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Käesolevas töös uuriti peenjuurte biomassi ja produktsiooni kõdusoo sookaasikute 
(Betula pubescens Ehrh.) aegreas. Mõõtmised viidi läbi viies sookaasikus: 15-, 25-, 
35-, 40- ja 70-aastases. 
Katsealade biomass määrati mullamonoliitide meetodil; mullamonoliidid võeti 
spetsiaalse mullapuuriga (Ø 54 mm) 40 cm sügavuseni. Kokku võeti igalt proovialalt 
15 mullamonoliiti, mis jaotati neljaks sügavuskihiks (0-10; 10-20; 20-30; 30-40 cm). 
Mullamonoliitide võtmine toimus 2014. aasta oktoobris. 
Peenjuurte produktsiooni uuriti juurevõrkude meetodil. Igale proovialale paigaldati 
2013. aasta oktoobris 70 juurevõrku, mõõtudega 20 cm x 7 cm. Juurevõrkude paigutus 
oli juhuslik, ent juurevõrgud olid paigutatud nii, et prooviala oleks ühtlaselt kaetud. 
Peenjuurte produktsiooni hinnati juurevõrkudest aasta jooksul läbi kasvanud 
peenjuurte põhjal. Juurevõrgud võeti üles 2014. aasta septembris. 
Sookase peenjuurte biomass oli 15-aastases puistus 1,4 t/ha, 25-aastases puistus 1,5/ha 
kohta, 35- ja 40-aastases puistus 1,4 t/ha ja 70-aastases puistus 1,9 t/ha. 
Sookase peenjuurte aastane produktsioon oli 15-aastases puistus 1,7 t/ha, 25-aastases 
puistus 0,8 t/ha, 35-aastases puistus 2,6 t/ha, 40-aastases puistus 2,3 t/ha ja 70-aastases 
puistus 1,8 t/ha. 
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The aim of present thesis was to assess the biomass and the production of the fine roots 
of downy birch (Betula pubescens Ehrh.) chronosequence. Data was collected from five 
different downy birch, 15-, 25-, 35-, 40 and 70-year-old stands. 
The fine root biomass was determined by the soil core method, which was gathered from 
40 cm deep by the special soil auger (Ø 54 mm). Total of 15 soil cores were gathered 
from each sample areas, which was divided into four depth layers (0-10; 10-20; 20-30; 
30-40 cm). Data collection was conducted in October 2014. 
The fine root production was estimated by the root mesh method. Each of the study areas 
had 70 root mesh planted in October 2013, dimensions 20 cm x 7 cm. The positioning 
of the root mesh was arbitrary, considering that root meshes cover all of the study area. 
The production of fine roots from root mesh was assessed by the amount of fine roots 
growing through the root mesh throughout the year. The root meshes were collected 
again in September of 2014. 
The biomass of fine roots in downy birch 15-year-old stand was 1,4 t/ha, in 25-year-old 
stand 1,5/ha, in 35- and 40-year-old stand 1,4 t/ha and in 70-year-old stand 1,9 t/ha.  
The annual production of the fine roots in downy birch 15-year-old stand was 1,7 t/ha, 
in 25-year-old stand 0,8 t/ha, in 35-year-old stand 2,6 t/ha, in 40-year-old stand 2,3 t/ha 
and in 70-year old stand 1,8 t/ha. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kliimamuutused on tänasel päeval aktuaalseks teemaks, kuna muutused, mis nendega 

võivad kaasneda, ei pruugi olla alati positiivsed. Mitmete autorite arvates on inimtegevuse 

tulemusena atmosfääri paiskuv CO2 kliimasoojenemise põhjuseks (Foley et al., 2005). 

Soovimatute muutuste ennetamiseks püütakse paremini aru saada ökosüsteemide 

toimimisest ning sealjuures mõista ja hinnata süsinikuringet. 

Mitmetes teadustöödes on püütud hinnata ka metsade süsinikuringet, sealhulgas puude 

maapealsesse kui ka maa-alusesse biomassi ning mulda seotut (Laiho et al., 2003; Paul et 

al., 2003; Ågren & Hyvönen, 2003). Metsade süsinikuringe on oluline osa süsinikuringest, 

sest see on võimeline siduma süsinikku. Hinnanguliselt on mullas 2/3 maismaa süsinikust 

(Dixon et al., 1994). Boreaalsetes metsades on muldadesse talletunud kaheksa korda rohkem 

süsinikku kui maapealses taimkattes (Pypker & Fredeen 2002). 

Mõistmaks kogu ökosüsteemi käitumist on tarvilik mõista kõikide ökosüsteemi osade 

toimimist. Metsaökosüsteemis on suur roll peenjuurtel, arvestades asjaolu, et kuni 75 % 

puistu aastasest netoproduktsioonist võib olla paigutunud just peenjuurtesse (Vogt et al., 

1996; Gill & Jackson 2000). Kuigi juurte olulisust metsaökosüsteemides on hakatud aina 

enam mõistma, on juurte uurimine nende maa-aluse paiknemise tõttu raskendatud ning 

aeganõudev ja seetõttu on usaldusväärseid andmeid jätkuvalt vähe. 

Peenjuurte definitsioone on mitmeid, kuid levinum on liigitus, kus peenjuurteks loetakse 

juuri, mille diameeter on alla 2 mm (Vogt et al., 1996). Peenjuuri on erineva eluea ning 

funktsiooniga, moodustades puu kogumassist 2-3 %. Üks funktsioonidest on mullaruumala 

hõivamine, seda funktsiooni täidavad kasvujuured. Viimased muutuvad kasvades 

juhtejuurteks, mis kannavad edasi toitaineid mullast puu maapealsetesse osadesse. 

Mineraalainete ja vee omastamise eest vastutavad imijuured (Gaudinski et al., 2000; 

Eissenstat & Yanai 1997). 

Peenjuurte näol on tegu aktiivseima osaga juurestikust (Jackson et al., 1997;Wells and 

Eissenstat 2001). Peenjuurte tekkimine ja suremine on pidev protsess, et tagada toitainete ja 

vee omastamist. Peenjuurte eluiga varieerub paarist nädalast kuni kaheksa aastani 

(Gaudinski et al., 2000; Eissenstat & Yanai 1997). Kuna nende eluiga on võrdlemisi lühike, 



6 

 

toimub selle tulemusena kiire süsiniku ringlus (Wells & Eissenstat 2001). Seetõttu kujutab 

peenjuurestik endast olulist rolli maismaa süsinikuringes, olles sealjuureks ka suureks 

süsiniku sidujaks (Vogt & Persson 1991). Peenjuurte biomassi ja produktsiooni hinnangud 

on olulised, et selgitada metsade süsinikusidumise võimet (Yuan & Chen 2010). 

 

Käesolevas töös uuritakse peenjuurte biomassi ja produktsiooni sookaasikutes, jänesekapsa-

kõdusoo kasvukohatüübis. Aastaraamatu Mets 2013 andmetel on kõdusoometsasid Eestis 

328 300 ha., moodustades ligi 10 % osakaalu kogu Eesti metsade pindalast. Kõduoometsade 

tüübirühma kuuluvad kasvukohatüübid on tekkinud peamiselt siirde- ja madalsoode 

pikaajalise kuivendamise tulemusena. Kõdusoo tüübirühmas eristatakse kahte 

kasvukohatüüpi: mustika-kõdusoo ja jänesekapsa-kõdusoo (Laas et al., 2011). 

Mustika-kõdusoo kasvukohatüüp on tekkinud peamiselt pikaaegse siirdesoo kuivenduse 

tulemusena, jänesekapsa-kõdusoo tekkeviisiks on peamiselt nii siiresoo- kui ka 

madalsoomuldade kuivendamise tulemus. Mustika-kõdusoo kasvukohatüübis alusmets 

puudub või on hõre, olles sarnane mustika kasvukohatüübis esinevate liikidega. Iseloomulik 

on puhmaste, peamiselt mustika esinemine (Lõhmus 2004). Puistutest domineerivad 

männikud ja kaasikud, mille boniteet on peamiselt II või III (Laas et al., 2011). Jänesekapsa-

kõdusoo kasvukohatüüp on võrreldes mustika-kõdusooga tootlikum. Metsakõduhorisondi 

tüsedus on 3-10 cm, millele järgneb 10-20 cm paksune kõduturba kiht (Laas et al., 2011). 

Alusmets on hõre kuni keskmise tihedusega, olles sarnane jänesekapsa kasvukohatüübile, 

kuid liigivaesem (Lõhmus 2004). Enamuspuuliigiks on kuusk, kuid tootlikud on ka mänd ja 

arukask boniteetidega Ia- II. Ulatuslike kuivendustööde tõttu suureneb kõdusoometsade 

osakaal pidevalt (Ibid). Seni on aga kõdusoometsade süsinikuringet võrdlemisi vähe uuritud. 

Käesolevas töös uuritakse peenjuurte biomassi ja produktsiooni sookase jänesekapsa-

kõdusoo kasvukohatüübi aegreas. Aegrea meetodit kasutatakse tavaliselt puistu arengu 

dünaamikate uurimiseks ja modelleerimiseks, olles sageli ainuke võimalik metoodika, et 

kirjeldada pikaajalisi protsesse. Kuigi abiootilisi ja biootilisi faktoreid, näiteks 

mullaomadused, veerežiim, puistu tihedus, puistu majandamine jne, ei saa alati täielikult 

simuleerida, mis teeb aegrea meetodil saadud tulemuste võrdlemise keeruliseks ja küsitavaks 

(Keyes & Grier 1981). Sealjuures on aegrea meetod laialt kasutatud puistu vanuse mõju 

mõistmiseks ja mitmete puistu arengu aspektide dünaamikate hindamiseks (Varik 2014). 

Sookask (Betula pubescens Ehrh.) kuulub kaseliste sugukonda, olles üks neljast Eestis 

kasvavast liigist. Võrreldes kõige levinuma, arukasega, on sookask aeglasema kasvuga ning 
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kõverama tüvega (Roht 2007). Aru- ja sookask on oma välimuselt sarnased, kuid hübriide 

peetakse võrdlemisi haruldaseks (Hynynen 2010). 

Mõlema kaseliigi areaal on lai, kattes pea terve Euraasia. Sookase areaal ulatub Gröönimaa 

edela-osani ning Islandile, kuid seda ei esine Vahemere ääres. Sookask esineb pigem 

jahedamas ja niiskemas kliimas kui arukask (Ibid). Kased on oluliseks osaks boreaalsetetes 

metsades, olles vähenõudlikud pioneerliigid, asustades jõudsalt nii raiesmikke kui ka 

metsatulekahju järgseid alasid. Okaspuumetsade enamusega Põhja-Euroopas, aitab kase 

osakaal kaasa bioloogilisele mitmekesisusele (Ibid). Põhja- ja Ida-Euroopa metsanduse jaoks 

on kask üks olulisemaid majandusliku tähtsusega lehtpuu liike. Arukase puit on kõrge 

kvaliteediga saematerjal ning sookaske on võimalik majandada paberipuidu või küttepuu 

eesmärgil üsna madalate kuludega (Ibid). 
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

 

1.1 Katsealade kirjeldus  

 

Peenjuurte biomassi ja produktsiooni hindamiseks rakendati aegrea meetodit, st. 

samaaegselt viidi läbi peenjuurte biomassi ja produktsiooni hindamine erineva vanusega, 

kuid sarnase kasvukohaga puistutes. Valiti välja 5 erineva vanusega jänesekapsa-kõdusoo 

kasvukohatüübi sookaasikut vanuses 15-70 aastat (Tabel 1). Tegemist oli puhtpuistutega, 

kus vähesel määral leidus järelkasvus kuuske. Kõik valitud puistud kasvavad Järvselja õppe- 

ja katsemetskonnas, kus puistutest domineerivad kuivendatud metsad. 

 

Tabel 1. Katsealade takseerandmed 

Kvartal Vanus D(cm) H(m) G N 

JS 280-12 15 7,9 12 13,5 2752 

JS 279-14 25 11,5 14,7 19,6 1888 

JS 124-3 35 11,9 14,6 18,8 1696 

JS 191-9 40 13,7 15,2 24,5 1664 

JS 131-4 70 17,9 19,3 19,4 768 
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1.2 Välitööd 

 

1.2.1 Peenjuurte biomassi hindamine 

 

Jänesekapsa-kõdusoo sookaasikute peenjuurte biomassi hindamiseks kasutati 

mullamonoliitide meetodit (Vogt & Persson 1991). 

Mullamonoliidid võeti spetsiaalse mullapuuriga (Ø 54 mm) 40 cm sügavuseni. Kokku võeti 

igalt proovialalt 15 mullamonoliiti, mis jaotati neljaks sügavuskihiks (0-10; 10-20; 20-30; 

30-40 cm). 

Mullamonoliitide võtmine toimus 2014. aasta oktoobris. 

 

 

1.2.2 Peenjuurte produktsiooni hindamine 

 

Jänesekapsa-kõdusoo kaasikute peenjuurte produktsiooni hinnati juurevõrkude meetodil 

(Hirano et al., 2009; Lukac & Godbold 2010), mis võimaldab saada arvestatavaid 

produktsioonihinnanguid ühe vegetatsiooni perioodi jooksul. Juurevõrkude meetod 

võimaldab hinnata peenjuurte aastast produktsiooni ülemises 20 cm mullakihis. Igale 

proovialadele paigaldati 2013. aasta oktoobris 70 juurevõrku, mõõtudega 20 cm x 7 cm. 

Juurevõrkude paigutus oli juhuslik ent juurevõrgud olid paigutatud nii, et prooviala oleks 

ühtlaselt kaetud. Peenjuurte produktsiooni hinnati juurevõrkudest aasta jooksul läbi 

kasvanud peenjuurte põhjal. 

Juurevõrgud võeti üles 2014. aasta septembris. Võrkude väljavõtmisel kasutati labidat, jättes 

sealjuures juurevõrgu ümber 5 cm mullapalli, et vältida võrgu ümber oleva mulla struktuuri 

lõhkumist. Kilekottidesse pakendatud proovid toimetati laborisse, kus järgnes nende edasine 

töötlemine. 
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1.3 Labortööd 

 

1.3.1 Peenjuurte biomassi hindamine 

 

Proovid hoiti kuni laboritööde alguseni sügavkülmutatuna. Juurte mullast puhastamiseks 

pesti monoliite surveveega ning pärast seda koguti sõelale jäänud peenjuured Petri tassidesse 

edasiseks menetlemiseks. Petri tassidesse lisati ka vett, et vältida juurte läbikuivamist. 

Sorteerimine toimus binokulaari all, eraldades elusad ja surnud sookase peenjuured, kuuse 

peenjuured ning rohttaimestiku juured. Sorteerimise käigus eemaldati ka juured, mille 

diameeter oli üle 2 mm. 

Peale sorteerimist pakendati peenjuured paberümbrikutesse ning astetati kuivatuskappi, kus 

70 °C juures kuivatati proovid absoluutkuiva massini st püsiva massi saabumiseni. Seejärel 

toimus proovide kaalumine 0,0001 g täpsusega. Saadud massidest arvutati peenjuurte mass 

tonnides hektari kohta. 

 

 

1.3.2 Peenjuurte produktsiooni hindamine 

 

Pärast välitööde lõppemist säilitati proovid külmkapis, +4 °C juures. Proovidelt eemaldati 

üleliigne muld, jättes mõlemale poole võrku 1 cm pikkused juured (Joonis 1). Üleliigne muld 

eemaldati juurevõrke pestes. Võrkude küljest eemaldatud peenjuured sorteeriti ning 

paigutati Petri tassidesse, kuhu lisati ka vett, vältimaks nende kuivamist. Peenjuured 

sorteeriti binokulaari all, eraldades sookase ning rohttaimestiku juured. Proovid asetati 

paberümbrikutesse ning paigutati kuivatuskappi (70 °C). Peenjuured kuivatati 

absoluutkuivaks, püsiva massi saabumiseni. Pärast kuivamist kaaluti peenjuured 0,0001 g 

täpsusega ning arvutati peenjuurte mass tonnides hektari kohta. 
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Joonis 1. Juurevõrkude menetlemine 
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2. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

2.1 Peenjuurte biomassi jaotus sügavuskihiti 

 

Mullamonoliitide meetod on väga levinud metoodika peenjuurte biomassi hindamiseks. 

(Ostonen et al., 2005; Uri et al., 2002, 2007; Varik 2013). 

Esimeses sügavuskihis (0-10 cm) on peenjuurte biomass kõrgeim 15-aastases sookaasikus, 

kus suurima osa moodustavad elusad kase juured ning märkimisväärne osa on rohttaimestiku 

peenjuurtel. Puistu vananedes väheneb peenjuurte biomassi osakaal esimeses sügavuskihis. 

Erineb 70-aastane puistu, kus biomass on sama suur, kui 15-aastases puistus (Tabel 2). 

Võrreldes 32-aastase arukaasikuga, oli elus peenjuurte biomass ülemises 10 sentimeetris 

samas suurusjärgus, 1,2 t/ha (Varik et al., 2013). Ka peenjuurte nekromass oli sarnane, olles 

32-aastases arukaasikus 0,3 t/ha (Ibid.) ja samaealises sookaasikus 0,2 t/ha. Soomes läbi 

viidud samalaadses katses hariliku männiga, kus puistu vanus oli 38 aastat ja kasvukohaks 

Vaccinum, oli peenjuurte biomass samas sügavuskihis kolmel järjestikusel aastal 1,2-1,8 t/ha 

(Makkonen & Helmisaari 1999), mis võrreldes sookase 35- ja 40-aastase puistuga on üle 

tonni hektari kohta suurem. 

 

Tabel 2. Peenjuurte biomass ja nekromass (t/ha) esimeses sügavuskihis (0-10 cm) 

sookaasikute aegreas 

Katseala Kase BM Kase nekromass Kuuse BM Roht BM 

KS 15  0,96 0,12 0,22 0,84 

KS 25 0,94 0,16 0,18 0,34 

KS 35 1,01 0,16 0,31 0,15 

KS 40 0,88 0,23 0,08 0,12 

KS 70  1,43 0,26 0,29 0,10 

 

Kõigis uuritud puistutes on teises sügavuskihis (10-20 cm) peenjuurte biomass oluliselt 

väiksem kui esimeses sügavuskihis (Tabel 3). Kõige rohkem oli peenjuuri teises 

sügavuskihis (sh. nii bio- kui ka nekromass), 0,71 t/ha, 25-aastases sookaasikus, kus suurima 

osa moodustavad sookase elus ja surnud peenjuured. Kõigil viiel katsealal on märgata 
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rohttaimestiku ja kuuse peenjuurte biomassi vähenemist teises sügavuskihis võrreldes 

esimese sügavuskihiga. Sookase elusaid peenjuuri on endiselt kõige rohkem 15- ja 70-

aastastes puistutes. 

 

Tabel 3. Peenjuurte biomass ja nekromass (t/ha) teises sügavuskihis (10-20 cm) 

sookaasikute aegreas 

Katseala Kase BM Kase nekromass Kuuse BM Roht BM 

KS 15 1,0 0,1 0,2 0,8 

KS 25 0,9 0,2 0,2 0,3 

KS 35 1,0 0,2 0,3 0,2 

KS 40 0,9 0,2 0,1 0,1 

KS 70 1,4 0,3 0,3 0,1 

 

Kolmandas sügavuskihis (20-30 cm) on kõige suurem sookase peenjuurte osakaal 40-

aastastases puistus (Tabel 4). 

Puistu vananedes väheneb rohttaimestiku peenjuurte osakaal kolmandas sügavuskihis – 

vanemates puistutes neid peaaegu enam ei esinegi. Kuuskede peenjuuri ei esine vanimas, 

70-aastases puistus ja samuti 40-aastases sookaasikus. Põhjuseks võib tuua kuuse peenjuurte 

asetsemise, kuna kuuseliikidele on omane maapinna lähedane juurestik, eriti märjemates 

kasvukohatüüpides (Laas 2004). 

 

Tabel 4. Peenjuurte biomassi jagunemine kolmandas sügavuskihis (%) 

Katseala Kase BM Kase nekromass Kuuse BM Roht BM  
KS 15 53,3 6,0 8,7 32,0 

KS 25 70,9 17,0 3,2 8,8 

KS 35 65,2 19,6 13,9 1,4 

KS 40 83,9 16,0 0,0 0,1 

KS 70 61,1 37,4 0,0 1,5 

 

Neljandas, kõige sügavamas kihis (30-40 cm), on võrreldes teiste sügavuskihtidega sookase 

peenjuurte biomass kõige väiksem. Kuuse peenjuuri sügavaimas kihis ei esinenud ning 40- 

ja 70- aastases puistus ei esinenud antud sügavuskihis ka rohttaimede peenjuuri. Võrreldes 

tulemust arukaasikus läbi viidud katsega, oli erinevus vaid vanimas puistus, Varik et al. 

(2013) andmetel oli 60-aastases arukaasiku viimases sügavuskihis peenjuurte biomass 0,6 

t/ha. Sookaasikus on 70-aastases puistus elusate sookaskede biomass vaid 0,04 t /ha. 
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Võrreldes erineva vanusega puistusid sügavuskihiti, võib järeldada, et kõige suurem sookase 

peenjuurte biomass oli sarnaselt arukaasikutele (Varik et al., 2013) esimeses sügavuskihis. 

Kõigis uuritud puistutes paiknes üle 60 % sookase peenjuurte biomassist esimeses 10 

sentimeetrises mullakihis. (Joonis 2). Elowson et al. (1993) leiab, et enamus noorte 

lehtpuude peenjuured asetsevad maapinna ülemistes kihtides (0-10cm). 

 

 

Joonis 2. Sookase peenjuurte biomassi jaotumine sügavuskihtides 

 

Sarnaselt arukaasikutele, kus peenjuurte biomass sügavuse suurenedes vähenes (Varik et al., 

2013), toimus peenjuurte biomassi osakaalu vähenemine sügavamates kihtides ka 

sookaasikutes. Kogu biomass oli kõige suurem esimeses sügavuskihis, kuna mulla viljakus 

ja temperatuur on seal kõrgemad ning peenjuurte kasv on vastastikuses suhtes temperatuuri 

tõusuga (Steele et al., 1997). 

 

Erinevad autorid väidavad, et just esimeses 30 sentimeetris paikneb enamus peenjuurte 

biomassist, olenemata puuliigist või klimaatilisest paigutusest (Janssens et al., 2002; Persson 

et al., 1995). Sookaasikute aegreas läbiviidud uuringus selgus, et üle 90 % sookase elusatest 

peenjuurtest paiknes just esimeses kolmes sügavuskihis (0-30 cm) (Joonis 2). 
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2.2 Sookase peenjuurte biomassi seosed puistu takseertunnustega 

 

Puistu rinnaspindala muutumine ei avalda olulist mõju sookase peenjuurte biomassile 

(Joonis 3). Ligikaudu võrdsete rinnaspindalade puhul 40- ja 70-aastastes puistutes erineb 

sookaskede peenjuurte biomass ligikaudu 0,5 t võrra hektari kohta. 

 

 

 

Joonis 3. Sookase peenjuurte biomassi muutumine rinnaspindala suurenemisega 

 

Puistu vanuse suurenedes on sookase peenjuurte biomass proovialadel jäänud peaaegu 

stabiilseks. Erinevus on 70-aastases puistus, kus peenjuurte biomassi oli ligi 2 tonni hektari 

kohta (Joonis 4.). Claus ja George (2005) toovad välja hüpoteesi, et puistu peenjuurte 

biomassi suurenemine toimub eani, mil puistu juurdekasv aeglustub, pärast mida peenjuurte 

biomass hakkab tasapisi vähenema. Sookaasikute katsealadega võrreldes hüpotees ei kattu, 

kuna peenjuurte biomass noores, 15-aastases puistus ei ole oluliselt suurem kui näiteks 40-

aastases sookaasikus. Seega võib järeldada, et puistu vananemisel ei ole tugevat seost 

peenjuurte biomassi muutustega mullas. 
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Joonis 4. Sookase peenjuurte biomassi muutumine seoses vanuse tõusuga 

 

Arvutades peenjuurte biomassi ühe puu kohta, selgub, et puistu vanuse suurenedes kasvab 

ka peenjuurte biomass ühe puu kohta. Nimelt on ühe puu peenjuurte biomass 15-aastases 

puistus 0,5 kg ja 70-aastases puistus 2,5 kg puu kohta (Joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Peenjuurte biomassi (kg/puu kohta) dünaamika sookaasikute aegreas 

 

Erinevalt rinnaspindalast on sookaskede peenjuurte biomassi ja puistu tiheduse vahel tugev 
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peenjuurte biomass on mõnevõrra suurem. Ülejäänud neljas erineva vanusega puistus, 

sookase peenjuurte mass ei muutu oluliselt puistu tiheduse tõustes. Seega puistu tiheduse 

vähenedes suureneb peenjuurte biomass. 

 

 

 

Joonis 6. Sookase peenjuurte biomassi võrdlus puistu tiheduse tõusuga 

 

2.2.2 Takseertunnuste mõju kogu peenjuurte massile (biomass + nekromass) 

 

Kõige suurem oli rohttaimestiku peenjuurte biomass noorimas puistus. Samuti oli kõige 

suurem puistu tihedus 15-aastases, kuid siiani osaliselt liitunud sookaasikus (Joonis 7), kus 

rohttaimestiku olemasolu võivad mõjutada valgustingimused. Rohttaimestiku peenjuurte 

biomass väheneb puistu vananedes (Joonis 8). Põhjuseks võib olla valgustingimuste 

halvenemine ning suur juurkonkurents, kuna kõige rohkem sookase peenjuuri leidub just 

vanimas sookaasikus (Tabel 5). 
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Tabel 5. Sookase peenjuurte biomass ja kogu peenjuurte mass (biomass + nekromass) 

Vanus (a) Sookase peenjuurte BM (t/ha) 
Kõik peenjuured 

(t/ha) 

15 1,37 2,81 

25 1,47 2,65 

35 1,40 2,12 

40 1,42 2,08 

70 1,93 2,78 

 

 

Joonis 7. Puistu tiheduse mõju rohttaimestiku peenjuurte biomassile 

 

 

Joonis 8. Puistu vanuse mõju rohttaimestiku peenjuurte biomassile 
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Erineva vanusega puistutes on märgatav kogu peenjuurte biomassi langus puistu vananedes, 

kuid viiest katsealast erineb 70-aastane sookaasik, kus kogu peenjuurte biomass on sama 

suur kui 15-aastases puistus (Joonis 9). Siinkohal on oluline märkida, et biomasside 

sarnasuse korral noorimas ja vanimas sookaasikus on sookase peenjuurte ja rohttaimestiku 

juurte osakaalud erinevad. Rohttaimestiku juurte osakaal asendub vanimas sookaasikus kase 

peenjuurtega. 

 

 

Joonis 9. Kogu peenjuurte mass (biomass + nekromass) erineva vanusega puistutes 

 

 

2.3 Peenjuurte produktsioon 

 

Puistute peenjuurte produktsioon sõltub eelkõige puuliigist ja on mõjutatud paljudest 

faktoritest, sealhulgas kasvukohast, puistu vanusest, kliimast, mulla omadustest ning 

protsessidest jne (Jackson et al., 2000). Peenjuurte produktsiooni peetakse siiani vähim 

uuritud osaks metsade süsiniku ringes (Hertel & Leuschner 2002). 

Oluline on märkida, et peenjuurte produktsioonihinnangut võib oluliselt mõjutada kasutatud 

metoodika (Nadelhoffer & Raich 1992; Eissenstat &Yanai, 1997;Jackson et al., 2000; 

Makkonen & Helmisaari 2001; Block et al., 2006; Jones et al., 2009; Hodge et al., 2009; 

Rosenvald et al., 2011; Finér et al., 2011; Yuan & Chen, 2012). 
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Järjestikune mulla puurimine, juuresukad, minirisotronid ja C-isotoobid on peamised 

meetodid uurimaks peenjuurte dünaamikat. Neil kõigil on mitmeid praktilisi ja teoreetilisi 

eeliseid ning puudusi (Majdi 2005; Hendricks et al., 2006). Peenjuurte produktsiooni 

hindamine on problemaatiline, kulukas ja töömahukas ning standardset protseduuri ei ole 

kokkulepitud (Majdi 1996; Vogt et al., 1998; Hertel & Leuschner 2002; Ostonen et al., 2005; 

Rytter 2013). 

Noorimas, 15-aastases sookaasikus, oli sookase peenjuurte produktsioon 1,7 t/ha aastas, 

vanimas, 70-aastases sookaasikus 1,8 t/ha aastas (Joonis 10). Puistu vananedes toimus 

esialgu peenjuurte produktsiooni langus  ̶ kõige madalam peenjuurte produktsioon oli 25-

aastases puistus (0,8 t/ha/a). Vanusereas järgmises, 35-aastases sookaasikus, saavutas 

peenjuurte produktsioon aegreas suurima väärtuse  ̶ 2,6 t/ha aastas. Soome autorite Makkonen 

ja Helmisaari (1999) tulemustest selgus, et sama vanuseklassi (38-aastases) harilikus männikus 

oli aastane peenjuurte produktsioon, juuresukkade meetodil määratuna, 1,1-6,2 t/ha aastas. 

Kahes vanimas puistus toimus peenjuurte aastase produktsiooni vähenemine vanuse 

suurenedes. 

Soomes on läbi viidud samalaadne katse määramaks hariliku männi peenjuurte 

produktsiooni, kasutades mulla monoliitide meetodit (Makkonen & Helmisaari 2001). 

Katses selgus, et 15-aastases männikus oli peenjuurte produktsioon 1,6 t/ha aastas, mis ei 

erine oluliselt samaealisest sookaasikust. Männikute vananedes toimus peenjuurte 

produktsiooni kasv, olles 35-aastases männikus 7,7 t/ha/a ja 100-aastases puistus 8,6 t/ha/a 

(Makkonen & Helmisaari 2001). Võrreldes sookaasikutega on tulemused kordades 

suuremad, mida võivad põhjustada meetodite ja kasvukoha erinemine ning ka erinevate 

puuliikidee morfoloogia ja ökoloogilised iseärasused. Võrreldes männikutega, kus maa-

alune peenjuurte produktsioon kasvas puistu vananedes (Ibid), ei saa sama järeldada 

sookaasikute puhul. Finér et al. (1997) leidis katses segapuistutega, et vanusega peenjuurte 

produktsioon hoopis kahanes. Sookaasikute puhul ei saa ka tuua välja otsest seost 

produktsiooni vähenemise ja vanuse suurenemise vahel (Joonis 10). 
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Joonis 10. Sookase peenjuurte maa-aluse produktsiooni muutumine vanuse tõusuga 

 

Tugeva seos rinnaspindala muutumise ja sookase peenjuurte produktsiooni vahel puudus. 

Rinnaspindalaga 18-20 m²/ha oli kolm puistut, 25-, 35- ja 40-aastane, kuigi rinnaspindala 

varieerumine oli üsna väike, erines kolme katseala peenjuurte produktsioon oluliselt. 25-

aastases puistus oli peenjuurte produktsioon aegrea madalaim (0,8 t/ha/a) ning 35-aastases 

puistus kõrgeim (2,6 t/ha/a) (Joonis 11). Erinevalt sookaskedest, selgus Soomes läbiviidud 

eksperimendis hariliku männiga peenjuurte produktsiooni tõus rinnaspindala kasvades 

(Makkonen & Helmisaari 2001). 

 

 

Joonis 11. Peenjuurte produktsiooni muutumine rinnaspindala tõusuga 
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Sarnaselt rinnaspindalale ei ole ka puistu tiheduse muutumise ja sookase peenjuurte 

produktsiooni vahel seost (Joonis 12). Noorimas on puistu tihedus suurim, kuid peenjuurte 

produktsioon on 0,2 t/ha/a madalam kui vanimas, 70-aastases puistus, kus puistu tihedus on 

oluliselt väiksem. Nooremas eas madalama produktsiooni põhjuseks võib olla suur 

juurkonkurents, teiste puude ning rohttaimestiku näol. Vastuollu lähevad 25-, 35- ja 40-

aastaste sookaasikute peenjuurte aastased produktsioonid, kus puistu tihedus jääb 

vahemikku 1500 kuni 2000 puud ha kohta, kuid nendes puistutes varieerub peenjuurte 

produktsioon suuresti, 0,8- 2,6 t/ha/a (Joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Sookase peenjuurte produktsioon erineva tihedusega puistutes 

 

Sookase peenjuurte produktsioon ühe puu kohta on tugevas seoses puistu vanuse 

suurenemisega. Noorimas, 15-aastases puistus oli peenjuurte produktsioon 0,6 kg puu kohta 

aastas. Vanimas, 70-aastases puistus, on sookase peenjuurte aastane produktsioon 2,4 kg puu 

kohta (Joonis 13). 
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Joonis 13. Sookase peenjuurte produktsiooni muutumine puu kohta aastas 

 

 

 

Joonis 14. Sookase peenjuurte (KS) ja rohttaimestiku (ROHT) peenjuurte aastane 

produktsioon  

 

Rohttaimestiku peenjuurte produktsioon oli kõrgeim 15- ja 25-aastastest puistutes, 

moodustades produktsiooni kogu massist vastavalt 34% ja 52 % (Joonis 14). Põhjuseks 

võivad olla paremad valgustingimused. Rohttaimestiku osakaal vähenes 35-aastases puistus, 

moodustades kõigest 2% peenjuurte produktsiooni kogu massist. Rohttaimestiku aastane 

peenjuurte produktsioon väheneb seoses vanuse suurenemisega (Joonis 15). 
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Joonis 15. Rohttaimestiku peenjuurte produktsiooni muutumine vanuse tõusuga 

 

Erinevate uuringute kohaselt on väljatoodud, et toitainete kättesaadavus on oluliseks 

teguriks, mis mõjutab maa-alust produktsioon (Nadelhoffer et al., 1985; Vogt et al., 1986). 

Seega võrreldes kõdusoos kasvanud sookaasikuid männikutega, mille kasvukohaks on olnud 

Vaccinum (Makkonen & Helmisaari 2001), võib olla põhjuseks toitainete vaesem kõdusoo 

(Lõhmus 2004). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade peenjuurte biomassist ja aastasest 

produktsioonist jänesekapsa-kõdusoo sookaasikute aegreas. Mõõtmised teostati viies, 

erineva vanusega puistus : 15-, 25-, 35-, 40- ja 70-aastases sookaasikus. Teostatud 

mõõtmised andsid järgnevad tulemused: 

 

1. Sookase peenjuurte biomass oli suurim esimeses sügavuskihis (0-10 cm): 15-

aastases puistus 1 t/ha, 25-aastases sookaasikus 0,9 t/ha, 35-aastases puistus 1 t/ha, 

40-aastases puistus 0,9 t/ha, 70-aastases puistus 1,4 t/ha. 

2. Puistu tiheduse ja sookase peenjuurte biomassi vahel on usaldusväärne seos. Puistu 

tiheduse langedes suureneb sookase peenjuurte biomass. 

3. Puistu tiheduse ja rohttaimestiku peenjuurte biomassi vahel on usaldusväärne seos. 

Puistu tiheduse tõustes tõuseb rohttaimestiku peenjuurte biomass. 

4. Puistu vananedes vähenes rohttaimestiku biomass: 15-aastases sookaasikus 1 t/ha, 

40- ja 70-aastases sookaasikus 0,1 t/ha. 

5. Sookase peenjuurte aastane produktsioon oli 15-aastases puistus 1,7 t/ha/a, 25-

aastases puistus 0,8 t/ha/a, 35-aastases puistus 2,6 t/ha/a, 40-aastases puistus 2,3 

t/ha/a ja 70-aastases puistus 1,8 t/ha/a. 

6. Madalaim aastane sookase peenjuurte produktsioon oli 25-aastases puistus (0,8 t/ha) 

ning kõrgeim 35-aastases sookaasikus (2,6 t/ha). 

7. Rohttaimestiku peenjuurte aastane produktsioon oli suurim 15-aastases ja 25-

aastases puistus, mõlemas vanuses 0,9 t/ha/a. 

8. Aastane sookase peenjuurte produktsioon erineva vanusega puistutes ei oma 

usaldusväärseid seoseid puistu takseertunnustega. 

Käesoleva töö tulemused on olulised, et mõista peenjuurte rolli sookaasikute ökosüsteemis. 
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SUMMARY 

 

The aim of present thesis was to assess the biomass and the production of the fine roots of 

downy birch chronosequence. Data was collected from five different downy birch, 15-, 25-, 

35-, 40 and 70-year-old stands.  

Results :  

 

1. The biomass was the biggest in first depth layer (0-10 cm): in 15-year-old stand 1 

t/ha, in 25-year-old stand 0,9 t/ha, in 35-year-old stand 1 t/ha, in the 40-year-old stand 

0,9 t/ha, in 70-year-old stand 1,4 t/ha 

2. A relation between stand density and downy birch fine root biomass was found. The 

biomass of downy birch fine roots developed as the density of the stand decreased. 

3. There was a significant relation between fine root biomass and herbaceous 

understory. As the density of the stand increases, the fine root biomass of herbaceous 

understory increased.  

4. The fine root biomass of the herbaceous understory decreased with stand ageing: 

being 1 t/ha in 15-year-old stand, 0,1 t/ha in 40- and 70-year-old 

5. The annual fine root production of downy birch was 1,7 t/ha in 15-year-old stand, 

0,8 t/ha in 25-year-old stand, 2,6 t/ha in 35-year-old, 2,3 t/ha in 40-year-old stand, 

1,8 t/ha in 70-year-old stand.  

6. The lowest annual fine root production of downy birch was in 25-year-old stand (0,8 

t/ha) and highest in 35-year-old (2,6 t/ha).  

7. The annual fine root production of herbaceous understory was biggest in 15-year old 

and 25-year-old stand. 

8. The annual birch fine root production in chronosequence of downy birch stands has 

no significant relation with stand characteristics.  

 

Käesoleva töö tulemused on olulised, et mõista peenjuurte rolli sookaasikute ökosüsteemis. 
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