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Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata 40. aastase jänesekapsa-kõdusoo kaasiku 

maapealse ja maa-aluse ja osa biomassi, produktsiooni, akumuleerunud süsiniku 

kogust ning koostada süsinikubilanss. 

 

Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübis kasvavas keskealises sookaasikus (40 a.) oli 

C- bilanss praktiliselt tasakaalus, st. ökosüsteemist emiteeruv C voog ning sellesse 

seotud C voog olid samas suurusjärgus. Ökosüsteemi seoti aasta jooksul 5,8 t C ha-1 

a-1 ja süsteemist emiteerus 5,6 t C ha-1 a-1. 

 

Aastane orgaanilise süsiniku voog mulda läbi varise, peenjuurte ja alustaimestiku oli 

väiksem, kui kumulatiivne heterotroofse mullahingamise voog. Seega jätkus metsas 

turba mineraliseerumine ja süsiniku emissiooni tõttu mullasüsiniku varu vähenemine. 

Kuivendatud sookaasikus on ökosüsteemi suurim süsiniku varu mullas. Puudes 

akumuleerunud süsinik moodustas vastavatest mullavarudest vaid 0,75%. 

 

Kuivendatud turvasmullal kasvava ökosüsteemi toimimise C allikana või C sidujana 

määrab ära puude juurdekasv. Seega oleks jänesekapsa-kõdusoos kasvavaid 

sookaasikuid efektiivsema süsiniku sidumise eesmärgil mõistlik uuendada 

produktiivsemate puuliikidega (näit. sanglepp, kuusk), mis aitaks tõsta kõdusoo 

metsade produktiivsust ja seega ka C sidumise efektiivsust. 

 

 

Märksõnad: Betula pubescens, biomassi produktsioon, maapealne biomass, maa-

alune biomass, süsiniku bilanss 

 

 



 

 

3 

                                            

Estonian University of Life 

Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master`s Thesis  

Author: Heiki Möll Speciality: Forestry management 

Title: Biomass production and carbon budget in 40-year-old downy birch (Betula 

pubescens) stands growing in Oxalis drained swamp site-type 

30 pages  3 figures  6 tables  0 appendixes  

Department:  

Field of research:  

Instructor(s): 

Place and year of defence:  

Silviculture 

Silviculture 

Associate prof. Veiko Uri and Mats Varik 

Tartu, 2015 

 The aim of this study was to estimate both above-ground and below-ground biomass 

and productivity as well as the amount of accumulated carbon in 40-year-old birch 

stands in Oxalis drained swamp site type and to compile a carbon (C) budget.  

 

Carbon balance in the middle-aged downy birch stand in the Oxalis drained swamp site 

type was almost balanced, which means that the flux of carbon emitting from the 

ecosystem and the input carbon flux in to the ecosystem were nearly equal. Carbon 

accumulation in the ecosystem was 5,1 t ha-1 yr-1 and the carbon emissioon from 

ecosystem via soil heterotrophic respiration was 5,6 t ha-1 yr-1. 

 

Annual organic carbon flux to soil through leaf litter, fine roots and ground vegetation 

appeared to be smaller compared to the cumulative heterotrophic soil respiration. 

Therefore, peat mineralization and the decrease of carbon stock in soil due to 

ecosystem emissions continued. The major carbon storage of the drained downy birch 

ecosystem was soil carbon. In trees accounted only 0,75% of total carbon stock of this 

ecosystem.  

 

In order to increase carbon sink to the Oxalis drained swamp site the annual woody 

biomass increment of trees is crucial. It would be more effective in means of carbon 

stock to regenerate these stands by more productive tree species (e.g. black alder, 

spruce), which would then also result in increased productivity and more efficient 

carbon accumulation. 
 

Keywords: Betula pubescens, biomass production, above-ground biomass, below-

ground biomass, carbon balance 
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1. SISSEJUHATUS 
 

Tänapäeva maailmas on oluliseks probleemiks CO2 kontsentratsiooni tõus atmosfääris, mis 

kutsub esile kasvuhooneefekti ning globaalset kliima soojenemist. Suur osa inimtegevuse 

tõttu atmosfääri paisatud kasvuhoonegaasidest on peamiselt tekkinud just fossiilsete 

kütuste põletamisel, maakasutusest pärineva süsihappegaasi hulk moodustab hinnanguliselt 

kuni 35% CO2 kontsentratsiooni tõusust (Foley et al. 2005).  

Peamine kasvuhoonegaas atmosfääris on CO2, mille kontsentratsioon on hüppeliselt 

kasvanud just viimase sajandi jooksul. Et peatada edasine süsihappegaasi sisalduse 

suurenemine atmosfääris on hakatud ülemaailmselt suuremat tähelepanu pöörama CO2 

emissiooni vähendamisele ja süsiniku efektiivsemale sidumisele. Maismaaökosüsteemidest 

on just metsad olulised C sidujad, sealhulgas boreaalsed metsad mängivad väga olulist rolli 

globaalses süsinikuringes (Dixon et al. 1994; Goodale et al. 2002; Peng et al. 2008).   

 

Ka Eesti metsanduses ja metsateaduses on tänapäeva olulisel kohal C ringe uuringud 

erinevates metsaökosüsteemides. Eesti metsad on väga heterogeensed (erinev mullastik, 

kasvukohatüüp ja puuliigid) ja senised teadmised nende C sidumisvõime kohta üsna 

lünklikud. Metsades tehtavates uuringutes hinnatakse süsiniku sidumist nii metsamullas, 

kui ka biomassis (Canell, 1999; Pussinen et al. 2002; Mund et al. 2002; Laiho et al. 2003; 

Paul et al. 2003; Ågren ja Hyvönen, 2003). Hinnanguliselt kuni 2/3 metsades seotud 

süsinikust asub mullas (Dixon et al. 1994). 

 

Kuna Eestis on palju erinevaid metsaökosüsteeme, siis on ka selge vajadus erinevate 

uuringute järele, mille tulemused võimaldaksid koostada üldistatud, regionaalseid 

süsinikubilansi mudeleid. 

Käesolevas töös hinnati puude biomassi produktsiooni jänesekapsa-kõdusoo sookaasikus ja 

selles seotud süsiniku kogust, samuti teisi olulisi süsinikuringe vooge. Teema on uudne, 

varasemaid uuringuid Eestis jänesekapsa-kõdusoos kasvavate kaasikute kohta ei 

õnnestunud kirjandusest leida. Süsiniku sidumine erinevates metsaökosüsteemides on väga 
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aktuaalne temaatika, eriti nende metsade osas, mis sellest aspektist on siiani praktiliselt 

uurimata. 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata 40. aastase jänesekapsa-kõdusoo kaasiku maapealse 

ja maa-aluse osa biomassi produktsiooni, akumuleerunud süsiniku kogust ning koostada 

süsinikubilanss. 

 

Autor avaldab suurt tänu oma juhendajatele dotsent Veiko Urile ja Mats Varikule. Lisaks 

juhendajatele avaldab autor tänu ka Veiko Uri juhitava töörühma teistele liikmetele. 
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2. KÕDUSOO METSAD JA JÄNESEKAPSA-KÕDUSOO 

KASVUKOHATÜÜP 
 

Kõdusoometsad on tekkinud peamiselt madalsoo- ja siirdesoomuldade pikaajalise 

kuivendamise tulemusena. Varasema ulatusliku kuivendamise tagajärjel on Eestis kõdusoo 

kasvukohatüübi osakaal viimastel kümnenditel oluliselt suurenenud. Kõdusoometsade 

üheks peamiseks välistunnuseks on maapinnast kõrgemale ulatuvad puude juurekaelad ja 

arumetsadele iseloomulike taimede esinemine alustaimestikus. See on tingitud põhjavee 

taseme alanemisest, mille tagajärjel hapnik pääseb mulla ülemistesse kihtidesse, sinna 

kogunenud orgaaniline aine hakkab intensiivselt lagunema ning turvas vajub kokku. 

Kõdusoo tüübirühmas eristatakse kahte kasvukohatüüpi, milleks on mustika-kõdusoo ja 

jänesekapsa-kõdusoo. Kõdusoo tüübirühmad esinevad enamasti üle kogu Eesti, ainult 

Pandiveres, saartel, Kagu- ja Loode-Eestis on see tüübirühm vähem levinud. Jänesekapsa-

kõdusoo aladel esineb puistutest enamasti kaasikuid, lisaks ka okaspuu-segapuistuid, mis 

on kuuse enamusega. Vanemad puistud selles kasvukohatüübis on tormihellad ja 

boniteedilt jäävad vahemikku Ia – III (Laas et al. 2011; Lõhmus, 2006). 

 

Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüüp esineb enamasti lohkudes ja madalikel esinevatel 

tasandikel. Harvematel juhtudel esinevad ka nõlvadel, kuid see eeldab, et seal on ka 

allikaid. Jänesekapsa-kõdusoos on mulla pealmiseks kihiks enamasti õhuke (2-10 cm) 

metsakõduhorisont, millele järgneb kogu lasundi ulatuses hästi lagunenud sõmerjas 

viljakas mustjaspruun kõduturbakiht. Antud kasvukohatüübis kasvavates puistutes on 

enamuspuuliigiks tavaliselt kuusk, boniteediga Ia – II. Alusmetsas kasvavad enamasti 

toomingad, pihlakas, harlik paakspuu ja ka vaarikas. Alustaimestikus on jänesekapsa-

kõdusoo kasvukohatüübis liike vähem kui jänesekapsa kasvukohatüübis, kuid esineb ka 

palju sarnasusi. Madalakasvulistest taimedest esineb näiteks arumetsadele iseloomulikud 

jänesekapsas, lillakas, ümaralehine uibuleht ja laanelill. Antud kasvukohatüübis metsa 

majandades ei tohiks teostada raiet külmumata pinnasega ja lisaks tuleks vältida puistute 

avamist tuultele (Laas et al. 2011; Lõhmus, 2006). 



 

 

8 

 

 

3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

3.1 Katseala iseloomustus 

 

Katseala, millel käesolev töö põhineb, asub Tartumaal Järvselja õppe- ja katsemetskonnas 

kvartali 191 eraldisel 9. Puistu vanuseks oli 40 aastat ja kasvukohatüübiks jänesekapsa-

kõdusoo, peapuuliigiks sookask. Katsealale rajati proovitükk mõõtmetega 25 x 25 meetrit, 

mis takseeriti. Välitööd viidi läbi 2013. ja 2014. aastal, sh. puude biomassi hindamine 

septembrikuus, kui puudel juurdekasv ja vegetatsiooniperiood olid lõppenud.  

 

Tabel 1. Järvselja metskonnas asuva jänesekapsa-kõdusoo sookaasiku katseala andmed 

 

 

Vanus [a] 40 

Kasvukohatüüp JO 

Kvartali nr. JS191 

Eraldise nr. 9 

Koordinaadid 

N 58°17'22.56" 

E 27°19'4.14" 

Boniteet II 

Prt, pindala [ha] 0,063 

Puistu tihedus, [puud ha-1] 1664 

Keskmine diameeter, [cm] 

 

13,7 

Keskmine kõrgus, [m] 15,2 

Tüvepuidu juurdekasv, 

 [m3 ha-1 a-1] 5,1 

Puistu  tagavara, [m3 ha-1] 193 

 

Rinnaspindala, [m2 ha-1] 

 

24,5 
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Tabel 2. Jänesekapsa-kõdusoo sookaasiku mullaandmed ning süsiniku (C) ja lämmastiku 

(N) varud mullas 

Mulla liik Tähis 

Turba 

tüsedus, 

cm 

N% 
P 

mg/kg 

K 

mg/kg 

Ca 

mg/kg 

Mg 

mg/kg 
pHKCl C 

t ha-1 

N       

t ha-1 
Ülemises 0-30 cm kihis 

Hästi 

lagunenud 

sügav 

madalsoo 

turvasmuld 

M’’’ 

 
>100 2,68 29,4 141 7260,1 719,87 4,22 746 52,2* 

* varu ülemise 100cm turbakihi kohta (kogu turbakiht tüsedam) 

 

 

 

3.2 Sookaasiku maapealse osa biomassi hindamine 

 

Puistu maapealse osa biomassi hindamiseks kasutati mudelpuude meetodit, mida peetakse 

täpseks, kuid töömahukaks meetodiks (Bormann ja Gordon, 1984; Lõhmus et al. 1996; Uri 

et al. 2011) 

 

Enne mudelpuude valimist klupiti katsealal ülepinnaliselt kõik puud 1,3 meetri kõrguselt. 

Selleks kasutati täpsuskluppi, (1 mm). Saadud andmete põhjal jagati puud eraldi 

diameetriklassidesse. Vastavalt diameetriklasside sagedusjaotusele valiti antud puistust 5 

mudelpuud, mis langetati. Puud valiti selliselt, et kõik diameetriklassid oleks esindatud. 

Mudelpuude valikul oli oluline vältida servaefekti ja seepärast ei võetud mudelpuid puistu 

servast. 

 

Mudelpuud langetati võimalikult maapinna lähedalt ja tüvi järgati järgnevalt: oksavaba tüvi 

ja elusvõra. Oksavaba tüvi jaotati eraldi 2 sektsiooniks: esimene tüvesektsioon oli 0 kuni 

1,3 meetrit, teine sektsisoon 1,3 m kuni elusvõrani. Elusvõra jaotati pikkuselt 3 võrdseks 

sektsiooniks. Kõik mudelpuu tüvesektsioonid ja oksad kaaluti kohapeal. Peale kaalumist 

lõigati iga sektsiooni aluselt üks analüüsiketas, mis toimetati laborisse. Analüüsikettad 

hiljem lihviti ja neilt mõõdeti aastarõngaste laiused. Samuti võeti ketas tüvesektsiooni 

keskosast, et hinnata puidu ja koore fraktsiooni osakaalu kogu tüve biomassis.  
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Elusvõra sektsioonidest eraldati oksad ja tüveosa, mis kaaluti üksteisest eraldi. Igast 

elusvõra sektsioonist võeti üks keskmise suurusega mudeloks, mis transporditi samuti 

laborisse, kus oksad fraktsioneeriti. Mudeloks jagati kahte fraktsiooni: viimase aasta 

võrsed ja vana oks. Fraktsioonid kaaluti ja neist võeti kuivaine määramiseks alamproovid. 

Alamproovid kaaluti täpsusega 0,01 g ja alamproovide massid jäid 10 g kuni 50 g vahele. 

Seejärel kuivatati proovid paberkotikestes spetsiaalses kuivatusahjus 70 ̊C juures 5 kuni 6 

päeva jooksul püsiva massi saavutamiseni (absoluutkuivaks). Pärast kuivatamist kaaluti 

proovid uuesti ja saadud tulemuste põhjal arvutati mudelpuude fraktsioonide kuivmassid. 

Sama protseduur viidi läbi ka tüveketastega, millelt eraldati puidu ja koore proovid. 

Saadud tulemuste põhjal arvutati puidu ja koore kuivmasside osakaal tüvemassis. 

 

Välitöödel saadud andmed sisestati MS Exeli töökeskonda, mille abi arvutati mudelpuude 

erinevate fraktsioonide kuivmassid. Tulemuste põhjal koostati regressioonvõrrandid, mis 

kirjeldasid mudelpuu maapealse osa biomaasi ja tüvemassi sõltuvust rinnasdiameetrist 

Kasutati allomeetrilist seost üldkujul (1). Antud valemit on kasutanud paljud autorid oma 

uurimustes, kuna astmefunktsioon kirjeldab kõige paremini antud seost (Uri et al. 2002; 

2007; 2009; 2012, Lõhmus et al. 1996; Hytönen et al. 1995). 

 

y=axb                 (1) 

 

kus, y – on puu maapealse osa biomass või tüvemass (g) 

x – puu rinnasdiameeter (cm) 

a ja b – võrrandi parameetrid. 

 

Mudelpuudelt võetud analüüsikettad kuivatati. Seejärel mõõdeti kännult lõigatud kettalt 

kõikide aastarõngaste laiused ja ülejäänud analüüsiketastelt viimase kolme aastarõnga 

laiused, et hinnata tüvepuidu jooksva aasta juurdekasvu. Aastarõngaste laiuste mõõtmisel 

kasutati programmi (TSAP-Win Time Series Analysis and Presentation for 

Dendrochronology and Related Applications Version 0.53 for Microsoft Windows 

(Copyright © 2003 Frank Rinn, Heidelberg, Rinn Tech)). Antud programmi mõõtetäpsus oli 

0,001 mm. Aastane tüvepuidu juurdekasv igal mudelpuu sektsioonil arvutati Whittaker ja 

Woodwell (1968) valemi järgi. 
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Wi =Wo(r2-(r-1)2)/r2                                                                               (2) 

 

Kus, 

Wi – puidu kuivaine aastane juurdekasv (g), 

Wo – puidu kuivmass (g), 

r – analüüsitava ketta raadius (mm), 

i – kolme viimase aasta keskmine aastarõnga laius (mm). 

 

 

Mudelpuu tüvepuidu jooksva aasta juurdekasvu leidmiseks summeeriti mudelpuu kõikide 

sektsioonide produktsioonid, mille põhjal tuletati allomeetriline seos (1) puu tüvepuidu 

produktsiooni ja rinnasdiameetri vahel. Saadud seost rakendati katsealal kasvavate puude 

tüvepuidu produktsioonide arvutamiseks. Leiti ka sookaasiku aastane juurdekasv ühe 

hektari kohta antud mõõtmispunktis. Tüvekoore produktsiooni arvutamisel eeldati, et 

tüvepuidu ja koore juurdekasv on proportsionaalsed. 

 

 

3.3 Alustaimestiku biomassi ja selles akumuleerunud süsiniku hindamine 

 

Alustaimestiku maapealse osa biomassi ja selles akumuleerunud süsinikku hinnati 

prooviruutude meetodil (10 tk. puistu kohta). Prooviruudult (1m2) lõigati kogu 

rohttaimestik võimalikult maapinna lähedalt. Proovid kaaluti laboris ja igast proovist 

eraldati alamproov kuivaine ning C sisalduse määramiseks. Kuivaine, proovi massi ja C 

sisalduse põhjal arvutati aastane alustaimestikus seotud C voog. Alustaimestu maa-aluse 

osa biomassi hinnati aheneva südamikuga mullapuuriga võetud proovidest. Juureproovid 

jagati sügavuskihtideks (0-10; 10-20; 20-30 cm) ja kihtide kaupa pesti proovidest välja 

kõik juured. Välja pestud juured paigutati plastikkarpides sügavkülma ja hiljem eraldati 

laboris binokulaari all proovidest alustaimestu juured. Need omakorda kuivatati ja kaaluti 

ning proovidest analüüsiti C sisaldus. Saadud kuivmassi ja puuri lõikepindala kaudu 

arvutati alustaimestu maa-aluse osa biomass ning C varu selles. 
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3.4 Puude maa-aluse osa biomassi hindamine  

 

Kõdusoo kaasikus puude maa-aluse osa biomassi hindamine viidi läbi 2014. aasta sügisel.  

Puude peenjuurte biomassi hinnati mullapuuriga võetud proovidest. Juureproovid jagati 

sügavuskihtideks (0-10; 10-20; 20-30 cm) ja kihtide kaupa pesti proovidest välja kõik 

juured. Välja pestud juured paigutati plastik-karpides sügavkülma ja hiljem eraldati laboris 

binokulaari all kase juured. Need kuivatati ja kaaluti, proovidest analüüsiti C sisaldus. 

Saadud kuivkaalu ja puuri lõikepindala kaudu arvutati kase peenjuurte biomass ning C 

kogus selles. 

 

Jämedate juurte ja kändude biomassi hindamiseks kaevati välja üks keskmise diameetriga 

sookase juurestik. Eelnevalt puu langetati, fraktsioneeriti ning määrati maapealse osa 

biomass (erinevate fraktsioonide lõikes). Pärast juurte väljakaevamist pesti juured 

survepesurit kasutades puhtaks. Välja kaevatud ja puhtaks pestud juurestik transporditi 

laborisse, kus see jagati erineva jämedusega fraktsioonideks, eraldati alamproovid 

kuivaine, süsiniku ning toitainete määramiseks. Juured fraktsioneeriti vastavalt 

diameetritele: d < 2 mm, 2 mm ≤ d ≤ 5 mm, 5 mm ≤ d < 10 mm, d ≥ 10 mm ja känd. Peale 

fraktsioneerimist, kuivatati need kuivatusahjus 70 ̊ C juures, kuni absoluutkuiva massini 5 

– 6 päeva jooksul. Pärast kuivatamist kaaluti proovid kaaluga, mille täpsus oli 0,01 g. 

Hiljem liideti kõikide fraktsioonide kuivmassid kokku ja saadi mudelpuu maa-aluse osa 

kuivmass (d > 2 mm). 

  

Käesolevas töös tehtud mõõtmised ja kõik välitööd teostas Veiko Uri juhitav töörühm. 

Sellesse töörühma kuulus ka antud magistritöö autor. 
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4. ARUTELU JA TULEMUSED 
 

4.1 Puistu maapealse osa biomass 

 

Käesolevas töös on kõik biomassi produktsiooni arvutuste tulemused esitatud kuivaines 

(dry matter, DM). Antud töös kasutati maapealse biomassi arvutamiseks 

regressioonivõrrandeid, mis kirjeldasid puu maapealse osa biomassi sõltuvust 

rinnasdiameetrist (joonis 1), samuti ka tüvemassi sõltuvust rinnasdiameetrist (joonis 2). 

Allomeetriline seos biomassi ja rinnasdiameetri vahel oli usaldusväärne (P<0,001) ja kõrge 

determinatsioonikordajaga (R2=0,985), (joonis 1), Saadud tulemus oli ootuspärane, kuna 

allomeetrilised seosed puude rinnasdimeetri ja biomassi erinevate fraktsioonide vahel on 

tugevad (Johansson, 1999, 2007; Hytönen et al. 1995; Telenius, 1999; Uri et al. 2007). 

Samuti oli kõrge determinatsioonikordaja (R2=0,980) tüvemassi ja rinnasdiameetri 

vahelisel seosel (joonis 2). 
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Joonis 1. Mudelpuude biomassi ja rinnasdiameetri vaheline seos 40- aastases sookaasikus  
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Joonis 2. Mudelpuude tüvemassi sõltuvus rinnasdiameetrist 40- aastases sookaasikus 

 

 

Tüvemass oli 104 t ha-1 ja puistu kogu maapealse osa biomass (ilma lehtedeta) 119 t ha-1. 

Puistu tüvemahu ning aastase jooksva juurdekasvu arvutamiseks kasutati sookase 

tüvepuidu tihedust 532±1,9 kg m-3 (kuivmassi kohta), mis määrati KIK projekti raames (V. 

Uri käsikirj. andmed). Puistu tagavara oli 193 m3 ha-1 ja aastane jooksev tüvepuidu 

juurdekasv 5,1 m3 ha-1 a-1. Need näitajad on küllaltki kõrged, kui tuua võrdluseks O.Henno 

(1959) arukaasikute kasvukäigutabel, mille järgi võiks olla II bon. kaasiku tagavara 167 m3 

ha-1 ja keskmine tüvepuidu juurdekasv 4,2 m3 ha-1 a-1. Keskmine kõrgus uuritud puistus oli 

15,2 m ja rinnasdiameeter 13,7 cm. O. Henno kasvukäigutabelis on toodud keskmiseks 

rinnasdiameetriks 14,8 cm ja puistu kõrguseks 15,4 m, mis on üsna heas kooskõlas 

käesolevas töös saadud tulemustega (Henno, 1959). Kuna sookaasikute kohta eraldi 

kasvukäigutabelit ei õnnestunud kirjandusest leida, siis kasutati saadud tulemuste 

võrdlemiseks erinevaid kaasikute kasvukäigutabeleid ja võrreldi sama boniteediklassiga 

puistusid. 

 

A. V. Tjurini kasvukäigutabelis II bon. 40- aastase kaasiku tagavara on 173 m3 ha-1, 

keskmine rinnasdiameeter 15,0 cm ja keskmine kõrgus 16,7 m, mis on suuremad, kui antud 

töös käsitletud kõdusoo sookaasikus. Sarnaselt O. Henno kasvukäigu tabelile on ka A. V. 

Tjurini koostatud kasvukäigutabelis puude arv hektari kohta tunduvalt väiksem, kui antud 

töös uuritud jänesekapsa- kõdusoo sookaasikus. Samas A.V. Tjurini kasvukäigutabelid on 
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teadaolevalt koostatud hooldatud puistute kohta. See kajastub A.V. Tjurini 

kasvukäigutabelis, kus puude arv hektari kohta on väiksem, keskmine rinnasdiameeter ja 

puistu keskmine kõrgus aga suurem (Henno, 1959). 

O. Henno (1980) arukaasikute kasvukäik põhilistes Eesti kasvukohatüüpides on heaks 

võrdlusmaterjaliks antud töös saadud takseerandmetega. O. Henno koostatud kaasikute 

kasvukäigutabelid on väga detailsed ja puistute kasvukäiku prognoositakse eraldi 

kasvukohatüüpide lõikes. Nii on angervaksa kasvukohatüübi 40- aastase arukaasiku 

tagavara kasvukäigutabelis 157 m3 ha-1, mis jääb madalamaks antud töös saadust. Samuti  

jääb madalaks kasvukäigutabelis toodud mustika kasvukohatüübi 40-aastase arukaasiku 

tagavara (170 m3 ha-1). Mustika kasvukohatüübis peaks puude arv peaks olema 

kasvukäigutabeli andmetel 1370 tk ha-1 ja angervaksa kasvukohatüübis 1450 tk ha-1 

(Henno, 1980). Käesolevas töös käsitletud sookaasikus kasvas 1664 puud ha-1, mis on 

tunduvalt kõrgem, kui O. Henno kasvukäigu tabelites. See on üheks põhjuseks, miks 

uuritud sookaasiku tagavara oli kõrgem võrreldes kaasikute kasvukäigu tabelitega, kuigi 

keskmine rinnasdiameeter ja puistu keskmine kõrgus olid sarnased. 

 

 

4.2 Puistu maa-aluse osa biomass 

 

Eestis on läbi viidud mahukaid uuringud arukaasikute maa-aluse osa hindamiseks (Uri et 

al. 2007; 2012, Varik et al. 2013; Varik et al. 2015) ja nende tööde põhjal leiti, et 

arukaasikutes moodustas puude maa-aluse osa biomass (jämedad juured+känd) 21% puistu 

maapealse osa puitunud biomassist. Samas viitavad mõned teadustööd sellele, et 

turvasmuldadel kasvavates puistutes võib maa-aluse osa biomass olla oluliselt suurem ja 

mineraalmullal kasvavate puude maa-aluse/maapealse biomassi suhet ei saa 

kõdusookaasikutele üle kanda. 

 

Et selgitada, kui suure osa moodustab puude maa-alune biomass sookaasiku maapealsest 

puitunud biomassist, kaevati uuritud puistust üles üks keskmise diameetriga puu juurestik. 
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Tabel 3. Väljakaevatud 40- aastase sookase juurestiku jagunemine erinevateks 

fraktsioonideks  

Fraktsioon Mass, g % 

0-2 mm 800 3,1 

2-5 mm 1617 6,2 

5-10 mm 1883 7,2 

>10 mm 14715 56,2 

Kännu 

südamik 

7152 27,3 

Kokku 26167 100 

 

Väljakaevatud juurestiku summaarne kuivmass oli kokku 26,2 kg (tabel 3) ja maapealse 

puitunud osa biomass (oksad+tüvi) 95 kg. Seega moodustas maa-alune osa 28% puu 

maapealse puitunud osa biomassist. Saadud suhet rakendati kõikides puistu jämejuurte 

biomassi hinnangu saamiseks. Produktsioonihinnangu saamiseks arvutati suhtarv 

maapealse puitunud biomassi (tüved, oksad) ja selle aastase produktsiooni vahel. Sama 

suhtarvu rakendati arvutatud maa-aluse osa biomassile. 

 

 

4.3 Süsiniku akumulatsioon puistu biomassis 

 

Mudelpuude erinevate fraktsioonide koondproovidest määrati C kontsentratsioon (C%). 

Kasutati kuivpõletusmeetodit elementanalüsaatoril varioMAX CNS (ELEMENTAR, 

Saksamaa). Kõrgeim (51%) oli C% jooksva aasta võrsetes ja koores ning madalaim 

(47,0%) tüvepuidus (tabel 4). 
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Tabel 4. Süsiniku ja lämmastiku kontsentratsioon sookase erinevates biomassi 

fraktsioonides  

Fraktsioon N% C% 

Tüvepuit 0,167 47,00 

Tüvekoor 0,539 51,02 

Vanad oksad 0,752 48,60 

Võrsed 1,334 51,56 

d < 2 mm 1,149 49,12 

d 2-5 mm 1,165 48,23 

d 5-10 mm 1,074 47,80 

d > 10 mm 0,805 47,35 

Känd 0,488 47,64 

 

Metsade süsinikuvaru arvutamiseks kasutatakse üldjuhul koefitsienti 0,5 ehk C sisaldus 

50% kuivainest (Gower et al. 2001). Viimasel ajal on aga ilmunud töid, kus näidatakse 

selle väärtuse üsna suurt varieeruvust (vahemikus 44-56%) erinevate puuliikide puidus 

(Zhang et al. 2009; Bert ja Danjon, 2006; Laiho ja Laine, 1997). Kuna tüvepuit moodustas 

keskmiselt 74% kogu puude maapealsest biomassist ning koor ja oksad 12%, siis kaalutud 

keskmine C sisaldus puitunud maapealse ja maa-aluse osa biomassis on 48%. Seda 

keskmist kontsentratsiooni rakendati puitunud biomassi C varude arvutustes. Sookaasikus 

akumuleerus süsinikku puude maapealses biomassis kokku 2,1 t ha-1 aastas. Sellest 0,63 t 

ha-1 sidusid võrsed, 1,3 t ha-1 oksad ja tüvedes akumuleerus 1,30 t ha-1 süsinikku aastas. 

 

Puistu maa-aluse osa (jämejuurte fraktsioon ning känd) biomass oli 33,2 t ha-1 ja 

hinnanguline aastane biomassi produktsioon 0,86 t ha-1. Arvestades keskmist süsiniku 

kontsentratsiooni jämejuurte fraktsioonis (tabel 4) akumuleerus sookaasiku maa-aluses 

puitunud biomassis süsinikku 0,41 t ha-1 a-1. Maapealne puitunud biomassi produktsioon 

118,6 t ha-1 on tunduvalt suurem kui maa-alusel osal 33,2 t ha-1. Sellest tulenevalt seob 

maa-alune puitunud osa ka vähem süsinikku, kui maapealne puitunud osa (tabel 6). 
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4.4. Süsiniku voog mulda läbi maapealse varise ja alustaimestiku 

 

Proovialale paigaldati varisekogujad (7 tk, kogumispind 60x60 cm) maapealse varisevoo 

hindamiseks. Varist koguti regulaarselt (kuu ajalise sammuga, sügisel intensiivse lehtede 

varisemise perioodil kahe nädala tagant). Kogutud varis fraktsioneeriti laboris (lehed, 

oksad, muu org. materjal), kuivatati, määrati kuivmass ja hiljem EMÜ Taimebiokeemia 

laboratooriumis süsiniku sisaldus. 

 

Varisenud lehtede mass kokku oli 3,39 t ha-1, oksad moodustasid 0,32 t ha-1 ja muu osa 

0,20 t ha-1. Aastane maapealse varise voog oli seega kokku 3,91 t ha-1. Süsinikusisaldus 

lehtedes oli 48,7 % ja seega lehevarisega mulda jõudnud süsiniku kogus 1,65 t ha-1. Kuna 

maapealses varises oli ka okste fraktsioon, siis kokku jõudis maapealse varise kaudu mulda 

40- aastases sookaasikus süsinikku 1,91 t ha-1.  

 

Alustaimestiku (rohttaimed) maapealse osa biomass oli vaid 0,24 t ha-1 ja maa-aluse osa 

biomass oli samuti 0,24 t ha-1. Keskmine süsinikusisaldus rohttaimedes mõõdeti 41,4%. 

Seega seoti alustaimestikus süsinikku aasta jooksul kokku vaid 0,17 t ha-1. Kuna 

rohttaimede maapealne osa on üheaastane, siis loetakse kogu rohttaimestiku aastane 

produktsioon mulda jõudvaks C sisendvooks.  
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4.5 Süsiniku voog mulda läbi juurevarise 

 

Sookase peenjuurte biomassi hinnati mullamonoliitide meetodil (Uri et al. 2002, 2007, 

2011; Varik et al. 2013). Aastase peenjuurte produktsiooni hindamiseks kasutati suhteliselt 

uudset juurevõrkude meetodil (Hirano et al. 2009; Lukac ja Godbold, 2010), mis 

võimaldab arvestatavaid peenjuurte produktsioonihinnanguid saada juba ühe 

vegetatsiooniperioodi jooksul. Biomassi ning produktsiooni põhjal arvutati peenjuurte 

keskmine käibekiirus ning nende eluiga. Saadud tulemuste põhjal leiti juurevarise kaudu 

mulda jõudnud aastane C voog. 

 

Tabel 5. Sookase peenjuurte biomass 40- aastases sookaasikus 

Sügavuskiht 

(cm) 

Biomass t ha-1 

0-10 0,88 

0-20 0,28 

0-30 0,20 

0-40 0,05 

Kokku 1,42 

 

Peenjuurte produktsioon (2,33 t ha-1 a-1 ) oli kõrgem kui arukaasikutes viljakal 

mineraalmullal (Varik et al. 2013). Peenjuurte käive oli 1,7, mis tähendab, et kogu 

peenjuurte biomass vahetatakse aasta jooksul välja. Mulda jõudva C voo arvutamisel võeti 

aluseks aastane produktsioonivoog, sest eeldatakse, et kuigi kõik peenjuured ei lagune ega 

mineraliseeru aasta jooksul, on orgaanilise aine voog pidev. St. eelmisel aastal lagunemata 

jäänud mass laguneb järgmisel ning ülejärgmisel aastal. Aasta jooksul jõudis süsinikku 

mulda läbi peenjuurte produktsiooni 1,19 t C ha-1 a-1.  
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4.6 Süsiniku bilanss 40-aastases jänesekapsa-kõdusoo sookaasikus 

 

40-aastases sookaasikus akumuleerus aasta jooksul läbi maapealse ja maa-aluse varise 

mulda 5,8 t C ha-1 (tabel 6). Puude maapealses puitunud biomassis (tüvi, oksad) seoti 

süsinikku kokku 2,1 t ha-1 ja maa-aluses puitunud osas (jämejuured, kännud) 0,41 t ha-1 

aastas. Maapealse varisega jõudis aasta jooksul süsinikku mulda 1,91 t ha-1 ja peamise osa 

maapealse varise voost moodustas lehevaris. Kuna alustaimestiku biomass oli väike, jäi 

selle roll sookaasiku süsinikubilansis tagasihoidlikuks: maapealses osas seoti 0,1 t ha-1 ja 

maa-aluses ligikaudu samapalju (0,07 t ha-1). Siinkohal on tähelepanuväärne, et 

alustaimestiku maa-alune osa oli maapealsega ligikaudu võrdne. Samas 8-aastases endisel 

põllumaal kasvavas arukaasikus oli rohttaimede maa-aluse osa biomass ligikaudu kolm 

korda suurem maapealsest (Uri et al. 2007). Orgaanilises aines seotud süsinik laguneb, 

mineraliseerub ja teatud osa sellest seotakse mulda, kuid osa emiteerub süsihappegaasina 

tagasi atmosfääri, mida tuntakse heterotroofse mullahingamise voona (Rh) (Berg et al. 

2001). Kui aastane orgaanilise süsiniku sisendvoog mulda ületab heterotroose 

mullahingamise voo, siis toimub süsiniku salvestumine mulda. Kui need vood on võrdsed, 

siis on mullasüsiniku bilanss tasakaalus ning kogu ökosüsteemis seotud süsiniku koguse 

määrab ära puistu aastane puidu juurdekasv. Käesolevas töös autori poolt mullahingamist 

ei mõõdetud, kuid seda tehti töörühma poolt KIK-i projekti raames. Käesolevas töös on 

kasutatud süsinikubilansi koostamiseks heterotroofse mullahingamise andmeid, mis on 

saadud käsikirjalistest materjalidest (V. Uri käsikirj. andmed). Aastane Rh voog (5,6 t C 

ha-1 a-1) ületas aasta jooksul mulda jõudnud orgaanilise C voogu (3,3 t C ha-1 a-1) 

(maapealne varis+juurevaris+alustaimestik). Seega jätkub kuivendatud turvasmullas ka 

turba lagunemine ja mulla C varu vähenemine. Mulla C varu on väga suur, ainuüksi 

ülemises 1m sügavuses kihis ulatub see 746 t C ha-1 a-1, kuid turba tüsedus on suurem ja 

seega mulla kogu süsinikuvaru samuti. Kui võtta arvesse puude maapealsesse ja maa-

alusesse biomassi aasta jooksul seotud C kogus (puistu aastane jooksev juurdekasv), siis 

ökosüsteemi tasemel on C bilanss praktiliselt tasakaalus: süsteemi seoti aasta jooksul 5,8 t 

C ha-1 a-1 ja süsteemist emiteerus 5,6 t C ha-1 a-1. Seega määrab sellises metsaökosüsteemis 

aastase C akumulatsiooni voo peamiselt puistu aastane juurdekasv. Kui metsa juurdekasv 

langeb, ületab aastane mullahingamise C emissioon sidumist ning vanemad kõdusoo 
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sookaasikud muutuvad süsinikuallikaks. Efektiivse C sidumise seisukohalt tuleks selliseid 

metsi majandada lühema raieringiga, kuna noortes puistutes on juurdekasv suur ja seoses 

sellega ka C sidumine biomassi.  

 

Tabel 6. Jänesekapsa kõdusoos kasvav 40- aastase sookaasiku süsiniku bilanss 

Sisendvood t C ha-1 a-1 Väljundvood t C ha-1 a-1 

Seotud puude maapealses 

biomassis  

2,10 

Heterotroofne 

mullahingamise 

voog 

5,60 

Seotud jämejuurte 

biomassis  
0,41 

  

Puistu maapealsest varisest 
1,91 

Alustaimestiku maapealsest 

varisest 
0,10 

Alustaimestiku maa-alusest 

varisest 
0,07 

Kase peenjuurte varisest 
1,19 

Kokku  5,78 Kokku  5,60 

 



 

 

22 

 

 

 
Joonis 3. Jänesekapsa kõdusoos kasvava 40- aastase sookaasiku süsiniku bilanss 
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KOKKUVÕTE 
 

Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübis kasvavas keskealises sookaasikus (40 a.) oli C- 

bilanss praktiliselt tasakaalus, st. nii ökosüsteemist emiteeriv, kui ka sellesse seotud C 

voog olid samas suurusjärgus. Kuna vanemas eas muutuvad need metsad aga tõenäoliselt 

süsinikku emiteerivateks (juurdekasvu edasise languse tõttu), siis selliseid kõdusoometsi 

majandades tuleks efektiivsema süsiniku sidumise seisukohalt nad uuendada hiljemalt 45-

50 aastaselt. 

 

Aastane orgaanilise süsiniku voog mulda läbi varise, peenjuurte ja alustaimestiku oli 

väiksem, kui kumulatiivne heterotroofse mullahingamise voog. Seega jätkus metsas turba 

mineraliseerumine ja süsiniku mineralisatsiooni tõttu mullasüsiniku varu vähenemine. 

Kuivendatud sookaasikus on kogu ökosüsteemi suurim süsiniku varu mullas. Puudes 

akumuleerunud süsinik moodustas vastavatest mullavarudest vaid 0,75%. 

 

Kuivendatud turvasmullal kasvava metsa ökosüsteemi toimimise C allikana või C sidujana 

määrab ära puude juurdekasv. Seega oleks jänesekapsa-kõdusoos kasvavaid sookaasikuid 

efektiivsema süsiniku sidumise eesmärgil mõistlik uuendada produktiivsemate 

puuliikidega (näit. sanglepp, kuusk), mis aitaks tõsta kõdusoo metsade produktiivsust ja 

seega ka C sidumise efektiivsust. 
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SUMMARY 
 

Carbon balance in the middle-aged downy birch stand in the Oxalis drained swamp site 

type was almost equally balanced, which means that the flow of carbon emitting from the 

ecosystem and the carbon flux accumulated in the ecosystem were similar. As older downy 

birch forest to become the source of carbon due to decrease in increment, it would be 

reasonable to regenerate these drained swamp forests after 45-50 years of growth. Young 

and middle-aged forests accumulated carbon more effectively.  

 

Annual organic carbon flux to soil through leaf litter, fine roots and ground vegetation 

appeared to be smaller compared to the annual cumulative heterotrophic soil respiration. 

Therefore, peat mineralization and due to decrease of soil carbon stock in ecosystem 

continued. The major carbon storage in the drained downy birch stand was soil carbon. In 

trees accounted only 0.75% of total carbon stock of this ecosystem. 

 

In order to increase carbon sink to the Oxalis drained swamp site the annual woody 

biomass increment of trees is crucial. It would be more effective in means of carbon stock 

to regenerate these stands by more productive tree species (e.g. black alder, spruce), which 

would then also result in increased productivity and more efficient carbon accumulation. 
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