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Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata metsapõlengujärgseid muutusi 

mullahingamises ja anda ülevaade mullahingamist mõjutavatest teguritest.  

Välitöid teostati 2015. aasta maist novembrini Vihterpalu ja Nõva põlengualadel, kus 

mõõdeti mullahingamist, mullatemperatuuri ja mullaniiskust. Proovialasid oli kuus ja 

need kõik olid erineva häiringu esinemise ajaga – metsapõlengud toimusid aladel aastatel 

1837, 1940, 1951, 1982, 1997 ja 2008. Kogutud andmed analüüsiti kasutades programmi 

Microsoft Excel.  

Tulemustest selgus, et kõige madalam oli mullahingamise keskmine väärtus (0,074 mg 

CO2 m
-2 s-1) 2008. aasta proovialal ehk hiljuti põlenud alal. Võrreldes hiljuti põlenud alaga 

oli mullahingamine teistel proovialadel stabiliseerunud. Kõrgeim keskmine 

mullahingamise väärtus oli 1940. aasta proovialal (0,161 mg CO2 m
-2 s-1). Kõige kõrgemad 

keskmised mullatemperatuuri väärtused registreeriti hiljuti põlenud aladel 

Uurimistöö tulemusena leiti, et mullatemperatuuri ja mullahingamise  vahel esineb tugev 

seos. Erinevalt mullatemperatuurist, ei leitud meie uuringualadel mullaniiskuse ja 

mullahingamise vahel seoseid   

Uurimistöö tulemuste põhjal võib järeldada, et 2008. aasta proovialal pole 

mullahingamine taastunud. Seda tõestavad nii mullahingamise kui ka mullatemperatuuri 

näitajad. Teistel proovialadel on mullahingamine taastunud ja jõudnud stabiilsete 

väärtusteni.  
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The aim of this thesis is to evaluate soil respiration changes after disturbances (forest fire) 

and to give overview of the possible factors affecting soil respiration values in fire 

disturbed areas.  

Fieldworks were carried out from May till November 2015 in Vihterpalu and Nõva fire 

disturbed areas, where in addition to measurements of soil respiration, soil temperature and 

soil moisture content were measured. There were six sample areas where fires occurred in 

years 1837, 1940, 1951, 1982, 1997 and 2008. Collected data was analysed with program 

Microsoft Excel. 

Results showed that lowest average soil respiration value (0.074 mg CO2
 m-2 s-1) was 

measured at the sample area burned in 2008, where the most recent fire disturbance 

occurred. In the other sample areas soil respiration was recovered and has reached to stable 

levels. The highest average soil respiration value (0.161 mg CO2 m
-2 s-1) was measured in 

area where the last forest fire occurred in a year 1940.  

The highest average soil temperatures were measured in a newly burned area (last forest 

fire in year 2008).  

There was a correlation between soil temperature and soil respiration values, meaning that 

with higher soil temperatures there were in most cases higher soil respiration values in our 

study areas. There was no correlation between soil moisture and soil respiration. 

It can be concluded that in recently burned areas (last forest fire in a year 2008) the soil 

respiration was not recovered. This is evidenced by both the rates of soil respiration and 

soil temperature values. In the other sample areas soil respiration has been recovered and 

the respiration values have reached to stable levels. 
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SISSEJUHATUS 
 

Süsihappegaasi (CO2) eraldumine mullast on üks olulisemaid süsinikuringe komponente 

maapealsete ökosüsteemide ja atmosfääri vahel. Seega võib öelda, et kliimamuutuste 

tingimustes on mullahingamisel väga tähtis osa atmosfääri süsihappegaasi koguste 

reguleerimisel (Luo, Zhou 2006; Bond-Lamberty jt 2006). Ökosüsteemi tootlikkus, 

mullaviljakus ning kohalik ja globaalne süsinikuringe on seotud mullahingamisega (Luo, 

Zhou 2006). 

Mullatemperatuur ja -niiskus on ühed tähtsamad tegurid CO2 eraldumisel mullast (Karhu jt 

2014) – muutused neis mõjutavad mullahingamist. Looduslikud häiringud (metsatulekahjud, 

tormiheited jne.) või muutused maakasutuses (metsastamine, raied, põllumajandus jne.) ei 

muuda ainult mulla süsiniku (C) varusid vaid ka mullahingamist (Raich, Potter 1995; 

Buchmann 2000).  

Boreaalses metsavööndis on metsapõlengud ühed olulisemad metsade väljakujunemise 

ökoloogilised mõjutajad (Gromtsev 2002). Metsapõlengutel on suur mõju mulla 

keemilistele, mineraloogilistele, füüsikalistele ja bioloogistele omadustele (Certini 2005). 

Varasemad uuringud on leidnud, et põlenud metsades on mullahingamine väiksem kui 

põlemata metsades, seega mullahingamine väheneb peale põlengut ja vähenemise määr 

sõltub põlengu intensiivsusest ning sellest, kui palju aega on põlengust möödunud (Luo, 

Zhou 2006). 

Bakalaureusetöö teemaks valisin metsapõlengutega seonduva, kuna olen pärit Nõva ja 

Vihterpalu piirkonnast, kus varasematel aastatel on aset leidnud ulatuslikud metsapõlengud, 

ja just seetõttu tundus antud teema mulle eriti huvitavana. 

Käesolevas töö eesmärgiks on hinnata häringujärgseid (metsapõleng) muutusi 

mullahingamises. Uurimus viidi läbi Nõva ja Vihterpalu aladel, kus ulatuslikud 

metsapõlengud on sagedased. Uurimuses kasutatud alad olid erineva häiringu esinemise 

ajaga – analüüsitud aegrea moodustasid metsapõlengud aastatest 1837, 1940, 1951, 1982, 

1997 ja 2008. Mullahingamise mõõtmisi teostati 2015. aastal maist novembrini 2-3 nädalaste 

intervallidega.  
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Töö esialgseteks hüpoteesideks oli: 

1) Mullahingamine on madalam hiljuti põlenud aladel. 

2) Mullahingamine suureneb kui mullatemperatuur on kõrgem. 

3) Põlengujärgne mullahingamise taastumine võib võtta kümneid aastaid. 

 

Tänuavaldus: Sooviksin tänada oma juhendajaid vanemteadur Kajar Kösterit ja 

vanemteadur Marek Metslaidi, kes olid mind igati abivalmis aitama ja juhendasid 

meisterlikult. 
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1 MULLAHINGAMINE 
 

Mullahingamiseks nimetatakse ökosüsteemi protsessi, mille tagajärjel vabaneb 

süsihappegaas (CO2) (Buchmann 2000). Mullahingamine jaotatakse vastavalt CO2 

eraldumise algallika järgi  kaheks: a) autotroofne hingamine – taimede juurte ja mulla 

loomastiku hingamine ja b) heterotroofne hingamine – varise ning mulla orgaanilise aine 

lagunemisel eralduv CO2 (Buchmann 2000; Luo, Zhou 2006). 

Mullatemperatuur on peamine tegur mullahingamise mõjutamisel (Karhu jt 2014), samas on 

ka leitud, et mullaniiskuse sisaldus võib mõjutada mullahingamise väärtuseid (Raich ja 

Schlesinger 1992; Buchmann 2000; Luo, Zhou 2006; Laganière jt 2012; Karhu jt 2014). 

Mullatemperatuuri tõustes suureneb mullahingamine (Raich, Schlesinger 1992, Karhu jt. 

2014), ja isegi väikesed muutused temperatuuris võivad tekitada suuri muutusi 

mullahingamises. Kui tulevikus peaks globaalne õhutemperatuur tõusma, siis on tänu 

suuremale mulla CO2 eraldumisele ka atmosfääris rohkem CO2, mis omakorda kiirendab 

globaalseid kliimamuutusi (Kirschbaum 1995). 

Süsinikuringe koosneb kahest olulisest voost: süsiniku emissioon ja süsiniku talletamine. 

Globaalses mastaabis on kõige rohkem süsinikku talletunud ookeanidesse, maismaa 

taimkattesse (mets) ja maakoore kihtidesse (muld, nafta, kivisüsi jm.) (Türbsal-Trolla 2006). 

Erinevatel andmetel on Maa muldades süsinikku 1200 Pg (Waring, Running 2007) kuni 

3100 Pg (Luo, Zhou 2006). Ookeanides on süsinikku 36 000 Pg, maapealses taimestikus 550 

Pg ja atmosfäääris 775 Pg (Waring, Running 2007).  

Mullahingamise tagajärjel eraldub aastas atmosfääri 50-75 Pg C (Raich, Schlesinger 1992), 

võrdluseks näiteks fossiilsete kütuste põletamise tagajärjel eraldub atmosfääri vaid 6 Pg C 

aastas (Luo, Zhou 2006). 

Mullahingamisel on oluline roll metsade süsinikuringes. Metsa süsinikuringe toimub 

järgnevalt: Fotosünteesi käigus seovad puud õhust CO2 ja see muudetakse orgaaniliseks 

süsinikuks, mis akumulleeritakse puu kasvades selle biomassis. Kui taimeosa sureb (surnud 

puit, varis) , siis see laguneb ning tekib kõdu ja mulla orgaanilise aine kiht – taimedes olnud 



8 

 

C satub mulda. Mullahingamisel vabaneb mullas olev süsinik CO2 kujul atmosfääri (Luo, 

Zhou 2006). 
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2 METSAPÕLENGUD 
 

2.1 Põlengutest 
 

Varasematel aegadel on Eestis metsapõlengud olnud sagedased ja ulatuslikud, ning on 

mänginud suurt rolli metsade kujundamisel ja arengus. Peamiselt toimuvad põlengud 

liivastel muldadel. Ka tänapäeval on  põlengud sagedased, kuid need ei hõlma nii ulatuslikke 

alasid kui varasemalt, kuna kasutusele on võetud mitmeid ennetusabinõusid (nt. 

tuletõkestusribad). Samas on ka tänapäeval metsapõlengud metsaomanikele suurte kahjude 

põhjustajad (Hanso, Õunap 2006). 

Metsapõlengute arv ja puistute pindala, mis jääb põlengute alla on aastati varieeruv ja sõltub 

suuresti ilmastikust. Aastatel 1921-2004 registreeriti keskmiselt 186 metsapõlengut aastas. 

Kõige vähem oli 7 põlengut ja kõige rohkem 578 põlengut ühel aastal. Keskmiselt põles 

aastas 699 ha metsa. Kõige rohkem põles 1933. aastal – 4733 ha ja kõige vähem 1977. aastal 

– 11 ha (Hanso, Õunap 2006, Aastaraamat... 2016). 

Perioodil 1999-2014 sai üksnes 2% metsapõlengutest alguse looduslikest faktoritest (äike). 

Seega 98% põlengutest on põhjustajaks kas siis kaudselt või otseselt olnud inimene. 

Peamisteks metsapõlengute põhjustajateks on hooletud marjulised, matkajad või lapsed, 

kelle tõttu tekkisid vähemalt pooled metsapõlengud. Paljudel juhtudel on põhjus siiski 

teadmata (Aastaraamat... 2016). 

Üldiselt on kõige tuleohtlikumad puistud männikud, millele järgnevad kuuse-männi 

segametsad ja kuusikud. Kõige vähem tuleohtlikud on okaspuu-lehtpuu segametsad ja 

lehtpuumetsad. Puistu tulekindlus sõltub ka selle vanusest, alustaimestiku liigilisest 

koosseisust ja muudestki tingimustest (Hanso, Õunap 2006). 
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2.1.1 Metsapõlengute liigitus 

 

Metsapõlenguid jagatakse kolmeks: pinna-, ladva- ja maatuleks. Kõige tavalisem on 

pinnatuli, mis moodustab metsapõlengutest 90-95%. Ladvatuli moodustab alla 5% ja maatuli 

vaid 0,1% kogu tulekahjudest (Gromtsev 2002; Alton, Kiil 2003). 

Pinnatule puhul põleb kulu, risu, alustaimestik, järelkasv ja metsakõdu. Enamasti hävivad 

täielikult noored puud ja järelkasv. Vanemad puud peavad pinnatulele hästi vastu, kuid kõige 

rohkem kannatavad õhukesekoorelised puuliigid nagu näiteks kuusk. Paksukorbalisel 

männil pinnatuli nii suurt kahju ei tekita aga siiski ka tuleb nende hukkumist ette. Liikuv 

pinnatuli võib levida kiirusega kuni 1 km/h, püsiv pinnatuli aga kuni 100 m/h.  Liikuva 

pinnatule korral ei teki nii suuri kahjustusi kui püsiva pinnatule korral, kuna tuli levib 

kiiremini. Püsiva pinnatule puhul saavad rohkem kannatada puude pindmised juured, 

orgaaniline pinnakate ja risu põlevad täielikumalt. Tihti hävib ka juurekaela piirkonnas 

korpkoore alune kambium ja puud hukkuvad (Hanso, Õunap 2006). 

Ladvatule korral põlevad puudel okkad, lehed ja oksad. Ladvatuli saab esineda vaid koos 

pinnatulega. Kõige sagedasemad on ladvatuled männikutes ja kuuse-männi segametsades. 

Liikuva ladvatule kiirus võib olla kuni 25 km/h. Õhuvoolude korral võivad levida põlevad 

oksad, kooretükid või sädemed kuni 1,5 km kaugusele ja põhjustada uue tulekahju. Püsiva 

ladvatule puhul saavad puud rohkem kannatada. Koor söestub suuremal määrab ja oksad 

põlevad täielikumalt (Hanso, Õunap 2006). 

Maatules põleb turvas või turvastunud toorhuumus. Tuli hõõgub ja levib aeglaselt, ning 

põletab puude juuri, mille tõttu puud langevad maha (Hanso, Õunap 2006). 

 

 

2.2 Metsapõlengute mõju mullale ja mullahingamisele 
 

Metsapõlengutel on mitmeid keskkonnamõjusid. Metsapõlengu (biomassi põlemisel) ajal 

lendub atmosfääri hulgaliselt CO2, mis on üks peamisi kasvuhoonegaase ja seega on 

massiivsed metsapõlengud kaasaaitajad kliima soojenemisele (González-Pérez jt 2004). 

Tule mõju mullale sõltub intensiivsusest ja tule kestusest, kusjuures suurem mõju mullale ja 

sealsetele protsessidele on tule kestusel. Väga intensiivse aga väga kiirelt edasiliikuva 
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metsapõlengu puhul ei levi kuumus mullas sügavamale kui vaid mõni sentimeeter ja seega 

ei kahjusta mulda tõsiselt (Certini 2005).  

Intensiivse ja kauakestva pinnatule puhul võib kuivadel liivmuldadel täielikult hävida mulla 

orgaaniline aine ja kõdukiht, tuli lõhub mulla struktuuri ning hukkuvad taimed (Gromtsev 

2002; Certini 2005). Selle tulemusel väheneb mullahingamine, kuna juurte hingamine 

katkeb ja orgaanilise aine mikrobiaalset lagunemist enam ei toimu (O`Neill jt 2002; Luo, 

Zhou 2006). 

Mullatemperatuur tõuseb peale põlengut, kuna taimestik on hävinenud ja maapind on 

tumedam ning seetõttu neeldub rohkem päikeseenergiat ja muld soojeneb rohkem ( Certini 

2005; Luo, Zhou 2006). 
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3 METOODIKA 
 

3.1 Proovialade kirjeldus 
 

Uurimus on läbi viidud Loode-Eestis, Vihterpalu ja Nõva piirkonnas paiknevatel 

põlengualadel. Aladel kasvavad hariku männi (Pinus sylvestris L.) puhaskultuurid, mis on 

uuenenud pärast erinevatel aastatel aset leidnud põlenguid.  

Nõva ja Vihterpalu piirkonna aasta kõige külmem kuu on veebruar, kus keskmine 

õhutemperatuur on -5,7°C ja kõige soojem kuu on juuli, mil keskmine õhutemperatuur on 

+16,4 °C. Keskmine aastane sademetehulk on 550-650 mm (Parro jt 2015.). 

Uuringuks valiti 2015. aasta kevadel välja kuus prooviala, millede põlengute ulatus oli üle 

200 hektari. Proovialadel esinesid metsapõlengud aastatel 1837, 1940, 1951, 1982, 1997 ja 

2008 (vt. lisad 1-6). Kõigil proovialadel oli põleng hävitanud tervenisti või siis peaaegu 

tervenisti kogu puistu, ehk siis antud proovialadel oli aset leidnud puistut asendav häiring. 

Peamiselt kuuluvad Nõva ja Vihterpalu metsad kanarbiku ja sinika kasvukohatüüpide alla. 

Tegu on kuivade ja liivaste muldadega (Parro jt. 2015). 

Käesolevas töös jagunevad proovialade kasvukohatüübid järgnevalt: 

1837 ja 2008 – sambliku ja kanarbiku kasvukohatüüp 

1940 ja 1951 – kanarbiku kasvukohatüüp 

1982 – sinika kasvukohatüüp 

1997 – kanarbiku ja sinika kasvukohatüüp 

(Lõhmus 2004). 

Valdavalt oli proovialadel mullatüübiks leede-gleimuld (World Reference... 2015), 

mullaprofiiliga O-E-Bhf-BCg-Cg. Metsakõduhorisondi (O) paksus oli 1-15 cm, väljauhte 

horisondi (E) paksus oli 2-14 cm ning keskmine huumus-raudilluviaalse horisondi (Bhf) 

paksus oli 14 cm.  
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Igale proovialale (erinevad põlengud) rajati kolm juhuslikult paigutatud ringproovitükki 

(kokku 18 proovitükki, ühe proovitüki pindala oli 400 m2), kaugusega üksteisest vähemalt 

200 m. Igale proovitükile paigaldati 5 püsirõngast (PVC plastikrõngad kõrgusega 5 cm) (vt. 

lisa 7), teostamaks mullahingamise mõõtmisi konkreetses punktis. Püsirõngad paigutati 

maapinnale surudes need maapinda (ca 2 cm) ja tihendades ümbruse liivaga. Püsirõngaste 

vahemaa üksteisest oli 5 meetrit ja need paiknesid põhja-lõuna suunaliselt (vt. joonis 1). 

 

Joonis 1. Püsirõngaste paiknemine ringproovitükis 

 

 

3.2 Mullahingamise mõõtmine 
 

Mullahingamise mõõtmisi proovialadel teostati 2015. aasta maist novembrini. Mõõtmised 

toimusid 2-3 nädalaste intervallidega. Kokku teostati mõõtmisperioodil 13 mõõtmist 
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püsirõnga kohta. Kõik mõõtmised tehti päevasel ajal ja taimestiku püsirõnga sees ei 

kahjustatud (ei eemaldatud). Mõõtmisvahendiks oli kaasaskantav süsihappegaasi (CO2) 

mõõtesensor Vaisala GMP343 (Vaisala Oyj, Vantaa, Finland) koos suletud mullahingamise 

kambriga, mille kõrgus oli 0,24 m ja diameeter 0,22 m. Kamber oli pleksiklaasist ja see oli 

kaetud läbipaistmatu kilega, et valgus ei mõjutaks mõõtmistulemusi (välistamaks 

fotosünteesi) (vt. lisa 8). Samaaegselt CO2  mõõtmisega registreeriti ka temperatuur ja 

õhuniiskus kambris temperatuuri ja niiskusesensoriga HMP75 (Vaisala Oyj, Vantaa, 

Finland). CO2 kontsentratsiooni registreeriti 5 minuti jooksul 5 sekundiliste intervallidena. 

Seejärel õhutati kambrit kuni CO2 kontsentratsioon kambris saavutas stabiilse väärtuse. 

Samaaegselt mullahingamise mõõtmisega teostati ka mullatemperatuuri ja mullaniiskuse 

mõõtmised. Mullatemperatuuri mõõdeti kaasaskantava termomeetriga 10 cm sügavuselt iga 

püsirõnga lähedalt põhja suunas. Mullaniiskuse väärtust mõõdeti põhja ja lõuna poolt 

püsirõnga lähedalt. Lisaks fikseeriti iga mõõtmispäeva hommikul Riigi Ilmateenistuse 

kodulehelt lähima mõõtmisjaama (Pakri) õhurõhk (hPa), mis sisestati Vaisala 

mõõtmisseadmesse.  

 

 

3.3 Andmeanalüüs 
 

Andmed on analüüsitud programmiga Microsoft Excel. CO2 kontsentratsioon arvutati 

kasutades lineaarset regressiooni, mis seoti aja ja CO2  kontsentratsiooni muutustega kambri 

sees. Arvutati välja mullahingamise aritmeetilised keskmised ja standardvead erinevate 

põlengualade kohta.  
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4 TULEMUSED 
 

Proovialade võrdlusest selgus, et kõige suurem mullahingamise keskmine väärtus (0,161 mg 

CO2
 m-2 s-1) mõõtmisperioodil oli 1940. aastal põlenud proovialal. Kõige väiksem oli 

keskmine mullahingamise väärtus (0,075 mg CO2
 m-2 s-1) 2008. aasta proovialal, kus põlengu 

toimumisest oli möödunud  kõige vähem aega (vt. joonis 2). Kõikide proovialade võrdluses 

oli keskmine mullahingamine kõige kõrgem juulis, augustis ja septembris ning madalaim 

mais ja novembris. 

 

 

Joonis 2. Mullahingamise keskmised väärtused erinevatel proovialadel 

 

Keskmised mullatemperatuurid suvekuudel olid kõrgemad 2008. aasta proovialal (joonis 3). 

Teistel proovialadel olid mullatemperatuurid sarnased ning veidi madalamad kui 2008. aasta 

aladel. Sügisesed mullatemperatuurid (alates septembrist) olid sarnased kõigil proovialadel. 

Kõrgemad mullatemperatuuri väärtused mõõdeti juulis ja augustis (vt. joonis 3). 
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Joonis 3. Mullatemperatuuri väärtused erinevatel proovialadel läbi mõõtmisperioodi 

 

Mõõtmisperioodil jäid 1837. aasta prooviala kuude keskmised mullahingamise väärtused  

vahemikku 0,075-0,205  mg CO2
 m-2 s-1. Keskmine mullahingamise väärtus kogu perioodil 

oli 0,133 mg CO2
 m-2 s-1. Mullatemperatuuri keskmised väärtused jäid vahemikku 7,5-14 °C. 

Keskmine mullatemperatuur oli 10,8 °C (vt. joonis 4). Kõrgeimad mullahingamise väärtused 

esinesid septembris aga kõrgeimad mullatemperatuuri väärtused augustis. 
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Joonis 4. 1837. aasta prooviala mullahingamise ja mullatemperatuuri keskmised väärtused 

kuude lõikes 

 

1940. aasta proovialal jäid mõõtmisperioodil kuude keskmised mullahingamise väärtused 

vahemikku 0,063-0,259 mg CO2
 m-2 s-1. Keskmine mullahingamise väärtus kogu 

mõõtmisperioodil oli 0,161 mg CO2
 m2  s-1. Mullatemperatuuri keskmised väärtused jäid 

vahemikku 7,2-13,6 °C. Mullatemperatuuri keskmine väärtus oli 10,5 °C (vt. joonis 5). 

Kõrgeimad mullahingamise ja mullatemperatuuri väärtused esinesid augustis. 
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Joonis 5. 1940. aasta prooviala mullahingamise ja mullatemperatuuri keskmised väärtused 

kuude lõikes 

 

1951. aasta proovialal jäid kuude keskmised mullahingamise väärtused vahemikku 0,079-

0,192 mg CO2
 m-2 s-1. Prooviala keskmine mullahingamise väärtus kogu mõõtmisperioodil 

oli 0,14 mg CO2
 m-2 s-1. Mullatemperatuuri keskmised väärtused jäid vahemikku 6,7-13,8 

°C. Mullatemperatuuri keskmine väärtus kogu mõõtmisperioodil oli 10,5 °C (vt. joonis 6). 

Kõrgeimad mullahingamise ja mullatemperatuuri väärtused esinesid augustis. 
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Joonis 6. 1951. aasta prooviala mullahingamise ja mullatemperatuuri keskmised väärtused 

kuude lõikes 

 

1982. aasta proovialal jäid mullahingamise kuude keskmised väärtused vahemikku 0,066-

0,164 mg CO2
 m-2 s-1. Kogu mõõtmisperioodi keskmine mullahingamise väärtus proovialal 

oli 0,111 mg CO2
 m-2 s-1. Mullatemperatuuri keskmised väärtused jäid vahemikku 5,8-13,9 

°C. Keskmine mullatemperatuuri väärtus kogu mõõtmisperioodil oli 10,8 °C (vt. joonis 7). 

Kõrgeimad mullahingamise väärtused antud alal esinesid septembris, samas kui kõrgemad 

mullatemperatuuri väärtused leiti augustis. 
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Joonis 7. 1982. aasta prooviala mullahingamise ja mullatemperatuuri keskmised väärtused 

kuude lõikes 

 

1997. aasta prooviala kuude keskmised mullahingamise väärtused mõõtmisperioodil jäid 

vahemikku 0,051-0,207 mg CO2
 m-2 s-1. Kogu mõõtmisperioodi keskmine mullahingamise 

väärtus oli 0,131 mg CO2
 m-2 s-1. Mullatemperatuuri keskmised väärtused jäid vahemikku 

5,6-13,8 °C. Keskmine mullatemperatuuri väärtus mõõtmisperioodil oli 10,5 °C (vt. joonis 

8). Kõrgeimad mullahingamise ja mullatemperatuuri väärtused antud proovialadel esinesid 

augustis. 
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Joonis 8. 1997. aasta prooviala mullahingamise ja mullatemperatuuri keskmised väärtused 

kuude lõikes 

 

2008. aasta proovialal jäid kuude keskmised mullahingamise väärtused vahemikku 0,024-

0,13 mg CO2
 m-2 s-1. Kogu mõõtmisperioodi keskmine mullahingamise väärtus oli 0,075 mg 

CO2
 m-2 s-1. Mullatemperatuuri keskmised väärtused jäid vahemikku 5,8-17 °C. Keskmine 

mullatemperatuuri väärtus kogu perioodil oli 12 °C (vt. joonis 9). Kõrgeimad 

mullahingamise väärtused esinesid augustis. Mullatemperatuuri kõrgeimad väärtused 

esinesid juulis. 
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Joonis 9.  2008. aasta prooviala mullahingamise ja mullatemperatuuri keskmised väärtused 

kuude lõikes 

 

Andmete analüüsist selgus, et mullahingamine on tugevas seoses mullatemperatuuriga. 

Mõneti mõjutab seda 2008. aasta prooviala, kus kõrge mullatemperatuuri korral ei ole nii 

kõrged mullahingamise väärtused. Joonisel 10 on välja toodud mullahingamise seos 

mullatemperatuuriga koos 2008. aasta proovialaga ja joonisel 11 ilma 2008. aasta 

proovialata. Tugevam seos on joonisel 11. Mullahingamise ja mullaniiskuse vahel seos 

puudus (vt. joonis 12). 
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Joonis 10. Mullahingamise seos mullatemperatuuriga koos 2008. aasta proovitükiga 

 

 

Joonis 11. Mullahingamise seos mullatemperatuuriga ilma 2008. aasta proovialata 
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Joonis12. Mullahingamise seos mullaniiskusega 
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5 ARUTELU 
 

Varasemates uurimustes on leitud, et mullahingamine on väiksem hiljuti põlenud aladel ja 

suurem aladel, kus põlengust on möödunud enam aega (Luo, Zheu 2006; Czimczik jt 2006; 

Köster jt 2014; Köster jt 2016). Käesolevas uurimuses selgus, et mullahingamine oli kõige 

väiksem 2008. aastal põlenud proovialal (keskmine mullahingamise väärtus 

mõõtmisperioodil oli 0,074 mg CO2
 m-2 s-1), kus põlengust oli mõõtmiste ajaks möödunud 7 

aastat. Samas 1997. aasta põlengu proovialal oli mullahingamine võrreldes teiste 

proovialadega taastunud (0,131 mg CO2
 m-2 s-1). Erinevad uurimused on leidnud, et 

põlengujärgselt kulub mullahingamise taastumiseks 3-10 aastat (Köster jt 2015; Kulmala jt 

2014) ja põhilisteks taastumise mõjutajateks on alustaimestiku katvuse ja biomassi 

taastumine põlengujärgselt (Hart jt 2005), mis võimaldavad uue kõdukihi tekkimist. 

Käesoleva uurimuse põhjal saame väita, et 2008. aasta proovialal pole mulla kõdukiht ja 

orgaaniline aine taastunud ning kuna peamine mullahingamine toimub just mulla ülemistes 

kihtides (O horisondis) (Kukumägi 2007), siis on ka mullahingamine seetõttu madalam. 

Lisaks on ka taimestiku juurte hingamine väiksem, kuna taimestik pole häiringujärgselt 

täielikult taastunud. 1997. aasta proovialal on aga taimestik taastunud ning kõdukiht 

tekkinud. Seetõttu on seal ka mullahingamine taastunud. 

Ka teiste proovialade kohta võib väita, et mullahingamine on põlengujärgselt taastunud ja 

stabiliseerunud. Mullahingamise keskmised näidud jäid 0,111-0,161 mg CO2
 m-2 s-1 

vahemikku.  

Raich, Schlesinger (1992), Buchmann (2000), Luo, Zhou (2006), Laganière jt (2012) järgi 

on mullatemperatuur kõige olulisem faktor mullahingamisel ja ka mullaniiskust on peetud 

oluliseks. Antud uurimuses selgus, et mullatemperatuuri ja mullahingamise vahel esines 

tugev seos. Mullaniiskuse ja mullahingamise vahel aga seos puudus. Üks minu esialgsetest 

hüpoteesidest oli, et mullahingamine on suurem, kui mullatemperatuur on kõrge. Uurimuse 

tulemustest selgus, et keskmine mullatemperatuur oli kõige kõrgem 2008. aasta proovialal, 

kuigi mullahingamine oli sellel proovialal kõige väiksem. Luo, Zhou (2006) järgi on pärast 

põlenguid mullahingamine madalam, kuna taimestik on hukkunud, ning mulla orgaaniline 

aine ja kõdukiht on põlengu tagajärjel, kas kahjustada saanud või hävinud. Samas 
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mullatemperatuur tõuseb kuna päike soojendab põlengujärgset taimestikuvaba ja tumedamat 

maapinda rohkem. Olulist rolli mängib siin ka puistu olukord häiringujärgselt, kus puudel 

võrastik puudub või on kahjustada saanud ja see ei takista päikesekiirguse edasi kandumist 

maapinnale (Certini 2005; Luo, Zhou 2006). Seega on igati loogiline, et 2008. aasta 

proovialal hüpotees paika ei pea. Raich ja Schlesinger (1992) järgi mullatemperatuuri tõustes 

tõuseb ka mullahingamine. Teiste proovialade puhul pidas tendents paika. Kõrgemad 

mullahingamise keskmised väärtused mõõdeti valdavalt augustis, mõnel proovialal ka juulis 

või septembris. Mullatemperatuur oli valdavalt kõige kõrgem augustis ning seega jäi sellele 

kuule ka valdav osa kõrgemaid mullahingamise väärtusi. Kõige madalamad 

mullatemperatuuri ja mullahingamise väärtused mõõdeti mais ja novembris. Seega saab selle 

uurimuse põhjal nõustuda väitega, et mullatemperatuuri tõustes mullahingamine tõuseb ja 

ka vastupidi. 
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KOKKUVÕTE 
 

Töö eesmärgiks oli võrrelda häiringujärgseid (metsatulekahju) muutusi mullahingamises ja 

anda ülevaade mullahingamist mõjutavatest teguritest. 

Mullahingamine kuulub regionaalsesse ja globaalsesse süsinikuringesse, ning sellel on täita 

tähtis roll süsihappegaasi kontsentratsiooni reguleerijana atmosfääris. Mullahingamist 

mõjutavad mitmed faktorid. Kõige olulisemad neist on mullatemperatuur ja -niiskus. Lisaks 

on oluline tähtsus ka maakasutuse muutustel ning looduslikel häiringutel, mis mõjutavad 

mulla süsiniku varusid ning seeläbi ka mullahingamist. 

Eestis võib üheks olulisemaks mullahingamist mõjutavaks häiringuks lugeda 

metsapõlenguid. Põlengu ajal lendub atmosfääri hulgaliselt süsihappegaasi, mis on üks 

peamisi kasvuhoonegaase ja seetõttu on metsapõlengutel oluline osa globaalsete 

kliimamuutuste põhjustajana.  

Käesolevas töös uuriti mullahingamise muutusi pärast metsapõlenguid, lisaks mõõdeti ka 

mullatemperatuuri ja mullaniiskust. 

Töös esitatud hüpoteesid leidsid kinnitust. 

Kõige suurem keskmine mullahingamise väärtus oli 1940. aasta proovialal ning kõige 

väiksem hiljuti põlenud alal (2008. aasta proovialal). Keskmine mullatemperatuur oli kõige 

kõrgem 2008. aasta proovialal. Teistel proovialadel oli keskmine mullatemperatuur sarnane 

ning mõnevõrra madalam kui 2008. aasta proovialal. Mullahingamine oli tugevas seoses 

mullatemperatuuriga, kuid mullaniiskusega seost ei leitud. 

Antud töö põhjal võtab mullahingamise taastumine pärast metsapõlengut Nõva ja Vihterpalu 

aladel aega üle 10 aasta. 

Metsaökosüsteemi süsinikuringe kohta on tehtud arvukalt uuringuid, samas on vähe uuritud 

häiringujärgset mullahingamise dünaamikat ja muutusi. Muutuvates kliimatingimustes on 

oluline hinnata süsiniku varusid ja mullahingamist ning neid mõjutavaid protsesse. Pikema 

perioodi vältel andmete kogumine põlengualadelt aitab paremini mõista mullahingamise 

ning süsinikuringe dünaamikat tervikuna.    
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CHANGES IN SOIL RESPIRATION IN A FOREST-FIRE 

CHRONOSEQUENCE  
 

SUMMARY 

The aim of this thesis is to evaluate soil respiration changes after disturbances (forest fire) 

and to give overview of the possible factors affecting soil respiration in fire disturbed areas.  

Soil respiration is part of the regional and global carbon cycle and it has an important role in 

regulating the concentration of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere. Many factors 

influence soil respiration. Most important factors are soil temperature and soil moisture. In 

addition, changes in land use and natural disturbances change soil carbon stocks and soil 

respiration. 

Forest fires have important role in the development of forests. In Estonia, forest fires are 

frequent, especially in the Nõva and Vihterpalu areas. During forest fires large amount of 

carbon dioxide, which is one of the main green-house gas, are released to the atmosphere. 

Thus the forest fires could influence the global climate changes. In this research, in addition 

to studying changes in soil CO2 fluxes after fires, the soil temperature and soil moisture were 

measured. 

Presented hypothesis found confirmation. 

The highest average soil respiration rate was measured in 1940 sample area. Lowest average 

soil respiration rate was measured in 2008 sample area, where was the last fire. In the other 

sample areas, the average soil respiration rate was quite similiar and a bit lower than in the 

2008 sample area. Soil respiration was in strong correlation with soil temperature and was 

not correlated with soil moisture. 

With this thesis it can be assumed that soil respiration recovery takes more time than 10 

years in Vihterpalu and Nõva area to recover from forest fire. 

There has been numerous studies about carbon cycle of forest ecosystems. However, there 

has not been much research about post-disturbance soil respiration dynamics and changes. 

In changing climate conditions it is important to evaluate carbon stock, soil respiration and 
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factors affecting it. A longer period of data collection would help to better understand soil 

respiration and carbon cycle dynamics. 
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