüpi mullad erinevad bioloogilise aktiivsuse 

poolest. Rähkmuldades on ülemises mullakihis optimaalsed tingimused (õhustatus, niiskus ja 

pH) mullamikroobikoosluse ja selgrootute jaoks, kuid põuasel aastal kahjustab kooslusi liigne 

kuivus. Leostunud muldades on mullaelustiku aktiivsus suur, niiskustingimused on 

stabiilsemad kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Kahkjatele muldadele on iseloomulik väike 

huumusesisaldus ning kõrgem happesus. Seetõttu on muldade bioloogiline aktiivsus väike, 

kuid teatud põllumajanduslike abinõudega, nagu lupjamine ja orgaaniliste väetiste 

kasutamine, on võimalik bioloogilist aktiivsust suurendada (Ivask et al., 2006b). Buckerfield 

(et al., 1997) leidis, et kergema saviliiv lõimisega muldades oli vihmausside arvukus ligi 

poole madalam kui raskema lõimisega muldades. Raskema lõimisega muldade puhul võib 

vihmausside arvukuse suurenemisel olla mõjuvaks teguriks kõrgem veesisaldus. Samuti aga 

tuleb sellisel juhul arvesse võtta ka orgaanilise aine sisaldust mullas ja selle pH-d.  Muldade 

pH muutused võivad olla tingitud väetamisest. On leitud, et põllud, millele lisatakse kompost-

sõnnikut (Lapied et al., 2009), on kõrgem mulla pH, kui mineraalväetistega väetatud 

muldades. Vältimaks vihmausside arvukuse vähenemist on oluline reguleerida väetamisest 

põhjustatud mulla happelisemaks muutumist (Riley et al., 2008). Vihmaussid taluvad mulla 

pH-d liigiti erinevalt. Tavaliselt esinevad vihmaussid muldades, mille pH jääb vahemikku 4,5-

8,7 (Klinkenberg, 2013).  Mele (et al., 1999) leidis, et happelisematel muldadel on 

vihmausside arvukus tunduvalt väiksem kui neutraalsetes muldades.  

 

Optimaalseimaks temperatuuriks, mil vihmaussid on aktiivseimad, peetakse  Euroopa 

vihmausside suhtes 10-18 
o
C. Alla 5 

o
C vihmausside aktiivsus väheneb (Benckiser, 1997).  

Ilmastikutingimustest on vihmausside arvukust enim mõjutavaks teguriks sademete hulk, seda 

just perioodil, mil vihmaussid on kõige aktiivsemad (aprillist kuni oktoobrini). Üldiselt on 

vihmausside arvukus suurem peale pikemat sademeteperioodi ning arvukus väheneb 

põuaperioodil (Ventinš, 2011). Üleujutusi taluvad vihmaussid keskmiselt mõne päeva, kuid 
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ellujäämisperiood võib pikeneda, kui vesi on hapnikurikas. Vihmausside liigid käituvad mulla 

niiskusesisalduse vähenemisele erinevalt. Aneetsilised vihmaussid liiguvad veepuuduse korral 

sügavamale mulda, kus enamasti on piisav mulla niiskusesisaldus tagatud. Endogeilised 

vihmaussid kuivamise vältimiseks „kerivad ennast rulli” ning eritavad lima. Kuigi epigeilised 

liigid on enim mõjutatud mulla niiskusesisaldusest (Ivask et al., 2008), taluvad nad kuni 75% 

veekaotust (Benckiser, 1997).  

 

 

Viljavaheludse mõju vihmaussidele  

 

Vihmaussid soodustavad ka taimekasvu, kuna taimede juured tungivad läbi vihmaussikäikude 

ja suudavad seeläbi viia juured sügavamale mulda (Jeffery et al., 2010). Kuigi vihmaussidel 

on erinevad söömisharjumused, sisaldavad nende väljaheited rohkem taimedele 

kättesaadavaid toitaineid, kui neid sisaldab muld (Frøseth et al., 2014). Kultuuride 

kasvatamisega kaasnevad ka vihmausside arvukust ja biomassi mõjutavad tegurid nagu 

väetamine ning mullaharimistööde teostamine. Mitmete katsete tulemusena on leitud, et 

kultuuride kasvatamisel on mõju vihmausside arvukusele.  

 

Rohumaadelt on leitud mitu korda suurem vihmausside arvukus sõltumata väetamise viisist ja 

kogusest. Jordan (et al., 2004) leidis timuti põllul suurema orgaanilise aine sisalduse tänu 

juurte lagunemisele ja väetise lisamisele. Teiselt poolt oli madal mulla niiskusesisaldus põllul, 

kus kasvatati monokuluurina nisu, mida pidevalt künti ja iga-aastaselt koristati. See omakorda 

loob vihmausside leviku jaoks ebasoodsad tingimused. Monokultuuride kasvatamine võib 

samuti avaldada kahjulikku mõju vihmausside arvukusele ja mitmekesisusele, kuid 

mitmeaastane heintaimede viljelemine annab vastupidise tulemuse (Ventinš, 2011). Riley (et 

al., 2008) leidis, et võrreldes kartuli ja teraviljaga, toodavad iga-aastane rohumaa ja ristik 

rohkem orgaanilist ainet läbi lagunevate juurte ja lehtede ning mullaeritiste, mis on 

kättesaadavad mullaelustikule. Ka teistes katsetes on leitud, et liblikõieliste kasvatamine koos 

teraviljaga loob pikemas perspektiivis vihmaussidele paremad elutingimused. Schmidt ja 

Curry (2001) katsest leiti, et mitme aasta vältel hakkas põllul, kus kasvatati koos talinisu ning 

valget ristikut, vihmausside arvukus kasvama ning viimaks oli arvukus üle poole korra 

kõrgem. Pidev maa mitteharimine ja taimsete jääkide varu mullas on vihmaussikooslusele 

kasulik.   
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METOODIKA  
 

Katseandmed koguti mahe- tavaviljeluse võrdluskatselt 2.-3. oktoobril 2013. aastal  Eerikal, 

Tartumaal.  Katse on rajatud 2008. aastal. 2013. aastal on külvikorras kasvatatavateks 

kultuurideks:  

 ristik „Varte”, järelkultuuriks talinisu „Freddis” 

 talinisu „Freddis”, järelkultuuriks rapsi „Banjo” ja rukki „Talvi” segu 

 hernes „Tudor”, järelkultuuriks raps „Banjo” 

 kartul „Maret”, järelkultuuriks rukis „Talvi” 

 ristik odra „Anni” allakülvina, järelkultuuriks ristik „Varte” 

 

Katselapid paiknesid neljas korduses ning variandid olid järgmised: 

 Haljasväetis+sõnnik 40 t ha
-1

 (Mahe II) 

 Haljasväetis (Mahe I) 

 Kontroll  

 

Sõnnik lisati Mahe II katselappidele talinisule 30. aprillil ning odrale ja kartulile 3. mail 2013. 

aastal. Odrale teostati äestamine kaks korda ning koristati 7. augustil. Ristiku katselappidel 

toimus purustamine 11. juunil ja 9. augustil ning ristik künti mulda augusti kuu keskpaigas. 

Seejärel teostati kultiveerimine kolmel korral ning septembri kuu keskpaigas külvati ristiku 

katselappidele talinisu. Talinisu katselappidel teostati äestamine korra kui väetati põlde 

sõnnikuga ning teisel korral mai alguses. Talinisu koristati 30. juulil ning järgneval päeval 

külvati rapsi ja rukki segu. Kuna raps ei tärganud vana seemne, maakirbu ja kuiva suve tõttu, 

külvati raps uuesti augusti keskpaigas. Herne alade künd ja külv toimus mai alguses. Hernele 

teostati kaks korda äestamine ning hernes koristati juuli lõpus. Koristusele järgneval päeval 

külvati katsepõllule raps. Kartuli põllul teostati kartulile kultiveerimine ning mai keskpaigas 

kartul külvati. Mai lõpust kuni juuni keskpaigani kartuli põlde muldati kokku kolm korda ning 

kartul koristati 22. augustil. Järgneval päeval külvati kartuli aladele järelkultuurina rukis (Lisa 

1).  
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Ilmastiku andmed pärinevad Eerika lähedal asuvast ilmajaamast (Joonis 1). 2013. aasta suvi 

ning sügise algus oli sademetevaesem ja soojem võrreldes varasema aastaga. Proovide 

võtmise päevade keskmine temperatuur oli vastavalt 4 
o
C ja 6 

o
C varieerudes 1-11 

o
C.  

 

 

 

Joonis 1. 2013. aasta sademete hulk (mm) ja keskmine temperatuur kuude kaupa  

 

 

Kaeve teostati 40 x 40 cm ja 20 cm sügavuseni. Muld asetati kaeve kõrval kilele ning 

sorteeriti käsitsi vihmaussid. Seejärel arvutati vihmausside keskmine arvukus ja elusmass m
2
 

suurusele alale. Katse teostati vaid künnisügavusel, kuna põuase suve tõttu oli muld kuiv ning 

alumistest kihtidest vihmausse ei leitud. Vihmaussid loendati, kaaluti ning määrati liik 

erinevate välimäärajate põhjal. Vähem kui pooled leitud vihmaussidest olid ebaküpsed ning 

seetõttu ei olnud võimalik liiki määrata. Katse toimus ebastabiilse niiskusrežiimiga 

näivleetunud ehk kahkjal mullal (LP), mille huumushorisondi tüsedus on 25-27 cm ja mulla 

lõimis on v1sl/v1ls (Maa-ameti geoportaal, 2014). Mulla niiskusesisalduse määramiseks võeti 

ka mullaproovid, mis peale esmakordset kaalumist kuivatati ahjus 24h. Seejärel mullaproovid 

kaaluti uuesti ning arvutati mulla niiskusesisaldus.  
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Arvutati vihmaussikoosluse mitmekesisuse indeks Shannoni-Wieneri järgi ning arvutati iga 

proovi kohta järgnevalt:  

Hꞌ= −∑ i pi ln (pi), kus 

i- isendite arv i-ndast liigist 

pi- liigi (suhteline) ohtrus (võrrelduna teiste liikidega) 

 

Shannon-Wieneri indeks on seda suurem, mida suurem on mingis analüüsis olevate liikide 

hulk. Ühe liigi tuntav domineerimine teiste liikide üle langetab indeksit.  

 

Vihmausside arvukuse ning massi andmete analüüsiks kasutati ühe- ja kahefaktorilist 

dispersioonanalüüsi (ANOVA). Post-hoc testina kasutati Tukey testi ning olulisuse nivooks 

valiti 0,05 ning andmete töötlemiseks kasutati vabavaralist statistika programmi R ja 

Microsoft Office Excelit 2007.  
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TULEMUSED  

Faktorite mõju vihmausside arvukusele ja massile 

 

Vihmausside arvukusele on nii kultuuril, väetamisel kui ka mulla niiskusesisaldusel 

statistiliselt oluline mõju (Tabel 1). Biomassile on oluline mõju väetamisel ja 

niiskusesisaldusel, kuid mitte kultuuridel.  

 

Tabel 1. Katsefaktorite otse- ja koosmõju vihmausside arvukusele ja massile (ANOVA) 

 

  p-väärtus 

Faktor Arvukus (tk/m
2
) Mass (g) 

Kultuur (A) 0,0008* 0,08 

Väetamine (B) 0,001* 0,003* 

Mulla niiskus (C) <0,05* 0,02* 

A+B 0,16 0,17 

A+C 0,99 0,23 

B+C 0,99 0,23 

A+B+C 0,94 0,49 

* tähistab usutavaid väärtusi faktorite vahel 

 

 

Mitme faktori koosmõju vihmausside arvukusele ja biomassile puudub. 

 

 

Mulla niiskusesisaldus 

 

Katse teostamise ajal oli katsepõldudel mullastik suhteliselt kuiv (Tabel 2). Septembrikuus oli 

sademete hulk kokku 33 mm, millest ligikaudu 1/3 oli kuu III dekaadil (Joonis 1). Päevadel, 

mil katse teostati, sademed puudusid. Tulenevalt mulla madalast niiskusesisaldusest, teostati 

Eerika katsepõllul vihmausside korje künnisügavusel (kuni 20 cm), kuna sügavam muld oli 

liialt kuiv. Oluline erinevus mulla niiskusesisaldusel väetusvariantide vahel puudub, kuid 

mõnevõrra madalamad niiskusesisaldused on haljasväetise ja sõnnikuga väetatud aladel.  

 

.  
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Tabel 2. Mulla keskmine niiskusesisaldus (kaalu %) ning standardviga SE sõltuvalt 

väetusviisist ja kultuurist 

 

 Põhikultuur Järelkultuur Kontroll Mahe I Mahe II 

Oder ristiku ak. Ristik 9,5±0,36 10,5±0,19 9,6±0,43 

Kartul Rukis 13,2±0,12 13,0±0,24 12,5±0,18 

Hernes Raps 13,8±0,19 12,2±0,19 11,9±0,40 

Talinisu Raps+Rukis 14,8±0,18 14,1±0,28 11,2±1,52 

Ristik Talinisu 13,5±0,15 14,6±0,25 13,3±0,24 

*Kontroll- väetisi ei kasutatud; Mahe I- järelkultuurid haljasväetisena; Mahe II- järelkultuurid 

haljasväetisena + sõnnik 40 t ha
-1

 

 

 

Madalaima niiskusesisaldusega on katsealad, kus kasvatati otra ristiku allakülviga ning 

järelkultuuriks on ristik. Madalaimad niiskusesisaldused leiti antud kultuuride aladel kontroll 

ja Mahe II variandis. Kartuli, herne ja talinisu katselappidel oli aga kontrollvariandis 

niiskusesisaldus teiste variantidega võrreldes kõrgem. Haljasväetistega väetatud variandis on 

kõrgeim mulla niiskusesisaldus ristiku aladel, kus järelkultuuriks on talinisu. 

 

 

Väetusvariandi ja kultuuride mõju arvukusele ja massile 

 

Arvukuse ja massi andmeanalüüsi puhul olid kaasatud ka ebaküpsed vihmaussid. 

Vihmausside arvukus oli väiksem kontrollvariandis (Tabel 3). Väetatud katsevariantides 

suurenes arvukus ja mass ligi poole võrra. Kõrgemad vihmausside arvukused leiti Mahe II 

variandist. Kultuuride puhul leiti suurem vihmausside arvukus ja mass herne ning ristiku 

katsealadelt, kusjuures enim leiti vihmausse herne aladelt Mahe I väetusvariandis, kus esines 

keskmiselt 70,0±3,35 isendit m
-2. Ristiku aladelt leiti suurim arvukus vihmausse Mahe II 

väetusvariandist. Kõige vähem esines vihmausse odra katsealadel: kontrollvariandis 

keskmiselt 8,1, Mahe I alalt 9,4 ja Mahe II alalt 18,1 isendit m
-2

. Kontrollvariandis on ka 

kartuli ja talinisu katsepõldudel vihmausside arvukus suhteliselt madal, kuid suureneb 

väetatud variantides.   
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Tabel 3. Vihmausside keskmine arvukus (tk m
-2

) ja mass (g m
-2) ning standardviga (SE) 

sõltuvalt väetusviisist ja kultuurist 

 

  Kontroll Mahe I Mahe II 

 
Arv, tk m

-2 Mass, g m
-2 Arv, tk m

-2 Mass, g m
-2 Arv, tk m

-2 Mass, g m
-2 

Oder ristiku 

ak. 
8,1±1,81

Ac 6,0±1,7
Ac 9,4±3,08

Ac 7,9±3,17
Ab 18,1±1,0

bA 12,5±1,4
Ab 

Kartul  10,6±0,73
Aa 5,0±0,41

Aa 25,6±0,84
Aa 26,8±2,41

Aa 39,4±4,41
aA 21,0±3,44

Aa 

Hernes  20,6±2,17
Aab 8,7±1,4

Aa 70,0±3,35
Bb 32,2±3,17

Ba 56,9±0,74
aB 23,1±1,4

ABa 

Talinisu  13,8±1,29
Aab 6,8±1,53

Aa 30,6±1,54
Aa 15,5±1,34

Aa 38,8±3,91
aA 19,7±1,4

Aa 

Ristik  26,9±1,44
Ab 18,8±1,4

Ab 30±2,44
Aa 14,6±2,14

Aa 55,6±5,12
aA 26,4±3,64

Aa 

*Tähed tähistavad usutavaid erinevusi Tukey meetodil (p<0,05); trükitähed tähistavad 

usutavaid erinevusi ühe kultuuri puhul kolmes väetusvariandis; väikesed tähed tähistavad 

usutavaid erinevusi ühes väetusvariandis viie kultuuri puhul 

*Kontroll- väetisi ei kasutatud; Mahe I- järelkultuurid haljasväetisena; Mahe II- järelkultuurid 

haljasväetisena + sõnnik 40 t ha
-1

 

 

 

Kõrgeim vihmausside mass leiti Mahe I väetusvariandis kartuli ja herne kultuuride 

katsealadelt ning Mahe II variandis ristiku all. Ristiku aladel on vihmausside mass võrreldes 

kontrollvariandiga väiksem Mahe I aladel, kuigi arvukus on suurem väetatud variandis. Seega 

on kontrollvariandis esindatud suuremad vihmaussiliigid. 

 

 

Vihmausside liigiline koosseis ja mitmekesisus 

 

Eerikal teostatud katses leiti katsepõldudelt kokku 5 vihmaussiliiki: 

 Harilik mullauss (Aporrectodea caliginosa) 

 Roosa mullauss (Aporrectodea rosea)  

 Punane vihmauss (Lumbricus rubellus)  

 Harilik vihmauss (Lumbricus terrestris)  

 Roheline mullauss (Allolobophora chlorotica)  

 

Koguarvukusest oli 44% vihmaussidest ebaküpsed (Joonis 2), kelle liiki polnud võimalik 

seetõttu määrata. Enim esines katsepõllu muldades harilik mullauss. Ligikaudu 33% määratud 
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vihmaussidest kuuluvad endogelisesse rühma. Antud katses on leitud liikidest kolm 

endogeilised vihmaussid: harilik mullauss, roosa mullauss, roheline mullauss. Viimane neist 

moodustas koguarvukusest madalaima osa. Punane vihmauss kuulub epigeilisse rühma ja 

moodustas üle 15% kogu vihmausside arvukusest. Harilik vihmauss, kes kuulub aneetsilisse 

ökoloogilisse rühma, moodustas alla 7% koguarvukusest.  

 

 

 

Joonis 2. Vihmaussiliikide osakaal (% koguarvukusest) uurimisalal kokku 

 

 

Liikidest leiti harilikku mullaussi ja punast mullaussi kõikidest katsevariantidest (Tabel 4). 

Roosa mullauss ei esinenud kontrollvariandis kordagi odra ja talinisu ning Mahe I variandis 

kartuli katsepõldudel. Harilik vihmaussi ei esinenud aga Mahe I väetusvariandis odra ning 

kontrollvariandis kartuli aladelt. Roheline mullauss esines kõikide katsevariantide ja korduste 

juures vaid kolmel korral ning Mahe II väetusvariandi juures ei esinenud antud liiki üheski 

katsekorduses.  

 

Ebaküpsed vihmaussid domineerisid kõikides väetusvariantides. Enim olid  nad esindatud 

Mahe II variandis liblikõieliste kultuuride katsepõldudel, kus herne põllult leiti keskmiselt 

37,5 ja ristiku aladelt 34,4 isendit m
2
. Ka Mahe I variandis, kus katsepõlde väetati vaid 

haljasväetistega, esines suurim arvukus ebaküpseid vihmausse herne katsepõllul. Statistilise 

andmeanalüüsi tulemusel leiti, et väetamisel on oluline mõju roosale mullaussile, harilikule 
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vihmaussile ning ebaküpsetele vihmaussidele. Kultuuridel on statistiliselt oluline mõju 

punasele vihmaussile ja ebaküpsetele vihmaussidele. 

  

Tabel 4. Väetusviisi ja kultuuri mõju vihmausside liigilisele koosseisule (tk m
-2

) 

 

 
  

A. 

caliginosa 
A. 

rosea 
L. 

rubellus 
L. 

terrestris 
A. 

chlorotica 
Ebaküpsed 

vihmaussid 

Kontroll 
  
  
  
  

oder 

ristiku ak. 5,6 0 1,3 0,6 0 0,6 

kartul 3,8 1,9 0,6 0 0 4,4 

hernes 8,8 0,6 3,1 0,6 0 7,5 

talinisu 3,1 0 6,9 0,6 0 3,1 

ristik 7,5 1,9 5 2,5 0,6 9,4 

Kokku 28,8 4,4 16,9 4,4 0,6 25 

MaheI 
  
  
  
  

oder 

ristiku ak. 3,8 0,6 3,1 0 0,6 1,3 

kartul 8,8 0 3,1 3,8 0 10,0 

hernes 8,8 5,6 8,8 3,8 0 43,1 

talinisu 8,1 1,9 5 1,9 0 13,8 

ristik 11,3 3,8 3,8 3,8 0,6 6,9 

Kokku 40,6 11,9 23,8 13,1 1,3 75 

MaheII 
  
  
  
  

oder 

ristiku ak. 8,8 3,8 1,3 1,3 0 3,1 

kartul 13,8 6,3 5 3,8 0 10,6 

hernes 5 1,3 10 1,9 1,3 37,5 

talinisu 7,5 5 8,1 3,8 0 14,4 

ristik 8,1 1,9 8,8 2,5 0 34,4 

Kokku 43,1 18,1 33,1 13,1 1,3 100 

*Kontroll- väetisi ei kasutatud; Mahe I- järelkultuurid haljasväetisena; Mahe II- järelkultuurid 

haljasväetisena + sõnnik 40 t ha
-1

 

 

 

Shannon-Wieneri maksimaalne võimalik mitmekesisuse indeks on 10. Väärtus on seda 

suurem, mida suurem on analüüsis olevate liikide hulk ja vastupidi. Mingi liigi tuntav 

domineerimine aga langetab indeksi väärtust. Kuna antud katses leiti kokku 5 liiki, millest 

roheline mullauss esines vaid mõnel korral variantidest, on mitmekesisuse indeks suhteliselt 

madal (Tabel 5).  
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Tabel 5.  Vihmaussikoosluse mitmekesisuse indeks (H’) Shannon-Wieneri järgi ja 

standardviga (SE); n=4 

 

 
Kontroll Mahe I Mahe II 

Oder ristiku ak. 0,14±0,74 0,72±0,58 0,9±0,35 

Kartul 0,5±0,82 0,96±0,28 1,28±0,21 

Hernes 0,65±0,38 1,67±0,23 1,69±0,35 

Talinisu 1,38±0,49 1,11±0,4 1,34±0,64 

Ristik 1,22±0,54 1,24±0,09 1,44±0,36 

*Kontroll- väetisi ei kasutatud; Mahe I- järelkultuurid haljasväetisena; Mahe II- järelkultuurid 

haljasväetisena + sõnnik 40 t ha
-1

 

 

 

Kontrollvariandis odra ja kartuli katsepõldudel esines vastavalt kolmel ja kahel korral vaid 

üks liik ning seetõttu on mitmekesisuse indeksi väärtus 0. Shannon-Wieneri indeks on ka 

madalaim odra katsealadel kontrollvariandis, kusjuures antud kultuuri puhul on mitmekesisus 

kõikide väetusvariantide võrreldes teiste kultuuridega madalam. Enamasti jääb mitmekesisuse 

indeks vahemikku 1,7- 0,9.  
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ARUTELU 
 

Antud katses leitud vihmausside arvukused varieeruvad piirides 0 - 105 isendit m
-2

. 

Kõrgemad arvukused aga leiti vaid üksikutes katsevariantides ning enamasti esines vihmausse 

10 - 40 isendit m
-2

. Arvukus haritavates muldades jääb Eesti tingimustes vahemikku 50 - 200 

isendit m
-2

. Eesti põldude muldadest on leitud isegi üle 600 vihmaussi m
-2

, kuid ebasobiva 

mullaga põllul põuasel aastal vihmaussid puuduvad üldse (Ivask et al., 2011). Seega ei esine 

2013. aastal teostatud katses tavapäraselt Eesti haritavates muldades leitud vihmaussikoosluse 

suurus ning on võimalik järeldada, et keskkond ei ole antud katseaastal soodustanud 

vihmausside levikut. Katsealalt leiti kõik haritavatest muldades elutsevad vihmaussiliigid 

võrreldes kirjanduses Eesti piirkonnas varasemalt teostatud katse tulemustega (Ivask et al., 

2007). 

 

 

Mulla niiskusesisalduse mõju vihmausside levikule 

 

Andmeanalüüsi tulemusel on Eerika katses vihmausside arvukus mõjutatud mulla 

niiskusesisaldusest (Tabel 1, lk. 18). 2013. aasta suvi oli võrreldes varasemate aastatega 

sademetevaene. Suurim sademete hulk oli augusti kuus, kuid järgneval kuul sademete hulk 

vähenes ligi poole võrra (Joonis 1, lk.16). Seega oli vihmausside kogumise ajal muld endiselt 

kuiv. Madalaim niiskusesisaldus oli katselappidel, kus kasvatati otra ristiku allakülviga ning 

järelkultuurina kasvas antud aladel ristik. Vee tarbimine nendel aladel oli kõrge, kuna kasvas 

tugev taimestik, samas kui teiste kultuuride katsealadel taimestik oli veel väike või puudus. 

Nendel aladel leiti ka madalaim vihmausside arvukus (Tabel 3, lk. 20). Üldiselt on leitud 

kõrgemad vihmausside arvukused peale pikemat sajuperioodi ning peale põuda on arvukus 

kordades väiksem (Ventiš, 2011). Sarnase tulemuseni jõudis ka Schmidt (et al., 2001). Põuase 

suve tõttu langes vihmausside biomass tunduvalt. Jordan (et al., 2004) leidis samuti, et 

sademetel on oluline mõju arvukusele. Kevadel tänu suuremale sademete hulgale ja seeläbi 

kõrgemale mulla niiskusesisaldusele oli vihmausside arvukus ja biomass kõrgemad. Sügisel, 

kui sademeid oli vähe, oli ka vihmausside arvukus ja mass oluliselt vähenenud. Mullaussid ei 

ole võimelised säilitama konstantset kehasisest veesisalduse taset ning sõltuvad suuresti 
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ümbritseva keskkonna veesisaldusest (Ivask, 1996). Seega nende aktiivsus ja viljakus on 

seotud mulla niiskusesisaldusega.  

 

Mulla niiskusesisaldus sõltub lisaks sademete hulgale ka mitmetest teistest teguritest nagu 

mulla omadustest, väetamisest ja mullaharimisest. Antud katse puhul on mullaharimistööd 

sarnased intensiivpõllumajandusega ning mulla madal niiskusesisaldus võib lisaks 

sademetevaesele suvele olla veelgi madalam suurenenud auramise ja vee äravoolu tõttu, kuna  

maakasutus muudab mulla infiltratsiooni, äravoolu ning aurumist (Qiu et al., 2001). Iga-

aastane mulla kündmine vähendab taimedele kergesti kättesaadavat vett (Riley et al., 2008). 

Katse toimus perioodil, kui järelkultuur oli juba külvatud ning taimed olid tärkamas. Seega on 

küntud mullas auramine suurem ning tärkaval taimestikul on kergesti kättesaadav vesi 

piiratud.  

 

Eerikal asuval katsepõllud on näivleetunud ehk kahkjad kerge liivsavi lõimisega mullad. 

Kahkjad mullad on huumusevaesemad ja happelisemad (Ivask et al., 2006b) ning nendele on 

iseloomulik ebastabiilne niiskusrežiim (Lauringson et al., 2004). Kuna antud mulla puhul on 

niiskusrežiim ebastabiilne ning katse teostamise ajal oli sademetevaene periood, on 

vihmausside arvukus ja biomass madalad. Suurimad vihmausside arvukused on leitud 

savimuldades, kus on ka kõrgem orgaanilise aine ja niiskuse sisaldus. Samas madala 

arvukusega vihmaussikooslused elavad kergetes liiv- ja saviliivmuldades, mis on 

põuakartlikud ja madala orgaanilise aine sisaldusega (Ivask et al., 2005). Seega on madalam 

mulla niiskusesisaldus tingitud ka katsekoha mulla omadustest. Kuna muld on põuakartlik 

ning kerge liivsavi lõimisega, ei ole keskkond vihmausside levikuks kõige soodsam.  

 

Mulla niiskusesisaldus on kolmes väetusvariandis keskmiselt 12-13%. Olulist erinevust antud 

väetusvariantide puhul ei ole, kuid kõrgemad keskmised niiskusesisaldused antud katses on 

kontrollvariandis ning haljasväetistega väetatud variandis (Tabel 2, lk. 19). Orgaanilise aine 

sisalduse hulk mõjutab samuti mulla niiskusesisaldus. Vee sisaldust mullas on positiivselt 

seostatud mulla saviosakeste ja orgaanilise aine sisaldusega (Gupta et al., 1979). Hudson 

(1994) leidis samuti, et suurenenud orgaanilise ainega aladel kättesaadava mulla veesisaldus 

suurenes ligi 3%. Orgaaniline aine mõjutab mulda mitmel viisil. Mulla pinnal olevad 

taimejäänused kaitsevad mulda vihmapiiskadest tingitud tihenemise ja koorumise eest 

suurendades seeläbi sademete infiltratsiooni ja vähendades vihmavee äravoolu. Kuna kõrgem 

mulla niiskusesisaldus soodustab mulla organismide, ka vihmausside, elutegevust on mullas 
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tagatud suurem poorsus, misläbi on mulla veehoidmisvõime suurenenud (Bot et al., 2005). 

Kuna kontrollvariandis väetisi ei kasutatud, ei ole täiendavalt mulda lisatud ka orgaanilist 

ainet. Seetõttu peaks kirjanduse andmetel olema madalaim niiskuse sisaldus just selles 

variandis. Siiski on mõnevõrra  madalamad niiskusesisaldused katsevariandis, kus katselappe 

väetati haljasväetise ja sõnnikuga. Nendel katsevariantidel on lisatud suurim kogus orgaanilist 

ainet ning kirjanduse andmeil peaks niiskusesisaldus olema suurim. See võib olla aga tingitud 

põllu majandamisviisist. Mida enam põllumulda häiritakse harimisega, seda enam on 

vähendatakse orgaanilise aine sisaldust mullas ning selle tagajärjel väheneb ka mulla 

niiskusesisaldus (Bot et al., 2005).  

 

Viljavaheldusel on oluline mõju mulla veesisaldusele. Antud katse puhul on mulla 

niiskusesisaldus keskmiselt kõrgem ristiku ning talinisu katsealadel (Tabel 2, lk. 19). 

Järelkultuurideks on vastavalt talinisu ning rapsi ja rukki segu. Nagu ka eelnevalt mainitud on 

madalaim niiskusesisaldus katsealadel, kus kasvatati otra ristiku allakülviga ning tugeva 

taimestiku tõttu on antud aladel veetarve suur. Ülejäänutel katsealadel on taimestik nõrk ning 

seetõttu vee tarbimine ei ole nii suur ja mulla niiskusesisaldus antud katsealadel ka keskmiselt 

suurem. Lisaks on liblikõieliste kultuuride kasvatamine soodustanud kõrgemat mulla 

niiskusesisaldust. Lauringson (et al., 2004) leidis, et keskmisest sademeterikkamal aastal oli 

mulla niiskusesisaldus tunduvalt kõrgem viljavaheldusel korral, kus eelnevad kaks aastat oli 

kasvatatud põldheina. Madalam mulla niiskusesisaldus ilmnes teravilja monokultuurses 

viljavahelduses. Seega on põldheina kasvatamisel suurem vee kinnipidamisvõime ning 

positiivselt on mõjutatud ka vihmausside esinemine.  

 

Mulla niiskusesisaldus mõjutab ka liigilist koosseisu. Vastupidavaimaks liigiks Eestis 

haritavates muldades on harilik mullauss, kes moodustab ka antud katsetes suurima osa kogu 

vihmaussipopulatsioonist. Odra katsealadel, kus on mulla madalaim niiskusesisaldus, leiti 

enamasti vaid dominantliik ning teisi liike esines tunduvalt vähem kui teiste kultuuride 

katsealadel. Madala niiskusesisaldusega muldades liiguvad suuremad vihmaussid sügavamale 

mulda, kus mulla niiskusesisaldus on stabiilsem (Ivask et al., 1996). Liigniisketes muldades 

on üleujutus enamike vihmaussiliikide arvukust oluliselt piirav tegur ning dominantliigiks 

sellistes muldades on piimjas soouss (Octolasion lacteum) (Ivask, 2006a; Ivask 2009). Kõrge 

põhjaveetase ei lase aneetsilistel vihmaussidel nende eluks vajalikke sügavaid urge kaevata 

(Ivask, 2009).  
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Väetamise mõju vihmausside arvukusele ja biomassile 

 

Antud katses on väetusvariandil oluline mõju vihmausside arvukusele ja massile (Tabel 1, lk. 

18). Võrreldes kontrollvarianti, kus väetisi ei kasutatud, on vihmausside arvukus ligi poole 

madalam teistest variantidest (Tabel 3, lk. 20). Suurim vihmausside arvukus leiti 

haljasväetisega ja sõnnikuga väetatud aladelt, kuid arvukus kahekordistus ka vaid 

haljasväetistega väetatud aladel. Samuti oli vihmausside biomass väikseim kontrollvariandis 

ning suurenes variantides, kus kasutati orgaanilisi väetisi. Biomass suurenes enim 

väetusvariandis, kus järelkultuurid küntakse haljasväetisena mulda. Sama tulemuseni jõudis 

ka Riley (et al., 2008), kes leidis kõrgema vihmausside biomassi aladelt, mida väetati 

orgaanilise väetisega. Rikkalik orgaanilise aine mulda viimine suurendab vihmausside 

toiduvaru, mistõttu on nende levikuks soodsamad keskkonnatingimused. Kuna vihmaussid on 

olulised orgaanilise aine lagundajad mullas, on selle olemasolu vihmaussidele oluline 

(Carpenter-Boggs et al., 2000; Pfiffner et al., 2007). Mitmete autorite poolt on leitud, et 

sõnniku ja haljasväetiste lisamine mulda soodustab mulla elustikku (Scullion et al., 2002; 

Jordan et al., 2004; Pommeresche et al., 2009; Estevez 1996).  

 

Üheks oluliseks vihmaussipopulatsioone mõjutavaks teguriks on kättesaadav orgaanilise aine 

või varise kogus ja kvaliteet (Lauringson et al., 2011). Orgaanilise väetise lisamine mullale 

reeglina mõjub vihmausside arvukusele, biomassile ja mitmekesisusele positiivsemalt kui 

mineraalväetistega väetamine. Soodsates tingimustes suureneb suguküpsete, ehk suurema 

biomassiga, isendite osatähtsus koosluses. Samas ebasoodsate tingimustega perioodidel 

liiguvad suuremad vihmaussid sügavamale mulda (Ivask et al., 1996) ning sellistel aladel on 

mass väiksem. Mäder (et al., 2002) teostas neljavariandilise katse, kus võrreldi mahe- ja 

tavaviljeluse mõju vihmausside arvukusele. Katses olid väetusvariantidena biodünaamiline, 

orgaaniline, mineraalväetise ja sõnnikuga ning vaid mineraalväetistega väetatud 

katsevariandid. Katsetulemuste võrdlemisel leiti, et orgaaniliste väetusvariantide puhul on 

vihmausside arvukus oluliselt suurem, kui seda on teistes katsevariantides.  

 

Siiski ei pruugi vaid orgaaniliste väetistega väetamine vihmausside arvukusele positiivselt 

mõjuda. Irmler (2010) leidis mahe- ja tavavõrdluskatses suurema vihmaussikoosluse 

katsealadelt, mida oli väetatud mineraalsete väetistega. Katses oli aga oluliseks mõjutajaks ka 
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mulla niiskusesisaldus ning seetõttu ei pruugi hoolimata suurest orgaanilise aine sisaldusest 

vihmausside arvukus suureneda.  

 

Vihmausside arvukuse ja biomassi suuruses esineb ka erinevusi kui biomassina viiakse mulda 

liblikõieliste puhaskülvina või allakülvina (liblikõielised+põhk). Lauringson (et al., 2011) 

leidis Eerikal teostatud katses, et liblikõieliste puhaskülvide biomassi sissekünd tagas 

vihmausside jaoks soodsamad tingimused. Allakülvide biomassis on C/N suhe laiem, mistõttu 

on orgaanilise aine lagunemine aeglasem ning toiduvarude kättesaadavus seetõttu piiratud. 

Eriksen-Hamel (et al., 2009) on uurinud maisi taimsete jääkide mõju vihmausside arvukusele 

ja biomassile savimuldades. See võib tuleneda eelnevalt mulda viidud odra ning odra ja 

liblikõieliste biomassist. Samas on oluline osa ka mulla omadustel, mistõttu ei pruugi 

haljasväetistel olla vihmausside arvukusele ja massile mõju. Erinevatel vihmaussiliikidel on 

erinevad toitumisharjumused (Hansen et al., 1999) ning seetõttu on arvukus, biomass ja 

mitmekesisus mõjutatud ka orgaanilise aine kvaliteedist. Epigeilised liigid toituvad mulla 

pinnal olevatest taimejäänustest, samas kui endogeilised liigid toituvad mullas olevatest 

mineraal- ja huumusosakestest (Hansen et al., 1999).  

 

Eerikal teostatud katses tulemusena on näha, et orgaanilise aine suurenemine on 

vihmaussikoosluse jaoks positiivne faktor. Kuigi mineraalsed väetised võivad otsese kontakti 

tulemusena olla vihmaussidele kahjulikud, suureneb väetamisel taimede kasv ning 

sissekündmisel ka mulla orgaanilise aine sisaldus (Lapied et al., 2009). Siiski leidis Lapied (et 

al., 2009), et komposti lisamisel mulda suurenes mulla orgaanilise aine sisaldus, mulla pH, 

orgaanilise lämmastiku, kaaliumi ja kaltsiumi sisaldus võrreldes mineraalväetistega väetatud 

muldades.  

 

Kuigi sõnnikuga väetamine soodustab vihmausside arvukust lisades mulda orgaanilist ainet,  

võib aga liigse lägaga väetamisel olla vihmausside arvukusele negatiivne mõju (Paoletti, 

1999). Hansen (et al., 1999) leidis, et suurenenud sõnniku, just läga, lisamine mulda alandas 

vihmausside arvukust ja biomassi ning leidis katsealalt suurel hulgal hukkunud vihmausse 

tänu kõrge ammoniaagi, bensoehappe ja naatriumsulfaadi sisaldusele.  
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Viljavahelduse mõju vihmausside arvukusele ja biomassile 

 

Viljavaheldusel on oluline mõju vihmausside arvukusele (Tabel 1, lk. 18). Kasvatatavast 

kultuurist oleneb mulla harimisintensiivsus, väetamisvajadus ja seeläbi on mõjutatud mulla 

keskkond ja vihmausside levik. Antud katses on teostatud mullaharimistööd sarnased 

intensiivpõllumajanduses kasutavale agrotehnikale. Katse puhul aga ei ole võimalik 

mullaharimist vaadelda, kui kindlat vihmaussikooslust mõjutavat faktorit, kuna viimased 

katsealad künti augusti keskpaigas ning edaspidised mullaharimistööd teostati madalamatel 

sügavustel. Enim on vihmaussid mõjutatud just kündmisest. Kaudse mõjuna hävitatakse 

vihmausside elupaik, püsikäigud ning toiduks olevad taimejäänused viiakse sügavamale 

mulda (Joscho et al., 2009; Chan, 2001). Kui ühele liigile võib orgaanilise aine 

ümberjaotamine mõjuda negatiivselt, võib teisele liigile mõju olla positiivne. Selleks võib olla 

näiteks toidu ümberjaotumine ja sellega kaasneva konkurentsi suurenemine või vähenemine 

(Capowiez et al., 2009). Mullaharimine vähendab vihmausside arvukust, kuna suur osa 

vihmausse saavad mullaharimise käigus vigastada ja hukkuvad (Lauringson, 2004). Seega 

mida madalamalt mulda harida, on vähem mõjutatud ka vihmausse arvukus, biomass ja 

mitmekesisus. Jordani (et al., 2004) teostatud katses, leiti ligikaudu poole madalam 

vihmausside arvukus põldudel, mida intensiivselt hariti. Maisi põllul, kuhu lisati väetisi ja ei 

ole ligikaudu pool sajandit haritud, on vihmausside arvukus oluliselt kõrgem kui maisi põllul, 

kus lisaks iga-aastaselt teostati mullaharimistöid.  

 

Enim on mullaharimisest mõjutatud epigeilised vihmaussiliigid, kes elutsevad mulla pinnal. 

Seega esineb neid haritavas mullas kõige vähem. Kõige vastupidavamad on endogeilised 

vihmaussid, kes on põllumuldades ka kõige suurema osakaaluga. Aneetsilised liigid on 

harimistöödele vastupidavamad kui epigeilised liigid, kuid esinevad siiski harvemini kui 

endogeilised. Vihmaussid koguti oktoobri algul ning seetõttu on mullastik olnud häirimata ja 

vihmaussikooslus on suutnud taastuda. Ligikaudu 44% kogutud vihmaussidest on ebaküpsed. 

Epigeiliste liikide eluiga on suhteliselt lühike, kuid nad on suhteliselt viljakad. Nad võivad 

toota kuni 100 kookonit aastas ning täiskasvanuks saamine võtab kuni 45 päeva. Aneetsilised 

liigid on aga vastupidiselt suhteliselt pika elueaga kuid toodavad keskmiselt 12 kookonit 

aastas (Jeffery et al., 2010). Seega on aneetsiliste liikide paljunemisvõime haritavates 

muldades madalam, mistõttu on arvukus ka madalam.  
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Antud katses on suurim vihmausside arvukus ja biomass aladel, kus kasvatati liblikõielisi 

kultuure nagu hernes ja ristik (Tabel 3, lk. 20). Kartuli ja talinisu aladel on vihmausside 

arvukus võrreldes liblikõieliste kultuuridega madalam, kuid kõige madalam vihmausside 

arvukus leiti katselapilt, kus kasvatati otra ristiku allakülviga. Vihmausside biomass on 

enamasti samas suurusjärgus kui arvukus, välja arvatud kartuli katsealadel, kus biomassi 

suurenes. See näitab, et esindatud on suuremad vihmaussiliigid. Mitmete autorite poolt on 

leitud, et liblikõieliste kasvatamisel on vihmausside arvukus kõrgem võrreldes teiste 

kultuuridega. Riley (et al., 2008) täheldas vihmaussikoosluste ja aktiivsuse suurenemist peale 

üheaastast liblikõieliste kultuuridega rohumaa viljelemist. Võrreldes teraviljade ja kartuliga 

mitmeaastane rohumaa ja liblikõielised toodavad rohkem orgaanilist ainet läbi lagunevate 

juurte, lehtede ja juureeritiste, mis on kättesaadavad mullaelustikule. Lisaks suurendavad 

liblikõielised kultuurid mulla poorsust ja mõjutavad positiivselt ka sügavamates kihtides 

elutsevaid vihmausse. Sama tulemuseni jõudis ka Jordan (et al., 2004). Aladel, kus kasvatati 

liblikõielisi on vihmausside arvukus kõrgem olenemata lisatud orgaaniliste väetiste hulgast.  

 

Tava- ja maheviljeluses vihmausside arvukuse erinevus võib suuresti tuleneda viljavaheldusse 

rohumaa lisamisest. Peigne (et al., 2009) teostatud katses täheldati suurt vihmausside 

arvukuse ja biomassi suurenemist peale 3-aastast lutserni kasvatamist. Siiski võib arvukus 

langeda peale ühe-aastaste kultuuride viljelemist. Schmidt (et al., 2001) leidis, et katsepõllul, 

kus kasvatati nisu ristiku allakülviga on vihmausside arvukus tunduvalt kõrgem kui katses, 

kus kasvatati vaid nisu. Seega on liblikõieliste lisamine külvikorda vihmaussidele positiivse 

mõjuga. Antud katses aga teravilja ja ristiku katsealal võrreldes teravilja alaga suuremat 

vihmausside arvukuse tõusu ei olnud. Seega on antud katselapil oluliseks vihmaussikooslust 

piiravaks teguriks eelkõige mulla madal niiskusesisaldus, hoolimata kasvatatavast kultuurist. 

Monokultuuride kasvatamine võib samuti avaldada kahjulikku mõju vihmausside arvukusele 

ja mitmekesisusele, kuid mitmeaastane heintaimede viljelemine annab vastupidise tulemuse 

(Ventinš, 2011). 

 

Aladel, kus kasvatati põhikultuurina kartulit on vihmausside arvukus madalam võrreldes 

liblikõieliste kultuuridega. Buckerfield (et al., 1997) uuris, millised muutused toimuvad 

vihmaussikoosluses kartuli viljelemisel kahel aastal peale seda, kui ala kasutati karjamaana. 

Esimesel aastal, mil kartulit kasvatati, oli vihmausside arvukus võrreldes karjamaaga ligi 

poole madalam. Järgneval aastal aga erinevus arvukuste vahel puudus. Vihmaussikoosluse 
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suurenemine peale esimest aastat võib tuleneda väetiste lisamisest mullale, kuna seeläbi 

suureneb taimede kasv ning suureneb ka orgaanilise aine kogus mullas. Lisaks on arvukuse 

suurenemine tingitud ka mulla happesuse vähenemisest tänu lupjamisele.  

 

 

Vihmaussikoosluse mitmekesisus 

 

Antud katses esines 5 vihmaussiliiki: harilik mullauss, roosa mullauss, harilik vihmauss, 

roheline mullauss ning punane vihmauss. Dominantliigiks on harilik mullauss, kes moodustas 

kogu vihmausside arvukusest ligikaudu 25%. Haritavates maades on levinud ka punane 

mullauss, kes moodustas koguarvukusest üle 15%. Ebaküpsed vihmaussid moodustasid 

ligikaudu 44% arvukusest (Joonis 2, lk. 21). Ebaküpsete vihmausside suur osakaal näitab 

soodsaid tingimusi vihmausside arenguks (Ivask et al., 2006b). Leitud liikidest on kolm 

endogeilised liigid ning antud katses leiti ka üks aneetsiline ja epigeliline liik. Seega on 

katsekoha mullad sobilikud ka tundlikumate liikide levikuks. Katsekohas on maakasutus 

intensiivne, mille tagajärjel mitmekesisus väheneb ning varisest toituvad epigeilised ja 

aneetsilised liigid võivad kaduda (Ivask et al., 2006b). Ka Pfiffner (et al., 2007) on leidnud, et 

mulla kündmine on suurim vihmausside mitmekesisust mõjutav tegur, mille tagajärjel on 

mulla keskkond häiritud ning pinnal olev varis mullaga segatud. Minimeeritud mullaharimisel 

on mullaelustiku mitmekesisus suurem (Chan 2001), kuid suurim arvukus liike leidub 

harimata muldades (Peigne et al., 2009; Paoletti, 1999). Hansen (et al., 1999) leidis, et 

traktori liiklusel põllul ei ole vihmausside mitmekesisusele olulist mõju. Eluvormide 

esinemise alusel hinnatakse põlde järgnevalt: esineb ainult endogeiline eluvorm – mõjutatud; 

teised eluvormid samuti esindatud – vähemõjutatud (Ivask et al., 2005).  Endogeilised liigid 

kokku moodustasid 33% kogu leitud vihmausside arvukusest. Seega on Eerikal asuv 

katsepõld vähemõjutatud, kuna esindatud on ka teised liigid.  

 

Eesti põllumuldade levinuim liik on harilik mullauss, mis moodustab enamasti suurema osa 

kõikidest isenditest (Ivask et al., 2005). Antud katses moodustas see vihmaussiliik samuti 

suurima osa. Kuna tegemist on kõige laiemalt levinud liigiga, mis on võimeline elama ka 

suhteliselt ebasoodsates tingimustes, viitab liigi osatähtsus koosluses elutingimustele – mida 

rohkem on koosluses sellest liigist isendeid, seda tugevam on mõne ebasoodsa teguri, 

sealhulgas inimtegevuse mõju, mis ei lase tõusta tundlike liikide arvukusel. (Ivask et al., 
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2005) Ivask (et al., 2005) on välja toonud ka dominantliigi osatähtsuse alusel vahemikud, 

milline on ebasoodsate tegurite osakaal: 

 dominantliigi osatähtsus alla 65% näitab, et kooslus on vähemõjutatud 

 kui dominantliik esineb 66-85%, siis kooslus on keskmiselt mõjutatud 

 üle 85% dominantliigi esinemisel on kooslus ja mullastik tugevalt mõjutatud 

 

Sellise jaotuse järgi on näha, et Eerika maheviljeluse katsepõldudel on ebasoodsate tegurite 

osakaal väike, kuna dominantliik esines kogu katsepõldude kohta umbes 25%. Samas tuleks 

aga arvestada ka seda, et suurt osa vihmaussidest ei olnud võimalik ebaküpsuse tõttu määrata 

ning dominantliigi osakaal võib seetõttu olla suurem.  

 

Antud katse puhul on keskmine liikide arv 2,63±0,63. Ivask (et al., 2007) on leidnud Eestis 

mahepõllumajanduslikes maades keskmiselt 3,84±0,23 liiki vihmausse. Seega on Eerikal 

teostatud katses mitmekesisus väiksem võrreldes varasemalt teostatud katsetega. Suurim 

mitmekesisus esines ristiku alal, kus leiti 3,22±0,48 liiki ning madalam odra aladel keskmiselt 

1,92±0,78 liigiga. Ka Lapied (2009) leidis, et liblikõieliste lisamine külvikorda suurendab 

vihmausside mitmekesisust võrreldes monokultuuride kasvatamisega.  

 

Orgaaniliste väetiste lisamine mulda suurendas antud katses vihmausside mitmekesisust. 

Sama tulemuseni jõudis ka Estevez (et al., 1996), kes väitis, et sõnniku lisamine mulda 

suurendab mitmekesisust. Vastupidiselt Eerikal teostatud katse tulemustele leidis Mele (et al., 

1999), et kuigi haljasväetiste suurendamine ja mullaharimise vähendamine mõjus 

vihmausside arvukusele positiivselt, ei olnud vihmausside mitmekesisusele sellel mingit 

mõju.  

 

Shannon-Wieneri indeks antud katsekohas varieerub vahemikus 0,14±0,74 ja 1,69±0,35 

(Tabel 5, lk. 2). Indeks on seda suurem, mida rohkem esineb liike ning mingi liigi 

domineerimine langetab indeksit. Antud katse puhul on indeks suhteliselt madal, kuna 

roheline mullauss esines vaid mõnel korral variantidest ja seetõttu on enam levinud 4 liiki. 

Domineeriv liik  katses on harilik mullauss. Odra katsealadel on mitmekesisuse indeks 

madalam just kontrollvariandis, kuna enamasti esines vaid dominantliik. Ka Estevez (et al., 

1996) leidis, et madal vihmaussikoosluse mitmekesisus võib tuleneda madalast mulla 

niiskusesisaldusest või temperatuurist.  
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Pelosi (et al., 2009) leidis, et orgaanilises ja tavaviljeluslikus külvikorras mitmekesisuses 

suurt erinevust ei ilmnenud. Indeks oli mõlemal puhul ligikaudu 1,6 ning domineerivateks 

liikideks on endogeilised vihmaussid. Kui Shannon- Wieneri indeks on 0,5 või alla selle, on 

vihmausside mitmekesisus madal, kui indeks on 5, on mitmekesisus kõrge. Vastupidiselt 

Pelosi tulemustele leidis Mäder (et al., 2002) suurema mitmekesisuse maheviljeluslikus 

külvikorras.   
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas on vihmaussikooslus ja mass mõjutatud 

väetusviisist maheviljeluslikus külvikorras.  

 

Kuna 2013. aasta suvi oli võrreldes varasemate aastatega sademetevaesem, koguti vihmaussid 

vaid künnisügavuselt. Samuti oli vihmausside arvukus oluliselt mõjutatud niiskusesisaldusest 

ning katsetulemusena leiti vähem vihmausse, kui tavapäraselt on Eesti haritavatest muldadest 

leitud. Madalaim niiskusesisaldus leiti katsealadelt, kus kasvatati otra ristiku allakülviga, kuna 

taimestik oli antud aladel tugev ja seetõttu ka veetarbimine suur. Keskmine mulla 

niiskusesisaldus katsealadel oli 12-13% ning olulist erinevust mulla niiskusesisaldusel 

väetusvariantide vahel ei olnud.  

 

Väetamisel oli samuti oluline mõju vihmausside arvukusele ja biomassile. Väetistega väetatud 

variantides oli vihmausside arvukus ja mass ligi poole kõrgem võrreldes kontrollvariandiga, 

kus väetisi ei kasutatud. Orgaaniliste väetiste lisamine mulda suurendas vihmausside 

toiduvaru ning seeläbi oli positiivselt mõjutatud ka vihmausside levik.  

 

Vihmausside arvukus ja mass oli kõrgem aladel, kus kasvatati liblikõielisi kultuure. Madalaim 

arvukus ning biomass leiti aladelt, kus kasvatatavaks kultuuriks oli oder ristiku allakülviga. 

Kuigi teravilja kasvatamine koos liblikõielise kultuuriga mõjub arvukusele ja massile reeglina 

positiivselt, oli antud aladel mulla niiskusesisaldus võrreldes teiste aladega madalam ja 

seetõttu oli vihmausside levik piiratud pigem madala niiskusesisalduse tõttu.   

 

Uuritud faktorite koosmõju vihmausside arvukusele ja massile puudus.  

 

Teostatud katsest leiti kokku 5 vihmaussiliiki, kellest harilik mullauss (Aporrectodea 

caliginosa) oli dominantliigiks ning moodustas suurima osa vihmausside arvukusest. Odra 

katsealadel oli mitmekesisus madalaim, kuna enamasti esines vaid dominantliik. 

Mitmekesisuse indeks oli antud katse puhul madal, kuna leitud 5 liigist esines enam vaid 4. 

Väetamine suurendas vihmaussikoosluse mitmekesisust ning keskmiselt leiti väetatud 
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katsevariantidest enam vihmaussiliike. Ka liblikõieliste kultuuride lisamine külvikorda 

suurendas vihmaussikoosluse mitmekesisust tänu suurenenud toiduvarule mullas.  

 

Sissejuhatuses püstitatud hüpoteesid leidsid katse tulemuste põhjal kinnitust. Nii orgaaniliste 

väetiste lisamine kui ka liblikõieliste kultuuride kasvatamisel oli oluline mõju vihmausside 

arvukusele ja biomassile. Samuti oli väetusviisist ja külvikorrast mõjutatud vihmausside 

mitmekesisus. Edaspidiselt oleks vajalik uurida, kuidas on vihmausside arvukus, biomass ja 

mitmekesisus mõjutatud järelkultuuridest ja väetusviisist tavaviljeluslikus külvikorras ning 

millised on erinevused maheviljelusliku külvikorraga.  
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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Sulp, K., Muutused vihmaussikoosluses sõltuvalt väetusviisist maheviljeluslikus külvikorras. 

Magistritöö põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal. 43 lehekülge, 11 peatükki, 

5 tabelit, 2 joonist, 45 kirjandusallikat, 1 lisa. Tartu 2014. Eesti keeles  

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli katsetulemuste põhjal uurida, kuidas on vihmausside arvukus, 

mass ja mitmekesisus mõjutatud külvikorrast ja orgaaniliste väetiste lisamisest ning võrrelda 

tulemusi kirjanduses varasemalt teostatud katsete tulemustega. Vihmaussidel on oluline roll 

mulla viljakuse kujunemisel ning nende põhjal on võimalik teha järeldusi põllumajanduse 

mõjust muldadele. Katse teostati Eerikal, Tartumaal. Katsevariandid jagunesid järgnevalt: 

kontroll, järelkultuurid haljasväetisena, haljasväetis ja sõnnik 40 t ha
-1

. Vihmaussid koguti 

2013. aasta oktoobri kuu alguses 40x40 cm suuruselt alalt ja 20 cm sügavuselt. Vihmaussid 

korjati käsitsi ning määrati nende liik. Niiskusesisalduse määramiseks võeti mullaproovid. 

Mulla niiskusesisaldusel, väetamisel ja kultuuridel oli statistiliselt oluline mõju vihmausside 

arvukusele ja massile, kuid koosmõju puudus. Kõrgeimad arvukused ja massid leiti väetatud 

variantides, mis olid ligikaudu poole kõrgemad võrreldes kontrollvariandiga. Suuremad 

vihmausside arvukused leiti liblikõieliste katsealadelt. Odra ristiku allakülviga aladel oli 

arvukus ja mass väikseim, kuna antud aladel oli mulla niiskusesisaldus kõige madalam. 

Ligikaudu 44% vihmaussidest olid ebaküpsed ning liiki ei olnud võimalik seetõttu määrata. 

Kokku leiti katsealadelt 5 vihmaussiliiki, kellest dominantliik harilik mullauss (Aporrectodea 

caliginosa) moodustas ¼ kõikidest määratud vihmaussidest. Katsealade keskmine liikide arv 

oli 2,63±0,63. Mitmekesisus oli kõrgem väetatud aladel, kuna toidu orgaanilise aine lisamine 

mulda soodustab vihmausside levikut ning aladel, kus kasvatati liblikõielisi kultuure. 

Madalaim mitmekesisuse indeks oli aladel, kus kasvatati otra ristiku allakülviga, kuna 

peamiselt esines antud aladel vaid dominantliik.  

 

Märksõnad: Vihmaussid, järelkultuurid, sõnnik, külvikord, mitmekesisus  
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ABSTRACT 
 

Sulp, K., Changes in earthworm community depending on fertilization in crop rotation under 

organic farming. Master’s thesis in agricultural production and marketing speciality. 43 pages, 

11 chapters, 5 tables, 2 figures, 45 references, 1 appendix. Tartu 2014. In Estonian.  

 

The purpose of this study was to examine the effect of organic fertilizers (cover crops as 

green manure; cover crops with cattle manure 40 t ha
-1

) and crop rotation on earthworm 

abundance, biomass and diversity and compare the results with previously performed 

research. Earthworms have an important role developing soil fertility and offer an important 

tool to evaluate different agricultural impacts on soil. Experiment was carried out in Eerika, 

Tartu County. Earthworms were sampled in the beginning of October from soil cores of 

40x40 cm
2
 and a depth of 20 cm in year 2013. Earthworms were hand sorted and species was 

determined. To determine soil moisture content, soil samples were taken. Moisture content, 

fertilization and crops had a statistically significant effect on earthworm abundance and mass, 

but combined effect was absent. The highest number and mass of earthworms were found in 

fertilized plots and are approximately twice as high as in the control plots. Higher abundance 

was found in legume plots. The smallest abundance and mass was found in barley- clover 

cropping systems, because of the lowest soil moisture content. Approximately 44% of the 

earthworms were juvenile and therefore weren’t possible to identify. Five species of 

earthworms were found and the dominant species Aporrectodea caliginosa accounted ¼ of all 

earthworms. The average number of species found was 2,63 ± 0,63. Higher diversity was 

found in fertilized, since the addition of soil organic matter promotes the abundance of 

earthworms. Also legume crops promote the diversity of earthworms. The lowest diversity of 

earthworms was found in barley-clover cropping systems, because mainly dominant species 

was located.  

 

Keywords: Earthworms, cover crops, cattle manure, crop rotation, diversity  
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LISAD 
 

Lisa 1. Teostatud mullaharimistööd Eerika katsepõllul  

 Põhikultuur Oder ristiku ak. Ristik Talinisu Hernes Kartul 

Järelkultuur Ristik Talinisu Raps+rukis Raps Rukis 

30.apr 
  

Mahe II sõnnik 10 t ha
-1

;  

 Äestamine   

6.mai 
Mahe II sõnnik 10t 

ha
-1

; Künd   
Mahe alade künd 

Mahe II sõnnik 20 t ha
-1

; 

Künd 

7.mai 

Freesimine 

kahvelfreesiga; Odra 

ja ristiku külv; 

Rullimine 
 

Äestamine 
Freesimine 

kahvelfreesiga; Herne 

külv;  Rullimine 
Freesimine kahvelfreesiga 

15.mai 
    

2x kultiveerimine; Vagude 

ajamine 

16.mai 
    

Kartuli panek 

24.mai I äestamine 
  

I äestamine 
 

29.mai II äestamine 
  

II äestamine 
 

31.mai 
    

I muldamine; I äestamine 

7.juuni 
    

II muldamine 

11.juuni 
 

Ristiku I purustamine 
   

19.juuni 
    

III muldamine 

22.juuli Umbrohu lõikamine Umbrohu lõikamine Umbrohu lõikamine Umbrohu lõikamine Umbrohu lõikamine 

23.juuli Umbrohu lõikamine Umbrohu lõikamine Umbrohu lõikamine Umbrohu lõikamine Umbrohu lõikamine 

30.juuli 
  

Nisu koristus; Nugaäkkega 

laskmine 
Herne koristus; 

Nugaäkkega laskmine  

31.juuli 
  

Raps+rukis külv; Rullimine Rapsi külv; Rullimine 
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 Põhikultuur Oder ristiku ak. Ristik Talinisu Hernes Kartul 

Järelkultuur Ristik Talinisu Raps+rukis Raps Rukis 

7.aug Odra koristus 
    

9.aug 
 

Ristiku II purustamine 
   

14.aug 
 

Ristiku sissekünd 
   

16.aug 
 

I kultiveerimine Rapsi uuesti külv 7kg/ha 

Herne ala uuesti 

kultiveerimine, raps ei 

tulnud, rapsi uuesti külv 

7 kg/ha 
 

22.aug 
    

Kartuli koristus 

23.aug 
 

II kultiveerimine 
M0 alal raps+rukkis 

kultiveerimine 
M0 alal rapsi 

kultiveerimine 

Umbrohtude korjamine, 

kartuli alal kultiveerimine 

2x; rukki külv 220 kg/ha, 

külvi rullimine 

4.sept 
  

Nisu põllu kultiveerimine; 

rukki+rapsi külv   

5.sept 
 

III kultiveerimine M0 ala risti kultiveerimine 
M0 ala risti 

kultiveerimine 
M0 ala risti kultiveerimine 

16.sept 
 

IV kultiveerimine, 

talinisu külv; külvi 

rullimine    

*M0- kontrollvariant, väetisi ei kasutatud; Mahe II- haljasväetised ja sõnnik 40 t ha
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