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Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel, mille rajamist alustati 1995. aastal, viidi 2012. 

aastal esmakordselt läbi lisaks puistu mõõtmistele ka alustaimestiku ning muldade 

uuringud, 2014.a. viidi läbi samalaadsed uuringud naadi kasvukohatüübi puistutes.  

Töö eesmärgiks on uurida naadi kasvukohatüübi puistu, alustaimestiku ja mullastiku 

omavahelisi seoseid 35 püsiproovitüki andmete alusel ning võrrelda kasvukohatüübi 

parameetreid Lõhmuse tüpoloogiaga. 

Puistu takseerandmete saamiseks kasutati ringproovitükkide meetodit, alustaimestiku 

inventuur viidi läbi punktproovide meetodil ning mullakirjeldused tehti mullakaevete 

põhjal. Andmete analüüsiks kasutati MS Exceli keskkonnas regressioonanalüüsi, mille 

jaoks loodi eelnevalt korrelatsioonitabel.  

Mullanäitajate analüüside käigus selgus, et täielikult kokkulangevaid väärtusi Lõhmuse 

tüpoloogiaga võrreldes ei esine, alustaimestiku konstantsuse võrdlemise käigus selgus aga, 

et leidus ka täielikke kokkulangevusi. Mullastiku, taimestiku ning puistu näitajate 

omavaheliste seoste uurimisel selgus, et puistu kasvuomadustele on soodustavaks madalam 

mulla pH, madalam mulla orgaanilise süsiniku sisaldus, madalam mulla üldlämmastiku 

ning –süsiniku sisaldus, madalam kõdukihi üldlämmastiku ning –süsiniku sisaldus ja 

madalam huumushorisondi tüsedus. 

Märksõnad: puistu, alustaimestik, mullastik, kasvukohatüüp, püsiproovitükk 
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Ground vegetation assessment and soil survey was started on permanent sample plots of 

the Estonian Network of Forest Research Plots in 2012. These measurements were done in 

Aegopodium forest site type in 2014.  

The aim of this thesis is to study relationships between stand, soil and ground vegetation 

characteristics on 35 permanent sample plots and to compare acquired data with the 

classical values in Erich Lõhmus dissertation about the same forest site type. 

We used circular sample plot method to assess forest stand characteristics, pin-point 

method to assess ground vegetation and took topsoil samples to get soil characteristics. We 

used MS Excel regression analysis to analyse the data with correlation and regression 

analysis. 

Soil analysis showed that there were rather different values compared with the values from 

Erich Lõhmus, but there were many matching values with Lõhmus values in comparing the 

ground vegetation constancy. During the study of  soil, ground vegetation and forest stand 

data it occurred that lower soil pH, lower content of organic carbon in soil, lower content 

of carbon and nitrogen in soil, lower content of carbon and nitrogen in litter layer and 

lower thickness of topsoil had positive effect on forest stand growth. 

Keywords: forest stand, ground vegetation, soil, forest site type, permanent sample plot 
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SISSEJUHATUS 

 

Ökoloogilises mõttes on kasvukohatüübiks sarnased erinevatel aladel korduvad 

keskkonnategurite püsivate omadustega kompleksid (Paal 1997). Käesolevas töös 

lähtutakse metsa kasvukohatüüpide käsitlemisel Erich Lõhmuse (2004) poolt koostatud 

klassifikatsioonist.  

Naadi kasvukohatüüp kuulub salumetsade hulka. Selles kasvukohatüübis domineerivad 

kaasikud, esineb aga ka kuusikuid ning vähesel määral ka haavikuid ja hall-lepikuid, 

mis on levinud lainjail tasandikel, lainjatel kühmudel, künnistel või orunõlvadel. 

Suurem osa muldadest on gleistunud leostunud ja leetjad mullad, lähtekivimiks on 

karbonaatne liivsavi-, saviliiv- või tüse rähkmoreen, harva esineb ka karbonaadivaest 

moreeni. Naadi kasvukohatüübis on liigirohke taimestik. Alustaimestik on paremate 

valgustingimuste korral lopsakas ning esineb mullaviljakuse suhtes nõudlikke taimeliike 

– harilik naat (Aegopodium podagraria), püsik-seljarohi (Mercurialis perennis), harilik 

saluhein (Milium effusum) jt. Samblarinne on hõre, kuid koosneb metsakäharikust 

(Rhytidiadelphus triquertus), kähar salusamblast (Eurynchium angustirete), harilikust 

roossamblast (Rhodobryum roseum), harilikust laanikust (Hylocomium splendens) ja 

harilikust raunikust (Plagiochila asplenioides). Naadi kasvukohatüüp on levinud kogu 

Eestis (Lõhmus 2004). 

Eesti Maaülikooli metsakorralduse osakonna eestvedamisel hakati rajama 1995. aastal 

Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikku, mille eesmärgiks oli luua 

võimalus Eesti puistute kasvumudelite koostamiseks vajalike andmete saamiseks 

(Kiviste ja Hordo 2002). Püsiproovitükkide võrgustikus on tänaseks 712 proovitükki 

(Kangur jt 2013), mis paiknevad üle Eesti. Mulla- ja alustaimestiku uuringuid alustati 

kasvukäigu püsiproovitükkidel esmakordselt 2012. aastal ning palumetsadest kogutud 

andmeid on eelnevalt käsitlenud Joosep Tammemäe (2013) ja Karina Riive (2014) 

bakalaureuseastme lõputöödes. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida naadi kasvukohatüübis taimestiku, muldade ja 

puistute iseloomulikke näitajaid ning nendevahelisi seoseid Eesti metsa kasvukäigu 

püsiproovitükkide võrgustiku andmetel ja võrrelda neid Erich Lõhmuse (1973) 

kandidaaditöös esitatud tulemustega.  
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

1.1 Proovitükkide valik ja kirjeldus 

 

Käesolev töö põhineb Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku (Kiviste ja 

Hordo 2002) andmetel. Töös kasutatakse selle võrgustiku raames saadud andmeid 35 

naadi kasvukohatüübi püsiproovitüki kohta. Töös kasutatavate puistute mõõtmine 

toimus 2010. ja 2011. aastal ning mulla- ja alustaimestiku inventuur 2014. aastal. Puistu 

takseerandmed on välja toodud tabelis 1. 

 

1.2 Kasutatud meetodid 

 

1.2.1 Puistu mõõtmine  

 

Puistu takseerimine tähendab puistu ja tema elementide iseloomustamist mitmete 

takseertunnuste abil. Osa sellistest tunnustest on otseselt mõõdetavad, osa aga eelnevalt 

mõõdetud tulemustest tuletatavad (Vaus 2005). 

Puistu takseerimiseks on kasutatud ringproovitükkide meetodit, raadiustega 15-30 

meetrit. Proovitüki raadiuse valikut tehes arvestati sellega, et proovitükile jääks 

vähemalt 100 esimese rinde puud. Iga proovitükk mõõdetakse üle 5-aastase intervalliga 

(Kiviste ja Hordo 2002).  

 

1.2.2 Alustaimestiku inventuur 

 

Proovitükkidel kasutati alustaimestiku ja samblarinde kirjeldamiseks punktproovi 

meetodit – see annab ülevaate taimeliikide katvusest (Kangur jt 2013). Taimestiku 

inventuuri viis läbi TÜ doktorant Maret Gerz. Punktproovi meetod on sõltumatu isikust, 

kes meetodit läbi viib. Iga ringproovitüki sisse tehti nelinurkne punktprooviala, mille 

suuruseks oli 20 x 20 meetrit ning torgete arvuks igal alal määrati 200. Prooviala 
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paigutati ringproovitüki tsentrist sõltuvalt – esimene transekt 10 meetrit tsentrist lääne 

suunas ning teine 10 meetrit ida suunas, nende pikkuseks määrati 20 meetrit. Transektid 

läbiti ühe meetriste vahedega. Alustaimestiku ja sambaliikide määramisel torgati kolme 

millimeetrise läbimõõduga metallist varras läbi taime ning märgiti üles kõik varrast 

puutuvad taime- ja samblaliigid. Liigid, mida kohapeal ei suudetud määrata, võeti kaasa 

hilisemaks määramiseks.  

 

1.2.3 Muldade analüüsimine 

 

Kohapealsed mulla kirjeldused viidi läbi mullakaevete põhjal, mis pandi kirja 

kaevekirjelduse blanketile. Kaeve sooritati põhja suunas võimalusel 12-16 meetrit 

proovitüki tsentrist ning jälgiti, et kaeve lähedusse ei jääks puid, tüükaid või pinnase 

häiringuid. Proovitükkide muldade analüüsimiseks kirjeldati proovitükkidel kohapeal 

mulla füüsikalisi omadusi ning võeti mullaproovid füüsikalis-keemiliste ja keemiliste 

omaduste kirjeldamiseks. Mullaproovide analüüs sooritati Eesti Maaülikooli laboris.  

Mullaproovid võeti kõduhorisondist ning mineraalmullast 10 sentimeetri sügavuselt. Iga 

proovitüki kohta võeti vähemalt üks mullaproov. Proovid võeti kühvliga ning paigutati 

vastavatesse kottidesse, hiljem aga paigutati ümber kuivatuskarpidesse. 

Laboris määrati kõduhorisondist ja mineraalmullast võetud proovide pH KCl lahuses, 

üldsüsiniku ja üldlämmastiku sisaldus määrati absoluutkuivast proovist 

kuivpõletusmeetodil elementanalüsaatoril varioMAX CNS, mulla orgaanilise süsiniku 

sisaldus Tjurini meetodil, kõdu kuumutuskadu ning mullas taimede poolt omastatav 

kaalium ning fosfor.  

Laboris määrati kõduhorisondist ja mineraalmullast võetud proovide pH KCl lahuses, 

üldsüsiniku ja üldlämmastiku sisaldus määrati absoluutkuivast proovist 

kuivpõletusmeetodil elementanalüsaatoril varioMAX CNS, mulla orgaanilise süsiniku 

sisaldus Tjurini meetodil, kõdu kuumutuskadu ning mullas taimede poolt omastatav 

kaalium ning fosfor.  
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1.2.4 Andmete analüüs 

 

Puistu takseertunnused (puistu kõrgus (H), puistu diameeter (D), rinnaspindala (G), 

täius (T), tagavara (M), puude arv (N)) on arvutatud EV Metsakorraldamise juhendi 

järgi. 

Tulemuste võrdlemiseks Lõhmuse tüpoloogiaga (Lõhmus 1973) kasutati mullastiku 

tunnuseid. Võrreldavateks mullastiku tunnusteks on kõdukihi ja mulla reaktsioon pH, 

huumushorisondi tüsedus, mulla süsiniku ja lämmastiku suhe ning taimedele omastatav 

fosfor ja kaalium. Mulla analüüsi tulemustest ülevaate andmiseks võrreldakse 

proovitükkidel mõõdetud mullaparameetreid Lõhmuse (Lõhmus 1973, 2004) 

andmetega. Iga parameetri kohta arvutati välja minimaalne, maksimaalne ning 

keskmine väärtus koos standardvea piiridega.  

Mullastiku, taimestiku ja puistu omavaheliste seoste uurimiseks kasutati 

regressioonanalüüsi, mille jaoks loodi eelnevalt korrelatsioonitabel. Analüüsi käigus 

koostati diagramm, mis annab ülevaate tunnuste omavahelisest sõltuvusest ning 

diagrammile lisati lineaarne regressioonijoon koos regressioonivõrrandi ja 

determinatsioonikordajaga. Kahe tunnuse vahel kehtib usaldatav lineaarne seos, kui 

mudeli olulisuse tõenäosus on peaaegu null, ehk P<0,05 (Kiviste 2007).  
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Tabel 1. Proovitükkide takseernäitajad 

PRT Vanus H, 

m 

D,  

cm 

G,  

m2/ha 

T N₁, 
tk/ha 

M₁,  
m3/ha 

N₂,  
tk/ha 

M₂,   
m3/ha 

304 75 29,2 31,1 22,5 0,68 297 299 707 160 

305 95 31,3 32,3 37,1 1,08 454 531 861 165 

306 95 32,7 38,1 25 0,71 219 372 511 124 

313 80 32,6 31,3 28,7 0,81 372 430 672 163 

314 80 32,8 36,8 25 0,58 236 381 609 125 

315 90 33,6 38,1 35,8 0,81 314 560 629 124 

316 80 31,8 30,6 28 0,81 382 410 835 97 

317 80 30,2 29,1 36,7 0,90 552 520 835 116 

318 67 28,4 27 33,2 0,85 581 447 357 65 

319 55 20,4 17,1 21,2 0,81 920 203 241 17 

320 50 18,4 15,6 22,9 0,95 1203 201 85 5 

321 50 20,7 17,4 19,9 0,75 835 194 99 9 

322 92 32,9 33,1 28 0,79 326 424 635 94 

323 92 36,3 46,1 33,2 0,72 199 562 746 151 

324 92 32,7 32,4 30,7 0,87 373 462 540 94 

325 95 33 36,5 25 0,70 239 371 207 59 

326 95 35,3 38,6 13,8 0,30 118 224 432 160 

327 95 33,6 41,6 17,9 0,50 132 270 419 95 

334 70 26,7 25 16,1 0,43 326 200 533 66 

335 70 23,5 21,6 22,1 0,65 605 246 302 38 

336 70 22,2 20,1 21,3 0,77 668 225 175 17 

339 40 14,3 13,7 21 0,77 1415 152 28 0 

340 40 15 14,1 29,7 1,07 1896 224 0 0 

538 35 14,1 10,3 27,2 1,14 3279 181 0 0 

539 35 16,9 14,1 30,1 1,12 1938 243 0 0 

540 35 16,8 13,2 27,5 1,02 2009 217 0 0 

559 45 20,7 14,1 23,8 0,90 1528 242 249 8 

560 45 21,6 17,1 26,4 0,97 1146 273 700 13 

561 45 22,1 17,3 16,9 0,61 724 177 1496 47 

565 45 22,1 18,7 22,1 0,80 804 231 231 9 

566 45 26,6 21 25,9 0,70 748 322 318 12 

567 40 28 26,2 32,8 0,85 608 437 133 7 

568 49 23,2 21,7 20 0,70 541 219 446 31 

569 55 21,6 19,4 21,7 0,80 732 219 310 18 

570 50 25 23,3 25,4 0,85 597 302 191 17 
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2. TULEMUSED 

 

2.1 Muldade näitajad 

 

Naadi kasvukohatüübi proovitükkide kõdukihi keskmine reaktsioon on 5,02. Mõõdetud 

35 proovitüki reaktsioon erineb Lõhmuse parameetritega vähesel määral (tabel 2). 

Lõhmuse parameetrite kohaselt on naadi kasvukohatüübi kõdukihi keskmine reaktsioon 

5,90, mõõdetud proovitükkidel oli see aga 5,02, mis on Lõhmuse keskmise 

läheduspiirkonnas. Mõõdetud proovitükkide kõdukihi keskmine pH on klassifitseeritud 

mõõdukalt happeliseks (4,60-5,50), Lõhmuse keskmine väärtus kuulub aga nõrgalt 

happelise klassi (5,60-6,50), mis näitab siinkohal kõdukihtide erinevust (Astover jt 

2012). 

Proovitükkidel mõõdetud mulla reaktsioon erineb Lõhmuse parameetritest rohkem, kui 

seda oli kõdukihi puhul. Proovitükkidel mõõdetud keskmine pH oli 4,75, Lõhmuse 

andmetes on see aga 6,20 (tabel 2), mis on üsna suur erinevus. Mõõdetud mulla 

keskmine reaktsioon liigitatakse mõõdukalt happeliseks, Lõhmuse keskmine pH väärtus 

kuulub aga nõrgalt happelise klassi.  

Mulla fosfori sisalduse puhul on Lõhmuse parameetrid aktuaalsed. Mõõdetud 

proovitükkidel osutus keskmine fosfori sisalduseks 1,63 mg/100g, Lõhmuse järgi on 

number aga suurem, 2,10 mg/100g (tabel 2). Proovitükkidel osutus minimaalseks 

mõõdetud fosfori hulgaks 0,00 mg/100g, Lõhmuse järgi peaks minimaalne hulk olema 

aga 1,00 mg piires 100g kohta. Maksimaalse hulga väärtused jäid mõlemal puhul üsna 

sarnaseks.  

Proovitükkidel mõõdetud mulla kaaliumi sisalduse näitajad erinevad Lõhmuse 

parameetritest oluliselt, erinevalt mulla fosfori näitajatest. Proovitükkidel osutus 

keskmine sisalduse hulk üle kahe korra suuremaks Lõhmuse andmetest, vastavalt 10,14 

mg/100g kohta proovitükkidel  ning 4,00 mg/100g kohta Lõhmuse järgi. Minimaalne ja 

maksimaalne väärtus erineb samuti suuresti. Proovitükil osutus minimaalseks 

väärtuseks 5,18 mg/100g kohta, Lõhmuse järgi peaks minimaalseks väärtuseks olema 

1,00 mg/100g kohta ning proovitükil maksimaalseks väärtuseks oli 17,76 mg/100g 

kohta, mis Lõhmuse järgi peaks olema 12,00 mg/100g kohta. 
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Huumushorisondi tüseduse puhul erineb proovitükkidel mõõdetud maksimaalne paksus 

Lõhmuse parameetrist, vastavalt 51 cm proovitükkidel mõõdetud maksimum ja 30 cm 

maksimum Lõhmuse järgi. Miinimumväärtused aga nii väga ei erine, proovitükkidel 

mõõdetud miinimum on 11 cm ja Lõhmuse järgi on selleks väärtuseks 15 cm. 

Proovitükkidel mõõdetud keskmine väärtus oli aga 25,11 cm, mis jääb Lõhmuse välja 

toodud maksimumväärtusest madalamaks (tabel 2). Proovitükkidel mõõdetud keskmine 

huumushorisondi tüsedus oli suurem, kui Lõhmuse järgi. 

Mõõdetud proovitükkidel mulla süsiniku ja lämmastiku suhte miinimum- ja 

maksimumväärtused erinesid Lõhmuse andmetest väga suuresti. Miinimumväärtused 

erinesid omavahel peaaegu kahekordselt. Proovitükkidel osutus miinimumväärtuseks 

5,78, Lõhmuse järgi on selleks näitajaks 10,00. Maksimumväärtused erinesid omavahel 

samuti kahekordselt. Proovitükkidel mõõdetud maksimumväärtuseks osutus 32,08, 

Lõhmuse järgi on selleks näitajaks 16,00 (tabel 2). Proovitükkide keskmiseks 

väärtuseks on aga 13,56, mis on Lõhmuse maksimumväärtusest madalam.  

Tabel 2. Proovitükkidel mõõdetud mullanäitajate võrdlus E. Lõhmuse (1973, 2004) 

esitatud näitajatega, keskmise väärtuse juurde on lisatud standardviga 

  E. Lõhmuse (1973, 2004) järgi Proovitükid 

  Miinimum Maksimum Keskmine Miinimum Maksimum Keskmine 

Kõdukihi 

pH 4,60 6,50 5,90±0,20 4,13 6,30 5,02±0,07 

Mulla pH 4,30 6,90 6,20±0,30 3,24 5,90 4,75±0,13 

Mulla 

kaaliumi 

sisaldus, 

mg/100g 1,00 12,00 4,00±0,80 5,18 17,76 14,00±0,57 

Mulla 

fosfori 

sisaldus, 

mg/100g 1,00 4,00 2,10±0,20 0,00 4,26 1,63±0,20 

Huumus-     

horisondi 

tüsedus, cm 15,00 30,00 - 11,00 51,00 25,11±1,84 

Mulla 

süsiniku ja 

lämmastiku 

suhe 10 16 - 5,78 32,08 13,56±0,68 
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Proovitükkidel mõõdetud näitajaid ilma Lõhmuse võrdlusandmeteta (töös puudusid) on 

välja toodud tabelis 3. Tabelis on esitatud mõõdetud proovitükkide miinimum-, 

maksimum- ja keskmised väärtused mulla üldsüsiniku, mulla üldlämmastiku, 

orgaanilise süsiniku sisalduse, kõdukihi üldsüsiniku ning kõdukihi üldlämmastiku kohta 

(tabel 3).  

Tabel 3. Proovitükkidel mõõdetud mullanäitajate miinimum-, maksimum ja keskmine 

väärtus koos standardveaga 

  

Mulla 

üldsüsinik 

Mulla 

üldlämmastik 

Orgaanilise 

süsiniku 

sisaldus 

Kõdukihi 

üldsüsinik 

Kõdukihi 

üldlämmastik 

Miinimum 2,89 0,18 2,68 14,44 0,55 

Maksimum 25,28 1,52 20,96 44,74 2,04 

Keskmine 9,72±1,08 0,59±0,06 8,00±0,95 28,75±1,40 1,27±0,07 

 

2.2 Taimestik 

 

Taime- ja samblaliikide analüüsis kasutati alustaimestiku andmeid konstantsuse 

võrdlemiseks Lõhmuse (1973) näitajatega. Konstantsuse all mõeldakse siinkohal 

protsentuaalsust, kui suurel osal naadi kasvukohatüübi aladel taim esineb. Kõik 

proovitükkidel esinenud alustaimestiku liigid koos ladina keelsete nimedega on ära 

toodud lisas 1. 

Taimeliikide konstantsuse võrdluse käigus selgus, et mõõdetud proovitükkide ja 

Lõhmuse näitajate vahel on nii sarnasusi kui ka erinevusi (tabel 4). Mõnel puhul osutus 

proovitükkidel mõõdetud konstantsuse protsent suuremaks Lõhmuse näitajatest, mõnel 

puhul aga väiksemaks. Esines ka väga suuri erinevusi, näiteks metsosi (Equisetum 

sylvaticum) konstantsus osutus Lõhmuse näitajast rohkem kui kaks korda suuremaks, 

kuid leidus ka neid, mis kattusid protsentuaalselt täielikult. Tabel 4 on reastatud 

proovitükkidel mõõdetud konstantsuse alusel suurimast väikseimani ning välja on 

toodud vaid need liigid, millele oli Lõhmuse (1973) poolt konstantsus määratud. 
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Tabel 4. Taimeliikide konstantsus Lõhmuse järgi ning mõõdetud proovitükkidel 

Taimeliigi nimetus 

Konstantsus % 

Lõhmuse (1973) 

järgi  

Proovitükkidel 

mõõdetud konstantsus 

% 

Harilik jänesekapsas 94 94 

Lillakas 74 91 

Harilik naat 86 86 

Mets-tähthein 57 86 

Ohtene sõnajalg 48 86 

Metsosi 34 86 

Harilik saluhein 54 83 

Metskastik 60 77 

Soo-koeratubakas 65 77 

Harilik sinilill 74 74 

Metstulikas 60 74 

Harilik angervaks 52 71 

Koldnõges 74 69 

Kevadine seahernes 63 69 

Leseleht 54 69 

Harilik kopsurohi 66 66 

Harilik naistesõnajalg 66 66 

Püsik-seljarohi 54 60 

Harilik laanelill 40 57 

Harilik maikelluke 31 54 

Metsmaasikas 52 54 

Harilik ussilakk 43 54 

Harilik kolmissõnajalg 46 51 

Harilik metspipar 37 49 

Karvane piiphein 43 49 

Sõrmtarn 31 43 

Võsaülane 57 40 

Aasosi 34 40 

Longus helmikas 37 34 

Luht-kastevars 43 29 

Jänesesalat 26 26 

Harilik kuldvits 31 17 
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Samblaliikide puhul oli sarnane konstantsus vaid ühe liigi puhul viiest võrreldavast 

liigist (tabel 5). Suur erinevus esines kähar salusambla (Eurhynchium angustirete) 

puhul, proovitükkidel mõõdetud konstantsus osutus ligi kolm korda suuremaks 

Lõhmuse konstantsusest. Teiste liikide vahel esinesid samuti erinevused, kuid need ei 

osutunud niivõrd massiivseks. Erinevalt taimeliikide võrdlusest ei ole samblaliikide 

puhul täielikke protsentuaalseid kattuvusi, kõige lähemaks sellisele tulemusele on 

metsakäharik (Rhytidiadelphus triquetrus), vastavalt 86 protsenti Lõhmuse järgi ning 89 

protsenti proovitükkidel mõõdetud näitaja. Tabel 5 on reastatud proovitükkidel 

mõõdetud konstantsuse alusel suurimast väikseimani.  

Tabel 5. Samblaliikide konstantsus Lõhmuse järgi ja mõõdetud proovitükkidel 

Samblaliigi nimetus 

Konstantsus % 

Lõhmuse (1973) 

järgi  

Proovitükkidel 

mõõdetud 

konstantsus % 

Kähar salusammal 34 91 

Metsakäharik 86 89 

Harilik laanik 46 63 

Harilik palusammal 34 26 

Harilik roossammal 37 14 
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2.3 Mullastiku, taimestiku ja puistu näitajate omavahelised seosed 

 

Mullastiku, taimestiku ja puistu omavaheliste seoste uurimiseks kasutati 

regressioonanalüüsi. Analüüsi käigus otsiti usaldatavat korrelatsiooni mullastikku, 

taimestikku ja puistu kasvu iseloomustavate väärtuste vahel.  

Taimeliikide arvu ja mulla pH vahel esines usaldatav positiivne korrelatsioon (P<0,01), 

mida kirjeldab joonis 1. Puistu kõrgusindeksi H100 ja mulla pH vahel esines veelgi 

tugevam usaldatav korrelatsioon (P<0,001), mida kirjeldab joonis 2. Puistu 

kõrgusindeks H100 on kasvukoha headuse näitaja. Tehtud analüüside põhjal võib väita, 

et taimeliikide arv on suurem kõrgema mulla pH puhul, kuid puistu kasvab kõrgemaks 

just vastupidisel kujul, kui mulla pH on väiksem. 

 

 

Joonis 1. Taimeliikide arvu seos mulla pH-ga 
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Joonis 2. Puistu kõrgusindeksi H100 seos mulla pH-ga 

 

Samblaliikide arvu ja mulla orgaanilise süsiniku sisalduse vahel esines usaldatav tugev 

positiivne korrelatsioon (P<0,001), mida kirjeldab joonis 3. Puistu kõrgusindeksi H100 

ja mulla orgaanilise süsiniku sisalduse vahel esines samuti usaldatav tugev korrelatsioon 

(P<0,001). Seda seost kirjeldab joonis 4. Puistu kõrguse ja mulla orgaanilise süsiniku 

sisalduse vahel esines usaldatav tugev korrelatsioon (P<0,001) (joonis 5), samuti ka 

puistu diameetri ja mulla orgaanilise süsiniku sisalduse vahel (joonis 6). Analüüside 

põhjal võib teha mitmeid järeldusi. Samblaliikide arv on suurem mulla orgaanilise 

süsiniku kõrgema sisalduse puhul (joonis 3), puistu kõrgusindeks H100 on suurem aga 

madalama orgaanilise süsiniku sisalduse puhul (joonis 4). Puistu kõrgus on suurem 

madalama orgaanilise süsiniku sisalduse puhul (joonis 5) ning puistu diameeter on 

samuti suurem madalama süsiniku sisalduse puhul (joonis 6). 
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Joonis 3. Samblaliikide arvu seos mulla orgaanilise süsiniku sisaldusega 

 

 

Joonis 4. Puistu kõrgusindeksi H100 seos mulla orgaanilise süsiniku sisaldusega 
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Joonis 5. Puistu kõrguse seos mulla orgaanilise süsiniku sisaldusega 

 

 

Joonis 6. Puistu diameetri seos mulla orgaanilise süsiniku sisaldusega 

 

Samblaliikide arvu ja mulla üldsüsiniku sisalduse vahel esines usaldatav tugev 
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tagavara ja mulla üldlämmastiku sisalduse vahel esines samuti usaldatav tugev 

korrelatsioon (P<0,001). Esimese rinde tagavara ja mulla üldlämmastiku vahelist seost 

kirjeldab joonis 8, millelt võib välja lugeda, et puistu 1. rinde tagavara on suurem 

madalama lämmastikusisalduse puhul. Puistu kõrgusindeksi H100 ja mulla 

üldlämmastiku vahel esines ka usaldatav tugev korrelatsioon (P<0,001). Seda seost 

iseloomustab joonis 9, millelt saab sarnaselt puistu esimese rinde tagavaraga välja 

lugeda, et kõrgusindeks H100 on suurem madalama lämmastikusisalduse puhul. 

 

 

Joonis 7. Samblaliikide arvu seos mulla üldlämmastiku sisaldusega 
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Joonis 8. Puistu 1. rinde tagavara seos mulla üldlämmastiku sisaldusega 

 

 

Joonis 9. Puistu kõrgusindeksi H100 seos mulla üldlämmastiku sisaldusega 

 

Samblaliikide arvu ja mulla üldsüsiniku sisalduse vahel esines usaldatav tugev 
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väita, et samblaliikide arv on suurem mulla kõrgema süsinikusisalduse puhul. 

Vastupidiselt samblaliikide arvule on puistu 1. rinde tagavara suurem mulla madalama 

süsinikusisalduse puhul.  

 

 

Joonis 10. Samblaliikide arvu seos mulla üldsüsiniku sisaldusega 

 

 

Joonis 11. Puistu 1. rinde tagavara seos mulla üldsüsiniku sisaldusega 
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Puistu kõrguse ja kõdu üldsüsiniku sisalduse vahel esines usaldatav korrelatsioon 

(P<0,01) ning puistu diameetri ja kõdu üldsüsiniku sisalduse vahel esines samuti 

usaldatav korrelatsioon (P<0,01). Puistu kõrgus on suurem madalama kõdu 

süsinikusisalduse puhul (joonis 12), sama kehtib ka puistu diameetri kohta (joonis 13). 

Puistu kõrgusindeksi H100 ja kõdu üldsüsiniku sisalduse vahel esines samuti usaldatav 

korrelatsioon (P<0,01). Puistu kõrgusindeks on samuti suurem madalama kõdu 

süsinikusisalduse puhul, nagu ka puistu kõrguse ja diameetri puhul (joonis 14). 

 

 

Joonis 12. Puistu kõrguse seos kõdu üldsüsiniku sisaldusega 
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Joonis 13. Puistu diameetri seos kõdu üldsüsiniku sisaldusega 

 

 

Joonis 14. Puistu kõrgusindeksi H100 seos kõdu üldsüsiniku sisaldusega 

 

Usaldatav tugev korrelatsioon esines puistu kõrguse ja kõdu üldlämmastiku sisalduse 

vahel ning puistu diameetri ja kõdu üldlämmastiku sisalduse vahel (P<0,001). Joonistelt 

võib välja lugeda, et puistu kõrgus (joonis 15) ja puistu diameeter (joonis 16) on 
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suuremad madalama kõdu lämmastikusisalduse puhul. Usaldatav tugev korrelatsioon 

esines ka puistu kõrgusindeksi H100 ja kõdu üldlämmastiku sisalduse vahel (P>0,001). 

Sarnaselt puistu kõrgusele ja diameetrile on ka puistu kõrgusindeks suurem madalama 

kõdu lämmastikusisalduse puhul (joonis 17). 

 

Joonis 15. Puistu kõrguse seos kõdu üldlämmastiku sisaldusega 

 

 

Joonis 16. Puistu diameetri seos kõdu üldlämmastiku sisaldusega 
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Joonis 17. Puistu kõrgusindeksi H100 seos kõdu üldlämmastiku sisaldusega 

 

Samblaliikide arvu ja puistu kõrguse vahel esines usaldatav tugev korrelatsioon 

(P<0,001). Analüüsi põhjal võib jooniselt (joonis 18) välja lugeda, et samblaliikide arv 

on suurem madalama puistu kõrguse puhul.  

 

 

Joonis 18. Samblaliikide arvu seos puistu kõrgusega 

y = -4.9499x + 36.942
R² = 0.3404

20

25

30

35

40

0.5 1 1.5 2 2.5

P
u

is
tu

 k
õ
rg

u
si

n
d

ek
s 

H
1
0
0
, 
m

Kõdu üldlämmastik, %

y = -0.2979x + 15.828
R² = 0.3514

2

4

6

8

10

12

14

16

10 20 30 40

S
a
m

b
la

li
ik

id
e 

a
rv

Puistu kõrgus, m



27 
 

Samblaliikide arvu ja puistu diameetri vahel esines usaldatav tugev korrelatsioon 

(P<0,001). Analüüsi järel võib väita, et samblaliikide arv on suurem madalama puistu 

diameetri puhul (joonis 19). 

 

 

Joonis 19. Samblaliikide arvu seos puistu diameetriga 

 

Puistu kõrgusindeksi H100 ja huumushorisondi tüseduse vahel esines usaldatav tugev 

korrelatsioon (P<0,001). Jooniselt 20 võib välja lugeda, et puistu kõrgusindeks on 

suurem madalama huumushorisondi tüseduse puhul. 

y = -0.1897x + 12.903
R² = 0.2981

2

4

6

8

10

12

14

16

10 20 30 40 50

S
a
m

b
la

li
ik

id
e 

a
rv

Puistu diameeter, cm



28 
 

 

Joonis 20. Puistu kõrgusindeksi H100 seos huumushorisondi tüsedusega 
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kõrguse, diameetri ning kõrgusindeksi H100 sõltuvust mullaparameetritest. Parim 

tulemus puistu kõrguse sõltuvust mullanäitajatest uurides saavutati järgmiste näitajate 

puhul – kõdukihi üldsüsiniku sisaldus, mulla orgaanilise süsiniku sisaldus, mulla 

reaktsioon ning mulla üldlämmastiku- ja üldsüsiniku sisaldus. Puistu kõrguse ning 

nende mullastiku näitajate vahel esines usaldatav tugev korrelatsioon ning 

regressioonanalüüsi tulemusena sai teha mudeli (valem 1) puistu kõrguse arvutamiseks:  

H = 59,02 - 0,40 * KC - 0,62 * Corg - 4,58 * pH - 20,14 * N + 1,74 * C                    (1),  

kus H – puistu kõrgus meetrites; KC – kõdukihi üldsüsiniku sisaldus protsentides; Corg 

– mulla orgaanilise süsiniku sisaldus protsentides; pH – mulla reaktsioon; N – mulla 

üldlämmastiku sisaldus protsentides; C – mulla üldsüsiniku sisaldus protsentides.  

Selle regressioonivõrrandi (valem 1) puhul jääkstandardhälve sₑ=4,47, 

determinatsioonikordaja r2= 0,61 ja mudeli olulisuse tõenäosus P>0,001.  

Parim tulemus puistu diameetri sõltuvust mullanäitajatest uurides saavutati eelnevast 

teistsuguse näitajate pundiga - kõdukihi üldsüsiniku sisaldus, mulla orgaanilise süsiniku 

sisaldus, mulla reaktsioon ja mulla üldsüsiniku sisaldus. Puistu diameetri ning nende 
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regressioonianalüüsi tulemusena koostati mudel (valem 2) puistu diameetri 

arvutamiseks:  

D = 75,41 - 0,51 * KC - 1,11 * Corg - 7,74 * pH + 1,06 * C                                     (2),  

kus D – puistu diameeter sentimeetrites; KC – kõdukihi üldsüsiniku sisaldus 

protsentides; Corg – mulla orgaanilise süsiniku sisaldus protsentides; pH – mulla 

reaktsioon; C – mulla üldsüsiniku sisaldus protsentides.  

Selle regressioonvõrrandi (valem 2) puhul jääkstandardhälve sₑ=6,63, 

determinatsioonikordaja r2= 0,58 ja mudeli olulisuse tõenäosus P>0,001. 

Puistu kõrgusindeksi H100 puhul leiti parim tulemus selliste mullastiku näitajate 

esinedes – kõdukihi reaktsioon, kõdukihi üldsüsiniku sisaldus, mulla reaktsioon ning 

mulla üldlämmastiku- ja üldsüsiniku sisaldus. Ka siinkohal esines kõrgusindeksi ja 

mullastiku näitajate vahel usaldatav tugev korrelatsioon ning loodi mudel puistu 

kõrgusindeksi  (valem 3) arvutamiseks:  

H100 = 34,01 + 1,56 * KpH - 0,07 * KC - 1,50 * pH - 9,78 * N + 0,39 * C                (3),  

kus H100 - puistu kõrgusindeks meetrites; KpH - kõdukihi reaktsioon; KC - kõdukihi 

üldsüsiniku sisaldus protsentides; pH - mulla reaktsioon; N - mulla üldlämmastiku 

sisaldus protsentides; C - mulla üldsüsiniku sisaldus protsentides.  

Selle regressioonvõrrandi (valem 3) puhul jääkstandardhälve sₑ=2,47, 

determinatsioonikordaja r2=0,53 ja mudeli olulisuse tõenäosus P>0,001.  
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3. ARUTELU 

 

Kasvukohatüüpide puurinde liigilise koosseisu kujunemist looduslikes tingimustes 

mõjutavad keskkonnatingimused, puuliikide omapärased bioloogilised ja ökoloogilised 

omadused. Alustaimestik on oma olemuselt metsakoosluse komponent, mis mõjutab 

aineringet, metsauuenemist jm ning võib olla oluline faktor metsa majandamisel. 

Alustaimestiku liikide arv on mõjutatud mitmetest tingimustest – ülarinde liigilisest 

koosseisust ja tihedusest, mullaviljakusest jm (Lõhmus 1973). Muldade rolli puistute 

kujunemisel ei saa samuti alahinnata. Mullaviljakusega seotud tegurid mõjutavad 

suuresti puistu kasvu või teket. 

Naadi kasvukohatüübi püsiproovitükid levisid gleistunud leostunud ja leetjatel 

muldadel, kuid esines ka teisi gleistumise tunnustega muldi ning gleimuldi, mille lõimis 

oli varieeruv. Naadi kasvukohatüübis on kõduhorisont õhuke või peaaegu puuduv. 

Lõhmuse järgi on keskmiseks kõduhorisondi tüseduseks 1,80±0,30 cm, proovitükkidel 

mõõdetud keskmiseks on 2,43±0,32 cm. Kõdukihi pH suuruseks on Lõhmuse järgi 

5,90±0,20, proovitükkidel mõõdetud suuruseks on aga 5,02±0,07. Lõhmuse kõdukihi 

keskmine kuulub nõrgalt happelise klassifikatsiooni alla, mõõdetud aladel aga 

mõõdukalt happelise klassifikatsiooni. Mulla pH puhul on klassifikatsioonid samad 

nagu eelnevalt kõdukihi pH puhul, kuid väärtuste erinevus on suurem. Lõhmuse järgi on 

mulla pH 6,20±0,30, proovitükkidel osutus väärtuseks hoopis 4,75±0,13. Puistute 

peapuuliigina domineerib kask, boniteet on valdavalt IA ja I. Puistute peapuuliigid ja 

boniteet ühildub Lõhmuse (1973, 2004) esitatud andmetega. Alustaimestiku 

inventeerimisel esines naadi kasvukohatüübi proovitükkidel kokku 156 taime- ja 

samblaliiki. Lõhmus (2004) väidab, et naadi kasvukohatüübis on alustaimestik 

liigirikas, mis vastab siinkohal tõele.   
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolev bakalaureusetöö põhineb Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide puistu, 

alustaimestiku ja mulla uuringu andmetel. Puistut iseloomustavate tunnuste mõõtmised 

toimusid aastatel 2010-2011 ning mullastiku- ja alustaimestiku inventuur tehti 2014. 

aastal. Töö eesmärgiks oli uurida naadi kasvukohatüübis taimestiku, muldade ja puistute 

iseloomulikke näitajaid ning nendevahelisi seoseid Eesti metsa kasvukäigu 

püsiproovitükkide võrgustiku andmetel ja võrrelda neid Erich Lõhmuse (1973) 

kandidaaditöös esitatud tulemustega. 

Uurimiseks oli töös kasutada andmed 35 naadi kasvukohatüübi püsiproovitüki kohta. 

Mullastiku näitajate võrdlemise käigus ilmnes, et E. Lõhmuse tüpoloogiaga 

kokkulangevaid väärtusi siinkohal ei esine. Püsiproovitükkidel mõõdetud kõdukihi pH 

ja mulla pH keskmine väärtus esines Lõhmuse näitajatest, proovitükkidel levis 

happelisem muld. Mulla kaaliumi sisalduse väärtus oli proovitükkidel palju kõrgem, kui 

Lõhmuse näitaja, kuid fosfori sisalduse väärtus oli proovitükkidel Lõhmuse näitajast 

madalam.  

Alustaimestiku konstantsuse võrdlemise käigus E. Lõhmuse esitatud näitajatega selgus, 

et esineb proovitükkidel on mõõdetud nii suuremaid ja väiksemaid konstantsusi E. 

Lõhmuse näitajatest, kuid esineb ka täielikke kokkulangevusi.  

Mullastiku, taimestiku ning puistu näitajate omavaheliste seoste uurimisel selgus, et 

puistu kasvuomadustele on soodustavaks madalam mulla pH, madalam mulla 

orgaanilise süsiniku sisaldus, madalam mulla üldlämmastiku ning –süsiniku sisaldus, 

madalam kõdukihi üldlämmastiku ning – süsiniku sisaldus ja madalam 

huumushorisondi tüsedus, mis oli üsna üllatav. 
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LISAD 

Lisa 1. Naadi kasvukohatüübis proovitükkidel leitud alustaimestiku 

liigid 

Soontaimed 

Taimeliigi nimetus eesti keeles Taimeliigi nimetus ladina keeles 

Aasosi Equisetum pratense 

Aas-seahernes Lathyrus pratensis 

Aed-hiirehernes Vicia sepium 

Ahtalehine nurmikas Poa angustifolia 

Ahtalehine põdrakanep Epilobium angustifolium 

Hall lepp Alnus incana 

Harilik angervaks Filipendula ulmaria 

Harilik haab Populus tremula 

Harilik heinputk Angelica sylvestris 

Harilik hiirehernes Vicia cracca 

Harilik härghein Melampyrum nemorosum 

Harilik jalakas Ulmus glabra 

Harilik jänesekapsas Oxalis acetosella 

Harilik kadrisammal Atrichum undulatum 

Harilik kellukas Campanula patula 

Harilik kilpjalg Pteridium aquilinum 

Harilik kolmissõnajalg Gymnocarpium dryopteris 

Harilik kopsurohi Pulmonaria obscura 

Harilik kuldvits Solidago virgaurea 

Harilik kuslapuu Lonicera xylosteum 

Harilik käbihein Prunella vulgaris 

Harilik käokann Lychnis flos-cuculi 

Harilik laanelill Trientalis europaea 

Harilik lepiklill Chrysosplenium alternifolium 

Harilik lodjapuu Viburnum opulus 

Harilik luga Juncus effusus 

Harilik maavits Solanum dulcamara 

Harilik maikelluke Convallaria majalis 

Harilik mailane Veronica officinalis 

Harilik metspipar Asarum europaeum L. 

Harilik metssõnajalg Phegopteris connectilis 

Harilik metsvits Lysimachia vulgaris 

Harilik mustikas Vaccinium myrtillus 

Harilik naat Aegopodium podagraria 

Harilik naistesõnajalg Athyrium filix-femina 

Harilik nõiakold Circaea alpina 

Harilik näsiniin Daphne mezereum 

Harilik paakspuu Frangula alnus 

Harilik parkhein Lycopus europaeus 
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Harilik peetrileht Succisa pratensis 

Harilik pihlakas Sorbus aucuparia 

Harilik pilliroog Phragmites australis 

Harilik pohl Vaccinium vitis-idaea 

Harilik pärn Tilia cordata 

Harilik saar Fraxinus excelsior 

Harilik saluhein Milium effusum 

Harilik sarapuu Corylus avellana 

Harilik sinilill Hepatica nobilis 

Harilik soosõnajalg Thelypteris palustris 

Harilik tarn Carex nigra 

Harilik tihashein Scutellaria galericulata 

Harilik toomingas Padus avium 

Harilik türnpuu Rhamnus catharticus 

Harilik ussilakk Paris quadrifolia 

Harilik vaarikas Rubus idaeus 

Harilik võilill sp Taraxacum officinale 

Harilik võsalill Moehringia trinervia 

Imekannike Viola mirabilis 

Jänesesalat Mycelis muralis 

Jäneskastik Calamagrostis epigeios 

Kahkjas tarn Carex pallescens 

Kandiline naistepuna Hypericum maculatum 

Karvane piiphein Luzula pilosa 

Kerahein Dactylis glomerata 

Kevadine seahernes Lathyrus vernus 

Koera-orashein Elymys caninus 

Koldnõges Galeobdolon luteum 

Kollane tarn Carex flava 

Konnaosi Equisetum fluviatile 

Kraavtarn Carex pseudocyperus 

Kõrvenõges Urtica dioica 

Külmamailane Veronica chamaedrys 

Laialehine neiuvaip Epipactis helleborine 

Laiuv sõnajalg Dryopteris expansa 

Leseleht Maianthemum bifolium 

Lillakas Rubus saxatilis 

Longus helmikas Melica nutans 

Luht-kastevars Deschampsia cespitosa 

Maamõõl Geum urbanum 

Maarja sõnajalg Dryopteris filix-mas 

Mage sõstar Ribes alpinum 

Mets hiirehernes Vicia sylvatica 

Mets-härghein Melampyrum sylvaticum L 

Metskastik Calamagrostis arundinacea 

Metskõrkjas Scirpus sylvaticus 
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Metsmaasikas Fragaria vesca 

Mets-nõianõges Stachys sylvatica 

Metsosi Equisetum sylvaticum 

Metstarn Carex sylvatica 

Metstulikas Ranunculus cassubicus 

Mets-tähthein Stellaria holostea 

Must sõstar Ribes nigrum 

Mätastarn Carex cespitosa 

Ohtene sõnajalg Dryopteris carthusiana 

Ojamõõl Geum rivale 

Oras-tähthein Stellaria graminea 

Paiseleht Tussilago farfara 

Palu-härghein Melampyrum pratense 

Pehmekarvane kõrvik Galeopsis pubescens 

Pikk tarn Carex elongata 

Põistarn Carex vesicaria 

Põld-piimohakas Sonchus arvensis 

Püsik-seljarohi Mercurialis perennis 

Püstine hiirehernes Vicia cassubia 

Roomav tulikas Ranunculus repens 

Salu-siumari Actaea spicata 

Salutulikas Ranunculus polyanthemos 

Salu-tähthein Stellaria nemorum 

Seaohakas Cirsium oleraceum 

Sookastik Calamagrostis canescens 

Soo-koeratubakas Crepis paludosa 

Soo-kurereha Geranium palustre 

Soo-lõosilm Myosotis scorpioides 

Soomadar Galium palustre 

Soo-ohakas Cirsium palustre 

Sootarn Carex acutiformis 

Sulg-aruluste Bracypodium pinnatum 

Suur aruhein Festuca gigantea 

Suureõiene kellukas Campanula persicifolia 

Sõrmtarn Carex digitata 

Tupptarn Carex vaginatum 

Turvaskannike Viola epipsila 

Ussilill Lysimachia thyrsiflora 

Valge kastehein Agrostis stolonifera 

Veishein Hypochaeris maculata 

Vesihein Stellaria media 

Villohakas Cirsium heterophyllum 

Võsakannike Viola riviniana 

Võsaülane Anemone nemorosa 

Õrn lemmalts Impatiens noli-tangere 

Ümaralehine uibuleht Pyrola rotundifolia 
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Sammaltaimed 

Sammaltaime nimetus eesti 

keeles 

Sammaltaime nimetus ladina 

keeles 

Aas-ulmik Hypnum pratense 

Harilik juuslehik Cirriphyllum piliferum 

Harilik kaksikhammas Dicranum scoparium 

Harilik karusammal Polytrichum commune 

Harilik laanik Hylocomium splendens 

Harilik lühikupar Brachythecium rutabulum 

Harilik palusammal Pleurozium schreberi  

Harilik raunik Plagiochila asplenioides 

Harilik roossammal Rhodobryum roseum 

Harilik teravtipp Calliergonella cuspidata 

Harilik tüviksammal Climacium dendroides 

Kattekold Lycopodium annotinum 

Kähar juussammal Trichostomum crispulum 

Kähar salusammal Eurhynchium angustirete 

Käänd-lühikupar Brachythecium reflexum 

Lainjas kaksikhammas Dicranum polysetum 

Lainjas lehiksammal Plagiomnium undulatum 

Lame lühikupar Brachythecium oedipodium 

Lodu-lehiksammal Plagiomnium ellipticum 

Metsakäharik Rhytidiadelphus triquetrus 

Metsehmik Thuidium delicatulum 

Mets-lehiksammal Plagiomnium cuspidatum 

Mets-turbasammal Sphagnum squarrosum 

Sarnas-lehiksammal Plagiomnium affine 

Südajas tömptipp Calliergon cordifolium 

 

 

 


