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Käesoleva uurimistöö hüpoteesiks oli, et Platanthera bifolia ja P. chlorantha on 
omavahel ristudes võimelised tootma hübriidseemet, mis on idanemisvõimeline. 
Võrreldes vanemliikide seemnetega on P. bifolia ja P. chlorantha seemnete hulk ja 
kvaliteet käsitolmeldamisega saadud viljadel sarnane, looduslikel viljadel on erisusi 
ning hübriidviljade seemnete hulk ja kvaliteet on madalam. Eesmärgiks oli välja 
selgitada, kas ja kuidas erineb seemnete kvaliteet liigisiseselt, liikide vaheliselt ja 
hübriidviljadel erinevates käokeelte segapopulatsioonides. 

2015. a. suvel viidi läbi käsitolmeldamine neljas käokeelte segapopulatsioonis ning 
augusti teises pooles korjati käsitolmeldamisega saadud viljad ja looduslikud viljad 
käsitolmeldamata taimedelt samades populatsioonides. Seemnete elujõulisust määrati 
kolmel erineval meetodil: binokulaari all loendades, TTC värvimismeetodi abil ja 
idandades kolmel erineval söötmel in vitro. 

Uurimuses tuli välja, et kaks käokeele liiki on võimelised omavahel ristuma ja 
hübriide tekitama. Platanthera bifolia ja P. chlorantha seemnete hulk ja embrüote 
osakaal seemnetes oli käsitolmeldamisega saadud liigisisesel ja hübriidviljadel 
sarnane looduslike viljade seemnehulga ja embrüote osakaaluga. Seemnete elujõulisus 
ei erinenud looduslikest, liigisisestest ja liikidevaheliste tolmeldamise vahel. Nii 
looduslikult kui käsitsi tolmeldatud õied andsid idanemisvõimelisi seemneid. 
Hübriidseemnete kvaliteet oli sarnane mõlema vanemliigi omale. 

Platanthera liikide vahel on hübriidide teke võimalik, kuid looduses leidub neid 
teadaolevalt siiski vähe, ilmselt erinevate tolmeldajate ja tolmeldamissüsteemide tõttu. 
Võimalik on ka hübriidtaimede steriilsus, kuid kindlasti peab teemat edasi uurima. 

Märksõnad: Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, hübriidid, seemnekvaliteet, 
käsitolmeldamine 
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The hypothesis of the present study was that the two orchid species, Platanthera 
bifolia and P. chlorantha, when successfully mating, are able to produce viable hybrid 
seeds capable of germination, and the amount and the quality of the seeds from hand-
pollinated fruit is similar to the parent species; naturally produced fruits show 
differences and the amount and the quality of the hybrid seeds is lower in comparison 
to the parent species. The aim of this research was to find out if and how the quality 
of seeds differs within species, between different orchid species, and among hybrid 
fruits in the mixed Butterfly orchid populations. 
 
In the summer of 2015 we conducted a hand-pollination experiment in four mixed 
populations of Platanthera, at the end of August we collected fruits from the hand-
pollinated plants and the fruits from the naturally pollinated plants in the same 
populations. The quality of seeds was assessed by three different methods: by 
counting the total number of seeds and embryos per capsule under the binocular 
microscope, via staining procedure, and by germinating on three different mediums in 
vitro. 
 
The study shows that the cross-pollination and the hybridization between these two 
species of Butterfly orchid is possible. The amount of seeds and embryos in hand-
pollinated intra- and interspecific fruits was similar to the amount of seeds and 
embryos from the natural fruits. The viability of seeds did not differ in the natural, 
intra- and interspecific pollination. Both hand-pollinated and naturally pollinated 
flowers produced seeds that were able to germinate. The quality of the hybrid seeds 
was similar to the one of both parent species.  
 
Hybrid formation between the Platanthera species is possible, however, hybrids occur 
rarely in nature, probably because of the different pollinators and the pollination 
mechanisms. Furthermore, sterility in the hybrid plants is possible. Certainly this topic 
should be further investigated. 
Keywords: Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, hybrids, seed quality, hand-
pollination  
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SISSEJUHATUS 

 

Taimede mitmekesisuse suurenemine on toimunud tänu tolmeldajate edukale tööle. 

Muutused taimetunnustes toimuvad tänu tolmeldajaliikide koosseisu muutustele. See 

viib koostöös muutuvate keskkonnafaktoritega uute liikide tekkimiseni ning tänu 

sellele suureneb õistaimede liigirikkus (van der Niet, Johnson 2012). Käpaliste 

sugukonnas on suur liigirikkus, mida on uurinud ka Darwin, kuid põhjalikumalt on 

selle uurimisega hakatud tegelema viimastel aastakümnetel (Kull, Tuulik 2002).  

Käpalised (Orhidaceae) on üks maailma suurimaid taimede sugukondi. Sugukond on 

küll levinud üle maailma, kuid enamus taimi kasvab troopilistes piirkondades (Bremer 

et al. 2003). Käpalised on maakeral üsna uued asukad - kuigi nende vanuseks võib 

pidada kümmekond miljonit aastat, siis taimeriigis pole see suurt midagi (Pikner 

2013). Platanthera perekonna liike on aina enam kasutatud evolutsiooniteooria 

selgitamiseks (Bateman et al. 2012), kuna käokeelte abil saab uurida tolmeldajate ja 

taimede morfoloogilisi seoseid (Hapeman, Inoue 1997). Platanthera perekond on 

levinud Euraasias, Põhja-Aafrikas ning Põhja- ja Kesk-Ameerikas (Tali, Kull 2012). 

Käokeeltest leidub Eestis kahte liiki: kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) ja 

rohekas käokeel (P. chlorantha) (Eesti taimede määraja 2008). Mõlemad liigid on 

üksteisele väga sarnased, põhiliseks tunnuseks, millega neid eristada on polliiniumide 

ehk õietolmupakikeste asend õies. Mõlemad käokeele liigid kuuluvad Eestis III 

kategooria kaitsealuste liikide hulka (Kull, Tuulik 2002).  

Kuna uuritavad liigid paljunevad valdavalt seemneliselt, siis uuritakse käesolevas töös 

nende seemnelise paljunemise potentsiaalset edukust. Seemnelist paljunemist 

mõjutavad mitmed tegurid, millest olulisemaks on tolmeldajate arvukus. Kuna 

käokeelte viljumine on seotud tolmeldavate putukatega, siis nende roll 

paljunemisbioloogias on väga oluline, et teha järeldusi populatsioonide taastootmise, 

paljunemise ning leviku kohta. 
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Platanthera perekonnas on esindatud peaaegu kõik tolmeldajaid premeerivad 

tolmeldamissüsteemid, mistõttu saab käokeeltele keskendudes uurida tolmeldajate 

olulisust ja taimede spetsialiseerumist kogu käpaliste sugukonna kohastumuste 

tekkimisel (Hapeman, Inoue 1997). 

Käokeeled on väidetavalt võimelised omavahel ristuma (Nilsson 1983), kuid 

teadaolevalt leidub looduses hübriide vähe. Põhjuseks võib olla erinev 

tolmeldamissüsteem ja tolmeldajakoosseis, liikide vähene kokkupuude (eri liigid 

paiknevad üksteisest kaugel), võimalik on ka barjäär seemnete arengufaasis või 

idanemisel ja hübriidide vähene elujõulisus (s.h. seemnete madal kvaliteet). Uurimuse 

eesmärgiks ongi välja selgitada, kas kaks käokeele liiki on võimelised omavahel 

ristuma ja kui on, siis milline on hübriidviljade seemnete kvaliteet 

segapopulatsioonides, seejuures hinnatakse ka vanemliikide seemnete kvaliteeti 

segapopulatsioonides, kasutades erinevaid hindamismetoodikaid. 

Uurimisküsimused: 

• Kas käokeeltel esineb tolmeldamisjärgset reproduktiivset barjääri? 

• Kas tolmeldamistingimuste võrdsustamisel (käsitsi tolmeldades) on 

Platanthera bifolia, P. chlorantha ja hübriidviljade seenmete hulgas ja 

kvaliteedis erisusi? 

• Kas ja kuidas erineb seemnete kvaliteet käsitsi ja looduslikult tolmeldatud 

taimedel? 

Sellest tulenevalt on püstitatud järgnevad hüpoteesid:  

• Platanthera bifolia ja P. chlorantha on omavahel ristudes võimelised tootma 

hübriidseemet, mis on võimeline idanema. 

• Platanthera bifolia ja P. chlorantha seemnete hulk ja kvaliteet 

käsitolmeldamisega saadud viljadel on sarnane, looduslikel viljadel on erisusi 

ning hübriidviljade seemnete hulk ja kvaliteet on madalam vanemliikide 

omast.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 
 

1.1 Uurimisaluste liikide kirjeldus 
 

1.1.1 Kahelehine käokeel 

 

Kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) on 36-st Eestis kasvavast käpaliseliigist 

kõige populaarsem (Pikner 2013). 

Kahelehisel käokeelel on kaks lehte vastakuti varre alumisel osal ning vars on püstine, 

tugev, suhteliselt jäme ja 35-50 cm pikk (Schmeidt 1996). Õisik on suhteliselt hõre, 

12-18 õit ning 8-12 cm pikk. Õied on suured, valged ja lõhnavad väga intensiivselt, 

huul on suhteliselt pikk ja kitsas, allapoole rippuv. Külgmised õielehed suunduvad 

külgedele ja enamasti veidi allapoole (Schmeidt 1996). Kaks õietolmupakikest 

asetsevad õiesüdamikus lähestikku ja paralleelselt (Joonis 1) (Kull, Tuulik 2002). 

Taimel on intensiivselt tugev, magus, meeldiv lõhn ning levitab oma aroomi rohkem 

õhtuti ja öösel. 
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Joonis 1. Kahelehine käokeel (allikas: Eesti orhideekaitse klubi) 

 

Käokeeltel on õietolmuterakesed kokkupakitult polliiniumidel. Polliinium toetub 

varrekesele ja selle otsas on kleepketas, mis putukatele tolmeldamise käigus silmade 

või londi külge jääb, et tagada järgmiste õite tolmeldamist (Kuusk 1984) (Joonis 2). 

Polliinium peab kinnituma teise taime emakale, et toimuks viljastumine (Sexton 

2014). 
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Joonis 2. Pollinaarium koosneb õietolmupakikesest, varrekesest ja kleepkettast 

(allikas: Claessens, Kleynen 2011) 

 

Käokeelte juuremugulad on suured ja pikliku-munaja kujuga lõhestumata ja ahenevad 

tipul aegamööda nöörjateks. Nende nöörjate juureosade pikkus sõltub taime 

kasvukohast. Märjas kasvukohas on juurekesed lühikesed ja sageli horisontaalselt 

kõrvale pöördunud, kuivemas kasvukohas on juurekesed pikemad ja vertikaalsed. 

Mugulad on vajalikud varuainete kogumiseks ning igal taimel võib kasvada eelmise 

aasta mugula kõrvale uus, järgmiseks aastaks valmistuv juuremugul (Schmeidt 1996). 

Kahelehisel käokeelel on üsna suur levila, mis ulatub Põhja-Norrast Kreekani ja 

Iirimaast Ida-Siberini. Polaarjoonest põhja pool kasvab ta ainult Euroopas, kuid 

Islandil puudub (Hultén, Fries 1986). Eestis on nii saartel kui Mandri-Eestis 

kahelehine käokeel üldlevinud (Joonis 3). 
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Joonis 3. Kahelehise käokeele levikukaart  Tähised: � – liiki on leitud sellest ruudust 

aastatel 1971–2005, ○ -  liiki on leitud aastatel 1921–1970 (allikas: Kukk, Kull 2005)  

 

Kahelehine käokeel kasvab niitudel, puisniitudel, kadastikes, hõredamates niisketes 

metsades, soodes, eelistades vähem lubjarikast pinnast, valgusküllast, poolvarjulist 

kui ka varjulist keskkonda (Kuusk 1984). 

 

1.1.2 Rohekas käokeel 

 

Rohekas käokeel (Platanthera chlorantha) on väliselt väga sarnane sõsarliigile 

kahelehisele käokeelele (Pikner 2013). 

Kui kahelehisel käokeelel asetsevad poliiniumid suhteliselt lähestikku siis rohekal 

käokeelel asuvad õietolmupakikesed poolviltuselt üksteisest eemal (Joonis 4) (Kull, 

Tuulik 2002). Rohekal käokeelel on kaks vastakuti asetsevat lehte varre alumisel osal 

ning vars on püstine, tugev ja jäme, 40-60 cm pikkune. Õisik on suhteliselt hõre ning 

õied asetsevad rõhtsalt. Õisikus on 15-20 õit ning enamasti 10-16 cm pikk. Õied on 

suured, rohekasvalged ning lõhnavad vähemintensiivselt kui kahelehisel käokeelel. 

Huul on suhteliselt pikk ja kitsas, allapoole rippuv, rohekasvalge. Külgmised õielehed 
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on rühtsalt külgedele suunatud, kollakasvalged ning suhteliselt lühikesed (Schmeidt 

1996). 

 

 

Joonis 4. Rohekas käokeel (allikas: Eesti orhideekaitse klubi) 

 

Roheka käokeele leviala ulatub Kesk-Skandinaaviast ja Edela-Soomest Sitsiiliani ja 

isegi Marokoni. Läänepiiriks on Iirimaa, ida pool jõuab areaal Kesk-Aasiani. Meie 

läänepoolsete kasvukohtade meridiaanjoonel on mõned leiud ka Soomes, idapoolsed 

leiukohad aga asuvad areaali põhjapiiril (Joonis 5) (Hultén, Fries 1986). 

Rohekas käokeel kasvab niitudel, puisniitudel, kadastikel, kuivemates metsaservades, 

eelistades lubjarikast pinnast, üsna valgusküllast kui ka poolvarjulist keskkonda 

(Kuusk 1984). 
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Joonis 5. Roheka käokeele levikukaart. Tähised: � – liiki on leitud sellest ruudust 

aastatel 1971–2005, ○ -  liiki on leitud aastatel 1921–1970 (allikas: Kukk, Kull 2005) 

 

1.2 Hübriidid 
 

Kahelehine ja rohekas käokeel kasvavad tihti samades kasvukohtades ja see soodustab 

neil omavahel ristumist. Lihtsamaks teeb ka asjaolu, et nende õitsemisajad kattuvad, 

mis on tavaliselt kolm kuni neli nädalat. Tänu sellele on need liigid võimelised 

väidetavalt omavahel hübriide andma, kuid teadaolevalt leidub looduses hübriide vähe 

(Nilsson 1983). Arvatavad hübriidid on välimuselt küllaltki roheka käokeele sarnased, 

kuid nende tunnuseks on üksteise lähedal asetsevad poolviltused polliiniumid (Joonis 

6). Eestis on hübriide leitud alates 90-ndate keskpaigast Hiiumaalt (Tuulik 1998). 
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Joonis 6. Platanthera bifolia (A), hübriidi (B), P. chlorantha (C) polliiniumide 

asetsemine õies (allikas: Bateman, Sexton 2008)  

 

Bateman et al. (2012) uuringust selgub aga, et hübriidid ei ole võimelised paljunema 

tänu nende polliiniumide asetsusele, mis ei jää tolmeldades putukatele pea või 

imilondi külge. Seega saavad hübriidid olla ainult õietolmu saajad, mitte aga õietolmu 

andjad. 

Võimalikke põhjuseid, miks hübriide looduses vähe leidub, on mitmeid. Üheks 

põhilisemaks on presügootne barjäär, mis tähendab, et neil kahel liigil on erinev 

tolmeldamissüsteem ja tolmeldajakoosseis. Lisaks võib olla ka barjäär seemnete 

arengufaasis või idanemisel. Tänu postsügootsele barjäärile, mis peaks takistama 

hübriidse sügoodi arenemist elujõuliseks viljakaks täiskasvanuks, peaks olema 

hübriidtaimedel vähene elujõulisus (s.h. seemnete madal kvaliteet) (Jersakova et al. 

2010). 

Taimedel on mitmeid pre- ja postsügootseid barjääre takistamaks erinevaid liike 

omavahel ristumaks (Widmer 2009). Sun et al. (2015) uurimuse kohaselt on 

põhiliseks ristumisbarjääriks taimede vahel liikide vähene kokkupuude, lisaks 

erinevad tolmeldajad ja polliiniumide asetsus õies. Erinevused õite morfoloogias ja 

teistes liigile omastes tunnustes, on väga tähtsad meelitamaks ligi just õigeid 

tolmeldajaid. Ramsey et al. (2003) kohaselt on presügootne barjäär, mis takistab kahe 

liigi omavahelist viljumist, palju tugevam, kui postsügootne barjäär. Postsügootne 

barjäär aktiveerub seemnete faasis või hiljem hübriidi täiskasvanuks saades (Vallius et 

al. 2008). 
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1.3 Käokeelte tolmeldamine 
 

Umbes 1/3 kõikidest orhideeliikidest on petturid ehk nad ei paku putukatele 

tolmeldamisele vastutasuks magusat nektarit (Renner 2006). Neiland ja Wilcock 

(1998) on oma uurimustes tõdenud, et nendel orhideede liikidel, kes pakuvad 

tolmeldajatele nektarit, tolmeldatakse suurema tõenäosusega rohkem õisi õisikus. 

Mimikri, petturlus või alternatiivsete taimsete saaduste pakkumine nagu õietolm või -

õlid on palju vähem efektiivsed kui nektari olemasolu õites. 

Selleks, et putukad tolmeldaksid kogu õisikut, on igas õies nektar, see innustab neid 

külastama samal taimel olevaid teisi õisi, mis suurendab sama liigi 

lähisugulusristumise võimalusi (Neiland, Wilcock 1998). Darwin (1877) kirjeldas 

oma uurimuses, kui tähtsad on taime välised tunnused nagu värvus, lõhn, nektar ja 

polliiniumide asetus, et putukad saaksid neid edukalt tolmeldada. Kahelehine ja 

rohekas käokeel on oma morfoloogilistelt tunnustelt spetsialiseerunud tolmeldajatele. 

Tolmeldajaid premeeriv nektar asub õites torujas kannuses ja seetõttu on kättesaadav 

ainult imilondiga putukatele. Surulasi, kes peamiselt tolmeldavad kahelehist käokeelt, 

meelitab ligi taime õite valge värvus ja lõhn (Hapeman, Inoue 1997). Rohekas 

käokeel meelitab peamiselt öölasi (Nilsson 1983) oma iseloomuliku lõhna, 

rohekasvalgete õite ja küllusliku nektariga (Nilsson 1978). 

Kui putuka imilont on lühem kui kannuse pikkus, peab ta ennast sinna vastu suruma, 

et võimalikult palju nektarit kätte saada. Tänu sellele jääb õietolmuga pollinaarium 

putukale külge ja see võmaldab järgmisi õisi tolmeldada. P. bifolia puhul kinnitub 

pollinaarium putuka londile, kuna pollinaariumid asuvad lähestikku. P chlorantha 

puhul kinnitub pollinaarium tolmeldaja silmade külge, kuna pollinaariumid asetsevad 

alt laialihoidvalt ja üksteisest eemal (Nilsson 1983). 

P. bifolia tolmeldamiseks ei pea putuka morfoloogilised tunnused sobima täpselt 

taime omaga, kuna polliiniumid kinnituvad tolmeldajatele londi külge (Bateman et al. 

2012). Seevastu P. chlorantha puhul peab putukas ennast õie vastu suruma, et nektarit 

kätte saada ja tänu sellele kinnituvad polliiniumid putuka silmade külge, järgmist õit 

külastades ning õiest nektarit ammutades satub õietolm emakasuudmele, mis 

võimaldab taimel viljastuda (Nilsson 1983). Tolmeldatud õied närbuvad küll mõne 

päeva möödudes, kuid sisaldavad endiselt nektarit, et täiendavalt tolmeldajaid ligi 
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meelitada. Õisiku ülemiste õite eluiga ja nektariandmisperiood on lühem, kui all pool 

asetsevate õite eluiga (Stpiczyńska 2003).  

Kuna käokeeled ei ole võimelised ise olmlema ja ilma tolmeldamiseta viljuma, siis on 

putukad eduka viljumise jaoks väga olulised, kuigi ka putuktolmlemise puhul ei 

moodustu kõikidest õitest vilju, sest putukad ei külasta kõiki õisi ja nendest jäävad 

viljad moodustumata (Nilsson 1978). 

 

1.4 Seemneline paljunemine 
 

Käokeeled paljunevad peamiselt seemnetega, vaid vahel harva võivad nad paljuneda 

ka vegetatiivselt (Kull, Tuulik 2002). Taime viljastumiseks on vajalik, et õietolm 

satuks teise taime emakasuudmele (Sexton 2014).  

Juhul kui tolmeldamist ei toimu, siis kupart ja ka seemneid ei moodustu. Eduka 

tolmeldamise puhul närtsivad aga õied mõne päevaga. Viljas võib olla kuni 8000 

seemet, kuid kõik nendest ei ole elujõulised (Farell 1985). Elujõulistel seemnetel on 

seemnekesta sees embrüo, mis hakkab mullas sobiva seenega kokkupuutel arenema 

taimeks (Mehrortra 2005). 

Käpalised vajavad protokormi staadiumis seemnete idanemiseks lisatoitaineid, selleks 

on oluline koos seenega moodustada mükoriisa, sest seemned on väga väikeste 

mõõtmetega ja neil puudub toitaineterikas endosperm (Benzing 1981). Kuna 

käokeelte seemnekest on väga õhuke ja ei talu pikka happetöötlust, siis ei moodustu 

mullas ka pikaealist seemnepanka (Vallius, Salonen 2006). Seemne mulda sattumisel 

läbib seeneniidistik taimerakke, mille abil saab ammutada toitaineid, et saaks arenema 

hakata uus taim (Mehrortra 2005). Esimestel eluetappidel saavad orhideed idaneda 

ainult tänu sümbioosis olevate seentega (Benzing 1981). 

Orhideede seemned on väga väikeste mõõtmetega jäädes enamasti vahemikku 0,05-

6.0 mm. Seemnekest on läbipaistev ning võrkjas. Seemned on toruja kujuga, mistõttu 

saavad levida nad nii õhus, vees kui loomade või lindudega (Arditti 1999). Need 

seemned, milles on õhuruumi rohkem ja on piklikuma kujuga, saavad levida pikemate 

vahemaade taha (Ando 1990).   
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2015. a. suvel viidi läbi käsitolmeldamine neljas (Joonis 7) käokeelte 

segapopulatsioonis: 

• Harjumaa, Raasiku vald, Peningi küla 

• Saare maakond, Muhu vald, Koguva küla 

• Saare maakond, Leisi vald, Pärsama küla 

• Saare maakond, Leisi vald, Ratla küla 

 

 

Joonis 7. Platanthera bifolia ja P. chlorantha segapopulatsioonide paiknemine 

 

Eesmärgiks seati igas populatsioonis tolmeldada mõlemast liigist 5 taime, kuid mõnes 

populatsioonis tolmeldati taimede vähesuse tõttu vähem (Lisa 1). Enne 

õitsemisperioodi kaeti taimed läbipaistvate kottidega, et vältida looduslikku 
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tolmeldamist. Kui õied olid täielikult avanenud, tolmeldati igal taimel 2 õit sama liigi 

polliiniumidega ja 2 õit sõsarliigiga, kusjuures tolmeldati vaheldumisi (kõige 

alumisem õis sai sõsarliigi õietolmu, järgmine sama liigi oma, sellest järgmine 

sõsarliigi oma ja neljas õis sama liigi õietolmu). Peale tolmeldamist kaeti taimed 

uuesti kottidega, et tolmeldajad ligi ei pääseks. Augusti teises pooles korjati 

käsitolmeldamisega saadud viljad ja ka looduslikud viljad käsitolmeldamata taimedelt 

samades populatsioonides.  

Laboris, mikroskoobi all, loeti 2015. aasta augusti lõpus korjatud viljade seemned 

(Joonis 8), ehk loendati seemnete koguhulk vilja kohta ja ilma embrüota seemned. 

Petri tassil tehti kupar pintsettidega lahti ja võeti sealt kõik seemned välja. Kogu 

seemnehulk jagati kaheksaks ning loendati 1/8 kupras olevatest seemnetest ning 

pärast korrutati see seemnete arv kaheksaga. Nii saadi teada kogu kupras olevate 

seemnete arv. Loenduse käigus määrati ära tühjade seemnete arv, mis olid ilma 

embrüota ja normaalsete seemnete arv. Normaalsetel seemnetel on seemnekesta sees 

embrüo, mis hakkab idanemisel paisuma. Seejärel arvutati embrüoga seemnete 

osahulk kogu seemnete hulgast protsentides. 

 

 

Joonis 8. Platanthera seemned. Foto keskel on embrüoga seeme ja enamik 

kõrvalolevatest seemnest on ilma elujõulise embrüota (autori foto) 
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Elujõulisust testiti ka TTC värvimismeetodi abil. Selle meetodi kasutamisel oli 

aluseks M. A. Lemay (2015) tehtud uurimustöö, kus võrreldi erinevaid meetodeid 

orhideede seemnete elujõulisuse määramiseks. Steriilsuse saavutamiseks ning 

seemnekestade skarifitseerimiseks (seemnekesta töötlemine, et see muutuks vett 

läbilaskvaks) eeltöödeldi seemneid kaltsiumhüpokloriti vesilahuses, millele lisati tilk 

Tween 80 seepi, et suureneks seemnekesta läbilaskvus ning et värv jõuaks embrüoni. 

Määrasime kindlaks ka eeltöötluse aja, sest liiga lühikese ajaga ei hakka seemned 

värvuma ning liiga pika ajaga võivad seemned elujõuetuks muutuda. Alguses 

proovisime eeltöödelda seemneid 10 min, 15 min, 30 min, 60 min ja 90 min 

kaltsiumhüpokloriti lahuses. Kuna need katsed ei andnud häid tulemusi, siis 

pikendasime seemnete töötlust 105 min, 120 min, 135 min, 150 min, 165 min ja 180 

minutini. Kõige sobivamaks ajaks meie katses oli 135 min kaltsiumhüpokloriti 

lahuses, kuna see näitas kõige paremaid tulemusi. Seeme pandi 1,5 ml EPS tuubidesse 

ja töödeldi 5% kaltsiumhüpokloriti lahuses. Pärast seda seemned loputati vähemalt 

kolm korda hoolikalt destilleeritud veega ja jäeti 24 tunniks destilleeritud vette seisma 

pimedasse ja toatemperatuuril olevasse kappi. Seejärel eemaldati vesi ja lisati 1%-ne 

TTC lahus ja hoiti 24 tundi temperatuuril 30°C pimedas. Seemned, mille embrüo oli 

muutunud roosakaks või punaseks, loeti elujõuliseks, valgete embrüotega seemned 

elujõuetuteks (Joonis 9). Seejärel arvutati elujõuliste seemnete osahulk kogu seemnete 

hulgast protsentides. 
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Joonis 9. TTC töötluse läbinud seemned. Punaste embrüotega on elujõulised, valgete 

embrüotega elujõuetud seemned (autori foto) 

 

Kolmanda meetodina külvati seemned steriilsetes tingimustes, laminaari all, 

erinevatele tardsöötmetele in vitro, mitmes korduses, 55 mm petritassidele, kolmele 

erinevale söötmele (MAL - Malmgren Modified Terrestrial Orchid Medium Without 

Sucrose, OSS - Orchid Seed Sowing Medium Contains Agar, F - Fast Terrestrial 

Orchid Medium). Seejärel jäeti külvatud seemed pimedasse toasooja ruumi, kus nad 

hakkasid umbes 2 kuu möödudes idanema (Joonis 10). Peale idanemist loeti 

binokulaarse mikroskoobi abil petri tassidel idanenud ja surnud idandid ning need 

seemned, mis ei hakanud idanema. Lõpuks arvutati idanenud seemnete osahulk kogu 

seemnete hulgast protsentides. 
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Joonis 10. Idanemisstaadiumis Platanthera seemned. Valged paisunud on idanema 

hakanud seemned ja väikesed mustad need, mis ei ole idanenud (autori foto) 

 

Andmed sisestati MS Exelisse, andmeanalüüs teostati programmiga R package ver. 

3.2.2 (2015-08-14). Hii-ruut testi abil testiti viljumise erinevusi käsitolmeldatud 

taimede liigisisestel ja liikidevahelistel ristamisel populatsioonisiseselt, 

populatsioonide vahel ja liikide vahel. Kuna embrüote osakaalud, elujõulisis ja 

idanemisedukused on proportsionaalsed andmed, mis ei ole normaaljaotusele 

vastavad siis Warton ja Hui (2011) kohaselt tuleb selliste andmete puhul kasutada 

logit transformatsiooni: log(y/[1-y]). Kuna andmetes oli üsna palju 0 väärtusi, 

soovitavad samad autorid liita kõigile väärtustele vähima nullist erineva väärtuse 

vaadeldavas andmestikus. Transformatsiooniga saime vaadeldud andmete puhul 

normaaljaotuse, mis lubab teha vastavaid teste. Ühefaktorilise dispersioonianalüüsi 

(ANOVA) abil testiti looduslike ning liigisiseste ja liikidevaheliste ristamise järgselt 

saadud seemnete hulkade, embrüote osakaalude, elujõulisuste ja idanemiste 

varieerumist populatsioonisiseselt ja populatsioonide vahel. Idanemise puhul selgitati 

ANOVA abil välja, milline kasutatud söötmetest andis parimaid tulemusi. 

Korrelatsioonitest viidi läbi erinevate kasutatud meetodite vaheliste seoste leidmiseks. 



 21 

 

 

3. TULEMUSED 
 

3.1 Viljumine 
 

Hii-ruut testi abil kontrolliti, kas on erinevusi populatsioonisiseselt, populatsioonide 

vahel ja liikide vahel liigisisesel ja liikidevahelisel viljumisedukusel, kuid selgus et 

statistiliselt olulisi erinevusi pole. Nii liigisisese kui ka liikidevahelise ristamise 

tulemusena viljusid peaaegu kõik käsitolmeldatud õied (Tabel 1). Seega saame öelda, 

et viljastamisjärgne presügootne barjäär liikide vahel puudub ehk liikide ristumisel 

moodustuvad viljad sama edukalt nagu liigisiseselt.  

 

Tabel 1. Liigisisese ja liikidevahelise ristamise viljumisandmed 

Populatsioon Taimeliik Liigisisene ristamine Liikidevaheline ristamine 
Tolmeldatud 

õisi 
Viljunuid Tolmeldatud 

õisi 
Viljunuid 

Koguva P. bifolia 5 5 3 3 

P. chlorantha 7 7 7 1 

Peningi P. bifolia 4 4 8 7 

P. chlorantha 6 6 6 6 

Pärsama P. bifolia 10 10 10 10 

P. chlorantha 8 8 10 9 

Ratla P. bifolia 4 3 6 5 

P. chlorantha 8 8 8 8 
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3.2 Seemnete koguhulk 
 

Mõlema liigi puhul võrreldi looduslike viljade seemnete koguhulki õisikus eri 

paiknemisega kupardes (alumine, keskmine või ülemine). Nii P. bifolia kui P. 

chlorantha puhul selgus, et kupra asetusel õisikus on seemnehulgale oluline mõju (p- 

väärtus vastavalt 0.0008 ja 0.0001) (Tabel 2). Kuna Ratla populatsioonis oli 

looduslikult viljunuid taimi vaid üks mõlema liigi kohta, siis jäid need analüüsist 

välja. Koguva populatsioonis P. chlorantha puhul ülemiste kuparde seemnete arv 

puudub, kuna polnud samuti piisavalt andmeid.  

 

Tabel 2. Seemnete arv looduslikes kupardes 

 

 

P. bifolia puhul alumise ja keskmise kupra vahel erinevusi pole, ülemistes kupardes 

on oluliselt vähem seemneid kui alumistes ja keskmistes kupardes. Seevastu P. 

chlorantha puhul on ka alumise ja keskmise kupra vahel statistiliselt oluline erinevus 

(p=0.049). Liikidevahelise võrdluse puhul tuli välja, et kummagi liigi seemnekogused 

kupardes ei erine oluliselt (alumiste kuparde seemnekogus p=0.98, keskmiste kuparde 

seemnekogus p=0.38 ja ülemiste kuparde seemnekogus p=0.09).  

Platanthera bifolia liigisisesel käsitolmeldamisel selgus, et ANOVA (F=1.29, p=0.31) 

põhjal populatsioonide vahel ei olnud erisusi. Liigisisese käsitolmeldamisega saadud 

eri paiknemisega kupardel ei erine seemnekogused statistiliselt oluliselt (p=0.70). P. 

chlorantha liigisisese tolmeldamise puhul saime teada, et populatsioonide vahel on 

erisusi, aga sarnased on Peningi ja Koguva populatsioonid. Pärsama ja Ratla erinevad 

teistest populatsioonidest, v.a. Pärsama ja Koguva populatsioonide sarnasus. 

Liigisisese tolmeldamise tagajärjel ei tekkinud eri paiknemisega kuparde vahel 
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erinevusi, seega käsitolmeldamise järel viljusid ühtlaselt nii esimesena kui ka teisena 

tolmeldatud õied. Liikidevahelisi erinevusi liigisiseste seemnete puhul saime võrrelda 

Pärsama, Peningi ja Koguva populatsioonis. Pärsama populatsioonis oli P. bifolia ja 

P. chlorantha vahel erinevusi. Seevastu Peningi ja Koguva populatsioonis ei olnud 

kummalgi liigil erinevusi. 

P. bifolia liikidevahelise tolmeldamise puhul on populatsioonide vahel erisusi. 

Pärsama populatsioon erineb teistest, kuid üheski populatsioonis alumised ja ülemised 

kuprad seemnekoguste poolest oluliselt ei erine. P. chlorantha puhul erinevad Ratla ja 

Koguva populatsioon üksteisest (p=0.009), kuid samuti puuduvad erinevused kuparde 

seemnekogustes. 

P. bifolia looduslike, liigisiseste ja liikidevaheliste seemnekoguste puhul selgus, et 

populatsioonide vahel esinesid erisused (p=0.0024) (Tabel 3). Pärsama populatsiooni 

puhul on looduslike ja käsitolmeldamisega saadud viljade vahel erinevusi (p= 0.0002) 

ning selgus, et Pärsama liikidevahelise ristamisega saadud kuparde seemnekogus 

erineb looduslikest ja liigisisestest kupardest, mis omavahel ei erine. Liikidevahelise 

ristamise seemnekogused on tunduvalt suuremad Pärsama populatsioonis. Ratla, 

Peningi ja Koguva populatsioonides ei ole eri päritoluga viljade seemnekogused 

statistiliselt erinevad, seega P. bifolia puhul on ainukesed erinevused Pärsama 

populatsioonis. 

 

Tabel 3. Seemnete arv looduslikes, liigisiseste ja liikidevaheliste ristamistega saadud 

kupardes 

 

 

P. chlorantha populatsioonide vahel oli erisusi, selgus et sarnased on Peningi ja 

Koguva populatsioonid, mis erinevad Ratlast ja Pärsamast, mis on erinevad üksteisest. 
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Siiski ei ole üheski populatsioonis eri päritoluga viljade seemnekogused statistiliselt 

erinevad (p=0.09). Seega P. chlorantha puhul pole erinevusi looduslike, liigisiseste ja 

liikidevaheliste kuparde seemnehulkade vahel.  

 

3.3 Embrüote osakaal 
 

P. bifolia looduslikest viljadest saadud seemned moodustasid embrüoid sama edukalt 

Pärsama ja Koguva populatsioonis. Peningi populatsiooni ülemiste kuparde seemnete 

embrüote osakaal erineb keskmiste kuparde omast. Ülemiste ja alumiste võrdluses on 

olukord piiri peal (p=0.06), nii et võib öelda, et selles populatsioonis ülemised 

erinevad. Ratla populatsioon jäi analüüsist välja, kuna selle kohta polnud piisavalt 

andmeid. P. chlorantha puhul kõikides populatsioonides erinevusi alumiste, 

keskmiste ja ülemiste kuparde seemnete embrüote osakaalus pole. Seega P. 

chlorantha puhul on eri paiknemisega kuparde seemned sarnaste embrüote 

osakaaluga. 

Kui võrrelda liike omavahel, siis üheski populatsioonis ei ole õisikus eri paiknemisega 

looduslikest viljadest pärinevate seemnete embrüote osakaalud statistiliselt oluliselt 

erinevad. 

Liigisisestel ristamistel P. bifolia populatsioonid ei erine üksteisest, P. chlorantha 

puhul eristub Peningi teistest populatsioonidest. Embrüote osakaalud nii P. bifolia kui 

ka P. chlorantha puhul alumistel ja ülemistel kupardel ei erine liikide võrdluses. Nii 

Ratla, Peningi kui Pärsma populatsioonis ei ole P. bifolia ja P. chlorantha vahel 

erinevusi liigisiseste ristamiste seemnete embrüote osakaaludes. 

Liikidevaheliste ristamisega saadud seemnete puhul P. bifolia Populatsioonid ei erine 

üksteisest, P. chlorantha puhul Peningi erineb Ratlast ja Koguvast, aga on sarnane 

Pärsamaga, liikide võrdluses erinevusi ei ole. 

Eri päritoluga (looduslike, liigisiseste, liikidevaheliste) seemnete embrüote osakaalud 

ei ole statistiliselt oluliselt erinevad kummagi liigi puhul (Joonis 11). 
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Joonis 11. Erineva tolmeldamise (looduslik, liigisisene, liikidevaheline) mõju 

seemnete embrüote osakaalule. Keskmised ja standardvead on antud kupra kohta. 

Vasakul P. bifolia ja paremal P. chlorantha 

 

3.4 Söötmed 

 

ANOVA (p=0.40) test näitas, et söötmetel pole idanemisedukusele olulist mõju. Ka 

Tukey test näitab, et statistiliselt olulist erinevust söötmete vahel pole. Seega tuli 

välja, et seemnete idanemist ei mõjuta erinevad söötmed. Kuna söötmega MAL551 

oli keskmine idanemisedukus kõige parem, võeti sellega saadud idanevused 

analüüside aluseks. 

 

3.5 Idanemisedukus 
 

ANOVA testi põhjal P. bifolia Pärsama, Koguva ning Peningi populatsioonis 

looduslike viljade alumiste, keskmiste ja ülemiste kuparde seemnete idanemisel 

erinevusi ei ole. Seega P. bifolia puhul idanevad eri paiknemisega looduslike kuparde 
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seemned sama edukusega. Ka P. chlorantha puhul idanevad eri paiknemisega 

looduslike viljade kuparde seemned sama edukusega. Kui võrrelda kahte liiki 

omavahel, siis selgus, et P. bifolia ja P. chlorantha alumiste, keskmiste ja ülemiste 

kuparde seemned idanevad sarnase edukusega. Pärsama ja Peningi populatsioonis ei 

ole õisikus eri paiknemisega looduslikest viljadest pärinevate seemnete 

idanemisedukused statistiliselt oluliselt erinevad. Sellest analüüsist jäid välja Ratla ja 

Koguva populatsioonid, kuna nende populatsioonide kohta polnud piisavalt andmeid 

P. chlorantha puhul. 

Nii P. bifolia ja P. chlorantha liigisisese käsitolmeldamisega saadud alumistel ja 

ülemistel kupardel ei erine idanemisedukused statistiliselt oluliselt, liike võrreldes 

selgus, et Koguva populatsioonis on P. chlorantha idanemisedukus statistiliselt 

oluliselt suurem P. bifolia omast, Pärsama populatsioonis olulisi erinevusi pole. 

Looduslike, liikidevaheliste ja liigisiseste ristamisega saadud seemnete 

idanemisedukuste võrdluses selgus P. bifolia puhul, et Pärsama looduslikud seemned 

idanevad liigisiseste ja liikidevaheliste ristamiste seemnetest oluliselt halvemini 

(Joonis 12).  

 

 

Joonis 12. Erineva tolmeldamise (looduslik, liigisisene, liikidevaheline) mõju 

seemnete idanevusele. Keskmised ja standardvead on antud kupra kohta. Vasakul P. 

bifolia ja paremal P. chlorantha 
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Peningi puhul looduslikult seemned ei erine liikidevaheliste ristamiste seemnetest ja 

Koguva puhul ei erine looduslike seemnete idanemisedukus liigisiseste seemnete 

omast. P. chlorantha Peningi populatsioonis looduslike, liigisiseste ja liikidevaheliste 

seemnete idanemisedukused ei erine statistiliselt oluliselt. Ratla ja Koguva 

populatsioonis vastupidiselt liigisiseste ja liikidevaheliste seemnete idanemisedukused 

ei erine statistiliselt oluliselt. Pärsama populatsiooni puhul ANOVA näitab statistilist 

erinevust, kuid Tukey-test mitte. 

 

3.6 Seemnete elujõulisus 

 

P. bifolia looduslike viljade alumiste, keskmiste ja ülemiste kuparde seemnete 

elujõulisuses erinevusi ei ole, sama kehtib ka P. chlorantha puhul. Kui võrreldi liike 

omavahel, siis nii Pärsama, Peningi kui ka Koguva populatsioonis ei ole õisikus 

alumiste, keskmiste ja ülemiste looduslikest viljadest pärinevate seemnete 

elujõulisused liikide vahel statistiliselt oluliselt erinevad. Ratla populatsiooni kohta 

vajalikud andmed puudusid. 

Käsitolmeldamisega saadud viljade puhul liigisiseselt P. bifolia ja ka P. chlorantha 

kupardel ei erine seemnete elujõulisused statistiliselt oluliselt. Liikidevahelisi 

erinevusi liigisisestel seemnetel Pärsama, Peningi ja Koguva populatsioonides ei 

esinenud.  

P. bifolia ja P. chlorantha liikidevahelise käsitolmeldamisega saadud kupardel ei 

erine seemnete elujõulisus statistiliselt oluliselt. Liikidevahelisi erinevusi 

liikidevaheliste ristamiste seemnete elujõulisust saime vaadelda Pärsama, Ratla ja 

Peningi populatsioonis. Selgus, et üheski populatsioonis ei ole P. bifolia ja P. 

chlorantha vahel statistiliselt olulisi erinevusi. 

Looduslike, liikidevaheliste ja liigisiseste ristamisega saadud seemnete elujõulisus ei 

erinenud kummalgi liigil üheski populatsioonis (Joonis 13). 
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Joonis 13. Erineva tolmeldamise (looduslik, liigisisene, liikidevaheline) mõju 

seemnete elujõulisusele. Keskmised ja standardvead on antud kupra kohta. Vasakul P. 

bifolia ja paremal P. chlorantha 

 

3.7 Erinevate seemnekvaliteedi hindamise meetodite võrdlus 
 

Tabelis 4 on antud P. bifolia looduslike, liigisiseste ja liikidevaheliste ristamisega 

saadud kupardest pärinevate seemnete embrüote osakaalud ning elujõulisuse ja 

idanevuse korrelatsioonikordajad.  
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Tabel 4. P. bifolia korrelatsioonitabel 

  
Embrüote 
osakaal Elujõulisus Idanevus 

Looduslikud 
        Embrüote osakaal 1,000 

          Elujõulisus -0,055 1,000 
         Idanevus -0,040 0,514 1,000 

Liigisisesed 
       Embrüote osakaal 1,000 

          Elujõulisus -0,041 1,000 
         Idanevus -0,040 0,444* 1,000 

Liikidevahelised    
       Embrüote osakaal 1,000   
        Elujõulisus 0,190 1,000  
        Idanevus 0,340 -0,057 1,000 
* p-väärtus 0.07  

 

Tabelis 5 toodud andmed P. chlorantha kohta on sarnased tema sõsarliigi kohta. Ka 

siin on näha, et meetodite tulemused ei ole omavahel seoses, ükski korrelatsioon ei 

ole tugev (r<0.70) ja statistiliselt oluline.  

 

Tabel 5. P. chlorantha korrelatsioonitabel 

  
Embrüote 
osakaal Elujõulisus Idanevus 

Looduslikud 
        Embrüote osakaal 1,000 

          Elujõulisus 0,009 1,000 
         Idanevus 0,250 -0,249 1,000 

Liigisisesed 
       Embrüote osakaal 1,000 

          Elujõulisus 0,327 1,000 
         Idanevus 0,003 0,216 1,000 

Liikidevahelised    
       Embrüote osakaal 1,000   
        Elujõulisus 0,345 1,000  
        Idanevus -0,081 -0,135 1,000 
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Käesolevas töös kasutatud meetodite tulemused ei ole omavahel seoses (kuigi 

teoreetiliselt peaks olema), kõik korrelatsioonikordajad on väikesed ja statistiliselt 

ebaolulised. Kui loetud embrüoid on vähe, siis peaks ka elujõulisus ja idanevus olema 

väike, ja kui on palju, siis peaks ka teised suured olema, aga sellist tulemust ei saadud. 
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4. ARUTELU 
 

Käpaliste kaitseks ja paljunemise uurimiseks on vajalik teada nende seemnete 

kvaliteeti. Käesoleva töö katsete tulemustest tuli välja, et kaks käokeele liiki on 

teineteisele väga sarnased nii seemnete elujõulisuse, idanevuse kui ka embrüote 

osakaalu suhtes.  

Looduslikult tolmeldatud taimede puhul nii populatsioonidesiseselt kui –vaheliselt ja 

ka liigisiseselt ning –vaheliselt on seemnete hulk kupardes väga erinev. Alumistes 

kupardes oli tunduvalt rohkem seemneid kui ülemistes kupardes. Platanthera bifolia 

puhul alumise ja keskmise kupra seemnete arvu vahel erinevusi pole, P. chlorantha 

puhul alumise ja keskmise kupra vahel on statistiliselt oluline erinevus, seega kupra 

asetusel õisikus on seemnehulgale statistiliselt oluline mõju. Kuna alumised õied 

avanevad õisikus esimesena ning nad saavad suurema tõenäosusega tolmeldatud ja ka 

pikemat aega valmida, siis on nendes kupardes rohkem seemneid. Õisikus kõige 

kõrgemal paiknevate õite eluiga on kõige lühem, nende eesmärgiks on pigem 

meelitada taimele rohkem tolmeldajaid juurde (Stpicznska 2003). Metsare et al. 

(2015) uurimuses selgus et Platanthera puhul on looduslikult tolmeldatud taimede 

viljades rohkem seemneid kui käsitsitolmeldatud viljades (n = 2006 ±142), kuid 

käesolevas töös oli keskmine seemnete arv looduslikes viljades 4408 ehk üle poole 

rohkem. Erinevus võis tuleneda aastast, võibolla olid käesoleva töö katseaasta 

kasvutingimused seemnete moodustamiseks paremad, või siis selles töös käsitletud 

populatsioonides olid tolmeldajad aktiivsemad ja kandsid rohkem tolmu laiali. 

Tulemustest selgus, et kuigi kohati oli populatsioonide vahel erinevusi, siis üldiselt 

õisikus eri paiknemisega looduslikes kui ka käsitolmeldamisega saadud viljadest 

pärinevate seemnete embrüote osakaal oli sarnane. Kuigi looduslikes alumistes ja 

keskmistes kupardes oli seemnehulk suurem kui ülemistes kupardes, siis nende 

embrüote osakaal ei olnud selle võrra suurem. Hübriidseemnetel olid embrüote 
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osakaalud sarnased looduslike ja liigisisese ristamisega saadud seemnete embrüote 

osakaaludega erinevates populatsioonides. 

Pärsama populatsioonis idanesid looduslikud seemned halvemini kui käsitolmeldatud 

seemned. P. chlorantha puhul Ratla ja Koguva populatsioonis liigisiseste ja 

liikidevaheliste seemnete idanemisedukused erinevad üksteisest statistiliselt oluliselt. 

P. bifolia puhul Koguva populatsioonis looduslikud seemned ei erine liigisiseste 

ristamiste seemnetest oluliselt erinevalt, Ratla populatsiooni kohta polnud piisavalt 

andmeid. Kuna erinevused ei olnud populatsiooniti samad, siis võis idanemisedukust 

mõjutada erinevad külviajad.  

Ka ei muutnud idanemisedukust sööde, kuhu seemned olid külvatud. P. chlorantha 

seemned idanesid märksa edukamalt kui P. bifolia omad, kuid ka sel juhul võivad 

idanemistulemused seotud olla konkreetse külvamisajaga, kuna seemned külvati 

erinevatel aegadel mitme kuu jooksul. 

TTC ja in vitro idandamise meetodid peaksid näitama sarnaseid tulemusi 

seemnekvaliteedi määramisel. TTC värvimismeetod on palju kiirem ja odavam 

hindamaks seemnete kvaliteeti kui idandamise meetod, mis nõuab steriilseid 

tingimusi, toitaineid ja laboratoorseid vahendeid (Vujanovic et al. 2000), kuid 

Metsare et al. (2015) uurimuse kohaselt võib mõne liigi puhul saada valed tulemused, 

kui kasutada ainult ühte meetodit. Seemnete elujõulisuse määramiseks ei saa 

arvestada ainult seemnete arvu ning embrüoga ja embrüota seemneid. Nektariga ja 

nektarita liikide puhul ei näita seemnete arvukus nende kvaliteeti, rohkem seemneid ei 

tähenda rohkem elujõulisemaid seemneid.  

TTC meetod on kiirem võimalus määrata seemnete elujõulisust kui protokormide 

lugemine, kuid TTC meetod vajab veel uurimist (Singh 1981). Käesolevas töös andis 

in vitro idandamise meetod palju edukamaid tulemusi kui TTC meetod. Mõlema liigi 

puhul kõigis populatsioonides oli idanevuseprotsent märkimisväärselt suurem kui 

TTC meetodi abil seemnete elujõulisuse määramisel. Lemay et al. (2015) uurimuses 

kirjeldati samuti, et TTC meetod ei pruugi olla kõige sobivaim, kuna see alahindab 

seemnete elujõulisust. Autorid kirjeldavad, et hüpokloori eeltöötlus muudab 

heledamaid seemneid elujõuetumaks kui tumedamaid seemneid, sest tumedamad 

seemned sisaldavad rohkem korkainet, mis kaitseb seemne elujõulisust. Vujanovic et 

al. (2000) uurimus kinnitas samuti, et Platanthera perekonna puhul pole TTC meetod 
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kõige sobivam seemnete elujõulisuse määramiseks. On teisi seemnete 

värvimismeetodeid, millega seemnete elujõulisust määrata, mis on Platanthera 

liikidele palju sobivam, näiteks FDA (fluorescin dicetate). 

Mõlema Plathanthera liigi puhul oli üsna palju sarnasusi nii seemnete idanevuse, -

elujõulisuse kui ka embrüote osakaalu suhtes. Bateman et al. (2012) toovad oma 

uurimuses välja, et P. bifolia ja P. chlorantha on evolutsiooniliselt alles üsna hiljuti 

üksteisest lahknenud. Mõlemad liigid on spetsialiseerunud erinevatele putukatele 

hiljuti, tänu sellele pole ka ristumisbarjääre ja saavad moodustuda nende kahe liigi 

vahel hübriidid, kuigi presügootne barjäär peaks takistama kahe erineva liigi vahel 

viljumist, et ei tekiks loodusesse hübriide. Tänu erinevatele tolmeldamissüsteemidele 

ilmselt hübriide ongi vähe. Presügootne barjäär võib olla hübriidtaime tasandil, ehk 

siis F1 hübriidid võivad olla steriilsed. Näiteks Pinheiro et al. (2015) leidsid oma 

uurimuses, et perekonna Epidendrum hübriidide seemned on steriilsed. 

Hübridiseerumine annab olulist teavet mehhanismide kohta, mis väldivad liikide 

lõimumist, säilitamaks vanemliikide terviklikkust. Analüüsides hübriide ja nende 

teket saame olulist informatsiooni mõistmaks liikide arengut ja reproduktiivset 

barjääri liikide vahel, sest paljud hübriidid kasvavad just looduslikes 

segapopulatsioonides (Widmer 2009). 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva uurimistöö hüpoteesiks oli, et Platanthera bifolia ja P. chlorantha on 

omavahel ristudes võimelised tootma hübriidseemet, mis on idanemisvõimeline, ning 

P. bifolia ja P. chlorantha seemnete hulk ja kvaliteet käsitolmeldamisega saadud 

viljadel on sarnane, looduslikel viljadel on erisusi ning hübriidviljade seemnete hulk 

ja kvaliteet on madalam vanemliikide omast. Hüpoteesi tõestuseks viidi 2015. a. suvel 

läbi liigisisene ja liikidevaheline käsitolmeldamine neljas käokeelte 

segapopulatsioonis ning korjati ka looduslikke vilju. Seemnete elujõulisust määrati 

kolmel erineval meetodil: binokulaari all seemneid ja embrüoid loendades, TTC 

värvimismeetodi abil ja idandades kolmel erineval söötmel in vitro. 

Uurimuses tuli välja, et kaks käokeele liiki on võimelised omavahel ristuma ja 

hübriide tekitama. Seemnete elujõulisus ei erinenud loodusliku, liigisisese ja 

liikidevahelise tolmeldamise puhul ja ka liikidevaheliselt käsitsitolmeldatud õied 

andsid idanemisvõimelisi seemneid. Hübriidseemnete kvaliteet oli sarnane mõlema 

vanemliigi omale. Sellest järeldub, et P. bifolia ja P. chlorantha ristumisel ei esinenud 

tolmeldamisjärgset reproduktiivset barjääri. Liigid olid võimelised omavahel ristuma 

ja elujõulisi seemneid andma, seega viljastamisjärgne presügootne barjäär liikide 

vahel puudub ehk liikide ristumisel moodustuvad viljad samamoodi nagu liigisiseselt. 

Ka seemnete arv ei ei erinenud loodusliku, liigisisese ja liikidevahelise tolmeldamise 

võrdlemisel. Hübriidtaimede seemnete hulk oli sarnane vanemliikidele. Looduslikult 

tolmeldatud taimedel on alumistes ja keskmistes kupardes tunduvalt rohkem seemneid 

kui ülemistes kupardes, ülemiste õite eluiga on lühem ja on pigem tolmeldajate 

ligimeelitamiseks. 

TTC ja in vitro idandamise meetodid oleks pidanud andma samu tulemusi, aga selles 

uurimuses nii ei olnud. TTC meetod on küll kiirem ja odavam kui teised käesolevas 

töös kasutatud seemnete elujõulisuse määramise meetodid, kuid käesolevas uurimuses 

Platanthera puhul polnud TTC meetod kõige sobivam seemnete elujõulisuse 
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määramiseks, sest idandamisel oli seemnete elujõulisuse protsent kordades suurem 

kui TTC puhul. 

Idanemisedukuse põhjal oli P. chlorantha idanemisedukus suurem P. bifolia omast, 

kuigi seemnehulkades ja embrüote osakaalus suurt erinevust polnud kummalgi liigil 

üheski populatsioonis. Seemnete kvaliteet liigisiseselt, liikide võrdluses ja 

hübriidviljadel erinevates käokeelte segapopulatsioonides oli sarnane ning 

hübriidviljade seemnete hulk ja kvaliteet ei olnud madalam vanemliikide omast. 

Uurimuses selgus ka, et tolmeldamistingimuste võrdsustamisel ehk käsitsi 

tolmeldades, ei ole P. bifolia, P. chlorantha ja hübriidviljade seemnete hulgas ja 

kvaliteedis erisusi. 

Katsetest selgus, et P. bifolia ja P. chlorantha looduslike, liigisiseste ja 

liikidevaheliste tolmeldamisega saadud viljade ja seemnete hulk, embrüote osakaal ja 

seemnete elujõulisus oli kahel liigil sarnane, ainult seemnete idanevuse poolest oli P. 

chlorantha oma sõsarliigist edukam. Platanthera liikide vahel on hübriidide teke üsna 

tõenäoline, kuigi looduses leidub neid vähe, ilmselt erinevate tolmeldajate ja 

tolmeldamissüsteemide tõttu. Võimalik on ka hübriidtaimede steriilsus, kuid kindlasti 

peab teemat edasi uurima. 
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SEED QUALITY ASSESSMENT IN THE MIXED POPULATIONS OF 

PLATANTHERA IN ESTONIA 

SUMMARY 
 

The hypothesis of the present study was that the two orchid species, Platanthera 

bifolia and P. chlorantha, when successfully mating, are able to produce viable hybrid 

seeds capable of germination, and the amount and the quality of the seeds from hand-

pollinated fruits is similar to the parent species; naturally produced fruits show 

differences and the amount and the quality of the hybrid seeds is lower in comparison 

to the parent species.  

 

In order to prove the hypothesis, intra- and interspecific hand-pollination experiment 

was conducted in four mixed populations of Butterfly orchids in Estonia in the 

summer of 2015. Before blossoming we covered plants with mesh bags and when 

blossoming had started two flowers of each plant were hand-pollinated with the 

pollinia from the the same species and two other flowers were pollinated with the 

pollinia from sister species. Then the plants were again covered with mesh bags in 

order to prevent the access to the flowers by pollinators. After fruiting the fruits were 

collected from the plants. Wo also collected fruits from naturally pollinated plants. 

 

The viability of seeds was assessed by three different methods: by counting under the 

binocular microscope, via staining procedure, and by germinating on three different 

medium in vitro. Then in the laboratory under the binocular microscope we counted 

the number of the seeds per capsule and determined the proportion of normal seeds. 

The viability of the seeds was also tested via staining procedure and, in addition, by 

sowing and germinating in sterile conditions in vitro. After germination germinated 

and dead seedlings and also seeds that did not germinate were counted under the 

binocular microscope in Petri dishes. Percentages of success were calculated for each 

method and analyzed in R. 
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The study shows that the cross-pollination and the hybridization between the two 

species of Butterfly orchid is possible. The amount of seeds and embryos in hand-

pollinated intra- and interspecific fruits was similar to the amount of seeds and 

embryos from the natural fruits. The viability of seeds did not differ in case of the 

natural, interspecific, or interspecific pollination. Both hand-pollinated and naturally 

pollinated flowers produced seeds that were able to germinate The quality of the 

hybrid seeds was similar to the one of both parent species. 

 

Consequently, we found out that in case of the hybridization among  P. bifolia and P. 

chlorantha the post-mating reproductive barrier did not occur. These orchid species 

were capable of mating and producing fruits and viable seeds after interspecific 

crossing, and therefore the post-mating prezygotic barrier between those plant species 

pairs did not occur. In other words, the seed productivity was similar in hybrids and 

parent species. 

 

Also the number of the seeds did not differ if comparing the natural, inter- or 

intraspecific pollination. The amount of the hybrid plant seeds was similar to the one 

of the parent species. The naturally pollinated plants had vastly more seeds in the 

lower and central capsules then in the upper capsules. The upper flowers are less open 

and they are used rather for attracting pollinators. 

 

The staining procedure and the germinating in vitro should have produced the same 

results, but it was not the case in this study. Though the staining procedure is faster 

and cheaper than the other methods used in the present study to assess the quality of 

the seeds, the staining procedure method was not the most appropriate one to assess 

the viability of the Platanthera seeds because the percentage of the germination 

outcome was two times higher than in the staining procedure. 

 

In the success of germination P. chlorantha was more successful than  P. bifolia, but 

in the amount of the seeds and the proportion of the embryos we did not observe 

significant differences in any population of both species. The quality of the seeds 

within and between species, and among the hybrid fruit in the different mixed 

populations was similar and the amount and the quality of the seeds from the hybrid 

fruit was not lower from the parent species. The study showed also that when 
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equalizing the conditions of pollination, in other words when pollinating the plants by 

hand, there is no difference between the amount and the quality of the seeds of P. 

bifolia, P. chlorantha and hybrids. 

 

Experiments showed that the two orchid species under study produced similar amount 

of fruit and seeds, and also the proportion of embryos and the viability of seeds was 

similar when the pollination was natural, interspecific or intraspecific. Only by the 

success of the seed germination P. chlorantha was more successful than its sister 

species. Hybrid formation between the Platanthera species is quite possible, however, 

they occur rarely in nature, probably because of the different pollinators and the 

pollination mechanisms. Furthermore even sterility in the hybrid plants is possible. 

Certainly this topic should be further investigated. 
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 Lisa 1. Ristamised populatsioonide kaupa 

1B – taime kood, B tähistab P. bifolia taime 

1C – taime kood, C tähistab P. chlorantha taime 

 

Populatsioon	
Ristamine	

Viljumine	 Märkused	Emataim	 Isataim	

Ratla	

1B	 2B	 Jah	 		
1B	 2B	 Jah	 		
1B	 1C	 Jah	 		
1B	 1C	 Jah	 		
2B	 1B	 Ei	 Taim	hävitatud	
2B	 1B	 Ei	 Taim	hävitatud	
2B	 2C	 Ei	 Taim	hävitatud	
2B	 2C	 Ei	 Taim	hävitatud	
3B	 4B	 Ei	 		
3B	 4B	 Jah	 Väga	väike	vili	
3B	 3C	 Ei	 		
3B	 3C	 Jah	 Väga	väike	vili	
3B	 4C	 Jah	 Väga	väike	vili	
3B	 4C	 Jah	 Väga	väike	vili	
1C	 2C	 Jah	 		
1C	 2C	 Jah	 		
1C	 1B	 Jah	 		
1C	 1B	 Jah	 		
2C	 1C	 Jah	 		
2C	 1C	 Jah	 		
2C	 2B	 Jah	 		
2C	 2B	 Jah	 		
3C	 4C	 Jah	 		
3C	 4C	 Jah	 		
3C	 3B	 Jah	 		
3C	 3B	 Jah	 		
4C	 3C	 Jah	 Taimel	8	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	
4C	 3C	 Jah	 Taimel	8	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	
4C	 3B	 Jah	 Taimel	8	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	
4C	 3B	 Jah	 Taimel	8	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	

Pärsama	

1B	 2B	 Jah	 		
1B	 2B	 Jah	 		
1B	 1C	 Jah	 		
1B	 1C	 Jah	 		
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Populatsioon	
Ristamine	

Viljumine	 Märkused	Emataim	 Isataim	

Pärsama	

2B	 1B	 Jah	 	
2B	 1B	 Jah	 	
2B	 2C	 Jah	 		
2B	 2C	 Jah	 		
3B	 4B	 Jah	 		
3B	 4B	 Jah	 		
3B	 3C	 Jah	 		
3B	 3C	 Jah	 		
4B	 3B	 Jah	 		
4B	 3B	 Jah	 		
4B	 4C	 Jah	 		
4B	 4C	 Jah	 		
5B	 4B	 Jah	 		
5B	 4B	 Jah	 		
5B	 4C	 Jah	 		
5B	 4C	 Jah	 		
1C	 2C	 Jah	 		
1C	 2C	 Jah	 		
1C	 1B	 Jah	 		
1C	 1B	 Jah	 		
2C	 1C	 Jah	 		
2C	 1C	 Jah	 		
2C	 2B	 Ei	 		
2C	 2B	 Jah	 		
3C	 4C	 Jah	 		
3C	 4C	 Jah	 		
3C	 3B	 Jah	 		
3C	 3B	 Jah	 		
4C	 3C	 Jah	 Taimel	7	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	
4C	 3C	 Jah	 Taimel	7	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	
4C	 4B	 Jah	 Taimel	7	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	
4C	 4B	 Jah	 Taimel	7	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	
4C	 5B	 Jah	 Taimel	7	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	
4C	 5B	 Jah	 Taimel	7	vilja	lisaks	(tolmeldajad)	

Peningi	

1B	 2B	 Jah	 		
1B	 2B	 Jah	 		
1B	 1C	 Jah	 		
1B	 1C	 Ei	 		
1B	 3C	 Jah	 		
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Populatsioon	
Ristamine	

Viljumine	 Märkused	Emataim	 Isataim	

Peningi	

1B	 3C	 Jah	 		
2B	 1B	 Jah	 		
2B	 1B	 Jah	 		
2B	 2C	 Jah	 		
2B	 2C	 Jah	 		
2B	 4C	 Jah	 		
2B	 4C	 Jah	 		
1C	 2C	 Jah	 Väga	väike	vili	
1C	 2C	 Jah	 Väga	väike	vili	
1C	 1B	 Jah	 Väga	väike	vili	
1C	 1B	 Jah	 Väga	väike	vili	
2C	 1C	 Jah	 		
2C	 1C	 Jah	 		
2C	 2B	 Jah	 		
2C	 2B	 Jah	 		
3C	 4C	 Jah	 		
3C	 4C	 Jah	 		
3C	 1B	 Jah	 		
3C	 1B	 Jah	 		
4C	 3C	 Ei	 Taim	hävitatud	
4C	 3C	 Ei	 Taim	hävitatud	
4C	 2B	 Ei	 Taim	hävitatud	
4C	 2B	 Ei	 Taim	hävitatud	

Koguva	

1C	 2C	 Jah	 		
1C	 2C	 Jah	 		
1C	 1B	 Jah	 		
1C	 1B	 Jah	 		
2C	 1C	 Jah	 		
2C	 1C	 Jah	 		
2C	 2B	 Jah	 		
2C	 2B	 Jah	 		
3C	 4C	 Jah	 		
3C	 4C	 Jah	 		
4C	 3C	 Jah	 		
4C	 4B	 Ei	 		
4C	 4B	 Jah	 		
5C	 5B	 Jah	 		
5C	 5B	 Jah	 		
1B	 2B	 Jah	 		
1B	 2B	 Jah	 		
2B	 1B	 Jah	 		
2B	 2C	 Jah	 		
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Populatsioon	
Ristamine	

Viljumine	 Märkused	Emataim	 Isataim	

Koguva	

3B	 4B	 Ei	 Taim	hävitatud	
3B	 4B	 Ei	 Taim	hävitatud	
3B	 3C	 Ei	 Taim	hävitatud	
3B	 3C	 Ei	 Taim	hävitatud	
4B	 3B	 Jah	 		
4B	 3B	 Jah	 		
4B	 4C	 Jah	 		
4B	 4C	 Jah	 		
5B	 4B	 Ei	 Taim	hävitatud	
5B	 4B	 Ei	 Taim	hävitatud	
5B	 5C	 Ei	 Taim	hävitatud	
5B	 5C	 Ei	 Taim	hävitatud	
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