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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

 

Liikide võime varieeruda on väga oluline faktor nende püsimajäämisel erinevates 

keskkonnatingimustes. Tänu asetleidvatele kliimamuutustele on oluline teada, millisel määral 

suudavad liigid varieeruda, ehk kui plastilised nad on kiiresti muutuvate elutingimuste juures, 

ja kas ning kui suurel määral mõjutab see liikide levikut tulevikus. Magistritöö eesmärgiks oli 

Lauri Laanisto poolt läbi viidud välitööde andmete ja WorldClimi kliimamudeli põhjal panna 

kokku süstematiseeritud ja ühtlustatud andmebaas, mis hõlmaks tšiili keerispea (Phacelia 

secunda)  funktsionaalsete tunnuste väärtusi ja nende väärtuste liigisisest varieeruvust. Samuti 

oli eesmärgiks uurida populatsioonipõhiste biootiliste ja abiootiliste kliimaparameetrite põhjal 

liigisisest varieeruvust ja selle mustreid (määra, struktuuri ja ulatust) tšiili keerispea leviala 

ulatuses ning vaadelda liigisisese varieeruvuse üldiseid tendentse.  

Tšiili keerispea on laia ökoloogilise amplituudiga endeemne Tšiili taim, mis kasvab 

paljudes erinevates bioomides ja on võimeline taluma ekstreemseid kliimaolusid, mistõttu on 

teda hea kasutada liigisisese varieeruvuse uurimise mudelobjektina. Koostatud andmebaasi 

põhjal uuriti tunnuste absoluutväärtuste ning nende varieeruvuse seoseid erinevatel 

gradientidel. Tulemused näitasid, et biootilised gradiendid mõjutasid eelkõige tšiili keerispea 

generatiivseid tunnuseid (õisikud ja neid kandvad varred) ja abiootilised gradiendid 

vegetatiivseid tunnuseid (rosetina kasvavaid lehti). Enim mõjutas tunnuseid ja nende 

varieeruvust aastane sademetehulga varieerumine ja ka keskmise õhutemperatuuri aastaringne 

kõikumine. Sealjuures mõjutas õhutemperatuuri varieerumine pigem tunnuseid negatiivselt 

(taimed olid väiksemad ja liigisisene varieeruvus samuti väiksem) ja sademete varieerumine 

pigem positiivselt (taimed olid suuremad ja liigisisese varieeruvuse määr ka suurem). 

Tunnuste absoluutväärtused ning nende varieeruvused näitasid muutlikust eelkõige indiviidi 

tasandil ning vähem populatsiooni tasandil. Antud töö on heaks aluseks tulevastele, liigisisest 

varieeruvust detailsemalt uurivatele teadustöödele. 

  



 

 

 

ABSTRACT  
 

 

Intraspecific variability is essential for species to survive in different environmental 

conditions. Due to changing climate it´s important to know how will species adapt in rapidly 

changing conditions and how will it affect their distribution patterns. The first aim of this 

master thesis was to put together database which would include all data from the field work 

done by Lauri Laanisto, plus pertinent climate data from WorldClim. This data allowed to 

investigate – which was the second aim of this master thesis – intraspecific variability and its 

patterns across the whole distribution range of Phacelia secunda. It´s an endemic species to 

Chile, which grows in very different biomes and is able to cope with extreme environmental 

conditions (high altitude, long periods of drought and cold etc.), being therefore suitable 

object for intraspecific variability study.  

The relationships and trends of trait values and their variability against abiotic and biotic 

gradients were studied. Results indicate that biotic factors predominately affected the 

generative parts and abiotic factors the vegetative parts of Phacelia secunda. Precipitation 

seasonality and temperature seasonality showed similarly strong effects on traits and their 

variability, but while precipitation seasonality had mainly positive effects (plants were bigger 

and trait variability higher), temperature seasonality had predominately negative effects 

(plants were smaller and variability trait lower). Both biotic and abiotic factors affected traits 

and their variability mainly on individual plant level and less on population level. Present 

work is good fundamental base for future, more comprehensive work investigating 

intraspecific variability.  
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SISSEJUHATUS 
 

Meid ümbritsev loodus näib ühetaolisena vaid kõige võhiklikumale silmale. Kõrvutades 

omavahel mis tahes kahte organismi, leiame nende vahel omajagu erinevusi. Need erinevused 

ilmnevad organismide vahel ka siis, kui tegemist on sama liigi esindajatega. Nii nagu inimese 

puhul varieeruvad äärmusest äärmusesse tema nahavärv, pikkus, kehakaal, 

iseloomuomadustest rääkimata, nii varieeruvad ka teistesse liikidesse kuuluvad isendid. 

Liigisisene varieeruvus, mida saab käsitleda ka liigisisese mitmekesisusena on loodusliku 

valiku liikumapanevaks jõuks (Darwin 1859[2006]). Just see mitteühetaolisus sorteerib välja 

isendid, kes suudavad mingites konkreetsetes elutingimustes edukamalt või vähem edukamalt 

paljuneda ja sel moel oma geneetilise pärandiga järgmisesse põlvkonda jõuda (Dawkins 

1976[2014]). 

 Ent kuigi liigisisene varieeruvus on eluteadustes teoreetilisel tasandil olnud üheks 

kõige olulisemaks liigi omaduseks juba viimased 150 aastat, on selle uurimine olnud pikka 

aega marginaliseeritud (Garnier jt 2001; Jung jt 2010). Selle peamiseks põhjuseks on olnud 

eeldus, et liikide vahelise varieerumise määr on liikide sisese varieeruvuse määrast oluliselt 

suurem ja seega evolutsioonilistes ja ökoloogilistes protsessides palju kaalukamat rolli 

mängiv faktor (Keddy 1992; Shipley 2007, Albert jt 2011).  

Pöörde sellesse mõtteviisi tõid funktsionaalse ökoloogia esiletõus 1990 aastatel ja 

Stephen P. Hubbelli mitmekesisuse ja biogeograafia neutraalne teooria (Hubbel 2001). 

Liigisisest varieeruvust hakati isukamalt uurima 1980. aastate lõpus kujunenud funktsionaalse 

ökoloogia raames, huvist ökosüsteemide funktsioneerimise, bioloogilise mitmekesisuse, 

liikide ning keskkonna omavahelise sidususe vastu (Calow 1987).  

Funktsionaalne ökoloogia uurib liikide funktsionaalseid tunnuseid, milleks on kõik 

kvantitatiivsed tunnused, mis kaudselt või otseselt mõjutavad organismi kohasust (Lavorel jt 

1997, Violle 2007). Rõhuasetuse koondumine funktsionaalsete tunnuste seostamisele 

organismide kohasusega (mida rohkem üks taim oma liigikaaslastega võrreldes seemneid 

toodab, seda tõenäolisemalt on tema kohasus liigikaaslastega võrreldes suurem) viiski mõttele 

mõõta funktsionaalsete tunnuste kvantitatiivset varieeruvust (Violle jt 2007; Jung jt 2010).  

Hubbelli neutraalne teooria sedastab, et kohalikud mitmekesisuse mustrid on paljuski 

juhuslike protsesside tulemusel tekkinud, mitte niivõrd liikidevaheliste konkurentsierinevuste 

tekitatud olukord (Hubbell 2001). Selle stohhastilise mudeli üheks kõige olulisemaks 
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komponendiks on eeldus, et liigi sisene varieeruvus mingis funktsionaalses tunnuses võib olla 

vähemalt sama suur, ja seega ka samavõrra kaalukas, kui liikide vaheline varieeruvus 

(Hubbell 2001). Puittaimede tüve ümbermõõdu äärmuslik varieerumine sama liigi sees 

Panama kanalis, Barro Colorado saarel asuval Hubbelli pikaaegsel katsealal ongi veenvaks 

indikaatoriks, et vähemalt troopilise vihmametsa ökosüsteemides mängib liigisisese 

varieeruvuse mõjutatud konkurents lokaalse mitmekesisuse kujundamisel sama suurt rolli kui 

liikide vahelise varieeruvuse poolt mõjutatud konkurents (Hubbell 2005). 

Liigisisest varieeruvust defineerib Alberti ja teiste (2011) töö järgnevalt: Liigisisene 

varieeruvus [intraspecific variability] on ühe liigi kõikides isendites väljenduv tunnuste 

(sealhulgas tunnuste omavaheliste lõivsuhete) kogu varieeruvus. Nende tunnuste all peetakse 

esmajoones silmas funktsionaalseid ehk kohastumustest lähtuvaid tunnuseid, mille 

varieeruvus sõltub indiviidi ümbritsevatest, nii abiootilistest kui ka biootilistest tingimustest 

(Albert jt 2011). Liikide võime varieeruda, ehk reageerida kiiresti ja adekvaatselt lokaalsete 

tingimuste muutustele nii ajalises kui ka ruumilises dimensioonis on oluliseks aspektiks 

populatsioonide püsimajäämisel, seda eriti muutuvate keskkonnatingimuste juures (Albert jt 

2010, Albert jt 2011). Eriti oluline on liigisisene varieeruvus sessiilsete liikide puhul (taimed, 

seened jms), kes peavad hakkama saama kohapeal valitsevate tingimustega, samas kui 

mobiilsetel liikidel (loomad) on võimalus ebasoodsaid tingimusi vältida, neist lihtsalt eemale 

liikudes (Schlichting 1986).  

Liikide võime varieeruda on eriti oluline nende püsimajäämisel praegu, kus järgneva 

sajandi jooksul on oodata olulisi, inimtegevusest tingitud muutusi globaalsetes 

kliimatingimustes (Williams jt 2008). Juba praegu on inimtegevuse tagajärjel suurenenud 

liikide hävinemine (Walther jt 2002, Thomas jt 2004, Malcom jt 2006). Kiirete 

kliimamuutuste tõttu muutuvad liikide levialad tulevikus drastiliselt, põhjustades võimaliku 

edasist väljasuremist (Ohlemüller jt 2006, Urban 2015). Eriti ohus on aeglaselt levivad  ja 

pikaealiste põlvkondadega liigid (Engler jt 2009), mis ei ole võimelised kiiresti oma levikuala 

laiendama uutele aladele ja kes ei suuda kohaneda kiiresti muutuva kliimaga aladel (Williams 

jt 2008). Seetõttu on oluline teada, kui suurel määral suudavad liigid varieeruda ja kuidas 

liigisisene varieeruvus mõjutab liikide võimet hakkama saada muutuvas keskkonnas. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli Lauri Laanisto läbi viidud välitööde andmete ja 

WorldClimi kliimamudeli põhjal panna kokku süstematiseeritud ja ühtlustatud andmebaas, 

mis hõlmaks tšiili keerispea (Phacelia secunda J.F.Gmel.) tunnuste väärtusi ja nende 

väärtuste varieeruvust, samuti biootilisi ja abiootilisi kliimaparameetreid uuritud 
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populatsioonide kohta, ning selle põhjal uurida liigisisest varieeruvust ja selle mustreid 

(määra, struktuuri ja ulatust) tšiili keerispea leviala ulatuses.  

Saadud andmestiku põhjal soovisin selgitada välja, kas uuritavad gradiendid 

mõjutavad tunnuste absoluutväärtuste keskmisi ja nende samade tunnuste varieeruvust pigem 

ühtemoodi või erinevalt? Millisel tasandil eelmainitud varieeruvuse mustrid avalduvad - kas 

pigem isendi- või populatsiooni tasandil? Samuti tuvastada taime need tunnuseid ja tunnuste 

liigisisesed varieeruvused, mida biootilised ja abiootilised gradiendid kõige enam mõjutavad. 

Käesolev töö osades on lahti seletatud liigisisese varieeruvuse olulisus, selle allikad, 

struktuur ning ulatus. Samuti tutvustati liigisisese varieeruvuse seniseid uuringuid, töös 

kasutatud uurimisliiki (Phacelia secunda) ning lähemalt on räägitud tšiili keerispea 

morfoloogilisest tunnustest. Samuti käsitleti üksikuid tšiili keerispead käsitlevaid liigisisese 

varieeruvuse uuringuid. Metoodika osas kirjeldatakse Lauri Laanisto poolt läbi viidud välitöid 

kui ka labori töid. Samuti kirjeldatakse metoodika osas läbiviidud andmeanalüüsi. Tulemuste 

osas kirjeldatakse saadud tulemusi ning arutelu osas arutletakse saadud tulemuste üle. 

 

Tänusõnad 

 

Magistritöö autor tänab vanemteadur Lauri Laanistod töös kasutatud välitöö andmete 

ning põhjaliku juhendamise eest. Samuti oma vanemaid, kes on toetanud ning võimaldanud 

õpinguid Eesti Maaülikoolis. 
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1. LIIGISISESE VARIEERUVUSE TUTVUSTUS 
 

1.1 Liigisisese varieeruvuse olulisus 
 

 

Morfoloogilisi, füsioloogilisi ja muid kohastumust mõjutavaid erinevusi sama liigi isendite ja 

populatsioonide vahel on eluteadustes uuritud juba pikka aega (Garland ja Adolph 1991, 

Leimu ja Fischer 2009) ning tulemused näitavad, et liigisisene tunnuste varieeruvus 

suurendab populatsioonide ellujäämist (Gaston jt 2009, Garzon jt 2011) ja mõjutab koosluste 

struktuuri (Bolnick jt 2011). Samuti mängib liigisisene varieeruvus tähtsat rolli koosluses ja 

ökosüsteemis aset leidvates mitmesugustes protsessides, mõjutades näiteks koosluse 

kujunemisdünaamikat (Jung jt 2010), toitainete ringlust (Crutsinger jt 2009) ja põllukultuuride 

vastupidavusvõimet haigustele (Garrett jt 2009) jpm. 

Liigisisese varieeruvuse tähtsust koosluse tasandil toimuvate protsesside olulise 

mõjutajana rõhutati ülevaateartiklis (Bolnick jt 2011), kus toodi ära kuus liigisisese 

varieeruvuse mehhanismi, mis muudavad koosluse dünaamikat ja struktuuri. Esimene neist 

mehhanismidest – „Jenseni ebavõrdlus“ [Jensen´s inequality] – sedastas, et ökoloogilised 

interaktsioonid sõltuvad mingi liigi tunnuste varieerumisest mittelineaarselt, ning vastava 

tunnuse varieeruvuse ulatus mõjutab koosluses toimuvate interaktsioonide tugevust. 

Toiduahelate uuringud on näidanud, et kindla kehasuurusega kiskja murrab kindla suurusega 

saaki, mis tähendab, et kiskja kehasuuruse varieerumine võib mõjutada olulisel määral 

toiduahela struktuuri (Otto jt 2007, Petchey jt 2008). Ka herbivooride suurus mõjutab 

koosluses kasvavate taimede mitmekesisust, kuna eri suuruses loomad eelistavad erineva 

suurusega taimeisendeid (Louthan jt 2011). Kusjuures herbivooride mõju taimede liigirikkuse 

mustritele sõltub koosluse produktiivsusest, mille üldist dünaamikat reguleerib paljuski kliima 

(Bakker jt 2006; Louthan jt 2011) 

Teise mehhanismina käsitlesid Bolnick ja teised (2011) „suurenenud määra“ 

[increased degree]. Liigisisene varieeruvus võib muuta liikidevahelisi interaktsioonide 

tugevust ja nende arvu, samuti liikide interaktsioonide võrgustike topoloogiat ja dünaamikat. 

Seega võib arvata, et rohkem varieeruvamad liigid interakteeruvad rohkemate liikidega ning 

võivad olla vastupidavamad haigustele (Bolnick jt 2011). Epidemioloogilise mudeli 

kasutamine uuringus kinnitas fakti, et suurema liigisisese varieeruvusega peremeesliigid 
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vähendavad haiguste levikut populatsioonis (Lively 2010). Taimekoosluste dünaamika 

seisukohast on liigisisese varieeruvuse mõju uuritud traditsiooniliselt eelkõige taimede ja 

ühiseluliste putukate interaktsioonidest lähtuvalt (Thompson 1988). Ent uuemad uuringud on 

järjest enam käsitlenud ka liigisisese varieeruvuse mõju taimede hõlbustamise [facilitation] 

protsessidele (Schöb jt 2013). Leitud on, et mitmekesisuse lokaalsed tulipunktid kõrge 

abiootilise stressiga kooslustes, nagu näiteks mägistes piirkondades, koonduvad eelkõige 

nende hõlbustavate taimeisendite ümber, mis suudavad liigikaaslastega võrreldes 

ümbruskonnast tõhusamalt vett ja muid ressursse ammutada (Schöb jt 2013; Cavieres jt 

2014). Seega ka selle mehhanismi puhul muutub liigisisese varieeruvuse roll muutuva kliima 

tingimustes järjest olulisemaks. 

Kolmandaks mehhanismiks on „aktsiaportfelli efekt“ [portfolio effect], mille kohaselt 

võib liigisisene varieerumine kaitsta populatsiooni arvukust ekstreemsete kõikumiste eest 

(Bolnick jt 2011). Populatsiooni tiheduse kõikumine ajas või ruumis sõltub fenotüüpide 

tiheduste kõikumistest, samas kui, valdavalt populatsiooni geneetilisest mitmekesisusest 

tingitud fenotüüpide varieeruvus populatsioonis muudab nad tugevamaks erinevate ohtude 

suhtes. Seega, mida rohkem populatsioonid toodavad erinevaid fenotüüpe, seda väiksem on 

risk populatsioonide ekstreemseteks kõikumisteks (Bolnick jt 2011). Väga olulist rolli mängib 

see mehhanism liigi areaali äärealadel asuvate populatsioonide püsimajäämises (Ellstrand ja 

Elam 1993), ning sama liigi metapopulatsioonide võrgustiku tihedus aitab suuresti sellel 

varieeruvusel püsida (Helm jt 2009) 

Neljas mehhanism, kuidas liigisisene varieeruvus koosluse struktuuri võib mõjutada, 

on „fenotüübiline toetus“ [phenotypic subsidy]. Mitmesugused geneetilised protsessid 

populatsioonides (geenitriiv, geenivool jt) võimaldavad fenotüüpide taastootmisel suurendada 

teiste fenotüüpide rohkust samas populatsioonis, muutes seeläbi interaktsioone teiste 

liikidega. (Bolnick jt 2011). Ka see mehhanism tugineb paljuski stabiilsetele 

kliimatingimustele, mis on aluseks püsiva metapopulatsioonide võrgustiku ülalpidamiseks 

(Jump ja Penuelas 2005). Seega mõjutab see mehhanism eelkõige levila piiril paiknevaid või 

mingil muul viisil isoleeritud populatsioone, kus geenide ristsiire võib sama liigi 

naabruskonnas puudumise tõttu viia paljunemisstrateegiate muutumiseni – iseviljastumise ja 

vegetatiivse paljunemise määra tõusmiseni, aga ka suurema hübridiseerimiseni ja seda eriti 

taimedel, mis on sedasorti muutustele võrreldes loomadega rohkem avatud (Petit ja Excoffier 

2009). 

Viies mehhanism on „kohastumuslik öko-evolutsiooniline dünaamika“ [adaptive eco-

evolutionary dynamics]. Uuringud on näidanud, et evolutsioon populatsioonis võib toimuda 
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populatsioonisiseste muutustega samaaegselt (Hendry ja Kinniston 1999). Ökoloogilised 

interaktsioonid võivad muuta organismide tunnuseid ning mis omakorda võivad muuta 

ökoloogilisi interaktsioone, ja seda mitte üksnes eri troofilistel tasanditel paiknevate liikide 

vahel, vaid ka sama troofilise tasandi sees (Fussmann jt 2007). Pärandatavuse kiirus määrab 

evolutsiooni kiiruse, hõlbustab liigi võimet koos eksisteerida teiste liikidega (Bolnick jt 

2011). 

Kuues mehhanism, mida Bolnick ja teised oma ülevaates (2011) käsitlesid, on 

„tunnuste valim“ [trait sampling]. Seda esineb peamiselt väikestes populatsioonides, kus 

mõne üksiku tunnuse varieeruvus mõjutab oluliselt terve populatsiooni dünaamikat. Näiteks 

juhul, kui üksikul vastavat tunnust kandval indiviidil on keskmisest rohkem järglasi, mille 

tõttu suureneb populatsiooni suurus ja selle populatsiooni võime püsima jääda (Bolnick jt 

2011). Eriti ilmneb selle mehhanismi mõju teise mehhanismi juures mainitud taimede 

hõlbustamise dünaamikas, kus mõne taimeisendi võime näiteks juuri oma liigikaaslastega 

võrreldes veidi sügavamale ajada võib tänu põuaperioodi edukamale üleelamisele 

märkimisväärselt mõjutada terve koosluse mitmekesisuse mustreid (Schöb jt 2013). 

Kuigi me teame mitmeid erinevaid mehhanisme, kuidas liigisisene varieeruvus 

mõjutab olulisel määral populatsiooni püsimajäämist, selle kohasust, aga ka ökoloogilisi 

protsesse koosluse või ökosüsteemi tasandil, on meie teadmised tõenäoliselt vaid jäämäe 

veepealne tipp (Bolnick jt 2011, Albert jt 2011). Liigisisene varieeruvus avaldab suure 

tõenäosusega palju olulisemat mõju nii populatsiooni sees, populatsioonide vahel kui ka 

koosluse ja ökosüsteemi tasandil kui seni arvatud (Albert jt 2011). Senised uuringud pole aga 

veel suutnud liigisiseses varieeruvuses leida üldisi tendentse ja seaduspärasusi, ka mitte juba 

tuvastatud mehhanismide kontekstis (Albert jt 2010), kuna seda aspekti pole seni veel väga 

süstemaatiliselt ega põhjalikult uuritud (Albert jt 2011). 

 

 

1.2 Millisel puhul on tarvis liigisisest varieeruvust mõõta? 
 

Albert ja teised (2011) pakkusid välja heuristilise skeemi (Joonis 2 artiklis Albert jt 2011), 

mille põhjal saab määrata, kas mingi uurimuse käigus on tarvis liigisisest varieeruvust arvesse 

võtta või mitte. Selle järgi tuleks esmalt kindlaks teha, kas uurimus hõlmab otseselt liigisisest 

varieeruvust. Näiteks on liigisisese varieeruvuse uurimisega tegemist siis, kui tunnuseid 

uuritakse evolutsioonilises võtmes, või kui tehakse pikaajalisi bioloogilise mitmekesisuse 

uuringuid. Samuti tuleb liigisisest varieeruvust arvesse võtta siis, kui uuritavas protsessis 
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mängivad olulist rolli tunnuste ekstreemväärtused (näiteks tuulega seemnete levik, mis sõltub 

madala langemiskiirusega seemnete osakaalust). Uurimustes, mis keskenduvad tunnuste 

varieeruvusele piki keskkonnagradiente, tuleks samuti liigisisest varieeruvust arvesse võtta 

(Albert jt 2011). 

Kui uurimus ei vasta üleval toodud tingimustele, tuleks uurida, mis on uurimuse skaala 

(Albert jt 2011): 

 

 Globaalne – liigisisest varieeruvust saab eirata, kui uuringu ulatus on piisavalt lai, 

hõlmab väga heterogeenset keskkonda, mitmeid bioome või liigi fundamentaalsest 

nišist laiemaid piirkondi. Samuti kuuluvad siia alla uuringud, mis hõlmavad taimede 

funktsionaalseid strateegiaid või biogeograafiat globaalses mastaabis. 

 Regionaalne – nii liigi sisene kui ka liikide vaheline varieeruvus võib olla ulatuslik ka 

juhul, kui uurimist hõlmatava keskkonna varieeruvus ei ole väga suur. Sellisel puhul 

tuleb kindlaks teha, kas uuring on liigi- või kohapõhine. Liigipõhise uuringu alad on 

valitud vastavalt nende liikide olemasolule. Sellistes uurimustes on liigisisese 

varieeruvuse osakaal võrreldes liikidevahelise varieeruvusega suurem. Kohapõhises 

uurimuses uuritakse neid liike, mis esinevad valitud alal. Kohapõhistes uurimustes on 

eeldatavasti liikidevaheline varieeruvus suurem kui liigisisene varieeruvus ning seal 

võib eirata liigisisest varieeruvust. 

 Lokaalne – uuringud toimuvad eeldatavalt homogeenses keskkonnas ning lähtutakse 

uurimiseesmärgist või uuritavast objektist. Kui uuritakse tunnuseid, mis väljendavad 

taimede reageeringut keskkonnafaktoritele, tuleks liigisisest varieeruvust arvesse 

võtta. Kui uuritakse taimede tunnuseid, mis määravad nende funktsiooni 

ökosüsteemis, võib liigisisest varieeruvust eirata ja uurimuses võib kasutada tunnuste 

keskmiseid väärtusi. See kehtib aga üksnes juhul, kui ökosüsteemi uuritakse ühel 

kindlal ajahetkel, kuid pikematel uuringutel, mis käsitlevad ökosüsteemi 

funktsioneerimist, ei tohi liigisisest varieeruvust kõrvale jätta, kuna see võib viidata 

liikide vaheldumisele ja olla seotud tunnuste variatsiooniga, mitte keskmiste 

väärtustega.  
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1.3 Liigisisese varieeruvuse mõõtmine 
 

Liigisisese varieeruvuse hindamiseks on vaja empiirilisi, kvantitatiivselt mõõdetavaid ja 

analüüsitavaid andmeid. Tänapäeval on võimalik saada nendele kriteeriumitele vastavaid 

andmeid andmebaasidest, kontrollitud katsetest ja välitöödelt (Albert jt 2011). Ent nende 

andmete sobivus liigisisese varieeruvuse mõõtmiseks on erinev. Näiteks ei pruugi 

andmebaasides sisalduvad andmed olla piisavad liigisisese varieeruvuse mõõtmiseks, kuna 

mõõdetud tunnuseid võib olla vähe või neid on puudulikult mõõdetud (Kattge jt 2011). Lisaks 

sellele esitatakse neid andmeid enamasti liigi, või paremal juhul populatsiooni tasandile 

keskmistatult. Kontrollitud keskkonnas tehtud katsel võivad aga taimede tunnused drastiliselt 

erineda looduses tehtud katse omadest (Poorter ja De Jong 1999; Mokany ja Ash 2008). 

Välitööd, mis on mõeldud määramaks tunnuste reageeringuid piki keskkonnagradiente, ning 

kus kasutatakse läbimõeldud protokolle, võivad anda täiendavat informatsiooni liigisisese 

varieeruvuse kohta (Lavorel ja Garnier 2002; Lavorel jt 2008; Albert jt 2011). 

Liigisisese varieeruvuse  mõõtmiseks on olemas erinevaid statistilisi meetodeid alates 

lihtsamatest tõenäosuse jaotusmudelitest kuni keerulisemate mudeliteni (Lavorel jt 2008; 

Albert jt 2011). Tunnust saab käsitleda juhusliku muutujana, mis varieeruvus tuleb välja 

jaotustõenäosusest. Seda, millist jaotust kasutatakse, sõltub tunnuse iseloomust – kas on 

tegemist diskreetse tunnuse või pideva tunnusega. Liigisisest varieeruvust võib mõõta tunnuse 

jaotuse keskmiste väärtuste põhjal, selle kvantiilide või variatsioonikordaja alusel (a la Takkis 

jt 2013). Variatsioonikordaja on standardhälbe ja keskmise jagatis (Aarma ja Vensel 2005), 

see on dimensioonitu ning tänu sellele on võimalik hõlpsasti võrrelda erinevates ühikutes 

mõõdetavaid tunnuseid. Variatsioonikordaja on sõltumatu tunnuste keskmistest väärtustest 

(Pärtel jt 2008). 

 

 

1.4 Liigisisese varieeruvuse allikad 
 

Liigisisesel varieeruvusel on kaks allikat, mis mõlemad, ja üheaegselt mõjutavad organismide 

võimet varieeruvate keskkonnaoludega toime tulla (Geber ja Griffin 2003, Jung jt 2010, 

Albert jt 2011):  

 

 geneetilisest mitmekesisusest tulenev kohastumuslikkus – erinevate genotüüpide 

fenotüübiline varieeruvus ühe liigi või populatsiooni sees, mis tekib erinevate 
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evolutsiooniliste protsesside (geenivoog, geenitriiv, mutatsioonid, looduslik valik) 

tulemusena (Hughes jt 2008). Liigisisese geneetilise mitmekesisuse tulemusel 

esinevad sama liigi isendite vahel kvantitatiivsed erinevused funktsionaalsetes 

tunnustes, mis põhjustavad erinevusi nende kohasuses nii samade kui ka erinevate 

keskkonnatingimuste juures (Hughes jt 2008).  

 fenotüübilisest plastilisusest tulenev aklimatisatsioon – organismi võime reageerida 

keskkonnatingimustele ja nende muutustele, ning mis tavaliselt toimub ühe organismi 

eluea jooksul (Schlichting 1986). Fenotüübiline plastilisus on ühe ja sama genotüübi 

võime produtseerida erinevate abiootiliste ja biootiliste faktorite mõjuväljas erinevaid 

fenotüüpe (Sultan 2000).  

 

Mõlemad, nii geneetiline mitmekesisus kui ka fenotüübiline plastilisus põhjustavad liigisisest 

varieeruvust mis tahes organismi puhul alati koos (Scheiner ja Lyman 1991); see kujuneb alati 

nende kahe lähtealuse koosmõjul (Grassein jt 2010, Albert jt 2011). Sama liigi eri 

populatsioonides võib liigisisene varieeruvus olla sama suur, kuid selle allikaline päritolu 

erineda – populatsioon võib koosneda mõnest üksikust, ent äärmiselt plastilisest genotüübist; 

paljudest mitteplastilistest genotüüpidest; või paljudest plastilistest genotüüpidest (Bolnick jt 

2003; Albert jt 2011) 

 

 

1.5 Liigisisese varieeruvuse struktuur 
 

Liigisisene varieeruvus võib muutuda ruumi- ja ajaskaalal ning eluslooduse organiseerituse 

eri tasanditel. Neid tasandeid võib jagada kolmeks (Albert jt 2011): 

1) Isendisisene tunnuste varieeruvus (ITVIS) on tunnuste fenotüübiline plastilisus sama 

organismi sees (geneetilist mitmekesisust antud tasandil olla ei saa, kuna isendi 

genoom isendi raames ei varieeru). Isendisiseselt võivad selle tunnused varieeruda 

tänu keskkonna heterogeensusele, ontogeneesi faasile või keskkonna muutustele 

ajaskaalas (de Kroon jt 2005). Näiteks varieeruvad puude lehtede funktsionaalsed 

tunnused, nagu lehe paksus, fotosünteesivõime jms vertikaalteljel, kuna 

valgustingimused puu võra eri kõrgustel võivad olla väga erinevad (Ellsworth ja Reich 

1993). 



14 

 

2) Indiviidide vaheline varieeruvus (ITVIV) ehk tunnuste varieerumine sama 

populatsiooni sees. ITVIV võib olla tingitud eri genotüüpide kooseksisteerimisest ja 

nende genotüüpide erinevatest reageeringutest keskkonna erisustele, mis avaldub 

fenotüübilise plastilisuse erinevustes. Organismi plastilisust mõjutavad stress, 

häiringud, erinevad biootilised interaktsioonid, ressursside kättesaadavus jm. Samuti 

põhjustavad indiviididevahelisi erinevusi mittekohastumuslikud geneetilised 

erinevused (Kull 2014). Tuntud näiteks on taimede õievärvuse varieeruvus sama 

populatsiooni sees, mis võib, aga ilmtingimata ei pruugi mõju avaldada indiviidide 

kohasusele (Whibley jt 2006). 

3) Populatsioonide vaheline liigisisene varieeruvus (ITVPV) on varieeruvus eri 

populatsioonidesse kuuluvate isendite vahel. Erinevused, mis mõjutavad kõiki 

populatsiooni kuuluvaid samast liigist indiviide, on valdavalt tingitud 

populatsioonidele mõjuvate keskkonnamõjude (sademed, temperatuur jt) pikaajalistest 

erinevustest. 

 

 

1.6 Liigisisese varieeruvuse ulatus 
 

Taimede eri osad varieeruvad erinevalt, samamoodi näitavad ka eri liigid erinevat 

varieeruvust vaadeldavatel gradientidel (Albert jt 2010). Näiteks lehe eripind (lehe pindala ja 

kaalu jagatis) on näidanud suurt varieeruvust (Reich jt 1999), samas kui lehe pH on näidanud 

üsna väikest varieeruvust (Cornellisen jt 2011). Samuti on ulatuslikku varieeruvust tuvastatud 

juurte kaalu puhul (Nakova ja Baeva 2014). Kuna liigisisese varieeruvuse senised uuringud on 

üldjuhul hõlmanud vaid liikide üksikuid populatsioone, ehk üksnes väikest osa levialast, ning 

sestap pole liigisisest varieeruvust saadud uurida ka eri organiseerituse tasanditel, on 

võrreldavaid andmeid kirjandusest küllaltki vähe leida. Näiteks Prantsuse Alpide ühe oru 

kõrgusgradiendil mõõdetud liigisisese varieeruvuse osakaal lehe märg- ja kuivkaalu 

erinevustes harilikul mustikal (Vaccinium myrtillus L.) oli kõige kõrgem isendite sees, kus oli 

55% kogu varieeruvusest; varieeruvuse osakaal isendite vahel oli 37% ja populatsioonide 

vahel vaid 8%; samas kui sama liigi taime kõrguse puhul moodustas isendisisene taime varte 

kõrguse varieeruvus 39%, isendite vaheline varieeruvus 10% ja populatsioonide vaheline 

varieeruvus 51% (Albert jt 2010). Teiste, samades kooslustes kasvavate liikide puhul võisid 

samade tunnuste liigisisese varieeruvuse mustrid eri tasanditel mustikale sarnaneda, nagu 

näiteks alpiinse ristiku (Trifolium alpinum L.) puhul, aga ka küllaltki kontrastselt erineda, 
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nagu näiteks roostepruuni rododendroni (Rhododendron ferrugineum L.) puhul (Albert jt 

2010). 

 

 

1.7 Liigisisese varieeruvuse senised uuringud 
 

Enamikes senistes funktsionaalse tunnuste uuringutes on liike võrreldud tunnuste keskmiste 

põhjal, sõltumata keskkonna ja geneetilisest kontekstist. Selle lähenemise eelduseks on 

paljuski olnud Gause printsiibist (Gause 1937) lähtuv arusaam, et liikide vahelised erinevused 

peavad olema oluliselt suuremad kui liigisisene varieeruvus – kui see nii ei oleks, siis ei 

pruugiks sarnase nišiga liigid samas kasukohas või elupaigas teineteist ilmtingimata välja 

konkureerida. Ent see oleks vastuolus traditsioonilise konkurentsipõhise vaatega ökoloogiale 

(Violle jt 2012).  

Seega on ootuspärane, et nende uurimuste tulemused on valdavalt viinud järelduseni, 

et liigisisene varieeruvus on väiksem kui liikide vaheline varieeruvus (Hubbell 2001, Albert jt 

2011). Enamikes töödes on otsitud mingeid üldiseid liikidevaheliste erinevuste mustreid ning 

selleks on kasutatud traditsioonilisi uurimismeetodeid, mis käsitleb liigisisest varieeruvust 

mürana, ja seetõttu ei kajastu liigisisene varieeruvus ka andmebaasides leiduvates andmetes 

(Albert jt 2011). Uuemad uuringud on leidnud, et liigisisene varieeruvus ei pruugi alati olla 

väiksem liikide vahelisest varieeruvusest (Hubbell 2005). Näiteks töö, mis uuris lehe 

kuivmassi ja lehemassi varieeruvust pindala kohta liigisiseselt ja liikide vahel (Messier jt 

2010) leidis, et varieeruvuse määr oli sarnane nii liigi sees kui ka liikide vahel. Mitmed 

uuringud on näidanud liigisisese varieeruvuse olulist mõju liikide levikumustritele (Hubbell 

2005, Lim jt 2012).  

Ühe uurimuse käigus uuriti neid metsi Lõuna-Tšiilis ning Argentinas, kus 

peapuuliigiks oli kääbus-lõunapöök (Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser). Selle 

liigi puhul vaadeldi funktsionaalsete tunnuste varieeruvust laiuskraadi ja kõrguse gradiendil. 

Lehemass erines keskmise õhutemperatuuri gradiendil, aga puidu tihedus seostus hoopis 

aastase sademetehulga ja ontogeneesifaasiga. Töö autorid järeldasid, et kuigi keskkonna 

varieeruvus võib põhjustada paljude tunnuste varieeruvust peapuuliigil, ei pruugi see 

ilmtingimata kaasa tuua selle vaheldumist (Fajardo ja Piper 2011). Paraku kattis see uuring 

vaid ligikaudu kolmandiku kääbus-lõunapöögi levilast põhja-lõuna teljel, ning uurimise all oli 

vaid kaks tunnust. 
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Albert ja teised (2010) lähenesid asjale teise nurga alt: nad uurisid 16 rohttaime 

liigisisest varieeruvust kõrgusgradiendil Guisane orus, Prantsuse Alpides. Aasta keskmine 

õhutemperatuur selle oru kõrgusgradiendil varieerus 17 ºC kuni -6.3 ºC. Uuriti järgnevaid 

funktsionaalseid tunnuseid: taime kõrgus, lehtede kuivmassi ja lämmastikusisaldust. Sõltuvalt 

liigist ja tunnusest, oli liigisisene varieeruvus kohati suurem kui liikide vaheline varieeruvus, 

ent kohati ka väiksem või sama suur (Albert jt 2010). Varieeruvuse struktuur jäi aga 

ebaselgeks, ning mingeid üldisi tendentse ega mustreid ei tuvastatud ei liikide vahel ega ka 

liigisisese varieeruvuse eri tasanditel (indiviidide sees, indiviidide vahel, ja populatsioonide 

vahel). Üks oluline põhjus nende mustrite mitteleidmisel võis olla asjaolu, et uuring viidi läbi 

ühes paigas. 

Taimekoosluste varieeruvuse uurimisel pool-looduslikel rohumaadel leiti, et liigisisene 

varieeruvus on tugevalt mõjutatud maakasutuse režiimist (Lepš jt 2011). Sellest uurimusest 

tuli välja, et tunnuste varieeruvus niidetud rohumaadel tulenes eelkõige liikide vaheldumisest, 

samas kui väetatud katsealadel kasvavate taimede tunnuste varieeruvuse allikaks oli peamiselt 

liigisisene varieeruvus (Lepš jt 2011). See viitab asjaolule, et kliimamuutustest tingitud 

mitmekesisuse mustrid võivad muutuda olulisel määral ka sellest, millised maakasutusviisi 

muutused kliima muutustega kaasnevad. Mida väiksemaks jääb kliima muutumise tingimustes 

liigifond, seda suurem saab olema surve liigisisese varieeruvuse avaldumisele muutunud 

tingimustes püsima jääda suutnud liikidele. 

Hispaanias viidi läbi uuring (Garzon jt 2011), mis käsitles kahe männiliigi, hariliku 

männi (Pinus sylvestris L.) ja merimänni (Pinus pinaster Aiton) liigi võimaliku levikut 

tulevikus, ennustatava kliimasoojenemise tingimustes. Selle jaoks kasutati liigileviku mudelit, 

mille kalibreerimiseks kasutati kahe uurimisaluse männiliigi noortaimedega läbi viidud 

ümberistutamiskatse andmeid. Saadud tulemused näitasid, et geneetiline mitmekesisus ja 

fenotüübiline plastilisus on kliimamuutuste puhul eeldatavalt olulised tegurid. Seega 

olemasolevad levikumudelid, mis ei arvesta liigisisest varieeruvust, tuleks üle vaadata ja 

lähtuvalt liigisisese varieeruvuse mustritest ümber kohandada (Garzon jt 2011).  

Mitchell ja Bakker (2014) uurisid püsik-põrsasheina (Hypochaeris radicata L.) 

liigisisest varieeruvust kolmes erinevas populatsioonis. Seejärel kasvatati samadest 

populatsioonidest korjatud taimi viis nädalat kasvhoonetes erinevates keskkonnatingimustes 

(kontrolltingimustes, 50% kuivuses ja 80% varjutatuses). Hiljem võrreldi omavahel 

looduslikus populatsioonis ja kasvuhoones kasvanud taimede mõõdetud tunnuseid. Uuriti, kas 

tunnuste varieeruvus oli põhjustatud peamiselt ökotoobilistest erinevustest või hoopis 

tunnuste plastilisusest ning kas tunnuste variatsioon sõltus ontogeneesifaasist. Taime roseti 
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diameeter ja suhteline klorofülli sisaldus sõltus ontogeneesifaasist, samuti oli taime roseti 

diameeter ainus tunnus, mille põhjal sai tuvastada, millisest populatsioonist isend pärit oli. 

Püsik-põrsasheina tunnused näitasid valguse ja vee puudumisel märkimisväärset varieeruvust, 

mis oli peamiselt tingitud ontogeneesi faasist ja plastilisusest (Mitchell ja Bakker 2014). 

Senised tööd on liigisisest varieeruvust uurinud küllaltki fragmenteeritult, 

keskendudes vaid mingile kindlale piirkonnale või tunnusele, mistõttu on saadud tulemusi 

väga keeruline interpreteerida (Albert jt 2010, Albert jt 2011). Sestap oleks tarvilik vähemalt 

mõnegi liigi puhul uurida sarnaste meetodite abil paljusid tunnuseid korraga ja seda terve 

leviala ulatuses, mitte üksnes mingis kindlas piirkonnas, kus näiteks populatsioonide 

vahelised erinevused ei pruugi ilmneda juba seetõttu, et lähestikku paiknevate populatsioonide 

geneetiline mitmekesisus on madal ega esinda terve liigi geneetilist mitmekesisust. 

 

 

1.8 Uurimisliik 
 

Käesolevas töös uuritavaks liigiks on tšiili keerispea (Phacelia secunda J.F.Gmel.), mis 

esmakordselt kirjeldati aastal 1791 Magalhãesi väinast läbi sõitnud Bougainville´ 

ekspeditsiooni käigus ja mille aasta hiljem määras Jussieu keerispea perekonna tüüpliigiks 

(Walden ja Patterson 2012). Traditsiooniliselt on keerispeade perekond (Phacelia) paigutatud 

parafüleetilisse kareleheliste (Boraginales) seltsi või samanimelisse sugukonda 

(Boraginaceae). Molekulaarsetel ja fülogeneetilistel andmetel põhinevas APGIII 

taksonoomias (Stevens 2012) paigutub keerispeade perekond vesileheliste sugukonda 

(Hydrophyllaceae). Phacelia perekonnas on kokku ligikaudu 200 liiki (Gilbert jt 2005). 

Taimede teaduslikke nimesid kõige ulatuslikumalt hõlmavas andmebaasis The Plant List 

leidub keerispea perekonna kohta kokku 368 liiginime, millest aktsepteeritud staatuses on 186 

nime. Keerispea perekond on looduslikult levinud nii Põhja-Ameerikas kui ka Lõuna-

Ameerikas ning liigisisese mitmekesisuse kese paikneb Californias, mille poolkuivadel 

rohumaadel leidub valdav osa keerispea liikidest (Gilbert jt 2005).  

 Tšiili keerispeal on kirjeldatud mitmeid lokaalselt levinud alamliike, kuid uuemates 

töödes on need kas eraldi liikideks määratud, või vastupidiselt, alamliigi staatusest ilma jäetud 

(Walden ja Patterson 2012). Praeguse seisuga on aktsepteeritud vaid üks tšiili keerispea 

teisendvorm – Phacelia secunda var. pinnata (Vahl) Deginani, mis eristub ühtlaselt 

hõbeläikeliste karvadega kaetud põhiliigist tokerjamate ja mitte nii hõbedaste karvade poolest 

(Cavieres 2000) (Joonis 1). 
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Kirjanduse järgi on tšiili keerispea leviala Ameerika Ühendriikide lõunaosast kuni 

Lõuna-Ameerika lõunaosani (Deginani 1982), ent selle liigi levila tegelikud piirid arvatavasti 

nii ulatuslikud pole (Cavieres, pers komm). Deginani (1982) poolt kirjeldatud leviala, mis ei 

põhine empiirilistel andmetel, vaid kirjandusest kokku kogutud allikatel, ei ulatu tegelikkuses 

tõenäoliselt Atacama kõrbest lõunapoolsest kolmandikust põhja suunas; samuti pole 

tuvastatud, et tšiili keerispea oleks levinud üle Andide itta, nii et väga suure tõenäosusega on 

tšiili keerispea Tšiili endeem (Cavieres, pers komm). Leviala ulatuse hinnangute 

vastuolulisust saab põhjendada sellega, et paljud morfoloogiliselt sarnased liigid on 

fülogeneetilistele andmetele tuginedes eraldi liikideks määratud ning kogu keerispeade 

perekonna süstemaatika on uute taksonoomiliste meetodite rakendamisel üsna põhjalikult 

ümber muudetud (Walden ja Patterson 2012). 

Käesoleva töö aluseks olevate välitööde käigus leiti uurimisalust liiki laiuskraadide 

vahemikust 32oS-53oS, ning korduvate ekspeditsioonide käigus Atacama kõrbe eri paikadesse 

tšiili keerispead ei leitud. Tšiili keerispeal on lai ökoloogiline amplituud, ta kasvab laias 

kõrguste vahemikus – alustades merepinna kõrguselt, lõpetades kõrgmäestikus 3500 meetri 

kõrgusel vegetatsioonikatte piiril, ning on võimeline taluma küllaltki madalaid pikaajalisi 

talviseid temperatuure (kuni -20 ºC) (Cavieres ja Arroyo 2000). Tšiili keerispea on võimeline 

ellu jääma paikades, kus talvine lumekate püsib kuni 8 kuud (ChileFlora). Samuti on ta 

võimeline taluma pikki kuivaperioode (kuni 10 kuud) (ChileFlora).  

Tšiili keerispea on võimeline kasvama erinevates kasvukohtades, rannikul, 

vahemerelise kliimaga puhmastikuga maastikul, mägimetsades ja teistes mägistes kooslustes 

(Cavieres ja Arroyo 2000). Liik eelistab veerise- ja kliburohket mulda, samuti vulkaanidest 

mõjutatud kasvukohti (Vidal 2007), olles tihtipeale pioneerliigiks laavaväljadel. Samuti 

kasvab tšiili keerispea sageli teeservades, jäätmaadel ja mujal suure inimmõjuga 

kasvukohtades (Vidal 2007). 

 

 

1.9 Tšiili keerispea morfoloogiline kirjeldus 
 

Tšiili keerispea on mitmeaastane püsiktaim, mis võib kasvada kuni 60 cm pikkuseks, jäädes 

enamasti siiski 20-30 cm piiresse (Hoffman jt 1998). Taime varred, lehed ja õie tupplehed on 

karvased, kusjuures karvade pikkus ja tihedus sõltub kliimast – mida madalam keskmine 

õhutemperatuur, seda pikemad ja tihedamad need on (Cavieres 2000). Õite värvus varieerub 

valgest siniseni, muuhulgas sageli sama populatsiooni sees, ning õied koosnevad viiest 
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kroonlehest (Vidal 2007, ChileFlora). Õied moodustavad tähkjaõisiku ning ühel taimel võib 

olla mitu õisikut korraga. Keerispeadele omaselt on ka tšiili keerispea õitele omased 

kroonlehtedest välja ulatuvad pikad tolmukad.  

 

 

Joonis 1. Phacelia secunda J.F.Gmelin. joonis. A, täiskasvanud isend; B, õis; C, avatud 

õiekroon; D, õie karikas ja vili; E, seemnekate; F, seemned; G, Phacelia secunda var. pinnata 

(Vahl) Deginani, üldilme. Allikas: Deginani 1982. 

 

Tšiili keerispeal asetsevad lehed paiknevad varrel vahelduvalt, ent suurem osa 

lehtedest moodustavad maapinnal laiuva roseti. Noored lehed esinevad taimel lihtlehtedena 

ning lehekuju varieerub olenevalt vanusest kanneljast, sulgjagusest kuni paarissulgjani, 

arenedes liitleheks. Liitlehel oleva lihtlehe serv on terve, ilma hõlmadeta ning kuju varieerub 

munajas ovaalsest kuni elliptiliseni.  
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 1.10 Tšiili biogeograafiline kirjeldus 
 

Käesolevas uurimustöös vaadeldava taime, tšiili keerispea, leviala on Lõuna-Ameerikas asuv 

Tšiili, kus ta kasvab erinevates kooslustes suuremas osas Tšiili territooriumist. Tšiili on 

pikliku kujuga – keskmiselt 100 km lai ja kokku rohkem kui 4000 km pikk – riik mida piirab 

lääne poolt Vaikne ookean ja ida poolt Andide mäestik. Seega on biogeograafilises mõttes 

tegemist regiooniga, kus levimissurve on eelkõige klimaatilisel teljel – liikidel on võimalik 

levida kas põhja-lõuna teljel, või mäest üles või alla. Tänu sellele võiks oletada, et Tšiilis 

leiduvad taimed, eriti need, mis on seal ulatusliku levialaga, nagu tšiili keerispea, on 

kohastunud toime tulema väga erinevate kliimatingimustega ning eksponeerivad pigem suurt 

liigisisest varieeruvust, eriti abiootiliste tegurite suhtes. 

Floristiliselt liigendatakse Tšiili kahte riikkonda – Neotroopilisse ja Holantarktilisse 

riikkonda (Masing jt 1979). Levialal on bioomidest esindatud subtroopilised igihaljad metsad, 

parasvöötme metsad, kõvalehised metsad ja torkvõsad, kiltmaade mägistepid ja -kõrbed ning 

kõrgmäestike alpiinne taimkate ja mägitundra (Masing jt 1979). Klimaatiliste tingimuste ja 

eriomase taimestiku ja loomastiku põhjal jaotatakse Tšiili viieks looduslikuks regiooniks 

(Wikipedia: Natural regions of Chile):  

 

 Norte Grande ehk Kaug-Põhi (18oS-27oS) – Tšiili põhjapiirilt kuni Copiapo 

jõeni ulatuv kõrbeline vöönd, kus laiuvad Atacama kõrbe soola-, vase- ja 

salpeetririkkad kiltmaad. Taimekatet leidub äärmiselt vähe ja see on 

koondunud valdavalt mägijõgede kallastele. 

 Norte Chico ehk Lähis-Põhi (27oS-33oS) – Copiapo jõest kuni Aconcagua jõeni 

ulatuv valdavalt poolkõrbeline ja vulkaaniliselt mitte eriti aktiivne regioon 

Atacama kõrbe lõunaservas. Taimkate hõre ja paigutine, harvadel aastatel, kui 

esineb sademeid (keskeltläbi iga kümnekonna aasta tagant), puhkevad õitsema 

üheaastased taimed. 

 Zona Central ehk Kesk-Tšiili (33oS-37oS) – Vahemerelise kliimaga, väga 

viljaka vulkaanilise mullaga piirkond kus elab 80% Tšiili rahvastikust. 

Looduslikke kooslusi leidub vähe, enamasti vaid kõrgmägedes ja 

rannikukaljudel. 

 Zona Sur ehk Lõuna-Tšiili (37oS-42oS) – Niiske parasvöötmeline regioon, 

leidub nii laialehiseid kui ka okasmetsi. Äärmiselt aktiivne vulkanism. 
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 Zona Austral ehk antarktiline Tšiili (42oS-55oS) – Lähisarktilise kliimaga 

mägine ja fjordiderohke piirkond. Valdavaks taimkatteks on kas 

lõunapöögimetsad või tasandikurohumaad (pampad). 

Tšiili floorasse kuulub 183 perekonda ning 4333 liiki soontaimi (Muños 2007). 

 

 

1.11 Tšiili keerispea tunnuste varieeruvuse uuringud 
 

Tšiili keerispea kohta on varasemalt tehtud mõned uuringuid, valdavalt Concepcióni ülikooli 

teaduri Lohengrin Cavierese eestvõttel. Cavieres ja Arroyo (2001) uurisid Andide mäestikus 

eri kõrgusel kasvavate tšiili keerispea populatsioonide seemnete idanemist. Kõrgemal 

väheneb lumevaba periood ning populatsioonid, mis seal kasvavad, vajavad idanemiseks 

pikemat külmaperioodi. Idanemist uuriti neljas populatsioonis, mis kasvasid kõrgustel 1600 

m, 2200 m, 2900 m ja 3400 m merepinnast. Tulemused näitasid, et kõrguse kasvades vajasid 

taimed idanemiseks pikemat külmtöötlemist.  

Samad autorid uurisid ka mulla seemnepankade omadusi (Cavieres ja Arroyo 2000). 

Nad kasutasid tšiili keerispea seemneid, mis olid korjatud eelmainitud neljast populatsioonist 

ja külvasid neid erinevatele kõrgustele. Tulemused näitasid, et püsivamad seemnepangad 

moodustusid kõrgematel kõrgustel, kus seemned püsisid kauem mullas elujõulisemad ja 

idanemata. Cavieres (2000) uuris tšiili keerispea morfoloogiat erinevatel kõrgustel samuti neis 

samas neljas populatsioonis. Ta mõõtis roseti diameetrit, õisikute arvu, lehe karvade pikkust 

ja varre pikkust. Selgus, et kõrguse kasvades suurenes lisaks tunnuste keskmistele väärtustele 

ka tunnuste varieeruvus. Uuritud tunnustest vähenes kõrgusgradiendil ainult varre pikkus, ent 

kõrgemal asuvates populatsioonides näitas ka see tunnus suuremat liigisisest varieeruvust.  

Kuna tšiili keerispea näib liigisiseselt vähemalt kõrgusgradiendil varieeruvat, siis oligi 

see üheks põhjuseks, miks just see liik uurimisobjektiks välja valiti. Lisaks sellele veel tema 

lai, ent Tšiili-keskne levik, võime kasvada väga erinevates kasvukohtades, lihtne äratuntavus 

ja sobiv suurus ning hõlpsasti mõõdetavad morfoloogilised parameetrid. 
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Joonis 2. Charles Darwini poolt Beagle´i ekspeditsiooni käigus Patagooniast kogutud tšiili 

keerispea herbaarleht. Allikas: Darwini herbaarium 
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2. METOODIKA 
 

Käesolev töö põhineb Lauri Laanisto poolt Tšiilis kogutud andmetel. Metoodika peatükis 

tutvustatakse väli- ja laboratoorsete tööde ning andmeanalüüsi metoodikat. Välitööd toimusid 

ajavahemikul september 2010 kuni aprill 2012 ning andmeid koguti 21 tšiili keerispea 

populatsioonist. Laboratoorsed toimusid paralleelselt välitöödega. 

Käesoleva uurimustöö käigus korrastati välitööde ning laboratoorsete tööde andmed  

ning sisestati ühtsesse andmebaasi. Seejärel arvutati taime tunnuste variatsioonikordajad nii 

isendi kui ka populatsiooni tasandil. Bioklimaatiliste parameetrite väärtused leiti mudeli ning 

populatsioonide koordinaatide abil. Viimaks tehti statistilised arvutused taime tunnuste ning 

biootiliste kui ka abiootiliste parameetrite vahel. 

Tšiili keerispea liigisisest varieeruvust uuriti liigi kogu leviala ulatuses, mistõttu 

koguti andmeid geograafilise (laiuskraadilises vahemikus 32oS-53oS) (vt ka joonis 3) ja 

kõrguslikul (1-2400 m üle merepinna) gradiendil. Esimesel välitööhooajal koguti andmed 7 

populatsioonist, millega kaeti ära valdavalt kõrgusgradient Kesk-Tšiili vööndis; ja teisel aastal 

14 populatsioonist, millega kaeti ära geograafiline gradient. 
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Joonis  3.  21 tšiili keerispea populatsiooni, kus viidi läbi välitööd  
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Tabel 1. Tšiili keerispea populatsioonide geograafilised ja klimaatilised üldparameetrid 

(geograafilised parameetrid pärinevad välitööde GPS mõõtmistest; klimaatilised parameetrid 

pärinevad WorldClim mudelist). 

 

Nr 
Laiuskraad 

 

Kõrgus merepinnast 

(m) 

Aastane kesk. 

õhutemperatuur (°C) 

Aastane sademete hulk 

 (mm) 

1 32.52 11 14.2 410 

2 32.25 20 16.5 327 

3 33.21 2280 5.5 504 

4 33.49 1980 7.7 564 

5 34.57 1750 4 762 

6 33.21 2375 5.5 504 

7 36 2250 4.8 699 

8 32.26 101 15.2 365 

9 32.2 3 16.5 327 

10 35.25 274 13.1 956 

11 52.27 5 6.7 274 

12 52.46 25 6.5 313 

13 53.01 1 5.8 386 

14 52.03 190 5.8 308 

15 53.46 2 5.9 521 

16 38.41 980 7.9 1653 

17 38.38 1130 7.2 1669 

18 38.4 1166 7.2 1361 

19 38.25 1637 7.9 1549 

20 45.35 300 6.6 1192 

21 45.3 450 3.9 889 
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2.1 Välitööd 
 

Proovialadeks valiti looduslikud või pool-looduslikud (karjatatavad) kooslused, kus kasvas 

uuritava taime elujõuline populatsioon. Koosluse siseselt tšiili keerispea populatsiooni 

leidmiseks otsiti välja võimalikult homogeenne maalapp, kus esines minimaalselt servaefekti. 

Piirkonna üldise ülevaate jaoks kirjeldati koosluse taimkate ja loomastik, samuti ümberkaudne 

maastik ja inimmõjud. Igast populatsioonist valiti välja 10 (esimesel hooajal tehtud välitööde 

puhul) või 15 (teisel hooajal tehtud välitööde puhul) taime täiskasvanut isendit, mis kandsid 

õisikuid ning millel puudusid vigastused. Nende valikul jälgiti ka maastikulisi iseärasusi, 

näiteks kui esines reljeefi kõrguste erinevus läbi populatsiooni, siis valiti taimed nõlva 

madalamast, keskmisest ja kõrgemast osast. 

 

Enne isendi kaasa korjamist mõõdeti tema ümber in situ 1m2 suurune prooviruut, kus 

taimeisend jäi ruudu keskele. Prooviruudus mõõdeti kuus faktorit, mis iseloomustasid 

konkreetse tšiili keerispea isendi vahetus ümbruses valitsevaid abiootilisi ja biootilisi 

tingimusi: 

 

1. Taime vegetatiivsete ja generatiivsete osade kõrgus. Phacelia vegetatiivsete osade 

puhul mõõdeti rosetilehtede kõrgust maapinnast ja generatiivsete osade puhul kõige 

kõrgemale ulatuva õisikutipu kõrgust maapinnast. 

2. Roseti laius põhi-lõuna ja ida-lääne suunal. Mõõdeti taime ilmakaarelist ulatuvust 

tema kasvupunktis.  

3. Prooviruudu liigirikkus. Loendati üles kõik liigid, mis ruudus esinesid. Need määrati 

võimalusel liigini või vähemalt perekonnani. 

4. Mulla sügavus.  Pärast taime eemaldamist maapinnalt, mõõdeti mulla sügavust taime 

kasvukohal. Mõõtmistäpsus oli 0,5 cm.  

5. Prooviruudu katvus. Hinnati visuaalselt prooviruudu katvust taimestikuga, kusjuures 

iga liigi katvust hinnati eraldi. Mõõtmistäpsus oli 5%. 

6. Prooviruudu taimkatte keskmine kõrgus. Mõõdeti ruudul kasvava taimestiku 

kõrgust iga liigi puhul eraldi. Mõõtmistäpsus oli 5 cm. 
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2.1.1Tšiili keerispea isendite, populatsioonidest mullaproovide ja seemnete kogumine 

 

Pärast väljavalitud indiviidide ja prooviruutude kirjeldamist, lõigati uurimisaluste isendite 

maapealne võsu maapinnale kinnitumiste kohalt maha. Taimed sirutati et neid 

laboratoorseteks töödeks säilitada. Võimaluse korral koguti uuritavast populatsioonist kaasa 

küpseid seemneid. Mullaproovid korjati ühelt proovialalt 3-4 erinevast kohast kokku 50 ml 

anumasse. N.B. Käesolevas tööd mulla- ja seemneandmeid ei analüüsitud. 

 
 

2.1.2 Laboratoorsed tööd 

 

Kõigepealt valmistati laboris proovid mõõtmisteks ette. Rosetilehed eraldati üksteisest. Taimi 

kuivatati kuivatuskambris 50 kraadi juures 12 tundi. Laboratoorsed tööd koosnesid kolme 

tüüpi mõõtmisest: morfoloogilised mõõtmised (mm), taimede pindalad (mm2) ja kaalumine 

(g). Kokku mõõdeti igast populatsioonist korjatud igalt isendilt järgmised tunnused:  

 

Tabel 2. Laboratoorsete tööde käigus tšiili keerispeal mõõdetud tunnused 

 

Tunnus Mida tehti? 

Vars 
Varre pikkus maapinnale kinnitumise kohast kuni kõige ülemise õisiku tipuni,  

varre paksus ja õisikute arv (joonis 4)  

Õisik Mõõdeti iga õisiku pikkus. 

Varre lehed 
Igal varrel loendati sinna kinnitunud lehtede arv, mõõdeti iga lehe kogupikkus, 

lehe rootsu ja lehe laba pikkus ja lehe laba suurim laius (joonis 4). 

Rosett 
Igal varrel loendati sinna kinnitunud lehtede arv, mõõdeti iga lehe kogupikkus, 

lehe rootsu ja lehe laba pikkus ja lehe laba suurim laius (joonis 4). 

 

Pärast morfoloogilisi mõõtmisi taimeisendid kaaluti ja mõõdeti nende pindalad. Lehed ning 

varred (ehk taime vegetatiivsed ja generatiivsed organid) kaaluti ning skaneeriti eraldi; selleks 

kasutati skannerit ja kaalu. Taimed skaneeriti lahutusvõimega 300dpi, saadud skaneeringud 

töödeldi programmi Paint abil mustvalgeks rasterpildiks (monochrome bitmap) ning Reedik 

Mägi poolt koostatud algoritmiga arvutati lähtuvalt skanneri kalibratsioonist välja skaneeritud 

taimede reaalne pindala. 
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Joonis 4. Ühe varre ja rosetilehe skaneering koos laboratoorsete tööde käigus mõõdetud 

tunnustega 

 

 

2.2 Andmeanalüüs 
 

2.2.1 Kliimaandmed 

 

Taimede kasvu mõjutavad oluliselt abiootilised keskkonnatingimused nagu soojus, valgus ja 

niiskus. Temperatuuril on oluline osa mitmesuguste taime eluprotsesside intensiivsusele 

(fotosüntees, transpiratsioon jne) ning eriti oluline osa äärmustemperatuuridel taime kasvule 

ja paljunemisvõimele. Samuti on vaja taimel valgust fotosünteesiks, idanemiseks jt olulisteks 

tegevusteks mis mõjutavad taime kasvu. Peamiseks limiteerivaks teguriks võib nimetada vett, 

kuna taim ei saa liikuda vee hankimiseks ning peab hankima vee oma vahetust lähedusest. 

Oluline on sademete hooajalisus ning sademete jaotus vegetatsiooniperioodil (Masing jt 

1979).  

Kliimaandmed uuritud populatsioonide kohta võeti taimede kogumisel määratud 

populatsioonide koordinaatide järgi Worldclim mudelist (WorldClim), kus on kasutatud 1951- 

2000 aastate ilmajaamade vaatlusandmeid. Nende andmete põhjal on väljaarvutatud 
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bioklimaatilised parameetrid (Bioclim), mida kasutati käesolevas töös. GIS toiminguteks 

jaoks kasutati vabavaralist QGis 2.6.1 (http://www.qgis.org). 

Worldclim on GIS mudel, mis on rastervormingus, pikkus- ja laiuskraadid on WGS84 

süsteemis. Andmed on kättesaadaval neljas skaalas: 30 sekundi; 2,5 minuti; 5 minuti ja 10 

minuti resolutsioonis.  Käesolevas töös kasutati 10-minutilise resolutsiooniga rasterkaardi 

kihte, kuna proovialasid iseloomustas valdavalt äärmiselt varieeruv mikroreljeef (mägedest 

tingitud kõrguse muutumine) ja antud resolutsioon pakkus piisavat informatsiooni 

populatsioonide kliima kohta. 10-minutilise kihi puhul jaguneb see 18.6×18.6 km suurusteks 

piksliteks, kus iga piksli kohta on teada iga kliimaparameetri väärtus. 

Leidmaks üles õiged ruudud, kasutati WGS84 vormingus populatsioonide koordinaate. 

Selleks tehti eraldi koordinaatide fail *.csv vormingus. Antud failiga tekitati uus kiht, kuhu 

tekitati populatsioonide asukohad vastavalt nendele punktidele, mis olid olemas koordinaatide 

failis. QGis infopäringu tööriistaga saadi kihi andmeid pikslilt, kus populatsiooni punkt 

asetses. Andmebaasi loomisel kasutati 12 rasterkihti, kus igal kihil olid omad bioklimaatilised 

väärtused (BioClim): 

 

1. Aasta keskmine õhutemperatuur (edaspidi temperatuur) (BIO 1); 

2. Temperatuuri hooajaline varieeruvus  (BIO 4); 

3. Kõige soojema kuu maksimumtemperatuur  (BIO 5); 

4. Kõige külmema kuu miinimumtemperatuur  (BIO 6); 

5. Aastane temperatuuri kõikumine (BIO 7); 

6. Sademeterohkeima kvartali keskmine temperatuur (BIO 8); 

7. Sademetevaeseima kvartali keskmine temperatuur (BIO 9); 

8. Aastane sademetehulk (BIO 12); 

9. Sademeterohkeima kuu sademetehulk (BIO 13); 

10.  Sademete hooajalisus (variatsioonikordaja sademete hulgast kuude kaupa 

kalendriaasta lõikes) (BIO 15); 

11.  Kõige soojema kvartali sademete hulk (BIO 18); 

12.  Kõige külmema kvartali sademete hulk (BIO 19). 

N.B Käesoleva töö raames ei analüüsitud kõiki infokihte, vaid piirduti nelja põhilisemaga – 

keskmine õhutemperatuur (BIO 1) ja temperatuuri hooajaline varieeruvus (BIO 4); aastane 

sademetehulk (BIO 12) ja sademete hooajalisus (BIO 15). Edasised analüüsid saavad endas 

hõlmama ka teisi välja valitud bioklimaatilisi parameetreid. 
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2.2.2Variatsioonikordajad ja keskmised (biootilised tegurid) 

 

Variatsioonikordaja on kogumi hajuvusmõõt, mis on standardhälve ja aritmeetilise keskmise 

jagatis, ning millel puudub ühik ja millega on sobilik omavahel võrrelda erinevaid erinevate 

ühikutega tunnuseid. Variatsioonikordajat võib esitada ka protsentides (Aarma ja Vensel 

2005),  kuid käesolevas töös on kasutatud suhtarve. Mida väiksem on variatsioonikordaja, 

seda ühtlasem on kogum. Variatsioonikordaja arvutamine ning selle võrdlemine on 

ökoloogias laialt kasutatav metoodika (Pärtel jt 2008). Eelkõige on leidnud 

variatsioonikordajad kasutust mitmetes liigisisest varieeruvust uurivates töödes (Albert jt 

2010, Albert jt 2011, Takkis jt 2013).  Samuti antud töös kasutati variatsioonikordajat, et 

võrrelda omavahel taime tunnuste variatsioone abiootiliste ja biootiliste parameetrite 

variatsioonidega eesmärgiga uurida taimede liigisisest varieeruvust.  

 Pärast andmete sisestamist, arvutati kõigi mõõdetud isendite iga tunnuse kohta (vt 

tabel 1) tunnuse keskmine ja selle variatsioonikordaja. Tekitati kaks andmebaasi tunnuste 

keskmiste ja variatsioonikordajate jaoks – üks isendi ja teine populatsiooni tasandil. Isendi 

tasandil arvutati keskmised ja variatsioonikordajad iga tunnuse kohta, kui see oli võimalik. Et 

arvutada variatsioonikordajat, pidi mõõdetavaid üksusi olema vähemalt kolm – näiteks kolm 

varrepikkust. Kuna isendi tasandil oli enamikel isenditel üks vars, ei olnud võimalik üldjuhul 

välja arvutada isendisisest varrepikkuse varieeruvust, küll aga sai seda arvutada populatsiooni 

tasandil. Saadud tunnuste keskväärtused ja variatsioonikordajajad sisestati isendi tasandi 

andmebaasi. 

Populatsioonitasandi variatsioonikordajad arvutati isenditasandi variatsioonikordajate 

keskmiste põhjal ja kui nii ei olnud võimalik arvutada (isendi tasandil puudus piisavalt 

tunnuseid), siis arvutati see populatsiooni tasandil isendi tasandi tunnuste keskmiste põhjal. 

Populatsiooni tasandil arvutati biootiliste parameetrite puhul variatsioonikordaja ja 

aritmeetiline keskmine. Saadud keskmised ja variatsioonikordajate tulemused sisestati 

populatsiooni tasandi andmebaasi. 

 

 

2.2.3 Statistika 

 

Andmeanalüüsi jaoks kasutati programmi Statistica versioone 8 ja 12, millega tehti ka 

käesolevas töös kasutatud joonised. Omavahel võrreldi mõõdetud taime tunnuste väärtuste 
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keskmisi, variatsioonikordajaid populatsiooni biootiliste ja abiootiliste parameetritega. 

Arvutamisel kasutati hajuvusgraafikut. Arvutused tehti nii indiviidi kui ka populatsiooni 

tasandil. Olulisteks loeti seoseid, kus olulisusnivoo (p-väärtus) oli alla 0,05.   
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3. TULEMUSED 
 

Eesmärgiks oli liigisisese varieeruvuse testimine erinevatel abiootilistel ja biootilistel 

gradientidel. Analüüside tulemused näitasid, et liigisisene varieeruvus tšiili keerispeal sõltub 

paljude funktsionaalselt oluliste tunnuste ja nende varieeruvuse puhul nii abiootilistest kui ka 

biootilistest faktoritest. 

Tulemused näitasid kompleksseid mustreid – tunnuste väärtused ja nende varieeruvus 

olid abiootiliste ja biootiliste faktorite poolt enam-vähem võrdsel määral mõjutatud, kuid need 

mõjud olid sageli vastandsuunalised ja mittesümmeetrilised. Generatiivseid tunnuseid 

mõjutasid eelkõige biootilised tegurid ja vähesel määral ka abiootilised tegurid. Vegetatiivseid 

tunnuseid mõjutasid eelkõige abiootilised tegurid. Liigisisese varieeruvuse mustrid avaldusid 

rohkem isendi tasandil, vähem populatsiooni tasandil. Kliimaparameetritest mõjutas tunnuseid 

ja nende varieeruvust enim sademetehulga varieeruvus. Peaaegu kõik uuritud biootilised ja 

abiootilised faktorid mõjutasid leherootsu (nii varre- kui ka rosetilehe) varieeruvust. 

Tulemused koondati risttabelisse (vt tabel 2), kus on välja toodud abiootiliste ja 

biootiliste keskkonnaparameetrite ja tunnuste absoluutväärtuste ning nende tunnuste 

varieeruvuse omavahelised seosed. Samuti tabeli all kirjeldatakse eraldi biootilisi faktoreid 

(prooviruudu katvus ning liigrikkus) ja abiootilisi faktoreid (sademed, õhutemperatuur ning 

nende varieeruvus). Tulemuste osas on illustratsiooniks esitatud ka mõned hajuvusgraafikud. 
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Tabel 2. Tšiili keerispea liigisisese varieeruvuse (read) ja abiootiliste ning biootiliste keskkonnaparameetrite 

(veerud) vaheliste seoste risttabel. Iga liigisisese varieeruvuse tunnuse puhul on näidatud selle tunnuse 

absoluutväärtuse keskmise sõltuvus kui ka selle tunnuse varieeruvuse (var.) sõltuvus keskkonnaparameetritest. 

Iga keskkonnaparameetri puhul on seosed esitatud indiviidi tasandil (ind) ja populatsiooni tasandil (pop). Plussid 

märgistavad statistiliselt olulist positiivset ja miinused negatiivset seost tunnuste vahel. Null tähistab statistiliselt 

olulise lineaarse regressiooni puudumist tunnuste vahel. 

Tunnus 

Prooviruudu 
liigirikkus 

Prooviruudu 
katvus 

Aasta 
keskmine 

õhu 
temperatuur 

Õhu 
temperatuuri 
varieerumine 

Aasta 
keskmine 
sademete 

hulk 

Sademete 
hulga 

varieerumine 

  ind pop ind pop ind pop ind pop ind pop ind pop 

Varre pikkus  + + + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 
Varre pikkus  var. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Õisikute arv varre kohta  + + + + + 0 - 0 0 0 0 0 
Õisikute arv varre kohta var. 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

Varrelehtede kogupikkus  0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Varrelehtede kogupikkus var. + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varrelehtede lehelaba pikkus 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 
Varrelehtede lehelaba pikkus var. + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Varrelehtede laius 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 
Varrelehtede laius var. + 0 + 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Varrelehtede rootsu pikkus 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 - - 
Varrelehtede rootsu pikkus var. 0 0 0 0 + 0 - 0 - 0 + + 

Varrelehtede pindala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Varrelehtede pindala var. + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rosetilehtede kogupikkus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rosetilehtede kogupikkus var. 0 0 + 0 + 0 - 0 0 0 0 0 

Rosetilehtede lehelaba pikkus 0 0 - 0 - 0 + 0 + 0 + 0 
Rosetilehtede lehelaba pikkus var. 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 - 0 

Rosetilehtede laius 0 0 0 0 0 0 - 0 + 0 0 0 
Rosetilehtede laius var. 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 

Rosetilehtede rootsu pikkus 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 
Rosetilehtede rootsu pikkus var. 0 0 + 0 + + 0 - - 0 0 0 

Rosetilehtede pindala 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 
Rosetilehtede pindala var. 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 

Lehtede mass 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Varte mass + + 0 0 + 0 - 0 - 0 + 0 
Taime kogumass + 0 0 0 0 + 0 0 - 0 + 0 

Taime pindala + 0 0 0 0 0 0 0 - 0 + 0 
Õisiku pikkus 0 0 0 0 + + - 0 - 0 + + 
Varte arv 0 0 + 0 0 0 - - - 0 - - 
Varrelehtede arv + 0 + 0 0 0 - 0 0 0 0 0 
Rosetilehtede arv 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 + 0 
Lehtede koguarv + 0 - 0 0 0 0 0 - 0 + 0 
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Prooviruudu liigirikkus – mõjutas indiviidi tasandil positiivselt keskmist varre pikkust ja 

õisikute arvu varrel. Samuti oli tal positiivne mõju varre lehtede kogupikkusele, laiusele ja 

pindala varieeruvusele. Taime kogumass, pindala, varrelehtede ja lehtede koguarv näitasid 

samuti positiivset sõltuvust prooviruudu liigirikkusest.  

Populatsiooni tasandil mõjutas prooviruudu liigirikkus varre pikkust ja õisikute arvu 

ning varte massi. Ülejäänud parameetrite vahel puudusid populatsiooni tasandil olulised 

seosed. Negatiivsed seosed prooviruudu liigirikkuse ja liigisisese varieeruvuse vahel puudusid 

nii indiviidi kui ka populatsiooni tasandil.  

Joonistena tõin välja mõned märkimisväärsed väljavõtted tulemustest. Prooviruudu 

liigirikkus mõjutas positiivselt keskmist varrepikkust (joonis 5) (r = 0.3919, p = 0.0), kuid 

samas ei mõjutanud varre pikkuse varieeruvust (joonis 6) (r = 0.0695, p = 0.5057). 

Prooviruudu taimede liigirikkus ei mõjutanud statistiliselt märkimisväärselt varre lehtede 

keskmist pikkust (joonis 7) (r = 0.0695, p = 0.5057), kuid avaldas olulist mõju taimelehtede 

pikkuse varieeruvusele (joonis 8) (r =0.3919, p = 0.0).  
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Joonis 5. Prooviruudu taimede liigirikkuse mõju tšiili keerispea keskmisele varrepikkusele indiviidi 

tasandil Iga punkt tähistab ühte isendit, mis kasvas 1x1m prooviruudu keskel. 
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Joonis 6. Prooviruudu taimede liigirikkuse mõju tšiili keerispea varre pikkuse varieeruvusele indiviidi 

tasandil. Iga punkt tähistab ühte isendit, mis kasvas 1x1m prooviruudu keskel. 
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Joonis 7. Prooviruudu taimede liigirikkuse mõju tšiili keerispea varre lehtede keskmisele pikkusele 

indiviidi tasandil. Iga punkt tähistab ühte isendit, mis kasvas 1x1m prooviruudu keskel 
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Joonis 8. Prooviruudu taimede liigirikkuse mõju tšiili keerispea varre lehtede pikkuse varieeruvusele 

indiviidi tasandil. Iga punkt tähistab ühte isendit, mis kasvas 1x1m prooviruudu keskel. 

 

 

Prooviruudu katvus – mõjutas tšiili keerispea liigisisese varieeruvust analüüsitud 

gradientidest kõige rohkemate parameetrite puhul. Prooviruudu katvus mõjutas indiviidi 

tasandil positiivselt järgmiseid tunnuseid: varre pikkust, õisikute arvu varre kohta, 

varrelehtede kogupikkust ja selle varieeruvust, varrelehtede lehelaba ja lehe laiuse 

varieeruvust, varrelehtede rootsu pikkust, varrelehtede pindala varieeruvust, rosetilehtede 

kogupikkuse ja rootsu pikkuse varieeruvust, keskmist varte ja varrelehtede arvu. Negatiivselt 

mõjutas prooviruudu katvus indiviidi tasandil rosetilehelaba pikkust, lehtede massi ja 

rosetilehtede koguarvu. 

Populatsiooni tasandil mõjutas prooviruudu katvus positiivselt õisikute arvu varre 

kohta ja varrelehtede kogupikkuse varieeruvust. Ülejäänud parameetrite puhul prooviruudu 

katvus populatsiooni tasandil olulisi seoseid ei andnud. 

Aasta keskmine õhutemperatuur – mõjutas indiviidi tasandil positiivselt nii õisikute arvu 

varre kohta kui ka selle varieeruvust, varrelehtede rootsu pikkuse varieeruvust, varre lehtede 

kogupikkuse varieeruvust, rosetilehtede kogupikkuse varieeruvust ja varte massi. Samuti 

rosetilehtede rootsupikkuse varieeruvust ja taime kogumassi – neid nii indiviidi kui ka 
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populatsiooni tasandil. Keskmine õhutemperatuur mõjutas negatiivselt rosetilehtede lehelaba 

pikkust indiviidi tasandil. 

Populatsiooni tasandil mõjutas keskmine õhutemperatuur positiivselt roseti lehtede 

rootsu pikkuse varieeruvust, taime kogumassi ja õisiku pikkust. Ülejäänud tunnuseid 

keskmine õhutemperatuur populatsiooni tasandil ei mõjutanud. 

Õhutemperatuuri varieerumine – mõjutas tunnuseid eelkõige indiviidi tasandil, avaldades 

peamiselt negatiivset mõju liigisisesele varieeruvusele. Temperatuuri varieerumine mõjutas 

positiivselt vaid varrelehtede lehelaba pikkust ja rosetilehtede lehelaba pikkust. Negatiivselt 

mõjutas see aga keskmist õisikute arvu varre kohta, varrelehtede laiust ja rootsu pikkuse 

varieeruvust. Samuti mitmeid roseti tunnuseid, nagu rosetilehtede kogupikkuse varieeruvust, 

lehelabade pikkust ja selle varieeruvust, rootsu pikkust, rosetilehtede pindala varieeruvust, 

varremassi, õisiku pikkust ja varrelehtede arvu. 

Populatsiooni tasandil mõjutas sademete varieerumine negatiivselt rosetilehtede rootsu 

pikkuse varieeruvust ja varte arvu; muid statistiliselt olulisi seoseid populatsiooni tasandil ei 

avaldunud. 

Aasta keskmine sademetehulk – mõjutas indiviidi tasandil peamiselt rosetilehtede tunnuste 

varieeruvust positiivselt, kuid varrelehtede tunnustele – varrelehtede laiuse ja rootsu pikkuse 

varieeruvusele avaldas see negatiivset mõju. Aasta keskmine sademete hulk mõjutas 

positiivselt roseti lehelaba pikkust ja selle varieeruvust ning lehtede pindala. Negatiivne mõju 

avaldus roseti lehtede rootsu pikkuse varieeruvusele, varte massile, taime kogumassile, taime 

pindalale, õisiku pikkusele, varte arvule ning rosetilehtede ja lehtede koguarvule. 

 Aastane keskmine sademete hulk ei mõjutanud ühtegi liigisisese varieeruvuse tunnust 

populatsiooni tasandil. 

Aastane sademetehulk mõjutas positiivselt rosetilehtede keskmist pindala (r = 0.3165, 

p = 0.0) (joonis 9), kuid rosetilehtede pindala varieeruvust see statistiliselt oluliselt ei 

mõjutanud (joonis 10) (r = 0.084, p = 0.19). 
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Joonis 9. Aastase sademetehulga mõju tšiili keerispea rosetilehtede keskmisele pindalale indiviidi 

tasandil. Iga punkt tähistab ühte isendit, mis kasvas 1x1m prooviruudu keskel. 
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Joonis 10. Aastase sademetehulga mõju tšiili keerispea rosetilehtede pinda varieeruvusele indiviidi 

tasandil. Iga punkt tähistab ühte isendit, mis kasvas 1x1m prooviruudu keskel. 
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Sademetehulga varieerumine – mõjutas väga paljusid tunnuseid. Indiviidi tasandil oli 

positiivne mõju varre keskmisele pikkusele ja selle varieeruvusele, õisikute arvu 

varieeruvusele varre kohta, varrelehtede lehelaba keskmisele pikkusele, varre lehtede rootsu 

pikkuse varieeruvusele, roseti lehelaba pikkusele, varte massile, taime kogumassile, taime 

pindalale, õisiku pikkusele, rosetilehtede ja lehtede koguarvule. Sademete varieeruvusel oli 

negatiivne mõju varre lehtede kogupikkusele, varre lehtede rootsu pikkusele, roseti lehtede 

lehelaba pikkuse varieeruvusele, roseti lehtede laiuse varieeruvusele, roseti lehtede pindala 

varieeruvusele ja varte arvule. 

Populatsiooni tasandil mõjutas sademete varieerumine varrelehtede rootsu pikkuse 

varieeruvust ja õisiku pikkust positiivselt, kuid varrelehtede rootsu pikkust ja varte arvu 

negatiivselt. 

Sademete varieerumine oli mõjutas tunnuseid peamiselt positiivselt (joonis 11) (r = 

0.2530, p = 0.00006), samal ajal kui aasta sademetehulk mõjutas negatiivselt (joonis 12) (r = -

0.2232, p = 0.0004) (taimeisendi kogumassi näitel).  
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Joonis 11. Aastase sademetehulga mõju tšiili keerispea kogumassile indiviidi tasandil. Iga punkt 

tähistab ühte isendit, mis kasvas 1x1m prooviruudu keskel. 
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Joonis 12. Sademete varieeruvuse mõju tšiili keerispea kogumassile indiviidi tasandil. Iga punkt 

tähistab ühte isendit, mis kasvas 1x1m prooviruudu keskel. 
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4. ARUTELU 
 

Käesoleva töö tulemusel pandi kokku põhjalik, süstematiseeritud ja ühtlustatud andmestik 

tšiili keerispea liigisisese varieeruvuse eri aspektide kohta nii indiviidi kui ka populatsiooni 

tasandil. Samuti viidi läbi esmased analüüsid, mille eesmärgiks oli kaardistada liigisisest 

varieeruvust erinevate abiootiliste ja biootiliste parameetrite valguses. See kõik on heaks 

vundamendiks tulevastele, liigisisese varieeruvuse mehhanisme ja struktuure detailsemalt 

uurivatele teadustöödele. 

 Saadud tulemused näitasid, et liigisisene varieeruvus koosneb komplekssetest 

mustritest.  Liigisisese varieeruvuse üldiste tendentside kaardistamise tagajärjel selgus, et nii 

taimede generatiivsed kui ka vegetatiivsed osad ja nende varieeruvus sõltub nii abiootilistest 

kui ka biootilistest teguritest eelkõige indiviidi tasandil (Tabel 2). Populatsioonide vahel 

leidub samuti olulisi seoseid, kuid neid on märkimisväärselt vähem (Tabel 2). See tulemus 

kinnitab töö aluseks olevat juhtmõtet, et funktsionaalsete tunnuste keskmistamine 

ökoloogiliste ja biogeograafiliste seoste uurimisel võtab ära väga palju seletusvõimsust. 

Taimede kohastumuslikkus on väga individuaalne ja nende võime spetsiifiliste 

elutingimustega kohaneda võib olla suur ka siis, kui populatsiooni geneetiline mitmekesisus 

on madal (Sultan 2000). 

 Tšiili keerispea liigisisene varieeruvus näitas kontrastseid mustreid vegetatiivsete ja 

generatiivsete tunnuste puhul – kui generatiivsete organite (õisikud ja varred) varieeruvus 

sõltus pigem biootilistest teguritest, ehk siis vahetult taimeisendi ümbruses kasvavatest 

teistest taimedest; siis vegetatiivsete organite (rosett) varieeruvus oli pigem klimaatiliste 

parameetrite (õhutemperatuur ja selle varieeruvus, sademetehulk ja selle varieeruvus) 

mõjuvallas. Sademete varieeruvusel ning õhutemperatuuri varieeruvusel oli ühtset mõju 

paljudele tunnustele (vt tabel 2), samuti hajuvusgraafik näitas, et sademete ja õhutemperatuuri 

varieeruvuse vahel oli tugev seos (joonis 16) (r = 0.8636, p = 0.0000)  Need tulemused 

kinnitavad taimede plastilisuse modulaarset olemust – ühe ja sama taimeisendi eri osad 

reageerivad erinevatele abiootilistele ja biootilistele keskkonnafaktoritele erinevalt (de Kroon 

jt 2005).  
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4.1 Biootilised keskkonnaparameetrid: prooviruudu liigirikkus ja 

prooviruudu katvus 
 

1x1m prooviruudu liigirikkus (edaspidi liigirikkus) mõjutas positiivselt varrepikkust nii 

indiviidi kui ka populatsiooni tasandil, kuid ei mõjutanud varre pikkuse varieeruvust. Sama 

mõju oli 1x1m prooviruudu katvusel (edaspidi katvus) varre pikkusele, kuid ainult indiviidi 

tasandil. Samuti mõjutasid mõlemad parameetrid õisikute keskmist arvu varre kohta nii 

indiviidi kui ka populatsiooni tasandil, kuid ei mõjutanud õisikute arvu varieeruvust. Kuna 

varre pikkusest ja õitest sõltub taime paljunemine (Cornellisen jt 2003), siis võib arvata, et 

konkurentsi kasvades pikendab oma vart ja suurendab õisikute arvu. 

Biootilised parameetrid mõjutasid eelkõige varre ja varrelehtede tunnuste 

(kogupikkus, lehelaba pikkus, laius ja pindala) varieeruvust indiviidi tasandil. Varrelehtede 

kogupikkuse varieerumine oli mõlema parameetri puhul oluline ka populatsiooni tasandil. 

Lehtede suurus mõjutab taime veebilanssi ja lehe energia tasakaalu (Cornesllisen jt 2003). 

Varieeruvusest vähem olid mõjutatud nende samade tunnuste absoluutväärtuste keskmised – 

varrelehtede kogupikkus ja rootsu pikkus. Liigirikkusel puudus mõju roseti tunnustele ning 

katvus mõjutas positiivselt väheste rosetilehe tunnuste varieeruvust. Sellest võis järeldada, et 

liigirikkus ja katvus tingivad heterogeensed tingimused taime ümber ja sellest tulenes suurem 

indiviidisisene taimelehtede varieeruvus (de Kroon jt 2005). Samuti saab nende tulemuste 

põhjal oletada, et üldiselt pigem tolmeldajatevaeses Tšiilis (Arroyo jt 1985) tuleb taimedel 

väga plastiliselt reageerida selleks, et putukate tähelepanu püüda. Generatiivsetesse 

taimeosadesse ressursside panustamisele aitab kahtlemata kaasa ka ühtlaselt kõrge otsese 

päikesekiirguse hulk enamikes uuritud populatsioonides – Lähis-Põhja, Kesk-Tšiili ja Lõuna-

Tšiili kuivi ja poolkuivi vööndeid iseloomustab pilvevabade päevade suur osakaal, ja seda 

eriti vegetatsiooniperioodil. Vaid antarktilise Tšiili regioonis võib valgust esineda taimede 

kasvuks mõningal määral ebapiisavalt. Seega saab tšiili keerispea üldjuhul hakkama pigem 

väheste lehtedega ning saab kasvatada pigem rohkem õisi, kuid antud töös seda küsimust 

üksikasjalikumalt ei käsitletud. 

Liigirikkus mõjutas positiivselt ka teisi tegureid nagu varte mass, taime kogumass, 

taime pindala, varrelehtede arv. Katvus mõjutas positiivselt varte ja varrelehtede arvu. 

Negatiivselt mõjutas rosetilehtede ja lehtede koguarvu. Sellest lähtuvalt võiks oletada, et mida 

suurem on liigirikkus vaadeldava taime ümber, seda rohkem panustab tšiili keerispea enda 

maapealse biomassi ja pindala suurendamisele, samas aga maa katvus vähendab rosetilehtede 

arvu ja seeläbi ka lehtede koguarvu. Samas võivad need seosed ka indikeerida soodsate 



43 

 

kasvutingimuste olemasolu antud konkreetses paigas – kui ka teised keerispea isendi vahetus 

ümbruses kasvavad taimed on suured, neid on palju erinevaid, siis suure tõenäosusega leidub 

selles paigas piisavalt vett, mis on üldjuhul biomassi põhiliseks piirajaks enamikes neist 

kooslustest, kus antud uurimistöö käigus proove võeti. 

Liigirikkus ja katvus mõjutasid sarnaselt mitmeid tunnuseid, mida näitas ka 

parameetrite omavaheline võrdlus, mis näitas omavahelist korrelatsiooni (r = 0.5538, p = 

0.0000; Lisa 1, joonis A). Biootilised parameetrid mõjutasid positiivselt generatiivsete 

organite tunnuste abosloluutväärtuste keskmisi nii indiviidi kui ka populatsiooni tasandil. 

Vegetatiivsete osade puhul oli aga pigem mõjutatud tunnuste varieeruvus, sealjuures 

liigirikkus ei mõjutanud rosetilehtede tunnuseid. Tunnused olid peamiselt mõjutatud indiviidi 

tasandil.  

 

 

4.2 Abiootilised keskkonnaparameetrid: aasta keskmine õhutemperatuur ja 

selle varieeruvus 
 

Õhutemperatuurist sõltub taime füsioloogiliste protsesside kiirus (Masing 1979) ja seeläbi 

mõjutab õhutemperatuur ka taime kasvukiirust ja tema funktsionaalseid tunnuseid (Wright jt 

2005). Vastastikune seos keskmise õhutemperatuuri (edaspidi keskmine temperatuur) ja 

õhutemperatuuri aastase varieeruvuse (temperatuuri varieeruvus) vahel oli negatiivne (r = -

0.5225, p = 0.0000; Lisa 1, joonis B): suurem temperatuuri varieerumine oli iseloomulik 

populatsioonides, kus oli madal aasta keskmine õhutemperatuur. Keskmine temperatuur 

mõjutas tunnuseid positiivselt, samas temperatuuri varieerumine negatiivselt. Keskmine 

temperatuur mõjutas tunnuseid enamasti indiviidi tasandil, mõnel juhul ka populatsiooni 

tasandil. Sademete varieeruvus samuti mõjutas tunnuseid peamiselt indiviidi tasandil.  

Keskmine temperatuur mõjutas positiivselt õisikute arvu kui ka selle varieeruvust ning 

õisiku pikkust, samas kui temperatuuri varieeruvus mõjutas õisikute arvu ja õite pikkust 

negatiivselt. Seega soojem temperatuur pigem suurendab õite varieeruvust ja mõjutab 

positiivselt paljunemist. Need tulemused mis puudutavad õisikute tunnuste absoluutväärtusi 

lähevad üldjoontes kokku taimede õitsemise ja temperatuuri vahelise globaalse tendentsiga – 

mida soojem, seda rohkem õisi(kuid) (Wolkovich jt 2012), ent detailsem analüüs õisikute 

tunnuste varieeruvusest on veel ees. Esialgsed hinnangud lubavad arvata, et õitsemine pole 

sugugi nii sirgjooneliselt kliima, sealhulgas eriti õhutemperatuuriga seotud, kui seda tavaliselt 
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arvatakse (a la Wolkovich jt 2012). Palju enam võib õitsemise ja õite indiviidisisese 

varieeruvuse mustreid mõjutada hoopis indiviidi vahetu ümbruse taimkate. 

Temperatuuri varieerumine mõjutas varrelehe ja rosetilehe tunnuseid rohkem kui 

keskmine temperatuur. Temperatuuri varieeruvus mõjutas varre- ja rosetilehe lehelaba pikkust 

positiivselt ning teisi tunnuseid peamiselt negatiivses suunas. Sademete varieeruvus mõju 

eelmainitud tunnuste absoluutväärtuste keskmistele ja nende samade tunnuste varieeruvusele 

on ebaselge, kuna gradient mõjutab neid läbisegi. Keskmine temperatuur mõjutas positiivselt 

rosetilehtede tunnuste (lehe kogupikkus, rootsupikkus) varieeruvust. Samas negatiivselt 

mõjutas lehelaba pikkust. Soojemas kliimas on lehed varieeruvamad, kuid pigem lühemad. 

Samuti mõjutab soe kliima varre massi ja taime kogumassi. Populatsioonides, kus esines 

suurem temperatuuri varieeruvus, oli taimedel esines taimedel vähem varsi, varre lehti ja varte 

mass oli ka väiksem. 

Temperatuuri parameetrid mõjutasid eelkõige vegetatiivsete organite tunnuseid. 

Populatsioonides, kus oli kõrgem keskmine temperatuur ning kus esines väiksem temperatuuri 

kõikumine, esines rohkem roseti- ja varrelehe tunnuste varieerumist. Populatsioonides, kus oli 

suurem temperatuuri kõikumine, oli tunnustel negatiivne mõju suurele osale tunnustest. 

Lähtudes Masingust (1979), siis suurem keskmine temperatuur ja väiksem temperatuuri 

kõikumine mõjutab taime osade kasvu positiivselt. 

Sarnaselt biootilistele faktoritele mõjutasid ka abiootilised, ehk antud juhul 

klimaatilised faktorid taimede tunnuseid ja nende varieeruvust eelkõige indiviidi tasandil ja 

populatsiooni tasandil vähem. See kinnitab varasemaid uuringuid (Cavieres 2000, Cavieres ja 

Arroyo 2002), mille kohaselt on tšiili keerispea küllaltki kõrge fenotüübilise plastilisusega 

liik. Laia levialaga taimedele ongi üldjuhul omane kõrge fenotüübiline plastilisus, mis 

võimaldab igal indiviidil dünaamiliselt reageerida teda ümbritsevatele elutingimustele ja 

nende varieeruvusele (Ravenscroft jt 2014), seda isegi juhul kui liigi geneetiline mitmekesisus 

pole kuigi kõrge. Eelnevad uuringud on küll näidanud, et taime suurus, sealhulgas lehtede arv 

ja muud funktsionaalsed tunnused on küllaltki kõrge pärandatavusega (Wolff ja Van Delden 

1987, Tonsor ja Goodnight 1997). Ent enamasti on neid pärandatavuse eksperimente läbi 

viidud kunstlikes tingimustes (sh ka Wolff ja Van Delden 1987, Tonsor ja Goodnight 1997), 

kus plastilisuse tõeline potentsiaal ei pruugi avalduda; samuti ei hõlma taolised eksperimendid 

taimi rohkem kui paarist populatsioonist, mis tõttu on raske hinnata selle pärandatavuse määra 

absoluutsel skaalal. 
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4.3 Abiootilised keskkonnaparameetrid: aastane sademetehulk ja selle 

varieeruvus 
 

Sarnaselt õhutemperatuuri ja selle varieeruvusele oli ka sademete parameetritel suurem mõju 

vegetatiivsetele tunnustele. Rohkem olid mõjutatud rosetilehtede tunnused kuid ka mõju 

esines varrelehtede tunnustele. Omavahelist seost aasta sademete hulga (edaspidi sademete 

hulk) ja iga-aasta sademete hulga varieeruvuse (edaspidi sademete varieeruvus) vahel ei olnud 

(r = -0.0484; p = 0.4512; Lisa 1, joonis C), mis avaldus ka tulemustest – sademete hulk 

mõjutas tunnuseid ebaühtlasemalt kui sademete varieeruvus ning mõju tunnustele ei 

moodustanud mingit selget mustrit.  Sademete hulk mõjutas tunnuseid ainult indiviidi 

tasandil, samal ajal kui sademete varieeruvus mõjutas kolme tunnust ka populatsiooni 

tasandil.  

Näiteks mõjutas sademete varieeruvus positiivselt nii varre pikkust kui ka varre 

pikkuse varieeruvust ja negatiivselt varte arvu, samal ajal sademete hulk avaldas negatiivset 

mõju ainult varte arvule, mis tõttu võib arvata, et populatsioonis, kus esineb suur sademete 

kõikumine, kasvatavad taimed väiksemal arvul, ent pigem pikemaid ja pikkuses rohkem 

varieeruva pikkusega varsi. Samuti mõjutas sademetehulga kõikumine õisikute pikkust ja 

nende arvulist varieeruvust.  

Keskmine sademete hulk mõjutas varrelehtede laiuse ja rootsupikkuse varieeruvust 

negatiivselt. Sademete varieeruvus mõjutas rootsu pikkust negatiivselt, kuid varieeruvust 

positiivselt nii indiviidi kui ka populatsiooni tasandil. Seetõttu võib arvata, et suurema 

sademete hulgaga populatsioonides esineb varrelehtede tunnustel (laius, rootsu pikkus) vähem 

varieeruvust. Sademete varieeruvus avaldas varrelehtede tunnustele erinevat mõju –

varrelehtede kogupikkust negatiivselt, samas lehelaba pikkust positiivselt ja varrelehe rootsu 

pikkust mõjutas negatiivselt. Sademete varieeruvuse korral on varre lehelaba pikem, kuid 

rootsu pikkus lühem, millest tingituna mis mõjutab ka lehe kogupikkust negatiivselt. Samas 

on varrelehtede rootsu pikkus rohkem varieeruvam.  

Keskmine sademete hulgal mõjutas negatiivselt varte ja taime kogumassi, 

taimepindala, õisikupikkust ja taimelehtede koguarvu, kuid sademete varieeruvus mõjutas 

kõiki neid tunnuseid positiivselt, välja arvatud varte arvu. 

Käesolevas töös kasutatavatest parameetritest mõjutasid rosetilehtede tunnuseid kõige 

rohkem just sademete parameetrid. Seadmete hulk peamiselt mõjutas tunnuseid negatiivselt, 

samal ajal kui sademete varieeruvus mõjutas tunnuseid negatiivselt. Suurem sademete 

hulgaga populatsioonides kasvatasid taimed pikemad ning laiemad lehed ning nende pindalad 
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olid suuremad. Nendes populatsioonides näitas sademete hulk statistiliselt olulist mõju 

varieeruvust lehelaba ja leherootsu pikkuse varieeruvusele. Populatsioonides, kus esines suur 

sademete varieeruvus, esines taimedel pikem lehelaba pikkus kuid  lehelaba pikkuse, laiuse ja 

pindala varieerus oli vähem. 

Kuigi valdavalt limiteerib biomassi juurdekasvu Tšiili looduslikes kooslustes just 

sademete hulk (Cavieres 2000), siis käesoleva töö tulemused viitavad sellele, et veelgi 

mõjusamaks klimaatiliseks faktoriks taimede eluolule on sademete varieeruvus. Selle asjaolu 

tähtsust on rõhutatud mitmetes uuemates uuringutes (nt Cleland jt 2013, Jin ja Goulden 2014), 

kusjuures eraldi on tuvastatud ka sademete hulga varieeruvuse mõju liigisisesele 

varieeruvusele (Emery jt 2012) sademete varieeruvus, esines taimedel pikem lehelaba pikkus 

kuid  lehelaba pikkuse, laiuse ja pindala varieerus oli vähem. 

Kuigi valdavalt limiteerib biomassi juurdekasvu Tšiili looduslikes kooslustes just 

sademete hulk (Cavieres 2000), siis käesoleva töö tulemused viitavad sellele, et veelgi 

mõjusamaks klimaatiliseks faktoriks taimede eluolule on sademete varieeruvus. Selle asjaolu 

tähtsust on rõhutatud mitmetes uuemates uuringutes (nt Cleland jt 2013, Jin ja Goulden 2014), 

kusjuures eraldi on tuvastatud ka sademetehulga varieeruvuse mõju liigisisesele 

varieeruvusele (Emery jt 2012) 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö tulemused näitasid, et liigisisesel varieeruvusel on komplekssed mustrid – 

tunnuste väärtused ja nende varieeruvus olid abiootiliste ja biootiliste faktorite poolt enam-

vähem võrdsel määral mõjutatud, kuid need mõjud olid sageli vastandsuunalised ja 

mittesümmeetrilised. 

Generatiivseid tunnuseid mõjutasid eelkõige biootilised tegurid (prooviruudu 

liigirikkuse ja katvuse) ning vähesel määral ka abiootlised tegurid (sademete varieeruvus). 

Kuna prooviruudu katvus ja liigirikkus mõjutasid nii varrepikkust kui ka õisikute arvu varrel 

positiivselt, võib arvata, et tingimustes, kus tšiili keerispea isendit ümbritseb mitmekesine ja 

tihe taimkate, kasvatab taim pikemad varred ja suurendab õite arvu. Selle põhjuseks võib olla 

intensiivne konkurents tolmeldajate pärast, ent see võib tuleneda ka soodsamatest 

kasvutingimustest. Viimast seisukohta toetab samuti asjaolu, et ka aasta keskmisel 

õhutemperatuuril oli positiivne mõju õite arvule ja õisiku pikkusele. 

Vegetatiivseid tunnuseid mõjutasid aga eelkõige abiootilised parameetrid (sademed, 

õhutemperatuur ja nende varieeruvus). Kuid tuvastatud seosed olid esmapilgul üsna 

vastuolulised. Näiteks taime varte mass ja õisikute arv olid positiivselt seotud keskmise 

õhutemperatuuriga, ent negatiivselt õhutemperatuuri varieeruvusega; samas sademetehulga 

puhul olid need seoses vastupidised – taime varte mass, õisikute arv, aga ka taime kogumass 

ja pindala olid aastase sademetehulgaga negatiivselt seotud, samas sademetehulga 

varieeruvusega aga hoopis positiivselt. 

Kliimaparameetritest enim mõjutaski tunnuseid ja nende varieeruvust sademetehulga 

varieeruvus. Sademete varieeruvuse mõju on täheldatud teisteski teadustöödes ning 

käesolevas töö tulemused näitavas samuti mõju taimede funktsionaalsetele tunnustele. 

Peaaegu kõik uuritud biootilised ja abiootilised faktorid mõjutasid leherootsu varieeruvust (nii 

varrelehtede kui rosetilehtede puhul), mis on käesoleva töö kõige plastilisem tunnus. 

Valdavalt mõjutasid gradiendid tunnuseid indiviidi tasandil, mõnel üksikul juhul ka 

populatsiooni tasandil, ent viimastel juhtudel leidus samasuunaline oluline seos ka indiviidi 

tasandil. See viitab asjaolule, et liigisisene varieeruvus toimib eelkõige taimeisendite tasandil, 

ning populatsioonide vahel selgesti ilmnevaid liigisisese varieeruvuse määra erinevused 

puuduvad. Mis omakorda viitab sellele, et tõenäoliselt tuleneb tšiili keerispea liigisisene 

varieeruvus pigem fenotüübiliselt plastilisusest, mitte liigisisest geneetilisest mitmekesisusest. 
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Käesoleva töö käigus kokku pandud andemabaas on heaks vundamendiks 

sellesuunalise teadustöö jätkamisele doktorantuuris, kus on plaanis minna liigisisese 

varieeruvuse uurimisega rohkem süvitsi. Edasistes töödes võiks kindlasti uurida mullastiku 

mõju tšiili keerispea tunnuste varieeruvusele, samuti teiste kliimaparameetrite mõju, mida siin 

töös ei jõutud käsitleda. 
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SUMMARY 
 

 

PATTERNS OF INTRASPECFIC VARIABILITY IN PHACELIA 

SECUNDA 

 
Intraspecific variability is essential for species to survive in different and changing 

environmental conditions. Intraspecific variability is defined as the overall variability of trait 

values and trait syndromes expressed by individuals within a species. Due to changing climate 

it is important to know, how well can species adjust in rapidly changing environment and how 

will these changed affect species distribution patterns. Intraspecific variability is essentially 

important aspect in the life of sessile species (plants, fungus), because unlike mobile species 

(animals) they cannot move away from unfavorable conditions. Intraspecific variability also 

affects community assembly, nutrient cycle and plants resistance to different diseases. 

The study species, Phacelia secunda, is endemic to Chile, where it grows in different 

biomes and is able to deal with extreme environmental conditions (growing at high altitude, 

long periods of drought and cold). Due to high phenotypical plasticity in different 

environments, P. secunda is suitable for study species to investigate intraspecific variation. 

 The first aim of this master thesis was to put together database, which would include 

data from field work carried out by Lauri Laanisto, plus climatic data from WorldClim. 

Compiled database consists of Phacelia secunda trait values and their variability from 21 

populations of P. secunda sampled throughout it´s distribution range; and pertinent biotic and 

abiotic parameters. Biotic factors were measured during field work and abiotic parameters 

were added from WorldClim 1951-2000 climate model. 

Based on this database I investigated how these biotic and abiotic factors affected 

traits and their variabilities. Regression analyses was used to study relationships and trends of 

trait values and its variation against abiotic and biotic gradients. Are gradients affecting more 

plant functional trait values or the variability of these values? What structural level these 

affections occur – on individual or population level? I also intended to find out which of these 

traits were more affected by biotic and which by abiotic factors.  

 The results show that both abiotic and biotic factors are more or less equally 

responsible for affecting trait values and their variability. Yet there were contrasting 

differences: while biotic factors (plant diversity and abundance around studied individuals) 
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affected predominately generative parts of the plant; abiotic factors mainly affected vegetative 

parts of the plant. Precipitation seasonality was the the factor which affected the highest 

number of traits and trait variabilities. While precipitation seasonality and temperature 

seasonality tended to affect the same traits and trait variebilities, their effect was usually 

opposite – higher precipitation seasonality resulted in bigger plants with higher intraspecific 

variability rates, while higher temperature seasonality resulted in smaller plants with lower 

variability rates. Traits were affected mainly on individual level and less on population level. 

Present work is good fundamental base for future, more comprehensive work investigating 

intraspecific variability. 
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Lisa 1. Abiootiliste ja biootiliste gradientide omavahelised seosed 
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Joonis 13. 1x1m prooviruudu katvuse ja -liigirikkuse vastikusne seos 
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Joonis14. Aasta õhutemperatuuri varieeruvuse ja aasta keskmise õhutemperatuuri 

vastastikune seos  
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Joonis 15. Sademete varieeruvuse ja aasta sademete hulga vastastikune seos 
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Joonis 16. Sademete varieeruvuse ja õhutemperatuuri varieeruvuse vastastikune seos  
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