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Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata 30. aastase jänesekapsa kasvukohatüübis kasvava 
kuuse-kase segametsa puistu maapealse osa biomassi produktsiooni ja selles akumuleerunud 
süsiniku kogust. 
Puistu maapealse osa biomassi ja produktsiooni leidmiseks kasutati mudelpuude meetodit 
(Bormann & Gordon 1984, Lõhmus et al. 1996).  
Uuritud kuuse-kase segapuistu maapealse osa biomassid olid 163,6 ja 145,9 t ha-1 (kuivaines) 
vastavalt suuremale või väiksemale kuuse osakaalule puistu koosseisus. Puistu keskmine 
aastane tüvemassi produktsioon ei sõltunud kuuse osakaalust puistus ja varieerus vahemikus 
3,8...3,9 t ha-1 (kuivaines). Küll oli aga erinev kogu maapealses biomassis seotud süsiniku 
kogus, vastavalt 10,6 ja 8,2 t ha-1 suurema ja väiksema kuuse osakaaluga aladel. Keskealises 
kuuse-kase segapuistus (30 a.) jõudis maapealse varisega mulda aastas süsinikku 1,02 t ha -1 
ja 1,3 t ha -1, vastavalt suurema ja väiksema kuuse osakaaluga aladel. Saadud tulemuste 
põhjal võivad kuuse-kase segapuistud jänesekapsa kasvukohatüübis olla väga produktiivsed, 
ületades Eestis kasutusel olevate kuuse ja kase kasvukäigutabelite vastavaid väärtusi. Saadud 
tulemused täiendavad seniseid teadmisi taoliste puistute arengust ja kasvukäigust ning on 
kasutatavad puistute kasvu modelleerimisel. 
Kuuse enamusega puistu seob süsinikku rohkem, kuigi puistute tagavarad on samad. 
Arvestades mullahingamisest tulenevat keskmist süsiniku emissiooni (Kukumägi et al. 2011) 
on viljakas kasvukohatüübis kasvavad kuuse-kase segapuistud süsinikku akumuleerivad 
ökosüsteemid. 
 
Märksõnad: Picea abies, Betula pendula, biomassi produktsioon, maapealne biomass, süsinik
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The aim of this study was to estimate above-ground biomass and productivity as well as 
the amount of accumulated carbon in 30-year-old Norway spruce and Silver birch mixed 
stands in Oxalis site type. 
The above-ground biomass and production of the stand was estimated by using dimension 
analysis (model tree method) (Bormann and Gordon 1984; Lõhmus et al. 1996). 
The above-ground biomasses of the 30-year-old Norway spruce and Silver birch mixed 
stands growing on fertile site were 163.6 and 145.9 t ha-1in larger or smaller spruce share, 
respectively. Main annual production of stem mass was similar in both studied stand varied 
between 3.8 and 3.9 t ha-1. 
Carbon storage in above-ground biomass was different in stands with larger and smaller 
share of spruce proportion being 10.6 and 8.2 t ha-1, respectively. 
The annual C flux into the soil via litter fall was 1.02 t ha -1 and 1.3 t ha -1 in stands with 
smaller and larger spruce proportion, respectively. 
Norway spruce and Silver birch mixed stands are functioning as carbon sink ecosystem. In 
middle-aged spruce birch mixed stand (30-year-old) 1.02 ha-1 and 1.3 t ha -1 of carbon 
reached soil through litter in stands with bigger and smaller percentage of spruce 
accordingly. Based on these results, stands of silver birch are very productive growing in 
Oxalis site type and Silver birch may exceed the respective values presented in the current 
yield tables used for Estonian conditions. Current results give additional knowledge about 
these stands’ development and growth, these results can also be used to model the growth 
of these stands. Stands with larger share of spruce can accumulate more carbon although 
both stands’ volume is the same. 
Given the average carbon emission from soil respiration (Kukumägi et al. 2011), the 
spruce-birch mixed stands growing in a fertile habitat are carbon-accumulating forest 
ecosystems. 
 
Keywords: Picea abies, Betula pendula, biomass production, above-ground biomass, 
carbon 
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1. SISSEJUHATUS 
 

Üha enam pööratakse tänapäeval tähelepanu globaalsetele kliimamuutusetele, mida 

seostatakse CO!  kontsentratsiooni tõusuga atmosfääris. CO!  on üks levinumaid 

kasvuhoonegaase, mis kutsub esile kasvuhooneefekti. Suur osa inimtegevuse tõttu 

atmosfääri paisatud kasvuhoonegaasidest on tekkinud peamiselt fossiilsete kütuste 

põletamise tagajärjel, kuid fossiilsete kütuste kasutamise kõrval on oluline ka maakasutuse 

mõju kliimamuutustele. Maakasutuse muutustest pärinev süsihappegaasi hulk moodustab 

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

Seega on nii globaalselt, kui ka regionaalselt oluline süsinikubilansi tasakaalustamine 

atmosfääris ja seetõttu pööratakse olulist tähelepanu nii CO! emissiooni vähendamisele, 

kui ka ulatuslikumale süsihappegaasi sidumisele. Ühed olulisemad süsinikku (C) siduvad 

maismaaökosüsteemid on metsad ja C ringe uuringud erinevates metsades on tänapäeval 

väga aktuaalne teema. Erinevates metsaökosüsteemide biomassis ja mullas seotavat 

süsiniku kogust on hinnatud paljudes uurimustöödes (Canell. 1999; Mund et al. 2002; 

Pussinen et al. 2002; Laiho et al. 2003; Paul et al. 2003; Ågren & Hyvönen 2003).  

 

Kliimamuutuste pidurdamiseks on sõlmitud erinevaid riikidevahelisi kokkuleppeid, neist 

viimane 2015. aastal toimunud Pariisi Kliimakonverentsil, kus sõlmitud lepingule 

kirjutasid alla 195 riiki, lubades astuda samme kliimamuutuste tõkestamiseks. Üheks 

peamiseks leppeks oli piirata fossiilsete kütuste kasutamist ja seeläbi vähendada CO2 

paiskamist atmosfääri. Kuid üha enam saadakse aru ka metsade, kui süsinikute siduvate 

ökosüsteemide tähtsusest süsinikuringes. Siin on väga olulisel kohal ka metsade õige 

majandamine, üha rohkem võetakse tänapäeval majandamisotsuste juures arvesse ka 

metsamajanduse mõju metsade C sidumisele. Siinkohal on sageli üheks oluliseks 

võtmeküsimuseks sobiva puuliigi valik, mille juures lähtutakse peamiselt kasvukoha 

viljakusest ja saadava puidu majanduslikust väärtusest. Kuid arvestades eespool toodut, 

omab puuliigi valik üha rohkem tähtsust ka C sidumise kontekstis. 

 

Antud bakalaureusetöö hüpoteesiks seati, et kuuse osakaalu suurenedes kuuse-kase 

segapuistus suureneb ka puude biomassis seotud süsiniku kogus. 
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Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata puude maapealses biomassis seotud süsiniku varusid 

kuuse-kase segapuistus ja selgitada, mil määral metsa liigiline koosseis, st. kase või kuuse 

osatähtsuse suurenemine puistu koosseisus mõjutab C sidumist puistus. 

 

Teema on väga aktuaalne, kuna Eestil on rahvusvahelised kohustused raporteerida 

süsinikubilansi muutustest oma metsades, kuid andmed erinevate metsakoosluste 

sh.erineva liigilise koosseisuga metsade C sidumise kohta on vähe. Kuuse-kasesegapuistud 

on Eestis väga tüüpilised metsakooslused, kuid nad on suhteliselt vähe uuritud. Kuuse-kase 

segapuistute arengudünaamikat on põhjalikumalt käsitletud K. Jõgiste (1998) kuid C ringe 

osas on valdkond praktiliselt käsitlemata. 
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2.MATERJAL JA METOODIKA 
 
2.1 Puude maapealse biomassi hindamine 
 

Antud töö põhineb uuringutel 30-aastses kuuse-kase segapuistus, mis kasvab jänesekapsa 

kasvukohatüübis. Puistu asub Põlva Maakonnas, endises Erastvere metskonnas (EV 195-

2). Puistusse rajati 2015. a. kaks proovitükki: ühest neist oli kuuse osakaal suurem (Prt. 1) 

ja teises väiksem (Prt. 2), mõlema suuruseks oli 20x20 m ehk 400m! (Tabel 1). Puistu 

maapealse osa biomassi hindamiseks kasutati mudelpuude meetodit, mida peetakse 

täpseks, kuid töömahukaks meetodiks (Bormann & Gordon 1984, Uri et al. 2012; 2014). 

Välitööd viidi läbi septembris, kui vegetatsiooniperiood oli läbi ning puudel juurdekasv 

lõppenud. 

 

Tabel 1. Prooviala kirjeldus 

 

 
Prt.1 Prt.2 

 
Ku Ks Ku Ks 

Keskmine diameeter, [cm] 15,0 14,3 14,8 15,3 
Keskmine kõrgus, [m] 13,9 19,4 13,9 19,4 
Puistu tihedus, [puud ha-1] 825 950 400 850 
Rinnaspindala, [m2 ha-1] 14,5 14,9 6,9 15,3 
Puistu keskmine vanus, [a] 30 30 
Kasvukoha-tüüp JK JK 
Prt. pindala, [ha] 0,04 0,04 
Koosseisu valem 55Ks 45Ku 75Ks 25Ku 
 

 

Proovitükid klupiti ülepinnaliselt (D1,3) ning puud jagati vastavalt kluppimisandmetele 

diameetriklassidesse. Mudelpuud valiti vastavalt diameetriklasside sagedusjaotusele. 

Katsealalt langetati 5 kuuse ja 6 arukase mudelpuud. Kuuse biomassi mudeli (Joon. 1) 

prognoosivõime parandamiseks kaasati andmestikku lisaks 5 kuuse mudelpuu andmed, mis 

langetati samasse vanuseklassi kuuluvalt teiselt kuuse-kase katsealalt. 

 

Mudelpuude valikul välditi servaefekti ning samuti hoiduti mudelpuude langetamisest 

proovitükkidelt, kuna tegemist on püsikatsealaga. Mudelpuudeks valiti puud samast 

puistust väljaspool proovitükke. 
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Mudelpuu langetati võimalikult maapinna lähedalt ning tüvi jagati oksavabaks tüveks ja 

elusvõraks. Oksavaba tüvi järgati eraldi sektsioonideks: esimene sektsioon oli pikkusega 0 

kuni 1,3 meetrit ja sealt edasi 2 meetri pikkusteks sektsioonideks kuni elusvõrani. Elusvõra 

jaotati kolmeks võrdse pikkusega sektsiooniks. 

Kõigil juhtudel kaaluti tüvesektsioonid metsas, ning igast sektsioonist võeti analüüskettad. 

Kettad võeti kahest tüvesektsioonist: juurekaelalt, 1,3 m kõrguselt (radiaaljuurdekasvu 

mõõtmiseks) ja teine ketas võeti sektsiooni keskelt puidu ja koore fraktsiooni osakaalu 

hindamiseks. Kettad toimetati edasisteks analüüsideks laborisse.  

Igast elusvõra sektsioonist eraldati oksad ja tüvi, mõlemad fraktsioonid kaaluti kohapeal. 

Okste ja jooksva aasta võrsete ning kuuse puhul okaste biomassi hindamiseks valiti igast 

võrasektsioonist välja üks sektsioonile iseloomulik keskmine mudeloks ning toimetati 

edasiseks töötlemiseks laborisse. 

 

Nii kase, kui kuuse mudeloksad fraktsioneeriti laboris. Kasel eraldati jooksva aasta võrsed 

ja vanad oksad. Kuuskedel eraldati, okkad, jooksva aasta võrsed (primaarkasv) ja vanemad 

oksad (sekundaarkasv). Okaste primaarproduktsiooni hindamiseks jagati okkad eraldi 

viimase aasta okasteks ja vanemateks okasteks. Eraldatud fraktsioonid kaaluti sektsioonide 

kaupa ning igast fraktsioonist eraldati alamproovid (10-40g) kuivaine määramiseks. 

Proovid kaaluti 0,01 g täpsusega ning kuivatati 70 ℃  temperatuuril püsiva kaalu 

saavutamiseni (umbes 1 nädal), seejärel kaaluti proovid uuesti ja määrati nende kuivmass. 

Tüveproovidel (tüvekettad) eraldati puidu ja koore alamproovid, mis samuti kuivatati 

püsiva kaaluni. Hiljem arvutati saadud kuivaine suhte põhjal tüvepuidu ja tüvekoore 

kuivmassid ning puidu ja koore osakaal tüvemassis. 

 

Mudelpuude mõõtmisest saadud andmed sisestati MS Exceli töökeskkonda ja arvutati 

kõikide fraktsioonide kuivamassid puu kohta. Saadud mudelpuude erinevate fraktsioonide 

biomasside põhjal tuletati regressioonvõrrandid, mis kirjeldasid puude maapealse osa 

biomassi ja tüvemassi sõltuvust rinnasdiameetrist. Võrrandi parameetrid erinevate 

fraktsioonide kohta on esitatud tabelis 2. Kasutati allomeetrilist seost üldkujul: 

 

y=  𝑎𝑥!                                                                                  (1) 

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

a ja b – võrrandi parameetrid. 

Allomeetrilist seost (1) kasutati erinevate puistute maapealse osa biomassi ning tüvemassi 

arvutamiseks. Kõige paremini kirjeldas antud regressioon tüvemassi ja kogu puu 

maapealse osa biomassi sõltuvust rinnasdiameetrist (kõigil juhtudel R>0,99). Okaste, okste 

primaar- ja sekundaarkasvu puhul polnud saadud mudelid statistiliselt olulised (p>0,05) ja 

seetõttu arvutati erinevate fraktsioonide biomass puistus mudelpuude vastavate 

fraktsioonide protsentjaotuse põhjal. 

Arvutatud tüvemasside puhul olid nii regressioonvõrrandi kui mudelpuude fraktsioonide 

protsentjaotuste järgi arvutatud tulemused ühtelangevad. 

 

Tabel 2. Mudelpuude maapealse osa biomassi hindamiseks kasutatud regressioonvõrrandi 
(1) parameetrid: R2 – determinatsioonikordaja, argumenttunnuseks on kõigil juhtudel 
rinnasdiameeter (D1,3). 

Puistu a b R2 p 
Kuuse biomass 73,27 2,567 0,98 <0,001 
Kase biomass 148,06 2,424 0,99 <0,001 
 

Tüvepuidu keskmise aastase juurdekasvu leidmiseks jagati leitud tüvemass vanusega. 

Arvutati nii kuuse enamusega, kui kase enamusega puistute aastane juurdekasv puuliikide 

kaupa. Tüvekoore produktsiooni arvutamisel eeldati, et tüvepuidu ja koore juurdekasv on 

proportsionaalsed. 

 

 

2.2. Varisevoo hindamine.  

	  
Aastase varise koguse ja selle kaudu mulda jõudva süsiniku voo hindamiseks paigaldati 

aladele varisekogujad, mõlemale proovitükile 7 tk. Ühe varisekoguja pindala oli 0,36 m2. 

Varist koguti kord kuus, lehtede intensiivse mahalangemise perioodil kord kahe nädala 

jooksul. Varisekogujatest võetud varis pandi paberkottidesse, mis markeeriti (kogumise 

koht, varisekoguja nr. kuupäev). Proovide fraktsioneerimine ja kuivatamine toimus laboris. 

Eraldati kase lehed, kuuse okkad, oksad ja nn. muu fraktsioon (pungasoomused, 

kooretükid, seemned jne). Kuna käesolevas töös võeti mudelpuud sügisel, peale lehtede 
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varisemist, siis aastast kaselehtede produktsiooni hinnati lehevarise voo põhjal. 

 

 

2.3 Biomassis akumuleerunud süsiniku hindamine 

	  
Arukaskede puhul kasutati biomassis (kuivaines) seotud süsinikukoguse arvutamiseks 

varasemates töödes avaldatud süsinikusisaldusi erinevate fraktsioonide (lehed, oksad, puit 

jne.) lõikes (Tabel 4) (Uri et al. 2012, Varik et al. 2015). C sisaldus kuuskede erinevates 

biomassi fraktsioonides määrati EMÜ Taimebiokeemia Laboratooriumis. 
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3.TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Puistute maa-pealse osa biomass 

	  
Käesolevas töös hinnatud 30- aastase kuuse-kase segapuistu maapealse osa biomassi ca 

150 t ha-1 tuleb lugeda kõrgeks; 32-aastase arukaasiku vastav näitaja samuti jänesekapsa 

kasvukohatüübis oli 140 t ha-1 (Uri et al, 2012); 55-aastases kuusikus vastav näitaja oli 189 

t ha-1 (Merilä et al, 2014). Üldreeglina on allomeetrilised seosed puude rinnasdiameetri ja 

biomassi erinevate fraktsioonide vahel tugevad (Johansson 1999, 2007; Hytönen et al. 

1995; Telenius 1999; Uri et al. 2007; Walle et al. 2007), seda kinnitas ka käesolev töö. 

Leitud regressioonivõrranditel, mis kirjeldasid maapealse biomassi sõltuvust 

rinnasdiameetrist, (1) olid kõrged determinatsioonikordajad (R2=0,99) ja madalad olulisuse 

tõenäosused (p<0,001). Mudelpuude biomassi ja rinnasdiameetri vahelist seost 

iseloomustav allomeetriline funktsioon puuliikide lõikes on graafiliselt esindatud joonistel 

1-2. Saadud biomassi mudeleid kasutati kõikide katsealal kasvavate puude maapealse osa 

biomasside arvutamiseks. Uuritud puistutes oli puude summaarne maapealne biomass 

(kuused+kased) suurem sellel proovitükil, kus kuuse osakaal puistu koosseisus oli suurem, 

vastavalt 162 t ha-1 ja 144 t ha-1 (Tabel 3). 

 

 

Joonis 1. Kuuse mudelpuude biomassi sõltuvus rinnasdiameetrist  

y = 73,27x2,5667 
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0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

350000 

400000 

450000 

500000 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Bi
om

as
s,
	  g
	  h
a-‐
1	  

Diameeter,	  cm	  



	  
	  

12	  

 

 

Joonis 2. Kase mudelpuude biomassi sõltuvus rinnasdiameetrist  

Keskmine aastane tüvemassi produktsioon oli mõlemas katsevariandis ligikaudu sama (3,9 

ja 3,8 t ha-1).  

Et võrrelda saadud tulemusi Eestis enamkasutatavate kasvukäigutabelitega, tuleb 

tüvemassid teisendada mahuühikuteks (m3 ha–1). Teisendusteks vajalik tüvepuidu 

baastihedus võib nii harilikul kuusel, kui ka arukasel olla kirjanduse põhjal üsna varieeruv. 

See sõltub näiteks proovi asukohast tüvel, kasvukohast, geograafilisest asukohast, puu 

vanusest jne. (Repola et al. 2007; Johansson et al. 2007). Näiteks noortes põllumaa 

arukaasikutes Rootsis varieerus tüvede baastihedus vahemikus 419...435 kg m–3 

(Johansson et al. 2007). Eestis on arukasepuidu tihedust uurinud A. Kasesalu (1965), kelle 

poolt läbi viidud uurimustöös hinnati keskmiseks kaskede tüvepuidu tiheduseks 650 kg m–

3, mis on võetud arvutuste aluseks ka käesolevas töös. Kuuse tüvepuidu mahu 

arvutamiseks tüvemassist kasutati tihedust 427 kg m–3 (Lõhmus et al. 1987).  

 

Tagavara oli mõlemal proovitükil sarnane; prt. 1 kasvas kokku 213 m3 ha-1, millest kased 

moodustasid 119 m3 ha-1. Teisel proovitükil oli tagavara kokku 193 m3 ha-1, kased 

moodustasid sellest 150 m3 ha-1. Saadud tulemuste võrdlemine kasvukäigutabelitega teeb 

komplitseerituks asjaolu, et vastavad tabelid segapuistute kohta puuduvad. Vastavalt O. 

Henno (1980) arukaasikute kasvukäigutabelile (jänesekapsa kkt.) on 30-aastases 
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puhtkaasikus tüvepuidu tagavara 154 m3 ha-1 ja sama vana hariliku kuuse puhtpuistu 

tagavara 177 m3 ha-1 (Kasvukäigutabelid Eesti NSV kunstliku päritoluga kuusepuistute 

kohta) (Krigul, 1971). 

Suurema kase enamusega puistus oli kuuskede keskmine tagavara juurdekasv 2,53 m3 ha-1 

a-1 ja kaskede tagavara juurdekasv, 4,97 m3 ha -1. Kuid mõlemat segapuistut võib üldiselt 

pidada produktiivsuseteks puistuteks, kuna ületavad Eesti metsade keskmist aastast 

tüvepuidu juurdekasvu, mis on 5,9 m3 ha-1a-1 (Aastaraamat Mets 2014). 

Puistute maapealse osa biomassi fraktsioonjaotusest moodustasid kaskedel tüvi 86,3% ja 

kuuskedel 56,5% maapealsest biomassist. Antud tulemused näitavad tüvemassi osakaalu 

olulist erinevust sama vanusega puudel. Kaskede jooksva aasta võrsete osakaal kogu 

maapealsest biomassist oli kõigest 0,7%, sama näitaja kuuskedel oli 1,3%. Kaskedel okste 

osakaal kogu maapealsest biomassist oli 13,1%. 

 

 

Tabel. 3. Puude maapealse osa biomassi jagunemine koosseisuga proovitükkidel (t ha-1) 

 
Prt. 1 Prt. 2 

 
Ku Ks Kokku Ku Ks Kokku 

Tüved 40,38 77,2 117,58 18,38 97,16 115,54 
-puit 38,44 68,65 107,09 17,5 86,39 103,89 
-koor 1,94 8,55 10,49 0,88 10,77 11,65 
Oksad 15,99 11,68 27,67 7,28 12,68 19,96 
1.aasta võrsed 3,72 0,62 4,34 1,69 0,67 2,36 
Okkad 11,92 - 11,92 5,42 - 5,42 
Lehed - 2,05 2,05 - 2,63 2,63 
  Kokku 163,56 Kokku 145,91 
 

Suurima osa puude maapealse osa biomassist moodustavad loomulikult tüved ning antud 

uurimuses ületab kaskede summaarne tüvemass kuuskede oma (Tabel 3). Kuuskede 

suurem maapealse osa biomass tuleb nende suurest okkamassist. Suurema kuuskede 

osakaaluga alal oli okkamass ligi 12 t ha-1 (Tabel 3.). Kui kuuskede keskmine ühe puu 

tüvemass Prt. 1 ja 2 vahel ei erinenud (49 kg ja 46 kg), siis kaskede keskmine tüvemass 

väiksema kuuse osakaaluga proovitükil (Prt. 2) oli suurem (114 kg), kui esimesel 
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proovitükil (81 kg).  

Tabel. 4. Keskmised süsiniku sisaldused mudelpuude erinevates fraktsioonides. Kase 

mudelpuude fraktsioonide C sisaldused põhinevad kirjandusel (Uri et al. 2012). 

 

Ku, % C Ks, % C 

Tüvepuit 47,78 49,30 

Tüvekoor 46,89 54,03 

Oksad 46,30 50,78 

1.aasta võrsed 44,665 51,78 

Okkad 45,87 - 

Lehed - 51,00 

Keskmine 46,30 51,38 

 

Süsiniku sisaldus võib varieeruda sõltudes paljudest erinevatest teguritest (kasvukoht, 

puistu tihedus, klimaatlised tegurid jne.) (Zhang et al. 2009; Bert and Danjon, 2006) ja kui 

üldiselt võetakse puude biomassi keskmiseks süsiniku sisalduseks 50% (Gower et al. 

2001), siis uuritud puistus oli kuuskede keskmine C sisaldus sellest madalam (Tabel 4). 

 

Tabel.5. Süsiniku akumulatsioon puude maapealses biomassis erineva liigilise koosseisuga 

proovitükkidel (t C ha-1) 

 
Prt.1 Prt.2 

 
Ku Ks Kokku Ku Ks Kokku 

Tüved 18,99 39,88 58,88 8,65 50,19 58,84 
-puit 18,37 33,84 52,21 8,36 42,59 50,95 
-koor 0,91 4,62 5,53 0,41 5,82 6,23 
Oksad 7,40 5,93 13,33 3,37 6,44 9,81 
1.aasta võrsed 1,66 0,32 1,98 0,75 0,35 1,10 
Okkad 5,47 - 5,47 2,49 - 2,49 
Lehed - 0,98 0,98 - 1,26 1,26 
  Kokku 79,51 Kokku 71,85 
 

Kuigi suurema kuuse osakaaluga puistus seoti puude maapealses biomassis rohkem C 

(tabel 5), oli tüvedes seotud C kogus mõlemal proovitükil praktiliselt võrdne. Kuna 
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kuuskedel on suur okkamass, siis selle arvelt on puude biomassis talletunud C kogus ka 

suurem. Samas läheb okastes olev süsinik suhteliselt lühikese aja jooksul taas atmosfääri. 

Kuuse okkavaris laguneb ja emiteerub atmosfääri, samas kui tüvedes seotud C on talletatud 

pikemaks ajaks. 

 

Tabel.6. Puude maapealse osa aastases juurdekasvus seotud süsinik 

 
Prt.1 Prt.2 

 
Ku Ks Kokku Ku Ks Kokku 

Tüved 1,35 2,57 3,92 0,61 3,24 3,85 
Oksad 0,53 0,39 0,92 0,24 0,42 0,67 
1.aasta võrsed 1,66 0,32 1,98 0,75 0,35 1,10 
1.aasta okkad  2,80  -  2,80  1,27  -  1,27 
Lehed - 1,0 1,0 - 1,3 1,3 
Kokku   10,62   8,19 
 

Võttes arvutuste aluseks keskmise tüvemassi juurdekasvu, sidusid nii kuused, kui kased 

aasta jooksul süsinikku tüvedesse võrdselt. Nii okste, jooksva aasta võrsete, kui ka 

assimilatsiooniorganite (okkad, lehed) produktsiooni osas ületavad kuused kaski. 

 

3.2 Varisevoo hindamine 

	  

Varise mass esimesel proovitükil oli kokku 2,64 t ha-1 a-1, millest suurema osa moodustasid 

kase lehed 2,05 t ha-1 a-1, kuuse okkad 0,33 t ha-1 , kase oksad 0,25 t ha-1 ja kuuse oksad 

0,01 t ha-1. Süsiniku sisaldus varisenud lehtedes oli 48,2 %, ja varisenud okastes 47,2%, 

seega varisenud lehtedega aasta jooksul mulda jõudnud süsiniku kogus oli kokku 0,98 t ha-

1. Kui arvestada kõiki fraktsioone, siis jõudis maapealse varise kaudu mulda süsinikku 1,02 

t ha-1. 

Varise mass proovitükil 2 oli kokku 2,73 t ha-1, millest suurema osa moodustasid kase 

lehed 2,63 t ha-1, kuuse okkad 0,02 t ha-1, kase oksad 0,07 t ha-1 ja kuuse oksad puudusid. 

Süsiniku sisaldus varise erinevates fraktsioonides oli proovitükkidel sama ja seega 

lehevarisega mulda jõudnud aastane süsiniku kogus oli 1,26 t ha-1. Kogu aastane 

varisevoog oli 1,3 t ha -1. 
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3.3 Biomassis akumuleerunud süsiniku hindamine  

 

Puude maapealse puistunud biomassis (tüvi, oksad) seoti süsiniku kokku 79,5 ja 71,8 t C 

ha-1 vastavalt suurema ja väiksema kuuse osakaaluga puistutes. 30-aastases kuuse-kase 

segapuistus jõudis aasta jooksul läbi maapealse varise mulda 1,02 ja 1,26 t C ha-1 ja 

peamise maapealse varise voost moodustas lehevaris. Orgaanilises aines seotud süsinik 

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

süsihappegaasina tagasi atmosfääri, mida tuntakse heterotroofilise mullahingamise voona 

(Rh) (Berg et al. 2001). Kui aastane orgaanilise süsiniku sisendvoog mulda ületab 

heterotroofse 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 juurdekasv. Arvestades, aga et sellises vanuses 

(30 a.) on puistutes aastane maapealses biomassis seotud süsiniku kogus märkimisväärne 

(10,6 ja 8,2 t ha-1 vastavalt Prt. 1 ja Prt. 2), peaks sellised kuuse-kase segapuistud viljakal 

kasvukohal olema süsiniku sidujad. Puistu tegelikku C bilanssi aga pole võimalik arvutada 

ilma C emissioone (peamiselt heterotroofne mullahingamine) arvestamata. Eestis on 

viljakal kasvukohal kasvavate kuusikute aastast mullahingamise voogu hinnanud M. 

Kukumägi (2011) ja 30-39 aastastes puistutes varieerus aastane kumulatiivne C emissioon 

vahemikus 5,3-5,6 t C ha-1 a-1. Seega juba maapealses biomassis seotud süsiniku kogus 

ületab oluliselt C kadu. Kui juurde arvestada ka puistu maa-aluses osas seotud süsinik, siis 

on sellised keskealised segapuistud olulised C sidujad. Harilikul kuusel ja arukasel on 

jämejuurte osa maapealsest biomassist ca 20% (Lõhmus 1987; Varik et al. 2013). 

Peenjuurte produktsioon viljakates kuusikutes jääb vahemikku 1-2,5 t C ha-1 a-1 (Ostonen 

et al. 2005) ja kaasikutes 0,9-1,4 t C ha-1 a-1 (Varik et al. 2015). Need maa-aluses osas 

seotud C kogused lisanduvad süsinikubilansi plusspoolele (C sidumine). Üldreeglina ongi 

boreaalsed metsad süsiniku sidujad. Süsinikuvarud põhjapoolkera metsades on viimase 

poolsajandi jooksul oluliselt suurenenud (Schindler et al. 1999). Tegelik metsaökosüsteemi 

süsiniku sidumisvõime võib olla veel suurem, sest puistu kasvuea vältel toimub süsiniku 

akumuleerumine ka mulda, kuid seda aspekti antud töös pole uuritud. Keskmiselt 25% 

metsa süsinikuvarudest asub puude maapealse osa biomassis (Snorrason et al. 2002).  
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KOKKUVÕTE 
	  
Bakalaurusetöö eesmärgiks oli uurida ja hinnata kuuse-kase segapuistu maapealse osa 

biomassi ja produktsiooni ning süsiniku sidumist selles. Saadud tulemused on järgmised: 

1) Uuritud kuuse-kase segapuistu maapealse osa biomassid olid 163,6 ja 145,9 t ha-1 

(kuivaines) vastavalt suuremale või väiksemale kuuse osakaalule. Keskmine 

aastane tüvemassi produktsioon ei sõltunud kuuse osakaalust puistus ja varieerus 

vahemikus 3,8 kuni 3,9 t ha-1 (kuivaines). Küll oli aga erinev kogu maapealses 

biomassis seotud süsiniku kogus, vastavalt 10,6 ja 8,2 t ha-1 suurema ja väiksema 

kuuse osakaaluga aladel. 

2) Viljakas kasvukohatüübis kasvavad kuused ja kased talitlevad süsinikku 

akumuleeriva ökosüsteemina. Keskealises kuuse-kase segapuistu (30 a.) jõudis 

maapealse varisega süsinikku mulda aastas 1,02 t ha -1 ja 1,3 t ha -1 vastavalt 

suurema ja väiksema kuuse osakaaluga aladel. 

Saadud tulemuste põhjal võivad kuuse-kase segapuistud jänesekapsa kasvukohatüübis 

olla väga produktiivsed, ületades Eestis kasutusel olevate kuuse ja kase 

kasvukäigutabelite vastavaid väärtusi. Seega täiendavad saadud tulemused seniseid 

teadmisi taoliste puistute arengust ja kasvukäigust ning ja on kasutavate puistu kasvu 

modelleerimisel. 
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THE EFFECT OF STAND COMPOSITION TO CARBON 

ACCUMULATION IN THE MIDDLE-AGE NORWAY SPRUCE 
AND SILVER BIRCH MIXED STAND 

	  
	  

SUMMARY 
 
 
The aim of this bachelor thesis was to research and estimate Norway spruce-Silver birch 

mixed stands’ above-ground biomass and production and the accumulated carbon in it. The 

results are as followed: 

 

1)  In the current thesis it was found that above-ground biomasses in these spruce-

birch mixed stands were 163,6 and 145,9 t ha-1 (dry matter) according to bigger and 

smaller percentage of spruce. Average yearly stem production was not influenced 

by spruce share in the stand and varied from 3.8 to 3.9 t ha-1 (dry matter). The 

difference was in the accumulated carbon in biomass, 10.6 and 8.2 t ha-1 according 

to bigger and smaller share of spruce in these stands. 

2)  In fertile forest types spruces and birches act as a carbon accumulative ecosystem. 

In middle-aged mixed stands of spruce and birch (30 year-old) 1.02 t C ha-1 and 1.3 

t C ha-1 reached to ground through litter according to bigger and smaller share of 

spruce in the stand. 

 

Based on these results, stands of Silver birch are very productive in Oxalis site type and 

Silver birch may exceed the respective values presented in current yield tables used for 

Estonian conditions. These results give additional knowledge about how these stands 

develop and these results can be used for modelling the growth of such stands. 
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