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Käesoleva uurimistöö eesmärk on anda ülevaade tule mõjust mulla süsiniku (C) 

sisaldusele ja mullahingamisele. Selleks analüüsiti põlengujärgset mullahingamist ning 

C ja lämmastiku (N) sisaldust mullas.  

 

Vihterpalus (põleng 2008. aastal) ja Nõval (põleng 1992. aastal) teostati mõõtmisi 12 

püsiproovitükil (20x40m), kus mõõdeti mullahingamist, mulla temperatuuri ning võeti 

mullaproove. Nii Vihterpalus kui Nõval olid kuuest proovitükist: (a) kaks kontrollala 

(NU), kus põlengut ja raiet ei ole toimunud; (b) kaks põlenud ja põlengujärgselt puudest 

koristatud ala (BC) ning; (c) kaks põlenud ja puudest koristamata ala (BU). Igale 

proovitükile paigaldati mullahingamise mõõtmiseks neli polüpropüleen püsirõngast. 

Mullahingamist mõõdeti kaasaskantava gaasianalüsaatoriga CIRAS-2 koos suletud 

süsteemiga mullahingamiskambriga SRC-1, igal proovitükil tehti neli mõõtmist 

vegetatsiooniperioodi jooksul. Mullatemperatuur mõõdeti termomeetriga püsirõnga 

lähedusest ning igalt proovitükilt võeti kolm mullaproovi mulla C ja N sisalduse 

määramiseks.   

 

Teostatud analüüside põhjal leiti, et NU aladel on mullahingamine kõrgem kui BU ja 

BC aladel, samas puude põlengujärgne eemaldamine (BU või BC) mullahingamist ei 

mõjutanud. Samuti ei leitud, et põlengust möödunud ajal oleks oluline mõju 

mullahingamisele. Mullatemperatuuri mõju mullahingamisele käesolevas töös ei olnud 

oluline. Leiti, et keskmised mullatemperatuurid on kõrgemad BC aladel, kuna puude 

võrad ei piira valguse ligipääsu ning maapind soojeneb intensiivsemalt.  

 

C ja N sisaldus mullaproovides oli kõrgeim ülemises kihis ehk kõduhorisondis, 

kusjuures kõduhorisondi C ja N näitajad olid kõrgemad 1992. aasta põlengualal 

võrreldes 2008. aastal põlenud alaga. Mulla N sisaldus oli NU aladel suurem kui BU ja 

BC aladel. Mullahingamise ja mulla N sisalduse vahel seost ei leitud.  

 

Mullahingamise uuringuid põlengualadel on vajalik jätkata mõistmaks paremini 

mullahingamise dünaamikat. 

Märksõnad: mullahingamine, mullasüsinik, põlengualad 
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The goal of this thesis was to study fire influence on soil C stock and soil respiration. 

Soil respiration, soil C and N were analysed in fired damaged areas.  

 

In Vihterpalu (fire in 2008) and Nõva (fire in 1992) soil respiration and soil temperature 

were measured and soil samples were taken in 12 permanent sample plots (20x40m). In 

both areas three different management cenarios were separated: (a) two control sample 

plots (NU) where no disturbance occured; (b) two sample plots of burned and cleaned 

areas (BC) and; (c) two sample plots of burned and uncleaned areas (BU). Four 

permanent polypropylen collars were installed on every sample plot for measuring soil 

respiration. Soil respiration was measured with infrared gasanalyser CIRAS-2 combined 

with colosed bath soil respiration chamber SRC-1. In every sample plot four soil 

respiration measurements were done within growing season. Soil temperatures were 

measured near the collars and three soil samples were taken from each plot for soil C 

and N analyses. 

 

Results of statistical analysis showed, that in NU areas, the soil respiration was highest. 

Management at burned areas (BC and BU) did not affect soil respiration. Also no 

difference in soil respiration was found of time since fire. The soil temperature had no 

influence on soil respiration. Although average soil temperatures were higher in BC 

areas (compared to BU) because removed trees do not limit the access of sunlight to 

ground. Soil C and N stock were the highest in organic layer, also the soil C content was 

higher in areas which were burned in 1992, compared to recently burned areas. Soil N 

was highest in NU areas compared to BU and BC areas. Correlation between soil N and 

soil respiration did not occure.  

 

The continuation of the soil respiration studies at fire damaged areas would provide us 

better understanding of soil C dynamics. 

Keywords: soil respiration, soil carbon, fire damaged areas 
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Sissejuhatus 
 

Mullahingamine on seotud ökosüsteemi tootlikkuse, mullaviljakuse ning kohaliku ja 

globaalse süsinikuringega (Luo ja Zhou 2006). Kuna süsihappegaasi (CO2) emissioon 

mullast on üks suurimaid vooge globaalses süsinikuringes, siis võivad juba väikesed 

muutused mullahingamises avaldada suurt mõju CO2 kontsentratsioonile atmosfääris 

(Schlesinger et al. 2000).  Mullast eralduva CO2 hulga olulist tõusu on täheldatud alates 

1960-ndast aastast, mida seostatakse kliima muutumisega (Buchmann 2000, Anderson 

2011, van Groenigen et al. 2014). 

 

Mullahingamist mõjutavad paljud faktorid, mulla temperatuur ja niiskus on neist ühed 

tähtsamad (Raich ja Schlesinger 1992, Buchmann 2000, Peng et al. 2008), samuti 

taimestiku tüüp (Raich ja Tufekcioglu 2000). Temperatuuri tõus ja sademete mustri 

muutus mõjutavad mulla mikroobide populatsiooni kooslust ning seeläbi tõuseb mullas 

mikrobiaalne hingamine (Anderson 2011). Kõrgem lämmastiku (N) sisaldus mullas 

suurendab süsiniku (C) sidumist (de Vries ja Posch 2011), seega on mullahingamine 

mõjutatud ka mulla N sisaldusest. 

 

Mullahingamist ning C ja N sisaldust mullas mõjutavad ka häiringud (tulekahju, 

tormiheide jne) ning muutused maakasutuses (raie, põllumajandus, metsastamine jt), 

muutes mitte ainult C varu mullas, vaid ka C vahetust mulla ja atmosfääri vahel 

(Buchmann 2000). Tulekahju korral väheneb mullahingamine oluliselt olles mõjutatud 

tule intensiivsusest (Baker ja Bezkorovainaya 2006). Metsade majandamise puhul on 

leitud, et see võib nii vähendada (Striegl ja Wickland 1998), suurendada (Lytle ja 

Cronan 1998) kui ka üldse mitte mõjutada (Johnson ja Curtis 2001) mulla CO2 voogu.  

 

Mullahingamist puudutavate uurimistööde hulk on viimastel aastakümnetel 

märkimisväärselt kasvanud, kuna ökosüsteemi dünaamika seisukohast on tegemist 
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olulise ja  huvitava teemaga (Ryan ja Law 2005, Luo ja Zhou 2006, Laganière et al. 

2012).  

 

Aluse käesolevale uurimistööle pani minu bakalaureusetöö, mille teemaks oli 

„Süsinikudünaamika boreaalses metsaökosüsteemis“ ja mis andis põhjaliku ülevaate 

süsinikuringest ning C sisaldusest erinevates metsaökosüsteemi osades. 

  

Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade põlengujärgsest mullahingamisest ning C ja N 

sisaldusest metsamullas. Vaatluse all on kaks erinevat põlenguaastat (1992 ja 2008) 

ning kolm erinevat ala: tule poolt kahjustamata kontrollalad (NU), põlenud ja puudest 

koristatud alad (BC) ning põlenud ja puudest koristamata alad (BU). Töös on uuritud 

mullahingamist mõjutavate faktoritena mulla C ja N sisaldust, häiringute 

(metsatulekahjud, metsade majandamine) mõju mullahingamisele ning mullahingamise 

ja temperatuuri omavahelist sõltuvust. 

 

Magistritöö hüpoteesideks on: 

1) Kõige kõrgem on mullahingamine kontrollaladel, kus põlengut ning majandamist ei 

ole toimunud. 

2) Põlenud ja puudest koristamata aladel on mullahingamise näitajad kõrgemad kui 

põlenud ja puudest koristatud aladel. 

3) Madalam on mullahingamine hiljuti põlenud aladel. 

4) Mullahingamise näitajad on suuremad kõrgema mullatemperatuuri korral. 

5) Mulla C sisaldus on suurem kontrollaladel ja ülemistes mullahorisontides. 

 

Saadud tulemuste põhjal antakse ülevaade sellest, kuidas tuli mõjutab mullahingamist 

ning mulla C ja N dünaamikat. 
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1. Mullahingamine 
 

Mullahingamiseks loetakse ökosüsteemi protsesside (juurte hingamine, varise ja mulla 

orgaanilise aine mikrobiaalne lagunemine ning mullaloomastiku hingamine) summat, 

mille tulemusel vabaneb CO2 (Luo ja Zhou 2006) ning mille käigus vabanenud C 

paisatakse atmosfääri (Buchmann 2000, Concilio et al. 2006). Orgaanilise aine 

lagunemise (mineralisatsiooni) käigus muudetakse orgaanilised toitained anorgaanilisse, 

taimede poolt omastavasse vormi (Respiration 2011). 

 

Mullahingamine koosneb biootilistest, keemilistest ja füüsikalistest protsessidest. 

Biootiliste protsesside hulka kuuluvad risosfääri hingamine, mikrobiaalne hingamine 

ning mullas elavate loomade hingamine. Keemilised protsessid on mulla mineraalosa 

oksüdatsiooniprotsessid (olulised just kõrgetel temperatuuridel) ning füüsikaliste 

protsesside hulka kuuluvad mulla CO2 degaseerimine ning CO2 transport maapinnale 

läbi mulla (Belowground respiration 2002). 

 

Buchmann (2000) jagab mullahingamise autotroofseks ning heterotroofseks 

hingamiseks. Autotroofse hingamise moodustavad juurte, mükoriisaseente ja risosfääri 

mitte-parasiitsete organismide hingamised ning heterotroofne hingamine on varise ja 

mulla orgaanilise aine lagunemine, mille käigus eraldub CO2 (Comstedt et al. 2011). 

 

Langus mullahingamises viitab vähesele mulla orgaanilise aine sisaldusele (või selle 

puudumisele) või aeroobsete mikroorganismide tegevuse häiretele (Luo ja Zhou 2006, 

Nutrient Cycling 2011). 

 

Mullahingamist mõjutavad mitmesugused faktorid, mis limiteerivad mulla bioloogilist 

aktiivsust ja orgaanilise aine lagunemist (Respiration 2011). Buchmann (2000) toob 

siinkohal välja mulla temperatuuri, mullaniiskuse, juurte N sisalduse, mullatekstuuri ja 

substraadi kvantiteedi ja kvaliteedi. Neist olulisimaks peetakse mulla temperatuuri ning 
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niiskust (Raich ja Schlesinger 1992, Buchmann 2000, Raich ja Tufekcioglu 2000). 

Lisaks eelnevatele peetakse olulisteks faktoriteks ka mulla orgaanilise C sisaldust, 

orgaanilise materjali kvaliteeti, juurte rohkust ning vahemaad lähimast puutüvest 

(Curiel Yuste et al. 2007, Lagnière et al. 2012). 

 

 

1.1. Süsinikuringe ja mullasüsinik 

 

Süsinikuringe on üks suurimaid biokeemilisi ringlusi kaasates ookeani, maismaad ja 

atmosfääri ja selle võib jagada C talletamiseks ning C emissiooniks (Idavain 2010). 

 

C varud maal on suured, seda leidub ookeanides 36 000 Pg, mullas 1200 Pg, 

atmosfääris 775 Pg ning maapealses taimestikus 550 Pg (Warning ja Running 2007). 

Peamiseks taimseks C reservuaariks on metsad (Türbsal-Trolla 2006) (vt joonis 1.1).  

 

 

Joonis 1.1. Metsa süsinikuringe. Allikas: Chokkalingam 2011 (modifitseeritud). 
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Muldades arvatakse olevat seotud umbes 2/3 kogu maismaa C (Klopatek 2002), mis 

muudab mullad üheks olulisimaks C talletajaks. Mullas leidub C orgaanilise ühendina, 

mis on algselt moodustatud fotosünteesi käigus (Nutrient Cycling 2011). Mulla C 

sisaldus sõltub kliimatingimustest: kuiv ja soe kliima viitavad väiksemale ning niiske ja 

jahe kliima suuremale C sisaldusele mullas (Europian Soil Portal 2013). Seega on 

mullahingamine madalaim kuivades tingimustes ning kõrgeim keskmise niiskusega 

paikades. Samas liigniiskus jällegi vähendab oluliselt mullahingamist (Luo ja Zhou 

2006). 

 

Eesti metsamuldade C varu Kõlli et al. (2004) järgi on 314.4+27.1 Tg (keskmiselt 156 

Mg/ha). Sellest ligikaudu pool ehk 179.6+20.6 Tg (keskmiselt 89,1 Mg/ha) asub 

huumuskihis (Kõlli et al. 2004, Astover et al. 2012). 

 

Mulla orgaaniline C esineb erinevates mullahorisontides (Kõlli et al. 2004). Lisaks 

huumusehorisondile on oluliseks CO2 allikaks ka varise- ja kõdukiht (Kukumägi 2007). 

Kukumägi (2007) järgi toimub peamine osa mullahingamisest (63%) just ülemises (kuni 

30 cm) mullakihis, sest juurte biomassi ja mikroobse biomassi süsinikuvarud on selles 

kõige suuremad. C sisaldus oleneb ka mullatüübist (Kõlli et al. 2009). 

 

Mullas leiduva orgaanilise aine tähtsus seisneb selle soodsas mõjus mullastruktuurile, 

parandades mulla füüsilist keskkonda ning muutes mulla juurtele kergemini 

läbitungitavaks (Europian Soil Portal 2013). Orgaanilised ained satuvad mulda taimede 

ja loomade elutegevuse tulemusel ning lagundatakse seal mulla mikroorganismide 

poolt. Protsessi käigus eraldub keskkonda toitaineid, vett, soojust ning CO2 (Nutrient 

Cycling 2011). C hulga vähenemine mingil põhjusel võib vähendada ka 

mullahingamist, kuna fotosünteesis seotud C eraldub juurehingamise teel enamasti 1-4 

päeva pärast (Kukumägi 2007).  
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1.2. Lämmastikuringe ja mullalämmastik 

 

Lämmastikuringe on atmosfääri N tsükliline muundumine gaasilisest vormist 

anorgaaniliste ja orgaaniliste ühendite N-ks ning tagasi atmosfääri gaasiliseks vormiks. 

N ringe koosneb neljast protsessist: N sidumine, proteiinide ja aminohapete 

ammonifikatsioon, nitrifikatsioon ja denitrifikatsioon (Lämmastikuringe 2014) (vt 

joonis 1.2).  

 

 

 

Joonis 1.2. Lämmastikuringe. Allikas: Metsur ja Valdmaa 2003 (modifitseeritud). 

 

Atmosfäär on suurim N reservuaar, koosnedes mahult 78% osas suhteliselt stabiilses N2 

vormis (The carbon and nitrogen cycle 2014). N2 on eukarüootidele omastamatu, kuid 

esineb hulk prokarüoote, kellel on võime muuta N2 taimedele kättesaadavasse vormi N 

fikseerimise (N2→NH4
+
) ja N denitrifitseerimise (N2→NO3

-
) protsesside käigus 
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(Megonigal et al. 2004). Seega sõltuvad taimed otseselt protsessidest, mis muundavad 

N mullas nitraatideks (The carbon and nitrogen cycle 2014). 

 

Maa pinnakihis leidub kõige enam N tardkivimites ning setetes ja settekivimites. 

Ookeanides leidub N alla 1% ning samuti on N sisaldus äärmiselt madal eluta ja elus 

orgaanilises aines (Olli 2012). 

 

Astover et al. (2012) järgi seotakse globaalses lämmastikuringes 187 Tg N aastas ning 

sinna tagastub 162 Tg N aastas. Orgaaniline N muundatakse anorgaaniliseks 

mineralisatsiooni teel (O’Leary et al. 2002). 

 

Atmosfäärist satub N mulda sademetega ning ka mullas elavate N siduvate 

mikroorganismide vahendusel (Astover et al. 2012). N leidub mullas mitmesuguste 

ühenditena (ammoonium (NH4
+
), lämmastikoksiidid (NO3

+
, NO, NO2, N2O))  ning see 

transformeerub kergesti ühest vormist teise (Megonigal et al. 2004, Barbarick 2014). 

Erinevate lämmastikühendite varu mullas on muutlik, olenedes mulla liigist, ilmastikust, 

maakasutusest jne (Astover et al. 2012).  

 
 

Peamiselt on mullas leiduv N huumuse koostises ning elusorganismide jäänustes, mis 

on mulda ladestunud: mulla huumusesisalduse suurenemisega suureneb ka mulla üldine 

N sisaldus (Astover et al. 2012). N sisaldus mullas mõjutab ka mulla C sisaldust: 

kõrgem N sisaldus mullas suurendab C akumulatsiooni (de Vries ja Posch 2011). 

 

Looduslikud ja antropogeensed häiringud mõjutavad N hulka mullas erinevalt. Raietel 

üldiselt ei ole olulist mõju mulla N sisaldusele (N sisalduse suurenemine või 

vähenemine võib ilmneda vaid raie meetodist tulenevalt) (Johnson ja Curtis 2001). Tuli 

võib aga põhjustada olulist N kadu metsaökosüsteemidest. Seda mõjutavad mitmed 

faktorid nagu mulla liigne soojenemine, tuhajäägid mullas ning muutunud mulla 

mikrokliima (taimestiku ja varise hävimise tõttu) (Grogan et al. 2000). Mulla N 

sisalduse suurenemine ilmneb põlengualadel kümne aasta möödumisel põlengust 

(Johnson ja Curtis 2001). 
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1.3. Mullatemperatuuri mõju mullahingamisele 

 

Suur osa CO2 produktsioonist toimub ülemistes mullakihtides, seega on 5-10 cm 

sügavus parim kirjeldamaks mullatemperatuuri ja mullahingamise vahelist seost 

(Kukumägi 2007). C eraldumine mullast on sõltuvuses maapinna temperatuuri 

muutustest: juba väikesed muutused mulla temperatuuris võivad põhjustada suuri 

muutusi mullahingamises (Fang ja Moncrieff 2001). Temperatuuri tõustes suureneb 

mulla orgaanilise C kadu, seega suureneb ka mullahingamine (Raich ja Schlesinger 

1992, Schlesinger ja Andrews 2000, Köster et al. 2011). Väga kõrgel temperatuuril aga 

mullahingamine väheneb, kuna ensüümid ja mikroobid deaktiveeruvad (Fang ja 

Moncrieff 2001). 

 

Kevadel ja suvel soodustab muldade soojenemine juurte aktiivset kasvu (Kukumägi 

2007). Juurehingamine võib moodustada siis 62% kogu mullahingamisest, sügisel võib 

juurehingamise osakaal kogu mullahingamisest olla kõigest 16% (Widén ja Majdi 

2001). Seega võib mullahingamine suureneda ka tänu juurehingamise suurenemisele, 

mis omakorda on tingitud mullatemperatuuri tõusust. 

 

 

1.4. Kliimamuutuste mõju mullahingamisele 

 

Mullahingamine moodustab olulise osa üldisest süsinikuringest ning on otseselt seotud 

orgaanilise aine lagunemise ning mineralisatsiooniga. Mullahingamine on tähtis 

atmosfääri CO2 kontsentratsiooni reguleerimisel ning seeläbi ka kliimadünaamikal. 

(Luo ja Zhou 2006)  

 

Muutused kliimas ning maakasutuses on põhjustanud mullas leiduva orgaanilise aine 

kiirenenud lagunemise, kaasa toonud mulla orgaanilise C sisalduse märgatava 

vähenemise ja tõstnud CO2 emissiooni (Europian Soil Portal 2013). Ka globaalsed 

biogeokeemilised mudelid ennustavad kliima soojenemise poolt põhjustatud C kadu 

mullast (Cox et al. 2000). 
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CO2, mis vabaneb mullahingamise käigus, on üks kasvuhoonegaasidest (Luo ja Zhou 

2006). Lisaks kuuluvad kasvuhoonegaaside hulka ka veel metaan (CH4), 

dilämmastikoksiid (N2O), osoon (O3), veeaur, fluorosüsivesinikud (HFC), 

fluoroklorosüsivesinikud (HCFC), perfluorosüsivesinikud (PFC) jt (Reay ja Hogan 

2012). Kasvuhoonegaasid võimaldavad päikesekiirgusel jõuda maapinnani, kuid samas 

piirates väljumist sellest: osa soojuskiirgusest peegeldub atmosfääri ülemistest kihtidest 

tagasi maapinnale. Sel moel koguvad kasvuhoonegaasid, sealhulgas CO2, soojust 

atmosfääri, mille tulemusel kliima soojeneb maapinna lähedal (Luo ja Zhou 2006). 

 

C koguse vähenemine mullas toob omakorda kaasa languse toitainete taimedele 

kättesaadavuses. Sellele järgneb toidu defitsiidist põhjustatud mulla bioloogilises 

mitmekesisuse ning seeläbi ka mullahingamise vähenemine (European Soil Portal 2013). 

 

 

1.5. Häiringud 

 

Häiringud on olulised faktorid ökosüsteemi protsessides (Seedre 2013). Nende mõju on 

kas pika- või lühiajaline: ökosüsteemi taastumine võib aega võtta mõnest kuust 

aastakümneteni (Disturbances 2014). Häiringu tüüp ja sagedus määravad ökosüsteemi 

süsiniku hulga ja selle dünaamika (Seedre 2013). Häiringud võivad olla looduslikud 

(tormikahjustused, haiguspuhangud, putukate rünnakud, üleujutused jne) või 

inimtekkelised (metsade majandamine, reostamine, elupaikade killustamine jne) 

(Disturbances 2014). Metsatulekahjud võivad olla nii looduslikud kui inimtekkelised.  

 

Metsatulekahjud Eestis on peamiselt inimtekkelised ja looduslikest faktoritest (äike) 

tekkinud põlenguid esineb väga harva (Renel 2012). Perioodil 1992-2012 oli keskmiselt 

153 metsatulekahju aastas, neist kõige enam 1997. aastal (359 põlengut) ning kõige 

vähem 2012. aastal (5 põlengut). Kogupindalalt põles kõige rohkem metsamaad 2006. 

aastal (3095,6 ha) ning kõige vähem 2012. aastal (2,5 ha) (Aastaraamat Mets 2013, 

Metsatulekahjud 2012).  
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Ükski teine looduslik häiring ei mõjuta nii suurel määral mulla soojus- ja niiskusrežiime 

kui tuli ning selle mõju võib kesta mõnest aastast aastakümneteni (O’Neill et al. 2002). 

Tulekahju vähendab mullahingamist olles metsa ökosüsteemis üheks peamiseks 

mõjutajaks C talletamise ja vabastamise protsessides (Luo ja Zhou 2006). Tulekahjud 

mõjutavad mulla füüsikalisi ja biogeokeemilisi omadusi nagu näiteks mulla temperatuur, 

niiskus ning substraadi kvaliteet (O’Neill et al. 2002). Tulekahju järgne mullahingamise 

intensiivsus sõltub põlengust möödunud ajast ning tule intensiivsusest (Luo ja Zhou 

2006).  

Põlengu järel suureneb autotroofne hingamine korrelatsioonis taimestiku taastumisega 

ja saavutab maksimumi, kui puistu on aastakümneid vana. Heterotroofne hingamine 

kasvab kiiresti väga varajases suktsessiooni staadiumis kiire põlengujääkide (nt tuhk) 

lagunemise tõttu ning väheneb, kui põlengujäägid kaovad (Czimczik et al. 2006). Tuld 

peetakse kõige olulisemaks häiringuks männimetsades (Parro 2010). 

 

Raied imiteerivad boreaalsetes metsades tulekahjusid, kuid nende mõju on palju 

väiksem kui põlengutel (Chen ja Shrestha 2012). Tehtud uurimuste põhjal võib lageraie 

vähendada (Striegl ja Wickland 1998), suurendada (Lytle ja Cronan 1998) või mitte 

mõjutada (Johnson ja Curtis 2001) mulla C sisaldust. Metsade majandamisel on väga 

suur mõju mulla füüsikalisele ja keemilisele koostisele, kuna selle käigus puud 

eemaldatakse ning mulla tingimused muutuvad (Luo ja Zhou 2006). Muutub juurte 

esinemise tihedus, varise kogus ning mullas elavate mikroorganismide aktiivsus (Peng 

et al. 2006). Mõju intensiivsus sõltub raie meetodist, metsatüübist (puude liigilisest 

koosseisust), puistu vanusest ja kliimatingimustest (Luo ja Zhou 2006, Peng et al. 2008). 

Lytle ja Cronani (1998) järgi eraldavad lageraie alad rohkem CO2-te, kui raiumata alad 

ja seda ühe aasta jooksul peale raiet. Suurenenud CO2 eraldumist põhjendatakse tõusnud 

mullatemperatuuri ning kiire raiejäätmete ja peenjuurte lagunemise kaudu. Vastupidised 

tulemused on saanud Luo ja Zhou (2006), kes leidsid, et halli männi (Pinus banksiana) 

puistus Kanadas Saskatchewan’is, vähendas raie CO2 voogu mullast. Mullahingamine 

suurenes taas, kui tekkisid uued puud ning rohttaimed (Luo ja Zhou 2006). On leitud, et 

lageraie ei mõjuta mullahingamist juhul, kui suurenenud mikroorganismide hingamine 

kompenseerib vähenenud juurte elutegevuse (Wang et al. 1999). 
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2. Metoodika 

 

2.1. Proovialade kirjeldus 

 

Mullahingamise mõõtmised ning mullaproovide võtmine toimusid kahel erineval 

proovialal: Vihterpalus (59
o
13’ N 23

o
49’ E) ja Nõval (59

o
10’ N 23

o
45’ E). Mõlemad 

alad asuvad Loode-Eestis, üksteisest ligikaudu 5 km kaugusel. Vihterpalu prooviala 

asub Harju maakonnas Padise vallas Harjumaa metskonnas ning Nõva prooviala Lääne 

maakonnas Nõva vallas Läänemaa metskonnas (Metsaregister 2014, RMK 2014). 

Tegemist on kõrgesse tuleohuklassi kuuluvate ja väga kuivade muldadega metsadega 

(Metsa korraldamise juhend 2007).  

Alad kuuluvad hemiboreaalsete metsade tsooni: esindatud on kanarbiku (Calluna 

vulgaris) ja sinika (Vaccinium uliginosum) kasvukohatüübid ning peamiseks puuliigiks 

on mõlemal alal harilik mänd (Pinus sylvestris) (Parro et al. 2009). Kanarbiku 

kasvukohatüüp kuulub nõmmemetsade ning sinika kasvukohatüüp rabastuvate metsade 

tüübirühma alla (Lõhmus 2004).  

Vihterpalu ja Nõva alade keskmine aastane õhutemperatuur 2013. aasta andmete järgi 

oli 7.0 °C, maksimaalne mõõdetud temperatuur 30.4 °C ja minimaalne -11.8 °C (Pakri 

meteoroloogiajaam).  Aastane sademete hulk oli 2013. aastal 586.5 mm (Tallinn-Harku 

meteoroloogiajaam) (EMHI 2014).  

Vihterpalu alal toimus põleng 1992. aastal ning Nõva alal 2008. aastal (Aastaraamat 

Mets 2000, Aastaraamat Mets 2009).  

 

 

2.2. Proovitükid 

 

Mõlemal proovialal valiti 27 püsiproovitüki hulgast (loodud 2004. ja 2010. aastatel 

uuenduse ja alustaimestiku mõõtmisteks) kuus proovitükki (kahel alal kokku 12 
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proovitükki), kus mõõdeti mullahingamist (g CO2 m
-2

h
-1

) ning võeti mullaproove mulla 

C (kg m
-2

) ja N (kg m
-2

) sisalduse määramiseks. Nii Vihterpalus kui Nõval olid kuuest 

proovitükist: (a) kaks kontrollala (NU), kus põlengut ja raiet ei olnud toimunud (vt lisa 

1); (b) kaks põlenud ja puudest koristatud ala (BC) (vt lisa 2) ning; (c) kaks põlenud ja 

koristamata ala, kus surnud puud jäeti alles (BU) (vt lisa 3). Proovitükkide suurus on 

20x40 m.  

Igale proovitükile paigaldati neli polüpropüleenist püsirõngast (vt lisa 4) kuu aega enne 

esimese mullahingamise mõõtmist. Püsirõngad paigaldati transekti vasakule küljele (0,5 

m proovitüki äärest) iga 8 m tagant (vt joonis 2.1), suruti mulda ning ümbritseti liivaga 

rõnga õhukindlaks ja stabiilsemaks kinnitamiseks. Taimi püsirõngaste paigaldamisel ei 

eemaldatud, kuid liiga suuri taimi (näiteks kanarbik) kärbiti kääridega.   

 

 

 

Joonis 2.1. Polüpropüleenist püsirõngaste paiknemine ning mullaproovide võtmise 

kohad proovitükil.  
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2.3. Mullahingamise mõõtmine 

 

Proovialadel mõõdeti mullahingamist, mida antud töös käsitletakse kui maapinna 

pinnaühiku kohta ajaühikus eralduvat CO2 voogu (g CO2 m
-2

h
-1

). 

Mullahingamise mõõtmiseks kasutati suletud dünaamilise kambri meetodit. Mõõtmised 

teostati kaasaskantava gaasianalüsaatoriga CIRAS-2 (Differential CO2/H2O Infrared 

Gas Analyzers) koos suletud süsteemiga SRC-1 mullahingamiskambriga (PP-Systems, 

Hitchin, UK)  (vt lisa 5). Mõõtmiste ajal fikseeriti mulla temperatuur 5 cm sügavusel. 

 

Mullahingamist mõõdeti 2013. aasta suvel (juulist septembrini), kokku tehti 4 mõõtmist. 

Enne igat mõõtmist õhutati kambrit 15 sekundit, et saavutada õhus olev CO2 

kontsentratsioon. Seejärel paigaldati kamber püsirõnga sisse ning mõõdeti CO2 

eraldumine mullast 120 sekundi jooksul. Mulla temperatuur mõõdeti termomeetriga 

püsirõnga lähedusest, termomeeter paigaldati 5 cm sügavusele mulda.  

Nähtava vigase tulemuse korral (lisaõhu kambrisse juurdepääsu korral tekkinud 

negatiivne väärtus) tehti kordusmõõtmised.  

Tulemuste omavaheliseks paremaks võrdluseks tehti kõik mõõtmised kuiva ilmaga (vt 

lisa 8). 

 

 

2.4. Mullaproovide võtmine ning süsiniku ja lämmastiku 
määramine 

 

Igalt proovitükilt võeti mullapuuriga (vt lisa 6) kolm mullaproovi (kokku 36 proovi) 

kuni 50 cm sügavuselt. Mullaproov võeti esimese, teise ja neljanda mullahingamise 

mõõtmise püsirõnga juurest 0,5 m kauguselt rõngast (vt joonis 3).  

Kogutud proovid külmutati -18 °C kraadi juures kuni alustati mullaproovide analüüsiga.  

Mullaproovide esmane analüüs ja ettevalmistus mulla C ja N sisalduse leidmiseks viidi 

läbi Eesti Maaülikooli, metsandus- ja maaehitusinstituudi laboris.  

Mullaprofiilist (vt lisa 7) eraldati taimed, kõdukiht, huumus ning liiv. Liiv jaotati 5-7 

cm osadeks. Igast mullakihist eemaldati juured ning mullaprofiil kirjeldati (kihtide 

ulatus, koostis, sisseuhtehorisont) (vt lisa 9). Kaalutud märg muld ning juured kuivatati 
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ahjus (muld 100 °C ning juured 60 °C  juures) 24 tunni jooksul kuni konstantse massi 

saavutamiseni.  

Mullaproovid sõeluti 2 mm sõelaga ja juured 0,59 mm sõelaga ning leiti kuivkaal. Igast 

proovist eraldati 15 g materjali ja saadeti Helsingi Ülikooli, Metsandusteaduskonna 

laborisse edasiseks mulla C ja N sisalduse määramiseks. Kuivatatud ja sõelutud 

mullaproovid jahvatati kuulveskis pulbriks. C ja N sisaldust mullas mõõdeti 

elementaaranalüsaatoriga Vario Max (VarioMAX CN Elemental Analyzer, Elementar 

Analysensysteme GmbH, Saksamaa). 

 C ja N protsentuaalse sisalduse ning mullaproovi kaalumisel saadud andmete põhjal 

arvutati alade mulla C ja N sisaldus kg m
-2

 kohta.  

 

 

2.5. Statistiline analüüs 

 

Andmete analüüs teostati andmetöötlusprogrammi R 2.15.2 (R Development Core 

Team 2012) ning MS Exceliga (arvutati andmete aritmeetilised keskmised ja 

standardhälbed ning kasutati protseduuri ANOVA). Erinevate faktorite mõju 

mullahingamisele hinnati 95% olulisuse tõenäosuse abil: p väärtuse suurem kui 0,05 

korral faktoril mullahingamisele mõju ei esinenud.  

Kuna Shapiro-Wilk test (normaaljaotuse eelduse testimine) ei näidanud normaaljaotuse 

esinemist, kasutati faktoritevaheliseks analüüsiks mitte-parameetrilist Mann-Whitney-

Wilcoxon testi (tuntud ka kui Mann-Whitney U-test). Mann-Whitney U-test ei kasuta 

vaatlustulemuste otseseid väärtusi, vaid väärtuste paiknemist ühises variatsioonireas 

ning testi arvuliseks kirjeldamiseks kasutatakse kahte summaarset näitajat (Iher 2005).  
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3. Tulemused 
 

Mõõtmisperioodil (juulist septembrini) jäid mullahingamise keskmised väärtused 1992. 

aasta proovialadel vahemikku 0,10 - 0,58 g CO2 m
-2

h
-1

. 2008. aasta proovialadel oli 

keskmine mullahingamine vahemikus 0,07 - 0,63 g CO2 m
-2

h
-1

. Üle mõlema prooviala 

oli keskmine mullahingamise väärtus 0,22 g CO2 m
-2

h
-1

.  

Mõlemal proovialal ja kõikidel proovitükkidel kokku oli mõõtmisperioodi kõrgeim 

keskmine mullahingamise näitaja augusti alguses (0,28 g CO2 m
-2

h
-1 

) ning madalaim 

juulis (0,13 g CO2 m
-2

h
-1 

).  

 

Põlenguaastate võrdlusel selgus, et aladel, kus põlengust oli möödunud vähem aega  

(2008. aasta põleng), oli mullahingamine veidi madalam (keskmiselt 0,15 g CO2 m
-2

h
-1 

) 

kui 1992. aasta põlengualadel (keskmiselt 0,17 g CO2 m
-2

h
-1 

), kuid antud väärtused ei 

olnud teineteisest statistiliselt erinevad (p=0,105).  

 

1992. aasta proovialadel oli NU alade keskmine CO2 eraldumine 0,33 g m
-2

h
-1

, BC ning 

BU aladel olid vastavad väärtused 0,18 g m
-2

h
-1 

 ja 0,15 g CO2 m
-2

h
-1

. 2008. aasta 

proovialade keskmine mullahingamine oli sarnaselt 1992. aasta NU aladele samuti 0,33 

g CO2 m
-2

h
-1

, BC aladelt eraldus 0,13 g CO2 m
-2

h
-1 

ning BU aladel oli CO2 emissioon 

0,17 g CO2 m
-2

h
-1

.  

Vihterpalu ja Nõva proovialade miinimum ja maksimum mullahingamise väärtused 

ning keskmine CO2 emissioon on toodud tabelis 3.1.  
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Tabel 3.1. Mullahingamise väärtused (g CO2 m
-2

h
-1

)
 
Vihterpalu (põleng 1992. aastal) ja 

Nõva (põleng 2008. aastal) proovialade kontrollaladel ning erinevatel põlengujärgse 

hooldusega aladel (NU – kontrollala, kus põlengut ja majandamist ei ole olnud, BC – 

põlenud ja puudest koristatud ala, BU – põlenud ja puudest koristamata ala).  

Põlengu aasta 1992 2008 

Hooldus NU BC BU NU BC BU 

Min 0,07 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 

Max 1,38 0,76 0,35 0,84 0,29 0,62 

Keskmine 0,33 0,18 0,15 0,33 0,13 0,17 

 

 

Võrreldes  põlenud alasid kontrollaladega (kokku mõlemal põlenguaastal) selgus, et NU 

aladel oli mullahingamine kõrgem kui BC ja BU aladel (p<0,0001) (vt joonis 3.1).  

 

NU alade keskmine mullahingamine oli 0,345 g CO2 m
-2

h
-1

, BC ja BU aladel oli see NU 

alade väärtusest 0,184 g CO2 m
-2

h
-1  

väiksem, olles keskmiselt 0,161 g CO2 m
-2

h
-1

.  

Häiringuga (BU ja BC) alade omavahelise võrdluse põhjal võib öelda, et alade vahel  

puudus oluline erinevus (p=0,851) (vt joonis 3.1): BU aladel oli mullahingamine vaid 

veidi kõrgem kui BC aladel. 

 

Kuna andmestikus esinesid üksikud suured väärtused (näha ka joonisel 3.1 punktidena), 

kontrolliti regressioonijääkide normaaljaotusele vastavust Shapiro-Wilk testiga, mis 

näitas, et jäägid ei ole normaaljaotusega ((p<0,0001). Seetõttu kasutati Mann-Whitney-

Wilcoxon'i testi ning leiti, et kontrollalad erinesid häiringujärgsetest aladest. 
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Joonis 3.1. Mullahingamise (g CO2 m
-2

h
-1

) keskmised väärtused kontrollaladel ja 

erinevatel põlengujärgse hooldusega aladel (Vihterpalu ja Nõva proovialad koos) (NU – 

kontrollala, kus põlengut ja majandamist ei ole olnud, BC – põlenud ja puudest 

koristatud ala, BU – põlenud ja puudest koristamata ala). 
 

 

 

Lisaks mullahingamisele mõõdeti ja analüüsiti ka mullatemperatuuri (5 cm sügavuselt) 

erinevatel põlengualadel ja kontrollaladel. Mõõtmisperioodil jäid mullatemperatuuri 

väärtused vahemikku 9,5 – 23,5°C. Kõikide mõõtmiste keskmine mullatemperatuur oli 

15,28°C. Erinevate alade keskmised mullatemperatuurid üle kogu mõõtmiste olid 

järgmised: NU aladel 14,01°C, BC aladel 16,63°C ning BU aladel 15,06°C. 

Mullahingamise ja temperatuuri vahel seost ei leitud (p= 0,068) (vt joonis 3.2).  
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Joonis 3.2. Mullahingamine ning mullatemperatuur kontrollaladel ning erinevatel 

põlengujärgse hooldusega aladel (Vihterpalu 1992. ja Nõva 2008. aasta põleng) 

mõõdetuna 2013 suvel (juulist septembrini). 

 

 

Mullaproovide elementanalüüsi tulemusel selgus, et mulla C keskmine sisaldus oli 

kõige suurem NU aladel (4,167 kg m
-2

), järgnesid BU alad (3,639 kg m
-2

) ning 

madalaim oli C sisaldus BC aladel (2,776 kg m
-2

) (vt joonis 3.3).  

Mulla N keskmised näitajad olid vastavalt 0,201 kg m
-2

, 0,165 kg m
-2

 ning 0,119 kg m
-2

 

(vt joonis 3.4).  
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Joonis 3.3. Vihterpalu (põleng 1992. aastal) ja Nõva (põleng 2008. aastal) proovialade 

keskmine süsiniku sisaldus (kg m
-2

) metsamullas ja standardhälbed (NU – kontrollala, 

kus pole põlengut ja majandamist toimunud, BC – põlenud ja koristatud ala, BU – 

põlenud ja koristamata alad). 
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Joonis 3.4. Vihterpalu (põleng 1992. aastal) ja Nõva (põleng 2008. aastal) proovialade 

keskmine lämmastiku sisaldus (kg m
-2

) metsamullas ja standardhälbed (NU – 

kontrollala, kus pole põlengut ja majandamist toimunud, BC – põlenud ja koristatud ala, 

BU – põlenud ja koristamata alad). 

 

 

Mullas leiduva C ja N miinimum- ja maksimumkogus ning keskmine sisaldus mullas on 

toodud tabelis 3.2. ja tabelis 3.3.  

 

Tabel 3.2. Mulla süsiniku (kg m
-2

) miinimum, maksimum ning keskmised kogused 

kontrollalade ja erinevatel põlengujärgse hooldusega aladel (Vihterpalu ja Nõva 

proovialad koos) (NU – kontrollala, kus pole põlengut toimunud, BC – põlenud ja 

koristatud ala, BU – põlenud ja koristamata ala). 

Süsinik 

Põlenguaasta 1992 2008 

Hooldus NU BC BU NU BC BU 

Min 0,221 0,314 0,569 0,198 0,066 0,067 

Max  30,66 20,075 22,4 17,131 11,258 11,561 

Keskmine 4,975 4,096 5,48 3,286 1,951 2,104 
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Tabel. 3.3. Mullalämmastiku (kg m
-2

) miinimum, maksimum ning keskmised kogused 

kontrollaladel ja erinevatel põlengujärgse hooldusega aladel (Vihterpalu ja Nõva 

proovialad koos) (NU – kontrollala, kus pole põlengut ja majandamist toimunud, BC – 

põlenud ja koristatud ala, BU – põlenud ja koristamata ala). 

Lämmastik 

Põlenguaasta 1992 2008 

Hooldus NU BC BU NU BC BU 

Min 0,003 0,006 0,008 0,001 0,002 0,005 

Max  2,866 0,803 1,079 0,554 0,403 0,272 

Keskmine 0,288 0,194 0,268 0,107 0,072 0,079 

 

 

Mullahingamise ja mulla N sisalduse vahel korrelatsiooni ei leitud (p=0,113). C sisaldus 

mullas mõjutab aga oluliselt mullahingamist (p=0,005).  

 

Analüüsi tulemusel leiti, et pealmises kihis (kõdukihis) oli keskmine C hulk (8,783 kg 

m
-2

) oluliselt suurem võrreldes teiste kihtidega (huumuskiht ja liivakihid), kus olulist 

erinevust ei esinenud (vt joonis 3.5). Huumuskihi keskmine C sisaldus oli 1,418 kg m
-2

, 

liivakihtides jäid keskmised väärtused vahemikku 1,000 – 2,963 kg m
-2

. N keskmine 

sisaldus oli kõdukihis 0,326 kg m
-2

, huumuskihis 0,063 kg m
-2

 ning liivakihtides oli 

keskmine N sisaldus vahemikus 0,221 – 0,047 kg m
-2

.  

 

 

Joonis 3.5. Süsiniku sisaldus mullakihtides kontrollaladel ning erinevatel 

põlengujärgsete hooldusega aladel (Vihterpalu ja Nõva proovialad koos) (1 – kõdukiht, 

2 – huumus, 3 – liiv, 4 – liiv).  
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Samuti suurenes C hulk kõdukihis aja möödudes. Kõdukihi C sisaldus oli 1992. aasta 

põlengualadel oluliselt suurem kui 2008. aastal põlenud aladel (p=0,0002) (vt joonis 

3.6). 
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Joonis 3.6. Keskmine süsiniku sisaldus (kg m
-2

) kõdukihis erinevatel põlengujärgse 

hooldusega aladel (Vihterpalu 1992. ja Nõva 2008. aasta põleng) ja standardhälbed (BC 

– põlenud ja koristatud ala, BU – põlenud ja koristamata ala). 

 

 

Mullaproovide analüüsi käigus mõõdeti ka kõduhorisondi paksust: kõige paksem oli 

kõduhorisont NU aladel (keskmisel 4,0 cm), BC ja BU aladel oli kõduhorisondi paksus 

vastavalt 2,2 cm ja 2,4 cm. 1992. aasta põlengualadel oli NU aladel keskmine 

kõduhorisondi paksus 4,4 cm, BC aladel 1,7 cm ning BU aladel 3,3 cm. 2008. aasta 

põlengualade NU aladel 3,6 cm, BC aladel 2,7 cm ning BU aladel 1,8 cm.  

 

Mullaproovidest eraldatud juurte kuivmassi osakaal oli suurim NU aladel (keskmiselt 

3,70 kg m
-2

), järgnesid BU alad (keskmiselt 2,31 kg m
-2

) ning madalaim juurte 

kuivmass oli BC aladel (keskmiselt 1,92 kg m
-2

). NU alade juurte kuivamassi osakaal 

oli võrreldes BC ja BU aladega oluliselt erinev ka statistiliselt (p=0,020). 1992. aasta 

põlengualadel oli juurte kuivmassi osakaal suurem (keskmiselt 2,23 kg m
-2

) kui 2008. 

aasta proovialadel  (keskmiselt  2,11 kg m
-2

). 
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4. Arutelu 
 

Metsaökosüsteemides seotakse ligikaudu 80% kogu maismaa C ning rohkem kui 70% 

mulla orgaanilisest C (Jandl et al. 2007). Metsad seovad C talletades seda tüvepuitu ja 

mulda, kuni inimtekkeline või looduslik häiring (tuul, tuli, raie jne), protsessi peatab 

(Türbsal-Trolla 2006). Lisaks mõjutustele mulla C sisaldusele, mõjutavad häiringud ka 

mullahingamist ehk C vahetust mulla ja atmosfääri vahel (Buchmann 2000).  

 

Varasemates uurimistöödes, mis on käsitlenud häiringujärgset mullahingamise 

dünaamikat boreaalsetes metsades, on mullahingamise väärtused jäänud vahemikku 

0,13 – 1,45 g CO2 m
-2

h
-1

 (Concilio et al. 2006, Czimczik et al. 2006, Köster et al. 2011). 

Käeolevas töös jäid mullahingamise näitajad vahemikku 0,01 – 1,38 g CO2 m
-2

h
-1

. 

Seega on saadud väärtused sarnased teiste autorite mullahingamise tulemustega.  

 

Käesolevast uurimusest selgus, et üheks mullahingamist mõjutavaks teguriks on 

metsapõlengud. Suurimad mullahingamise näitajad registreeriti kontrollaladel, mis pole 

metsatulekahjudest mõjutatud (NU). Uurimuse käigus leiti, et põlengualadel (BC ja BU) 

on keskmine mullahingamise näitaja üle kahe korra madalam, kui aladel, mis on 

metsatulekahjudest puutumata (NU alade keskmine mullahingamine oli 0,345 g CO2 m
-

2
h

-1
 ning BC ja BU alade keskmised mullahingamised kokku olid 0,161 g CO2 m

-2
h

-1
). 

Ka Czimczik et al. (2006) ja Sullivan et al. (2011) leidsid oma uurimustöödes, et 

põlengud mõjutavad negatiivselt mullahingamise näitajaid. Tulekahju tagajärjel hävib 

kõdukiht ning tugevalt kahjustatud saab ka huumuse kiht. Nendes mulla osades toimub 

aga peamine osa mullahingamisest (laguprotsessid, CO2 eraldumine taimejuurtest jne). 

Seega tulekahjud mõjutavad oluliselt mulda ja seeläbi ka mullahingamist ning alade 

põlengujärgset taastumist. 

 

Kuna on leitud, et puude eemaldamine mõjutab suurel määral mulla füüsikalist ja 

keemilist koostist (Luo ja Zhou 2006), uuriti mullahingamist ka häiringujärgse 
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hooldusega aladel. Erinevate põlengujärgsete hooldusviiside vahel peale põlengu 

toimumist (põlenud puidu eemaldamine või puude alale jätmine) ei leitud käesolevas 

töös erinevusi. Võib oletada, et BC alade mullahingamine ei kahanenud võrreldes BU 

aladega, kuna eemaldatud puude tõttu tõusis mullatemperatuur ning suurenes 

rohttaimede kasv (paranesid rohttaimede kasvutingimused) ning seega suurenes ka 

varise hulk, mis omakorda võis parandada lagunemistingimusi ning suurendada CO2 

eraldumist mullast. Ka Wang et al. (1999) leidis oma teadustöös, et lageraie ei mõjuta 

mullahingamise väärtusi, samas on leitud, et lageraie võib ka suurendada (Lytle ja 

Cronan 1998) või vähendada (Striegl ja Wickland 1998) mullahingamist. Raiealadel 

sõltub mullahingamine paljudest faktoritest: nt raiemeetodist (Luo ja Zhou 2006), puude 

liigilisest koosseisust (okkavaris laguneb aeglasemalt kui lehtpuulehtede varis) (Berg ja 

Laskowski 2006), puistu vanusest (Concilio et al. 2006) ning kliimatingimustest (Luo ja 

Zhou 2006, Peng et al. 2008).  

 

Czimczik et al. (2006) leidis oma töös boreaalsetes metsades Kanadas, et 2003. aasta 

põlengualade mullahingamise näitajad olid üle kahe korra madalamad, kui 1964. aastal 

põlenud piirkonna mullahingamine. Käesolev uurimistöö aga nimetatud uuringu 

tulemusi ei toeta - hüpotees, mille järgi hiljuti põlenud aladel (2008. aasta põleng) on 

mullahingamise näitajad madalamad, kui üle 20 aasta tagasi põlenud aladel (1992. aasta 

põleng), selles uurimistöös tõestatud ei saanud. Samas kõik eeldused, et 

mullahingamine võiks 1992. aasta põlengualadel kõrgem olla olid loodud, kuna sealne 

kõdukiht on üsna tüse ning C sisaldus mullas oli ka kõrgem kui 2008. aasta 

põlengualadel. Võib väita, et käesoleval uuringualal on 20 aastat mulla C ja ka 

mullahingamise taastumise jaoks siiski liiga lühike periood. Vihterpalu ja Nõva 

proovialadel on tegemist äärmiselt kuivade liivmuldadega, kus taastumisprotsessid on 

aeglasemad kui viljakamates muldades.   

 

On leitud, et temperatuuril on oluline mõju CO2 voogudele (Buchmann 2000, 

Kukumägi 2007, Köster et al. 2011). Madalaim keskmine mullatemperatuur mõõdeti 

käesolevas uurimistöös NU aladel (14,01°C) ning kõrgeim BU aladel (23,5°C). Kevadel 

ja suvel tõuseb häiringualadel, nagu ka raiealadel, mullatemperatuur kiiremini kui vanas 

metsas. Häiringualadel, kus puude võrastik on kahjustatud või puudub, soojeneb 
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maapind oluliselt kiiremini, kuna päikese kiirguse maapinnale jõudmine ei ole 

takistatud (Griffiths ja Swanson 2001). Lisaks on põlengujärgne maapind tumedam ning 

neelab seetõttu aktiivselt päikesevalgust. Seega maapind soojeneb oluliselt rohkem 

võrreldes aladega kus puud, nende võrastik ja alustaimestik on kahjustamata (Certini 

2005).  

Käesolevas uurimistöös mullahingamise ja temperatuuri vaheline seos puudus, mida on 

leidnud ka Noormägi (2011). Seose puudumine võib olla põhjustatud lühikesest 

mõõtmisperioodist (neli mõõtmist juulist septembrini). Seega ei saa temperatuuri ja 

mullahingamise vahelisi seoseid täiesti välistada, kuna vastav olulisuse tõenäosuse 

väärtus (p=0,0678) on lähedal piirväärtusele (p=0,05).  

 

Schlesinger ja Andrews 2000 on leidnud, et mullahingamist mõjutab C sisaldus mullas 

ja orgaanilise C lisandumisel mulda suureneb ka mullahingamine. Võrreldes BC ja BU 

aladega oli C sisaldus NU aladel suurem. C sisaldus on mõjutatud ka häiringujärgsest 

majandamisest: BC aladel oli mulla C sisaldus väiksem võrreldes BU aladega. 

Käesolevas töös leiti seos mulla C sisaldus ja mullahingamise vahel: suurema C 

sisalduse korral suureneb CO2 eraldumine mullast. See on kooskõlas Vihterpalu ja Nõva 

põlengualadelt kogutud andmetega, kus põlenud metsaaladel oli C sisaldus madalam kui 

aladel, kus põlenguid ja raieid ei olnud. BC alad on mõjutatud lisaks põlengule raietest, 

mis võivad vähendavad taimse materjali mahtu, mis lagunemisel mulla C kogust tõstaks. 

Ka mullahingamine oli suurem aladel, kus mulla C oli rohkem: NU alade 

mullahingamise näitajad olid kaks korda suuremad kui põlengualadel.  

 

Uurimistöös vaadeldi ka C sisaldust erinevates mullakihtides. Leiti, et C sisaldus on 

oluliselt suurem kõige ülemises mullakihis ehk kõdukihis. Ka Irvine ja Law (2002) ning 

Czimczik et al. (2006) järgi toimub peamine osa mullahingamisest just ülemises 

mullakihis. Erinevate põlenguaastate võrdlusel leiti, et C sisaldus on oluliselt kõrgem 

1992. aasta põlengualadel võrreldes hiljuti (2008. aastal) põlenud aladega. C sisalduse 

suurenemise ja põlengule järgneva aja vahelisi seoseid on kirjeldanud ka Johnson ja 

Curtis (2001), kus nad väidavad, et C sisaldus mullas hakkab suurenema kümne aasta 

möödumisel põlengust. Seda võib põhjendada kõduhorisondi paksusega (paksem 

kõdukiht viitab suuremale CO2 emissioonile), mis oli suurem 1992. aasta proovialadel 
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võrreldes 2008. aasta proovialadega. Kõige rohkem leidus kõdu NU aladel, seejärel BU 

aladel, kõige väikseim kõdukiht oli BC aladel.  

 

Lisaks C sisaldusele uuriti ka N sisaldust erinevates mullakihtides. On leitud, et mulla 

kõrgem N sisaldus suurendab C sidumist (de Vries ja Posch 2011). Käesoleva töö 

põhjal leiti, et uuritud aladel on N sisaldus suurim NU aladel, millele järgnesid BU ja 

BC alad. Erinevatest mullakihtidest leidus enim N kõdukihis ning teistes kihtides 

polnud selle näitajad märkimisväärsed. Mulla N sisalduse ja mullahingamise vahel seost 

ei leitud. Kuigi mulla N sisaldus mõjutab mulla C sisaldust (de Vries ja Posch 2011), 

võib siiski arvata, et see ei ole määravaks faktoriks mullahingamisele.   

 

Juurehingamine moodustab suure osa mullahingamisest (Widén ja Majdi 2001), seega 

arvutati käesolevas töös ka juurte biomassi näitajad. Leiti, et juurte kuivmassi osakaal 

oli suurim NU aladel ning väikseim BC aladel. NU aladel ei ole muld põlengust ega 

raietest mõjutatud, seega juurtel on paremad kasvutingimused. 1992. aasta 

põlengualadel oli juurte kuivmassi osakaal veidi suurem (keskmisel 2,23 kg m
-2

), kui 

2008. aasta põlenud piirkonnas (keskmisel 2,11 kg m
-2

). Võib väita, et pikema aja 

möödudes häiringust suureneb mulla orgaanilise aine sisaldus, mis parandab 

mullastruktuuri muutes selle juurtele kergemini läbitungitavaks. Saha et al. (2011) leidis, 

et kolm aastat peale põlengut olid maa-alused biomassi kogused suuremad, kui aladel, 

kus põlengust oli möödas kaheksa aastat. Samas 25 aasta möödudes põlengust tõusis 

maa-aluse biomassi hulk mullas märkimisväärselt.  

NU aladel, kus leiti olevat suurim juurte biomass oli ka tüsedaim kõduhorisont ning 

kõrgeim mullahingamine. Seega põlengud mõjutavad nii kõduhorisondi paksust kui 

juurte rohkust mullas ning need omakorda mõjutavad mullahingamist.  

 

Mullahingamise tulemused käesolevas töös võivad olla mõjutatud ka üsna kuivast 

suvest 2013. aastal. Võrreldes eelnevate aastate sademete hulkadega oli 2013. aastal 

keskmine aastane sademete hulk väiksem. Samuti oli keskmine õhutemperatuur veidi 

kõrgem (EMHI 2014) võrreldes piirkonna keskmise väärtusega. Õhutemperatuur ja 

sademed mõjutavad mullaniiskust ning seeläbi ka mullahingamist. 
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Kokkuvõte 
 

Süsinikuringe on üks suurimaid biokeemilisi ringlusi ökosüsteemis. Süsinikku leidub nii 

ookeanides, atmosfääris, muldades kui taimestikus. Muldades arvatakse olevat suurimad 

süsinikuvarud ja see esineb mullas orgaanilise ühendina, mis satub mulda surnud 

taimede ja loomade lagunemise teel. 

 

Mulla süsiniku sisaldust ja seeläbi ka mullahingamist mõjutavad paljud faktorid sh. 

mulla temperatuur ja niiskus, juurte biomass ja lämmastikusisaldus, mullatekstuur, 

orgaanilise süsiniku sisaldus, häiringud, kliimamuutused jne. Käesolevas töös on 

uuritud mulla süsiniku ja lämmastiku sisaldust, mullatemperatuuri ning 

metsatulekahjude ja metsade majandamise mõju mullahingamisele.  

 

Vihterpalu ja Nõva proovialadelt koguti 12 proovitükilt andmeid mullahingamise, mulla 

temperatuuri ning mulla süsiniku ja lämmastiku sisalduse kohta. Vaatluse all oli kolm 

erinevat ala: kontrollalad, kus polnud põlengut ja raiet toimunud (NU), põlenud ja 

puudest koristatud alad (BC) ning põlenud ja puudest koristamata alad (BU). 

 

Käesolevas töös leiti, et mullahingamine on suurem aladel, mis on puutumata 

põlengutest ja raietest. Samas ei erine mullahingamine puidust koristatud põlengualadel 

majandamata põlengualadest: BU ja BC aladel erines CO2 emissioon vähesel määral ja 

ei osutunud statistiliselt oluliseks. Samuti ei leitud mullahingamise suurt erinevust 

põlengu aastate vahel. 

 

Mulla temperatuuri ja mullahingamise vahel korrelatsiooni ei esinenud. Samuti ei leitud 

mulla lämmastiku sisalduse mõju CO2 emissioonile. Leiti aga, et suurenenud süsiniku 

hulk mullas mõjutab positiivselt mullahingamist. 

 



 32 

C sisaldus leiti olevat kõrgeim pealmises mullakihis (kõduhorisondis). Ka aastate lõikes 

erines kõduhorisondi C sisaldus, olles 1992. aasta aasta põlengualadel suurem kui 2008. 

aastal põlenud aladel. Sarnaselt C olid ka N väärtused suurimad kõduhorisondis. 

 

C sisaldus kõikides ökosüsteemi osades on hetkel üks uuritumaid teemasid. CO2  

kontsentratsiooni suurenemine atmosfääris arvatakse olevat üks peamisi kliimamuutuste 

põhjusi. Uurimustöid metsaökosüsteemi süsinikutsükli kohta võib leida üsna palju. 

Metsamuldades leiduva C kohta on neid aga vähem, kuna mulla uurimine on 

aeganõudvam ning töömahukam. Tänapäeva muutuvates kliimatingimustes, kus 

erinevate häiringute sagedus on tõusmas, on oluline jätkata mullahingamist ja seda 

mõjutavate faktorite uurimist. Andmete kogumine põlengu aladelt pikema perioodi 

vältel aitab meil mõista mullahingamise ning süsinikuringe dünaamikat tervikuna. 
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