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1995. aastal hakati rajama Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükke. 2012. aastal tehti 
esmakordselt ka alustaimestiku ja muldade uuringuid. Kaks aastat hiljem, 2014. aastal 
viidi sellised uuringud läbi naadi kasvukohatüübi puistutes ning 2015. aastal Laeva 
piirkonnas, endises Pikknurme metskonnas. 
Kuna loodus on väga muutlik, siis kasvukohatüüpe võib olla raske määrata. Käesoleva töö 
eesmärgiks on vaadata ühe piirkonna proovitükke mõõdetud puistu- ja mullaandmete 
põhjal ning uurida, kas on ka mingeid muid viise kuidas jagada erinevaid 
püsiproovitükke. 
Puistu takseerandmete saamiseks kasutati ringproovitükkide meetodit, samadel aladel 
viidi läbi alustaimestiku inventuur ja koostati mullakirjeldused. Andmete töötlemiseks 
kasutasin MS Exceli keskkonnas olevat regressioonanalüüsi. Erinevate 
keskkonnatunnuste, alustaimestiku, mullanäitajate ja takseerandmete analüüsimiseks 
kasutasin erinevaid PC-ORD 6 analüüsipakette. 
Analüüside käigus selgus, et Laeva piirkonna proovitükid jagunesid mulla- ning 
puistuandmete järgi kahte gruppi, mis erinesid varem üles märgitud kasvukohatüübist. 
Tulemuse põhjal ei taheta ümber lükata ühtegi klassifikatsiooni meetodit, aga tulemuse 
põhjal saab öelda, et ühtegi täpset tulemust ei ole võimalik saada lihtsalt visuaalse 
määramise teel. Looduse kiire muutumise tõttu, tuleb õige tulemuse saamiseks teha 
rohkem tööd, kui lihtsalt paljas vaatlus. 
Märksõnad: puistu, alustaimestik, mullastik, kasvukohatüüp, naadi  
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In 1996, the first forest site sample plots were created in Estonia to researching their 
growth. The first ground vegetation and soil analyses were carried out in 2012. Two 
years later, in 2014, similar research was conducted at the forest stands of the 
Aegopodium forest site type and in 2015, at the former Pikknurme forest district. 
As nature is constantly changing, classifying forest site types is difficult. The purpose of 
this thesis is to study permanent sample plots of a single area based on data other than 
already determined forest site types and to examine other possibilities for classifying 
permanent sample plots. 
To acquire the taxation data of the forest stand, a circular systematic method of drawing 
samples was used, during which an inventory of ground vegetation was conducted and 
soil excavation performed in order to provide soil descriptions. MS Excel’s regression 
analysis was used to process the data. Different environmental features, ground 
vegetation, soil indicators, and taxation data was analysed using different PC-ORD 6 
analysis packages. 
The analyses revealed that many of the sample plots that had been classified as similar 
forest site types might in fact have been classified incorrectly. Therefore, we decided to 
analyse and research the continuous data. 
The conclusion of this thesis does not aim to discredit any method of classification; 
however, the results revealed that merely visual examination is not sufficient for 
achieving accurate results. As nature is highly changeable, more research must be done 
for accurate results and mere visual examination is not enough. 
Keywords: forest stand, ground vegetation, soil, forest site type, permanent sample plot, 
aegopodium 
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SISSEJUHATUS 
Teadlase Erich Lõhmuse poolt koostatud kasvukohatüüpide jaotus on olnud aastaid 
kasvukohatüüpide määramise põhiallikas. Arvesse võetakse nii taimekoosluste omadused 
kui ka kasvukoha omadused (Lõhmus 2004). Käesoleva töö eesmärgiks on uurida endise 
Pikknurme metskonna (edaspidi Laeva piirkonna) püsiproovitükke, kus enamusel on 
märgitud sama kasvukohatüüp, kuid püsiproovitükkide mõõtmisel ja analüüsimisel tekkis 
küsimus, et kas kirja pandud kasvukohatüübid on õiged või on kasvukohatüübi sisene 
varieeruvus antud piirkonnas suur. 

Püsiproovitükid, kus tehakse kordusmõõtmisi, on rajatud Eesti Maaülikooli (EMÜ) 
algatusel. Püsiproovitükkide võrgustiku (KKPRT) loomise algatajaks saab lugeda Urmas 
Petersoni, kes 1995. aastal juhtis ettevõtmist, kus rajati esimesed kakssada proovitükki. 
Proovitükid asusid endistel Kursi ja Aakre metskondade aladel (Kangur jt 2013). Puude 
paiknemine on vaja määrata ära täpsete koordinaatidega, et tagada järjepidev sama puu 
mõõtmine järgnevatel aastatel. Tänasel päeval on KKPRT võrgustikus üle 729 proovitüki. 
Sellest 696 on vähemalt korra kordusmõõdetud (Kangur jt 2013). Mõõtmisi tehakse 1995. 
aastast viieaastase intervalliga (Kiviste ja Hordo 2002). Kuna osad proovitükid on tänu 
raietele kaduma läinud, siis on juurde rajatud ka uuemaid proovitükke. 

Lõputöö käsitleb Laeva piirkonna 86 püsiproovitükki. Uuringud, mis on vajalikud 
püsiproovitükkide kasvukoha kirjeldamiseks on tehtud 2014. ja 2015. aasta suvel 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel. Esmakordselt kasutas 2014. aasta 
andmeid oma lõputöös Erdi Paris (2015), töö teemaks oli „Muldade ja taimestiku analüüs 
naadi kasvukohatüübis“, kus analüüsiti 35 proovitükki. 2015. aasta andmeid pole veel 
keegi analüüsinud. Varasemalt on kasvukohapõhiseid uuringuid teinud Karina Riive 
(2014) ja Joosep Tammemäe (2013).  
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1. MATERJAL JA METOODIKA 
1.1 Proovitükkide valik ja kirjeldus 
Käesolevas lõputöös on kasutatud 86 püsiproovitüki andmeid. Kõik püsiproovitükid 
asuvad endises Pikknurme metskonnas ning on metsaregistrisse kantud kui naadi (ND), 
angervaksa (AN) ja jänesekapsa-kõdusoo (JO) kasvukohatüübid. Naadi kasvukohatüüpi oli 
märgitud 80 proovitükil, angervaksa kasvukohatüüpe 5 ja jänesekapsa-kõdusoo 
kasvukohatüüp ainult ühel proovitükil. Puistute mõõtmised on tehtud 2010, 2011 ja 2015. 
aasta suvel. Mulla ja alustaimestiku analüüsid on tehtud 2014. ja 2015. aasta suvel. Tabelis 
1 on välja toodud proovitükkide keskmised takseernäitajad. Kõikide püsiproovitükkide 
takseernäitajad on toodud lisas 1. 

Tabel 1. Proovitükkide takseernäitajate koondtabel. (A- puistu vanus aastates, H- puistu 
kõrgus meetrites, D- puistu diameeter sentimeetrites, G- puistu rinnaspindala m²/ha, T- 
puistu täius, N1- puistu esimese rinde puude arv tk/ha, M1- puistu esimese rinde tagavara 
m³/ha, N2- puistu teise rinde puude arv tk/ha, M2- puistu teise rinde tagavara m³/ha) 

  A H D G T N1 M1 N2 M2 
Miinimum 33 10,4 9,2 11,1 0,30 118 58 0 0 
Maksimum 95 36,3 49 39,3 146,5 3279 598 1496 165 
Keskmine 57,1 23,83 22,26 25,2 50,5 1013,2 290,35 362,8 38,95 

Standardviga 2,02 0,76 1,01 0,63 4,6 77,89 13,11 32,6 5,05 
 

1.1 Kasutatud meetodid 
1.2.1 Puistu takseerimine 
Iga puu puistus on eraldiseisev ja kordumatu objekt, mis aja möödudes muutub. Eristatakse 
puistu silmamõõdulist ja mõõdistav-loendavat takseerimist. Enamasti kasutatakse mingi 
katastriüksuse puistute üle pinnalist takseerimist (Laas jt 2011). 

Mingi katastriüksuse puistute üle pinnalisel takseerimisel määratakse noorema puistu 
takseertunnuste väärtused tavaliselt lihtsalt vaatluse teel. Vanemates puistutes kasutatakse 
peale visuaalse mõõtmise ka erinevate instrumentide abil mõõdistamist. Täpsemate 
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tulemuste puhul on vaja hinnata üksikpuistut või erinevaid puistu osasid vaid loendamise 
teel. Antud juhul mõeldakse üksikpuistute ja nende osade all raielanke ning erinevatel 
eesmärkidel rajatud püsiproovitükke (Vaus 2005). 
Käesolevas töös on kasutatud ringproovitükkide meetodit, kus proovitüki raadiuseks on 
võetud 15-30 meetrit. Raadiuse valikut tehes arvestatakse sellega, et proovitükile jääks 
vähemalt sada esimese rinde puud. Proovitüki mõõtmisel määratakse ära iga puu asukoht 
ning mõõdetakse rinnasdiameeter kahes suunas ning mudelpuudel puu kõrgus ja võra 
alguse kõrgus (Kiviste ja Hordo 2002). Puistu mõõtmised proovitükkidel tehti 
metsakorralduse osakonna töögrupi poolt.  
 

1.2.2 Taimestiku määramise metoodika 
Püsiproovitükkidel olevat mulda ja alustaimestikku hakati analüüsima esmakordselt 2012. 
aastal. Seda hakati tegema kuna oli vajadus kirjeldada proovitükkide kasvukohti, samuti 
aitas see paremini täpsustada määratuid kasvukohatüüpe (Tammemäe 2013). Praeguseks 
on kirjeldatud 330 püsiproovitüki kasvukohad ning tegevust jätkatakse senikaua, kuni ära 
on kirjeldatud kõik võrgustikus olevad püsiproovitükid. 

Taimkate jagatakse eraldi rinneteks ja iga rinnet hinnatakse omaette grupina. Taimkatte 
hindamiseks on väljakujunenud viis, et erinevatel liikidel määratakse taimekatvuse protsent 
või rohkus pallides. Mõlemad hindamise meetodid sobivad ainult ühekordseks 
kasutamiseks, kuna hinnangud on ühepoolsed ja nii võivad erinevate mõõtjate tulemused 
erineda. Sellest tulenevalt on soovituslik kasutada nõela- ehk torkemeetodit (pin-point 
method), mille puhul on erinevus tunduvalt väiksem (van der Valk 2009). Antud uurimuses 
on taimestiku määramine tehtud 20x20 meetri suurusel puistu püsiproovitüki tsentris 
paikneval alal, mis käidi sammhaaval läbi. Kokku tehti 200 torget, mille tulemusel saadi 
protsentuaalne katvus iga liigi kohta eraldi. 

Määramiseks torgati kolme millimeetrine varras läbi taime ning vaadati soontaime- ja 
sambaliike, mis puutuvad vastu varrast. Parem on kasutada peenemat varras, sest vead 
hakkavad sisse tulema, siis kui kasutatakse jämedamat varrast, kuna siis puudutaksid seda 
varrast ka alustaimed, mis muidu seda ei puudutaks. Ühes punktis esinenud ühesugused 
taimed märgiti ära ühekordselt. Sama moodi märgiti ära ka liigid, mis punktiproovidel 
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välja ei tulnud, aga proovialal esinesid (Kiviste jt 2013). Taimestiku inventuuri viis läbi 
TÜ doktorant Liis Kasari. 

Proovitükkidel esines ka samblaliike, mida kohapeal määrata ei suudetud. Need võeti 
kaasa, et hiljem saaks laboris määrata täpse tulemuse. Tundmatuid samblaliike aitas 
tuvastada Eesti Maaülikooli, põllumajandus- ja keskkonnainstituudi herbaariumi kuraator 
Mare Leis. 

 

1.2.3 Muldade määramise metoodika 
Igal proovitükil tehti üks mullakaeve. Kaeve tehti proovitüki põhjasuunda 12-16 meetri 
kaugusele püsiproovitüki tsentrist. Mullaprofiili kirjeldus pandi kirja kaevekirjelduse 
blanketile ning igast kaevest tehti foto. Igalt proovitükilt võeti üks mulla komposiitproov. 
Proov võeti kolmest juhuslikust kohast proovitükilt mineraalmullast. Proovid võeti 
kühvliga ning asetati vastavasse kotti. Hiljem asetati kõik proovid ümber 
kuivatuskarpidesse (Paris 2015). 

Mullaproove analüüsiti Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna 
mullalaboris, vanemlaborantide Imbi Albre ja Raja Kähriku poolt. Laboris määrati 
kaaliumkloriidi (KCl) lahuses minreaalmulla pH ning kõduhorisondi pH. Üldlämmastiku ja 
üldsüsiniku sisalduse määramiseks kasutati absoluutkuivast proovist kuivpõletusmeetodil 
elementanalüsaatoril varioMAX CNS, mulla orgaanilise süsiniku sisaldust Tjurini 
meetodil, kõdu kuumutuskadu ja mullas taimede poolt omastatav fosfor (P) ja kaalium (K) 
(Kiviste jt 2015). 

 

1.2.4 Andmete analüüsi metoodika 
Kõik puistu takseertunnused ja kõrgusindeksid on arvutatud c. Puistu takseertunnusteks on 
puude arv (N; tk), rinnaspindala (G, m²/ha), puistu diameeter (D; cm), puistu esimese rinde 
tagavara (M, m³/ha) ja puistu kõrgus (H; m). Kasutatud valemites on väljatoodud (valem 1 
ja valem 2) H100, mis on kõrgusindeks saja aasta vanuselt; H50, mis on kõrgusindeks 
viiekümne aasta vanuselt; A näitab enamuspuuliigi keskmist vanust aastates, H on puistu 
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keskmine kõrgus ning α, β ja c on valemite kordajad vastavalt tabelile 2. 
  
Tabel 2. Kõrgusindeksite arvutamisel vaja minevad valemite kordajad 

Puuliikide grupp Kordaja 
α β c 

Mänd ja kõvad 
lehtpuud 

0,7283 -0,0109 1,3925 
Kuusk ja teised 

okaspuud 
0,7977 -0,0137 1,6116 

Pehmed lehtpuud 0,7298 -0,0161 1,3460 
  
Pehmeteks lehtpuudeks loetakse kaske (Betula spp), haaba (Populus tremula), halli leppa 
(Alnus incana) ja sangleppa (Alnus glutinosa), remmelgat (Salix spp), paju (Salix spp) jt. 
Kõvadeks lehtpuudeks loetakse hariliku tamme (Quercus robur), hariliku saart (Fraxinus 
excelsior), hariliku vahtrat (Ace platanoidesr), jalakat (Ulmus glabra) ja künnapuud 
(Ulmus laevis) (Metsa korraldamise juhend 2009). 
Andmete uurimiseks on kasutatud regressioonianalüüsi. Seoseid otsiti mullastiku, puistu ja 
alustaimestiku vahel, mille aluseks koostati erinevatest tunnustest korrelatsioonitabelid. 
Korrelatsioonitabel tehti kõikidele proovitükkidele kokku. Saadud analüüsimiste käigus 
saadi diagrammid, mis näitasid ülevaateid erinevate tunnuste omavahelisest sõltuvusest. 
Diagrammile lisati omakorda lineaarne või logaritmiline regressioonijoon, koos selle 
võrrandi ja determinatsioonikordajaga. Funktsiooni kuju valiti selle järgi, millise 
funktsiooni kuju puhul tuli suurim determinatsioonikordaja. Seose saab lugeda kahe 
tunnuse vahel usaldatavaks kui olulisuse tõenäosus on p<0,05 (Kiviste 2007).  
Alustaimestiku liigilise mitmekesisuse koosseisu uurimiseks kasutasin Shannoni-Wieneri 
indeksit (Riive 2014), mis näitab, kas antud kohas on mitmekesisus ühtlane või on mõni 
liik teise suhtes domineerivam. Mitmekesisuse indeksi arvutamisel on aluseks liikide 
arvukuse osakaal kogu ülejäänud koosluse suhtes. Võrdlusesse saab võtta ainult selliseid 
liike, kus on arvutused tehtud sama taseme suhtes. Näiteks kogu populatsiooni või rühma 
kohta. Lühidalt saab öelda, et mida rohkem on liike, seda suurem on ka indeks. Kui alal 
valitseb ainult üks liik võrdub indeks nulliga. 
PC-ORD 6 programmi kasutades viisin läbi klasteranalüüsi (Cluster analysis; McCune ja 
Mefford 1999), et teada saada, kas vaadeldavad proovitükid eristuvad omavahel või mitte. 



10 

Klasteranalüüs on esmane vahend, millega on võimalik objektiivselt tuvastada 
analüüsitavad grupid või liigid, mis on ülesehituslikult või käitumiselt sarnased. Kuigi 
ülesehituslikult sarnased liigid on üksteisele ordinatsioonireas lähedal, on ordinatsioonil 
teistsugune uurimisobjekt, mis tähendab, et liikide vahelisi suhteid uuritakse kiireima 
kasvamise suunda ja kiirust vaadeldavast perspektiivist, mitte absoluutse kauguse 
perspektiivist. Klasteranalüüsi saab kasutada näiteks selleks, et gruppe tuvastada või leida 
tingimuslike seoseid gruppide vahel, mille põhjal on esitatud hüpoteesid. Klasteranalüüsi 
võib kasutada ka selleks, et jagada suuri heterogeenseid uurimisaluseid objekte analüüsi 
jaoks väiksemateks alagruppideks. 
Klasterdamiseks kasutasin Wardi meetodit ning kaugusmõõdikuks jäi Euclidean’i vahemaa 
(Ward’s method, Euclidean distance; McCune ja Mefford 1999), mis teistest meetoditest 
erineb mõnevõrra oma loogika poolest, aga on parim meetod oma tekke poolest erinevate 
andmekogude analüüsimiseks. Seal minimiseeritakse klastrite omavahelist hajuvust – 
objektide kaugust klastri keskpunktist (E on klastri kauguse summa). Algselt testitakse 
kõiki tunnuseid eraldi. Lõpuks pannakse kokku need objektid, mille puhul klastri kauguse 
summa kasvab kõige vähem (McCune ja Mefford 1999). Klasteranalüüsi tegemiseks võtsin 
aluseks puistukõrgusindeksi H100, mis näitab kasvukoha headust ning mullanäitajad. 
Analüüsi tegemise käigus kasutasin järgmiseid mõõdetud tunnuseid: kõdukihi pH (KpH), 
kõdu kuumutuskadu (Kkk; % 550º C juures), kõdu lämmastik (KN; %), kõdu süsiniku 
sisaldus (KC; %), mulla pH, mulla fosfori sisaldus (P; mg/100g), mulla kaaliumi sisaldus 
(K; mg/100g), mulla orgaanilise süsiniku sisaldus (Corg; %), mulla üldlämmastiku sisaldus 
(N; %), mulla üldsüsiniku sisaldus (C; %), puistu kõrgusindeks (H100; m), mulla 
kõduhorisondi paksus (O; cm) ning väljauhtehorisondi tüsedus (E; cm). 
Järgmisena viisin läbi peakomponentanalüüsi (PCA – Principal Component Analysis; 
McCune ja Mefford 1999). Peakomponentanalüüsi kõige üldisemaks eesmärgiks on 
andmehulkade vähendamine ja info üheks hulgaks kogumine. See on tehnika, mida 
kasutatakse, et rõhutada erinevusi ja tuua välja tugevad mustri andmestikus. 
Peakomponentanalüüsi tehakse, et andmeid oleks lihtsam uurida ning et andmeid oleks 
visuaalselt parem vaadata (McCune ja Mefford 1999). 
Enne peakomponentanalüüsi läbi viimist on vaja teada saada, kas faktorite lineaarsus on 
piisav (<2SD). Peakomponentanalüüsi tegemise käigus kasutasin samasuguseid 
proovitükkide tunnuseid nagu klasteranalüüsi käiguski, kuid lisandus faktortunnusena 
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klasterdatud grupid. 
Klasteranalüüsi käigus välja jagunenud kahe grupi erinevuste uurimiseks kasutasin 
karpdiagrammi meetodit (Boxplot method; McCune ja Mefford 1999), mis sobib hästi 
erinevate tunnuste võrdlemiseks, eriti veel kui on mitu andmestikku mida tahetakse 
võrrelda. Selle käigus uurisin täpsemalt, kuidas kaks gruppi üksteisest välja eristuvad 
erinevate takseertunnuste näitajate suhtes. Karpdiagrammi on hea kasutada kui tahetakse 
välja tuua mitu hajuvusstatistikut korraga, kuna see annab meile infot teave kuju, 
varieeruvuse ja mediaani statistiliste andmete kogumite põhjal. Karpdiagrammil tuuakse 
välja keskmine, mediaan ning standardvead (McCune ja Mefford 1999). 
Mitmese reaktsiooni permutatsiooni protseduur (MRPP; Multi-response permutation 
procedure; McCune ja Mefford 1999) võimaldab läbi viia kõikidest elementidest 
moodustatud variatsiooni teste erinevate proovitükkide vahel. Mis põhinevad gruppide 
vahelistel või grippide sisemustel erinevustel – ehk see aitab kindlaks määrata kahe või 
enama proovitükkide vahelisi märkimisväärseid erinevusi. Mitmese reaktsiooni 
permutatsiooni protseduur on laialdaselt kasutuses erinevate tegurite näiteks: kasvukoht, 
populatsioon, geograafiline asukoht, aeg jne hindamiseks ning täpsustamaks algselt 
segadusse ajavate faktorite konkreetset efekti (McCune ja Mefford 1999). 
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2. TULEMUSED 
2.1 Alustaimestiku kirjeldus 
 

Käesolevas töös kasutatud 86 püsiproovitükil esines kokku 214 erinevat alustaimestiku 
liiki. Neist 176 olid soontaimeliigid ning 38 samblaliigid. Keskmiselt esines 
püsiproovitükil 42 soontaime- ja 10 samblaliiki. Kõige sagedamini oli esindatud lillakas 
(Rubus saxatilis), mis esines 80 proovitükil. Harilik naat (Aegopodium podagraria) esines 
77 erineval proovitükil. 74 proovitükil esines harilik jänesekapsas (Oxalis acetosella), 72 
proovitükil esines ohtene sõnajalg (Dryopteris carthusiana), 71 proovitükil esines soo-
koeratubakas (Crepis paludosa) ning metskastik (Calamagrostis arundinacea) oli 70 
proovitükil. Soontaimeliike, mida leidus vaid ühel proovitükil (juhuslikud liigid) oli kokku 
30 liiki. Nendeks olid nõmmkannike (Viola rupestris), harilik peetrileht (Succisa 
pratensis), punane tamm (Quercus rubra), soo-kurereha (Geranium palustre), konnaosi 
(Equisetum fluviatile), põld-piimaohakas (Sonchus arvensis), kandiline naistepuna 
(Hypericum maculatum), mets-harakputk (Anthriscus sylvestris), püstine hiirehernes (Vicia 
cassubia), soo tähthein (Stellaria palustris), naistenõges (Nepeta cataria), haisev kurereha 
(Geranium robertianum L), kerahein (Dactylis glomerata), madal mustjuur (Scorzonera 
humilis), harilik orashein (Elymus repens), metsülane (Anemone sylvestris), harilik 
palderjan (Valeriana officinalis), vesihein (Stellaria media), lodumadar (Galium 
uliginosum), arukask (Betula pendula), harilik metssõnajalg (Phegopteris connectilis), 
harilik vesitähthein (Callitriche cophocarpa), sanglepp (Alnus glutinosa), harilik 
soosõnajalg (Thelypteris palustris), salutulikas (Ranunculus polyanthemos), maamõõl 
(Geum urbanum), valge madar (Galium album), kortsleht (Alchemilla sp), väikeseõiene 
lemmalts (Impatiens parviflora) ning leesikas (Arctostaphylos uva-ursi).  

Kõige rohkem esines samblaliikidest metsakähariku (Rhytidiadelphus triquetrus), seda oli 
kokku 82 erineval proovitükil. Käharat salusammalt (Eurhynchium angustirete) esines 79 
proovitükil ning harilikku juuslehikut (Cirriphyllum piliferum) esines 66 erineval 
proovitükil. Samblaliike, mis esinesid püsiproovitükkidel ühe korra oli kokku seitse: palu-
karusammal (Polytrichum juniperinum), longus pirnik (Pohlia nutans), harilik põikkupar 
(Plagiothecium laetum), aas-ulmik (Hypnum pratense), kohev ebaulmik (Herzogiella 



13 

seligeri), harilik ripsik (Blepharostoma trichophyllum) ja soovildik (Aulacomnium 
palustre).  

Proovitükkidel esines ka soontaimi, mis on looduskaitse all ja kuuluvad III 
kaitsekategooria liikide hulka: pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis), laialehine neiuvaip 
(Epipactis helleborine) ning kahelehine käokeel (Platanthera bifolia).  

 

2.2 Mullastiku ja taimestiku omavahelised seosed 
 
Alustaimestiku, puistu ja mullastiku seoste uurimiseks kasutasin regressioonianalüüsi. 
Selle käigus tuli leida usaldatav korrelatsioon alustaimestiku, puistu ja mullastiku 
iseloomustavate tunnuste vahel. Esitatud on vaid statistiliselt olulised seosed. 
Soontaimeliikide arvu (joonis 1), samblaliikide arvu (joonis 2), puistu kõrguse (joonis 3), 
puistu diameetri (joonis 4) ja puistu kõrgusindeksil H100 (joonis 5) on statistiliselt oluline 
kuid suhteliselt nõrk seos mulla reaktsiooniga (p<0,001). Soontaimeliikide arv on suurem 
kui muld on aluselisem, sama saab öelda samblaliikide kohta. Puistu kõrguse ja mulla pH 
vaheline seos on küll usaldatav, kuid joonisel 3 on näha, et puistu keskmine kõrgus 
varieerub tugevalt erineva mullareaktsioonide juures. Puistu keskmine käitub samamoodi 
nagu puistu keskmine kõrguski mulla pH suhtes. Jooniselt 4 on näha, et suurema keskmise 
diameetriga puistute mulla reaktsioon on 4 ja 5 vahel. 
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Joonis 1. Soontaimede liigirikkuse ja mulla pH vaheline seos 
 

 
Joonis 2. Samblataimede liigirikkuse ja mulla pH vaheline seos 
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Joonis 3. Puistu kõrguse ja mulla pH vaheline seos 
 

 
Joonis 4. Puistu keskmise diameetri ja mulla pH vaheline seos 
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Joonis 5. Puistu kõrgusindeksi H100 ja mulla pH vaheline seos 
 
Kõdu üldsüsiniku seos puistu kõrgusindeksi H100 (joonis 6), puistu kõrguse (joonis 7) ja 
puistu diameetriga (joonis 8) on nõrk, kuid statistiliselt oluline (p<0,001). Jooniselt 6 on 
näha, et madalama kõdu üldsüsiniku juures on puistu H100 suurem, sama saab öelda ka 
puistu kõrguse kohta, et puud on kõrgemad madalama üldsüsiniku sisalduse juures (joonis 
7). Puistu diameetri puhul kehtib sama seos, et mida väiksem on kõdu üldsüsiniku sisaldus, 
seda suurem on puude diameeter (joonis 8). 

 
Joonis 6. Puistu kõrgusindeksi H100 seos kõdu üldsüsinikuga 
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Joonis 7. Puistu kõrguse seos kõdu üldsüsinikuga 

 
Joonis 8. Puistu keskmise diameetri seos kõdu üldsüsinikuga 
 
Kõdu üldlämmastiku ja puistu kõrguse, puistu diameetri ja puistu kõrgusindeksi H100 
vahel on nõrk, kuid oluline seos (P<0,001). Mida madalam on kõdu üldlämmastiku 
sisaldus, seda suurem on puude diameeter (joonis 9). Sama kehtib ka kõrgusindeksi H100 
puhul, et mida väiksem on üldlämmastiku sisaldus, seda suurem on kõrgusindeks (joonis 
10). Sarnaselt toimib ka puistu kõrgus ja üldlämmastiku suhe, et madalama kõdu 
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üldsüsiniku juures on puud kõrgemad (joonis 11). 
 

 
Joonis 9. Puistu keskmise diameetri seos kõdu üldlämmastikuga 
 

 
Joonis 10. Puistu kõrgusindeksi H100 seos kõdu üldlämmastikuga 
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Joonis 11. Puistu kõrguse seos kõdu üldlämmastikuga 
 
Mulla orgaanilise süsiniku ning samblaliikide arvu vahel on oluline mittelineaarne seos 
(p<0,001) (joonis 12). Joonisel 12 on näha, et samblaliikide arvukus on suurem, kui mulla 
orgaanilise süsiniku sisaldus on suurem. Oluline seos (p<0,001) esineb ka puistu kõrguse ja 
mulla orgaanilise süsiniku vahel (joonis 13). Sealt on näha, et puistu eelistab madalamat 
orgaanilise süsiniku sisaldust, sest siis on puistu kõrgema kasvuga. 

 
Joonis 12. Samblaliikide arvu seos mulla orgaanilise süsinikuga 

y = -7,7756x + 33,505R² = 0,184

5
10
15
20
25
30
35
40

0,5 1 1,5 2 2,5

Pui
stu

 kõr
gus

, m

Kõdu üldlämmastik, %

y = 2,554ln(x) + 4,8617R² = 0,2148
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 5 10 15 20 25

Sam
bla

liiki
de 

arv

Mulla orgaaniline süsinik



20 

 
Joonis 13. Puistu kõrguse seos mulla orgaanilise süsinikuga 
 
Mulla orgaanilise süsiniku ja puistu diameetri vahel on oluline seos (p<0,001). Jooniselt 14 
on näha, et madalama orgaanilise süsiniku korral on puistu diameeter suurem. Oluline seos 
(p<0,001) on ka puistu kõrgusindeksi H100 ja mulla orgaanilise süsiniku vahel (joonis 15). 
Jooniselt 15 on näha, et madalama orgaanilise süsiniku juures on puistu kõrgusindeks 
suurem. Mulla üldlämmastiku ja samblaliikide arvukuse vahel on oluline, kuid nõrk seos 
(p<0,001). Jooniselt 16 on näha, et samblaliikide arvukus on suurem, kui mulla 
üldlämmastiku sisaldus on väiksem. 
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Joonis 14. Puistu diameetri seos mulla orgaanilise süsinikuga 
 

 
Joonis 15. Puistu kõrgusindeksi H100 seos mulla orgaanilise süsinikuga 
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Joonis 16. Samblataimede liigirikkus seoses mulla üldlämmastikuga 
 
Mulla üldsüsiniku seos samblaliikide arvuga ja puistu esimese rinde tagavara seos on 
statistiliselt oluline (p<0,001). Samblaliikide arvukus on suurem mulla üldsüsiniku 
kasvades (joonis 17), vastupidiselt on puistu esimese rinde tagavara suurem mulla 
madalama üldsüsiniku (joonis 18) puhul. 

 

 
Joonis 17. Samblaliikide arvu seos mulla üldsüsinikuga 
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Joonis 18. Puistu esimese rinde tagavara seos mulla üldsüsinikuga 
 
Puistu kõrguse ja puistu diameetri suhe samblaliikide arvuga on nõrgas, kuid olulises 
seoses (p<0,001). On näha, et mida madalamad on puistu kõrgus (joonis 19) ja väiksem 
puistu keskmine diameeter (joonis 20), seda rohkem esineb samblaliike. 

 
Joonis 19. Puistu kõrguse ja samblaliikide arvu vaheline seos 
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 Joonis 20. Puistu diameetri ja samblaliikide arvu seos 
 

 

  

y = 14,768e-0,022x
R² = 0,2568

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sam
bla

liiki
de 

arv

Puistu diameeter, cm



25 

2.3 Proovitükkide grupeerimine kasvuomaduste järgi 
 
Kuna proovitükkidel mõõdetud tunnused olid väga varieeruvad, siis tuli vaadata, kas 
mõõdetud andmed moodustavad statistiliselt eristuvad grupid. Selleks tehti klasteranalüüs, 
mille tulemusena valmis klasterdendogramm, kust on näha, kuidas algupäraselt 
joonistuvad välja kolm suuremat põhigruppi, mis kirjeldaksid ära 55% andmestikust 
(joonis 21). MRPP analüüsiga selgus, et kõik kolm gruppi omavahel ei eristu (p>0,05), 
omavahel erinesid oluliselt esimene ja kolmas grupp (p<0,05). Seetõttu tuli jääda 
klasteranalüüsis saadud kahe grupi juurde, mis kirjeldavad ära ligikaudu 40% andmestikust 
ning eristuvad teineteisest oluliselt (MRPP; p<0,001). 
 

 
Joonis 21. Klasterdendogrammil eristuvad välja kaks põhigruppi 
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Proovitükkide ordineerimiseks mõõdetud tunnuste järgi tegin peakomponentanalüüsi, kus 
kolm esimest statistiliselt olulist telge kirjeldavad ära 58% kogu andmestikust: esimene 
telg kirjeldab ära andmestikust 35% ja teine telg 15% (joonis 22). Klasteranalüüsi 
tulemusena saadud kaks gruppi eristuvad joonisel 22 selgelt välja. Esimese teljega on 
suurimas korrelatsioonis on mullanäitajad: mulla üldlämmastik (r=-0,794) ja mulla 
üldsüsinik (r=-0,779), mulla orgaanilise süsiniku sisaldus (r=-0,778) ning kõdu lämmastiku 
sisaldus (r=-0,785). Joonise vasakul pool on kõrgemad ka soontaimede mitmekesisuse 
näitajad. Taimeliikide puhul (r=-0,365) samblaliikide puhul (r=-0,697). Samuti on vasakul 
pool kõrgem mulla pH sisaldus (r=-0,505). Joonise parem pool näitab suurema keskmise 
kõrguse (r=0,835) ja suurema diameetriga (r=0,815) proovitükke. Teine telg on positiivses 
korrelatsioonis kõdu kuumutus kaoga (r=0,547), kõdu süsinikusisaldusega (r=0,598) ning 
mulla süsiniku sisaldusega (r=0,505). Kasvukoha headust näitav H100 (r=0.254) suurim 
väärtus nagu ka puistu keskmise kõrguse (r=0,452) suurim väärtus paiknevad joonisel 
ülemises osas ning on positiivses korrelatsioonis teise teljega. Teise teljega hoopis 
negatiivses korrelatsioonis on taimeliigid (r=-0,309) ja samblaliigid (r=-187).   
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Joonis 22. Mullaomaduste, pusitu ja alustaimestiku struktuuri iseloomustavate tunnuste 
ordinatsioon. Kolmnurkadega on tähistatud proovitükid, ristidega on näidatud 
klasteranalüüsi käigus eristunud gruppide tsentroidid. 
 
Edasised analüüsid viisin läbi klasteranalüüsi käigus eristunud kahe grupi vahel. Kõikide 
mulla näitajate puhul olid grupi 2 tulemused kõrgemad. Joonisel 23 on välja toodud mulla 
üldsüsiniku sisaldus kahe grupi vahelises võrdluses. Keskmiseks tulemuseks on esimesel 
grupil 6,88% ning teisel grupil 14,88%, mis on oluliselt kõrgem esimesest grupist. Sama 
saab ka öelda mulla orgaanilise süsiniku sisalduse kohta, kus esimese grupi keskmine on 
6,06% ja teise grupi keskmine on 13,34% (joonis 24). Mõlemal juhul on teise grupi 
näitajad kõrgemad ja seda peaaegu poole võrra. 
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 Joonis 23. Mulla üldsüsiniku sisalduse võrdlus kahe grupi vahel (karpdiagrammi keskmine 
joon on mediaan, vearibad tähistavad standardviga) 
  

 Joonis 24. Mulla orgaanilise süsiniku sisalduse võrdlus kahe grupi vahel (karpdiagrammi 
keskmine joon on mediaan, vearibad tähistavad standardviga) 
  
Esimese grupi keskmine mulla pH sisaldus on 4,83 ja teise grupi keskmine on 5,27. Vahe 
pole väga suur, kuid teise grupi puhul on tegemist siiski happelisemate muldadega (joonis 
25). 
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Joonis 25. Mulla pH sisalduse võrdlus kahe grupi vahel (karpdiagrammi keskmine joon on 
mediaan, vearibad tähistavad standardviga)  
 
Suured erinevused olid ka kõdukuumutus kaos. Teise grupi puhul oli keskmine 78,12%, 
mis on palju kõrgem teise grupi keskmisest, milleks oli 52,12%. Sarnaselt oli kõrgem ka 
mulla fosfori sisaldus. Esimesel grupil oli keskmine 1,16 mg/100g kohta ning teisel grupil 
oli keskmiseks 2,47 mg/100g kohta. 
Mullaanalüüsidest sain teada, et mullastiku näitajad on grupi 2 puhul kõrgemad grupist 1. 
Mõõdetud mulla- ja puistu tunnuste omavaheliste seoste analüüsimisel selgus, et puistu 
kõrgus, diameeter ja kõrgusindeks H100 on suuremad, kui mullanäitajad on madalamad. 
Joonisel 26 võrreldud gruppide vahel on näha, et puistu diameeter on küllaltki suurem 
esimese grupi puhul. Jooniselt 27 on näha, kuidas puistu kõrgusindeks H100 on palju 
suurem esimese grupi puhul, kus olid ka madalamad mullanäitajad. Sarnaselt kõrgusindeks 
H100 on ka puistu kõrgus esimese grupi puhul kõrgem (joonis 28). 
 



30 

 
Joonis 26. Puistu keskmise diameetri võrdlus kahe grupi vahel (karpdiagrammi keskmine 
joon on mediaan, vearibad tähistavad standardviga)  
 

 
Joonis 27. Puistu kõrgusindeksi H100 võrdlus kahe grupi vahel (karpdiagrammi keskmine 
joon on mediaan, vearibad tähistavad standardviga)  
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Joonis 28. Puistu keskmise kõrguse võrdlus kahe grupi vahel (karpdiagrammi keskmine 
joon on mediaan, vearibad tähistavad standardviga)  
 
Soontaimede – ning samblaliikide mitmekesisuse indeks tuli samuti gruppide vahel erinev 
(joonised 29, 30). Mõlema joonise puhul on näha, et grupi 2 Shannoni mitmekesisuse 
indeks on suurem kui grupil 1. Esimese grupi puhul kõige enam esindatud liigid olid: 
lillakas (Rubus saxatilis) ja ohtene sõnajalg (Dryopteris carthusiana). Teisel grupil esines 
enam harilikku naati (Aegopodium podagraria), harilikku jänesekapsast (Oxalis 
acetosella) ja metskastikut (Calamagrostis arundinacea). 
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Joonis 29. Soontaimede mitmekesisuseindeks eristunud gruppides (karpdiagrammi 
keskmine joon on mediaan, vearibad tähistavad standardviga) 
  

 

  
Joonis 30. Samblaliikide mitmekesisuseindeks eristunud gruppides (karpdiagrammi 
keskmine joon on mediaan, vearibad tähistavad standardviga) 
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3. ARUTELU 

 
Puistuelement on tekkeviisilt ühesuguse puuliigi põlvkond puistu konkreetses rindes. 
Puistuks nimetatakse ühesugusel kasvukohal kasvavat metsaosa, mis on kogu ulatuses 
suhteliselt ühtlase struktuuriga ning erineb naabermetsaosadest. Konkreetseid puistusid 
iseloomustatakse konkreetsete takseerkirjelduste abil, mis võimaldavad spetsialistil seda 
ette kujutada ning metsa nägemata võtta vastu otsuseid metsa majandamiseks. 
Takseerkirjeldus koosneb paljude takseertunnuste nagu: tekkeviis, koosseis, vanus, kõrgus, 
boniteediklass, metsakasvukohatüüp, rinnaspindala, täius, kasvava metsa tüvemahu ja selle 
juurdekasvu iseloomustustest. Enamik mõõtmisi tuleb teha valimproovides, kuna puistud 
on sedavõrd suured, et kõiki üksikelemente ei suudeta üle mõõta (Laas jt 2011).  

Kasvukohatüübi mõiste kaasab üldjuhul erinevates paikades enam-vähem sarnaseid 
keskkonnategurite tervikuid. Materiaalsel kujul kasvukohetüüpe looduses ei eksisteeri. 
Seega oleks kasvukohtade klassifikatsioon looduses ainult orienteerumist lihtsustavaks 
taustasüsteemiks (Paal 1997). Metsatakseerimine ise on üldjoontes juurdekasvu, 
tootlikkuse ja varu mõõtmine. See tegevus on aluseks sellele, kuidas pannakse paika 
puistut kirjeldavad takseertunnused, millest omakorda tehakse takseerkirjeldused. 
Takseerkirjeldused on vajalikud ja meile ka kasulikud, kuna need aitavad meil lõpuks teha 
majanduslikult kasulike otsuseid ja vastuvõtmisi (Laas jt 2011). 
Kuna algselt oli määratud kolm erinevat kasvukohatüüpi ning ühe kasvukoha piires 
mõõdetud tunnused erinesid otsustasime läbi viia klasteranalüüsi (Cluster analysis; 
McCune ja Mefford 1999). Klasteranalüüsi käigus tuli välja, et kogu Laeva piirkonna 
proovitükid jagunevad kahte gruppi. Eraldi ei eristunud välja takseerija poolt määratud 
kasvukohatüübid. Sellest tulenevalt hakkasin läbi viima analüüse, et näha, kas on ka muid 
meetodeid mille alusel antud proovitükid välja jaguneksid. MRPP analüüsi (Multi-response 
permutation procedure; McCune ja Mefford 1999)  käigus oli näha, kuidas kaks gruppi 
üksteisest eralduvad ning kirjeldavad ära kogu andmestikust 40%. Samuti tulid erinevused 
gruppide vahel välja kui vaadati igat tunnus eraldi. Kord olid ühe grupi näitajad kõrgemad 
ning teise näitajad madalamad ja vastupidi. 
Juba Lõhmus (Lõhmus 1973) kirjutas, et kuna metsakorraldaja tähelepanu on pööratud 
vaid puistu mõõtmisele ja vähem alumistele rinnetele ja kasvukoha ökoloogilistele 
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tingimustele, siis on vajalik andmete täiendamine looduses mulla ja alustaimestiku 
uurimise andmetega. 
Metsakorraldaja määrab kasukohatüübi selle põhjal, mida ta näeb. Tema nägemisulatus 
sõltub, aga sellest kui palju ta ringi kõnnib. On juhtumeid, kui määratud kasvukohatüübid 
ei vasta tegelikkusele. Klassifitseerimise alusena kasutatavad tunnused peavad olema aga 
maksimaalse täpsusega, korreleeruma võimalikult paljude ülejäänud komponentidega, 
olema kergesti kirjeldatavad, mõõdetavad või määratavad. Metsaökosüsteemis sellistele 
tunnustele vastab kõige paremini taimkate. Kasvukohatüüpide liigilist koosseisu 
looduslikes tingimustes mõjutavad paljud erinevad tegurid – keskkonnatingimused, 
ökoloogilised ja bioloogilised omadused. 
Kuna erinevate riikide puhul puudub ühtne klassifitseerimissüsteem, siis on väga keeruline 
tulemusi võrrelda või kõrvutada. Seetõttu oleks palju otstarbekam vaadelda pidevaid 
mõõtmisandmeid. Metsakoosluste varieerumine on pidev – ei saa olla objektiivset 
klassifikatsiooni ja klassifitseerimist. Ühe koosluse või selle tüübi liigilist koostist, 
struktuuri ja suhteid on kergem mõista ning uurida neid mitte isoleeritult, vaid suhetes 
teiste kooslustega. 
Klassifikatsiooni kasulikust on defineeritud kui võimet ennustada erinevaid, juhuslikult 
valituid tunnuseid. Ühe või teise ökosüsteemi esinemine ühetaolistes kliimatingimustes 
sõltub eelkõige mulla lähtekivimite olemusest ja drenaaži tingimustest. 
Kui proovida klasteranalüüsi käigus jagunenud uusi gruppe kuidagi kasvukohatüüpidesse 
määrata, siis võiks öelda, et esimese grupi võiks liigitada angervaksa kasvukohatüüpi ning 
teine grupp sarnaneb naadi kasvukohatüübiga.  
Lõhmuse tüpoloogia (Lõhmus 1973) järgi on naadi kasvukohatüübi keskmine orgaanilise 
süsiniku sisaldus 11,8% ning esimesel grupil on see 12%, see on sarnasem, kui teise grupi 
puhul, mille orgaanilise süsiniku sisaldus oli 13,4%, mis on liiga kõrge. Samuti oli sarnane 
mulla kaaliumi sisaldus. Lõhmuse poolt on määratud keskmiseks 9,07 mg/100g kohta, 
esimesel grupil on see 8,0 mg/100g kohta ning teisel grupil on see 11,7 mg/100g kohta, 
mis on samuti palju kõrgem. 

Angervaksa kasvukohatüübi puhul on Lõhmuse (1973) määratud mulla fosfori sisalduseks 
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2,10 mg/100g kohta ning teisel grupil on fosfori sisaldus 2,47 mg/100g kohta. Esimese 
grupi puhul on fosfori sisaldus 1 mg/100g kohta, mis jääb määratud piirkonna jaoks 
madalaks. Samuti olid sarnased mulla pH ning fosfori sisaldus. Kui Lõhmusel (1973) oli 
mulla keskmine pH 6,2 ning grupil kaks oli pH 6. Esimese grupi puhul olev keskmine pH 
4,8 mis jääb teiste näitajatega võrreldes madalamaks. 

Antud lõputöö ei pretendeeri kehtivat kasvukohatüüpide jagunemist ümber lükkama või 
uut süsteemi looma. Pigem soovin, et inimesed suhtuksid kasvukohatüüpidesse jagamisse 
laiemalt kui tühipaljad vaatlused. Arvan, et klassifitseerida saab erinevaid proovitükke 
paremal viisil, kui ainult kasvukohatüüpide järgi ära jaotamine. Näiteks kui jaotada 
proovitükke algselt mullanäitajate alusel ja vaadata kuidas proovitükid jagunevad, saame 
vältida vigu mis võivad tekkida niisama metsas ringi vaadates ja hinnates. Analüüsi on 
kokkuvõttes teha kergem kui on olemas kindlad andmed ning selle alusel on ühte tervikut 
kokku panna lihtsam kui hakata eraldi hindama iga väikest proovitükki, mis välimuse järgi 
hinnates võiksid olla ühesugused kasvukohatüübid, aga täpsemaid uuringuid läbi viies on 
näha, et tegemist on siiski erinevate jaotumistega. Samuti lihtsustaks see ka tööd 
sellevõrra, et ei peaks iga aastaselt  kõiki proovitükke ühe uuesti uurima ja on võimalus 
usaldada tulemusi, mis on saadud pikkade protsesside tagajärjel ja mis on täpsemad ja 
usaldusväärsemad.  
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KOKKUVÕTE 
 
Antud bakalaureusetöö põhineb Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide puistu, 
alustaimestiku ja mullastiku andmetel. Kõik puistut iseloomustavate tunnuste mõõtmised 
tehti aastatel 2010-2011 ja 2014-2015. Alustaimestiku ja mullastiku inventuur viidi läbi 
2014-2015 aastatel. Töö eesmärgiks oli vaadelda Laeva piirkonna püsiproovitükke, kus 
enamikel proovitükkidel on metsaregistri järgi sarnane kasvukohatüüp. Proovitükke 
mõõtes tekkis inventuuri tegijatel, aga küsimus, et kas tegu on ikka samade 
kasvukohatüüpidega, mis on märgitud. Sellest tulenevalt hakkasime uurima ja analüüsima 
hoopis pidevaid mõõtmisandmeid. 
Lõputöös on kasutatud andmeid kaheksakümne kuuelt erinevalt püsiproovitükilt. 
Metsaregistrisse tehtud kannete järgi eralduvad antud proovitükid oma kasvukohatüüpide 
poolest kolmeks – naadi, angervaksa ja jänesekapsa-kõdusoo kasukohatüüpideks. Töös 
läbiviidud analüüside käigus ilmnes hoopis, et mõõdetud proovitükid jagunevad oma 
tunnuste poolest kahte erinevasse põhigruppi. Selgelt on näha kuidas erinevate 
takseertunnuste puhul grupp 1 ja grupp 2 üksteisest erinevad. 
Puistu, taimestiku ja mullastiku omavaheliste seoste uurimisel tuli välja, et puistu 
kasvuomadustele mõjuvad paremini mulla näitajad, mis on madalamad. Grupi 2 puhul olid 
mulla näitajad kõrgemad ja grupi 1 puhul madalamad. Hilisema võrdluse käigus tuli välja, 
et tõesti esimese grupi kasvuomaduste kirjeldused olid paremad, kui grupi 1 puhul. 
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RELATION BETWEEN STAND VEGETATION AND SOIL 
PROPERTIES ON PERMANENT SAMPLE PLOT DATA IN 
DISTRICT OF LAEVA 
Summary 
 
In 1996, the first forest site sample plots were created in Estonia to researching their 
growth. The first ground vegetation and soil analyses were carried out in 2012. Two years 
later, in 2014, similar research was conducted at the forest stands of the Aegopodium forest 
site type and in 2015, at the former Pikknurme forest district. 
This Bachelor’s thesis is based on the data on the growth of the forest stands, ground 
vegetation, and soil of the Estonian forest permanent sample plots. All measurements 
describing the distinctive features of the forest stands were taken in 2010–2011 and in 
2014–2015. The inventory on ground vegetation and soil was conducted in 2014–2015. 
The aim of this thesis was to analyse the permanent sample plots around the Laeva area 
where most sample plots have the same forest site type according to the forest registry. 
However, in measuring the sample plots, the inventory takers began to question whether 
the forest site types actually match with the ones marked in the forest registry. Therefore, I 
chose to investigate and analyse the continuous measurement data. 
A cluster analysis was conducted to help identify different groups based on their similar 
relations. The cluster analysis divided the sample plots into three main groups that would 
describe 55% of the data but the analysis revealed that the groups do not exhibit any 
important differences. The cluster dendrogram revealed that 40% of the data is described 
by two main groups that differ greatly from each other. The multi-response permutation 
procedure (hereinafter “MRPP”) analysis revealed that not all three groups differ from one 
another (p > 0.05); a significant difference is noticeable between the first and third group 
(p < 0.05). Therefore, the focus remained on the cluster analysis' two groups, which 
describe about 40% of the data and differ significantly from one another (MRPP; p < 
0.001). 
Further analyses were conducted using the Principal Component Analysis (hereinafter 
“PCA”) and all measured features of the two groups were compared. All features exhibited 



39 

notable differences between groups. It was evident that the indicators of both groups 
differed from one another. 
The relations between ground vegetation, soil, and forest stand indicate that the forest 
stand will grow taller if certain soil indicators (e.g. total carbon and nitrogen of 
decomposition) are lower. In addition, the diameter of the forest stand is larger when the 
soil indicators (e.g. total carbon and nitrogen of decomposition and the carbon content of 
the soil) are lower. In the case of lower soil indicators (e.g. total organic carbon content), 
the site index H100 of the forest stand was also higher. 
The boxplots method revealed that the soil indicators were higher in the second group and 
therefore, the height, diameter, and site index H100 were higher in the first group. 
In the course of the research, it became evident that the forest site types are not always 
determined accurately. First, nature is very changeable and determining the forest site 
types depends significantly on the evaluator – on how thoroughly the forest taxator 
examines the area, how deep into the forest they go, during which season and day they 
examine the forest, and finally, how careful they are with their work. This thesis does not 
aim to disprove any qualifications or methods of qualification, nor does it aim to create any 
new methods. However, this thesis does aim to show that there are other options for 
dividing things into groups and those options may prove to be more useful in certain fields 
and more accurate than merely using the usual method for the classification of forest site 
types. This thesis also emphasises the fact that if we wish to achieve more exact (and in 
some cases, more accurate) results, it is necessary to do more research, to analyse the 
ground vegetation and soil more thoroughly and accurately. 
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LISAD 
Lisa 1. Proovitükkide takseernäitajad 
PRT Vanus H (m) D (cm) 

G 
(m²/ha) T 

N1 
(tk/ha) 

M1 
(m³/ha) N2 

(tk/ha) 
M2 

(m³/ha) 
A304    75 29,2 31,1 22,5 0,68 297 299 707 160 
A305    95 31,3 32,3 37,1 1,075 454 531 861 165 
A306    95 32,7 38,1 25 0,706 219 372 511 124 
A313    80 32,6 31,3 28,7 0,812 372 430 672 163 
A314    80 32,8 36,8 25 0,579 236 381 609 125 
A315    90 33,6 38,1 35,8 0,814 314 560 629 124 
A316    80 31,8 30,6 28 0,806 382 410 835 97 
A317    80 30,2 29,1 36,7 0,899 552 520 835 116 
A318    67 28,4 27 33,2 0,852 581 447 357 65 
A319    55 20,4 17,1 21,2 0,812 920 203 241 17 
A320    50 18,4 15,6 22,9 0,945 1203 201 85 5 
A321    50 20,7 17,4 19,9 0,754 835 194 99 9 
A322    92 32,9 33,1 28 0,788 326 424 635 94 
A323    92 36,3 46,1 33,2 0,716 199 562 746 151 
A324    92 32,7 32,4 30,7 0,868 373 462 540 94 
A325    95 33 36,5 25 0,703 239 371 207 59 
A326    95 35,3 38,6 13,8 0,303 118 224 432 160 
A327    95 33,6 41,6 17,9 0,499 132 270 419 95 
A334    70 26,7 25 16,1 0,43 326 200 533 66 
A335    70 23,5 21,6 22,1 0,648 605 246 302 38 
A336    70 22,2 20,1 21,3 0,77 668 225 175 17 
A339    40 14,3 13,7 21 0,774 1415 152 28 0 
A340    40 15 14,1 29,7 1,066 1896 224 0 0 
A538    35 14,1 10,3 27,2 1,142 3279 181 0 0 
A539    35 16,9 14,1 30,1 1,115 1938 243 0 0 
A540    35 16,8 13,2 27,5 1,022 2009 217 0 0 
A559    45 20,7 14,1 23,8 0,902 1528 242 249 8 
A560    45 21,6 17,1 26,4 0,973 1146 273 700 13 
A561    45 22,1 17,3 16,9 0,614 724 177 1496 47 
A565    45 22,1 18,7 22,1 0,803 804 231 231 9 
A566    45 26,6 21 25,9 0,697 748 322 318 12 
A567    40 28 26,2 32,8 0,849 608 437 133 7 
A568    49 23,2 21,7 20 0,701 541 219 446 31 
A569    55 21,6 19,4 21,7 0,801 732 219 310 18 
A570    50 25 23,3 25,4 0,849 597 302 191 17 
A328 70 32,3 25,4 32,1 84,8 650 479 295 47 
A329 70 31,7 30,4 27,1 76,1 383 392 363 63 
A330 75 35,1 33 30,1 82,2 360 474 597 6 
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Lisa 1 järg 

 
A331 70 32,1 31 30,3 79,9 448 453 670 62 
A332 73 32 32,4 27,3 71,1 339 407 1145 128 
A333 55 24,5 23,2 34,6 92,9 820 409 14 0 
A337 70 32,8 28,9 39,3 103,1 617 598 454 1 
A392 75 36,2 49 23,7 58,2 160 398 502 84 
A393 95 35,5 41,8 30,9 78,3 246 505 422 83 
A394 85 33,1 37,9 20,6 55,7 223 314 505 85 
A533 54 28 29 24,3 68,5 387 318 193 33 
A534 55 28,9 28,2 25,1 69 407 339 152 22 
A535 54 28,6 25,3 25 71 509 333 40 5 
A536 55 24,8 21,6 26 78,8 724 301 398 35 
A537 55 24,6 27,6 20,6 63,2 358 237 557 64 
A541 34 17,4 12,8 19,7 82,3 1556 162 42 0 
A542 34 16,4 13,6 19,4 80,1 1401 151 159 4 
A543 34 12,9 11,1 22 99,3 2357 133 478 7 
A544 45 22,2 18,1 27,5 98,5 1075 286 477 20 
A545 45 22,2 19,2 29 102,4 1132 300 538 34 
A546 53 21,3 20,9 26,9 90,8 866 274 231 17 
A547 60 26,6 20,7 26,7 85,4 826 331 550 20 
A548 58 24,2 19,5 33,9 110,5 1159 388 198 0 
A549 55 21,6 14,8 24,1 88,9 1414 244 664 28 
A550 55 23,9 18,1 21,8 68,5 851 246 247 32 
A551 55 24,5 20 23,9 77,2 779 275 382 40 
A552 55 24,9 19,7 29,4 90,5 987 345 245 26 
A553 52 24,4 21,4 28,6 89,2 843 329 152 6 
A554 49 22,6 16,1 25,1 89 1244 268 537 55 
A555 55 24,9 17,8 24 79,2 975 279 792 60 
A556 48 22,6 18 23,5 80,5 934 249 828 35 
A557 45 16,3 12,1 22,1 93,2 2289 177 1244 19 
A558 45 16,8 13,4 35,9 146,5 2994 291 325 1 
A562 37 17,6 14,6 23 95 1499 191 240 8 
A563 37 15,5 13 20,4 92,9 1569 153 338 8 
A564 37 16,7 14,6 21,9 90,8 1555 177 255 6 
A571 37 13 9,2 15,3 76 2361 95 249 0 
A572 37 15,4 13,7 21,8 90,7 1557 162 99 0 
A573 37 15,5 11,7 20,7 87,9 1994 153 42 0 
A574 60 27,4 27,1 25,5 74,7 483 321 20 3 
A575 60 23,9 21,9 27,5 87,1 855 309 56 3 
A576 33 10,4 9,6 11,1 55 1786 58 0 0 
A577 38 13,1 12,8 17,2 74,5 1457 117 70 0 
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A580 40 14,3 12,5 29,2 108,5 2632 223 0 0 
A578 38 11,3 10 12,6 63,1 1598 70 0 0 
A579 38 15 15,5 13,7 59,4 756 99 265 13 
A581 40 13,1 11,7 26,8 107,4 2544 189 0 0 
A582 47 17,7 12,1 22,3 87,9 1991 195 299 3 
A583 43 14,8 11,8 21,9 95,8 2079 162 154 3 
A584 38 19,2 13,7 25,6 94,4 1946 236 133 2 
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Lisa 2. Püsiproovitükkidel kirjeldatud soontaimeliigid 
 
Liigi nimi ladina keeles Lühend Liigi nimi eesti keeles 
Actaea spicata Acta spi salu-siumari 
Aegopodium podagraria Aego pod harilik naat 
Agrostis capillaris Agro cap harilik kastehein 
Agrostis stolonifera Agro sto valge kastehein 
Alchemilla sp Alch sp  kortsleht 
Alnus glutinosa Alnu glu sanglepp 
Alnus incana Alnu inc hall lepp 
Anemone nemorosa Anem nem võsaülane 
Anemone ranunculoides Anem ran kollane ülane 
Anemone sylvestris Anem syl metsülane 
Angelica sylvestris Ange syl harilik heinputk 
Anthriscus sylvestris Anth syl mets-harakputk 
Arctostaphylos uva-ursi Arct uva leesikas 
Asarum europaeum L. Asar eur harilik metspipar 
Athyrium filix-femina Athy fil harilik naistesõnajalg 
Betula pendula Betu pen arukask 
Betula pubescens Betu pub sookask 
Bracypodium pinnatum Brac pin sulg-aruluste 
Calamagrostis arundinacea Cala aru metskastik 
Calamagrostis canescens Cala can sookastik 
Calamagrostis epigeios Cala epi jäneskastik 
Callitriche cophocarpa Call cop harilik vesitäht 
Caltha palustris Calt pal harilik varsakabi 
Campanula patula Camp pat harilik kellukas 
Campanula persicifolia Camp per suureõiene kellukas 
Carex flacca Car flac vesihaljas tarn 
Carex flava Car flav kollane tarn 
Carduus crispus Card cri kahar karuohakas 
Carex acutiformis Care acu sootarn 
Carex canescens Care can hallikas tarn 
Carex cespitosa Care ces mätastarn 
Carex digitata Care dig sõrmtarn 
Carex elongata Care elo pikk tarn 
Carex nigra Care nig harilik tarn 
Carex pallescens Care pal kahkjas tarn 
Carex pseudocyperus Care pse kraavtarn 
Carex sylvatica Care syl metstarn 
Carex vaginata Care vag tupptarn 
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Lisa 2 järg 
Carex vesicaria Care ves põistarn 
Chrysosplenium alternifolium Chry alt harilik lepiklill 
Circaea alpina Circ alp harilik nõiakold 
Cirsium heterophyllum Cirs het villohakas 
Cirsium oleraceum Cirs ole seaohakas 
Cirsium palustre Cirs pal soo-ohakas 
Convallaria majalis Conv maj harilik maikelluke 
Corylus avellana Cory ave harilik sarapuu 
Crepis paludosa Crep pal soo-koeratubakas 
Dactylis glomerata Dact glo kerahein 
Daphne mezereum Daph mez harilik näsiniin 
Deschampsia cespitosa Desc ces luht-kastevars 
Dryopteris carthusiana Dryo car ohtene sõnajalg 
Dryopteris cristata Dryo cri suga-sõnajalg 
Dryopteris expansa Dryo exp laiuv sõnajalg 
Dryopteris filix-mas Dryo fil maarja sõnajalg 
Elymys caninus Elym can koera-orashein 
Elymus repens Elym rep harilik orashein 
Epilobium adenocaulon Epil ade mets-pajulill 
Epilobium angustifolium Epil ang ahtalehine põdrakanep 
Epipactis helleborine Epip hel laialehine neiuvaip 
Equisetum fluviatile Equi flu konnaosi 
Equisetum pratense Equi pra aasosi 
Equisetum sylvaticum Equi syl metsosi 
Festuca gigantea Fest gig suur aruhein 
Filipendula ulmaria Fili ulm harilik angervaks 
Fragaria vesca Frag ves metsmaasikas 
Frangula alnus Fran aln harilik paakspuu 
Fraxinus excelsior Frax exc harilik saar 
Galeobdolon luteum Gale lut koldnõges 
Galeopsis pubescens Gale pub pehmekarvane kõrvik 
Galeopsis tetrahit Gale tet kare kõrvik 
Galium album Gali alb valge madar 
Galium elongatum Gali elo pikk madar 
Galium palustre Gali pal soomadar 
Galium uliginosum Gali uli lodumadar 
Geranium palustre Gera pal soo-kurereha 
Geranium robertianum L Gera rob haisev kurereha 
Geranium sylvaticum Gera syl mets kurereha 
Geum rivale Geum riv ojamõõl 
Geum urbanum Geum urb maamõõl 
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Gymnocarpium dryopteris Gymn dry harilik kolmissõnajalg 
Hepatica nobilis Hepa nob harilik sinilill 
Hypericum maculatum Hype mac kandiline naistepuna 
Hypericum perforatum Hype per liht-naistepuna 
Hypochaeris maculata Hypo mac veishein 
Impatiens noli-tangere Impa nol õrn lemmalts 
Impatiens parviflora Impa par väikeseõiene lemmalts 
Iris pseudacorus Iris pse kollane võhumõõk 
Juncus effusus Junc eff harilik luga 
Lathyrus pratensis Lath pra aas-seahernes 
Lathyrus vernus Lath ver kevadine seahernes 
Lonicera xylosteum Loni xyl harilik kuslapuu 
Luzula pallidula Luzu pal kahkjas piiphein 
Luzula pilosa Luzu pil karvane piiphein 
Lychnis flos-cuculi Lych flo harilik käokann 
Lycopodium annotinum Lyco ann kattekold 
Lycopus europaeus Lyco eur harilik parkhein 
Lysimachia thyrsiflora Lysi thr ussilill 
Lysimachia vulgaris Lysi vul harilik metsvits 
Maianthemum bifolium Maia bio leseleht 
Melampyrum nemorosum Mela nem harilik härghein 
Melampyrum pratense Mela pra palu-härghein 
Melampyrum sylvaticum L Mela syl mets-härghein 
Melica nutans Meli nut longus helmikas 
Mercurialis perennis Merc per püsik-seljarohi 
Milium effusum Mili eff harilik saluhein 
Moehringia trinervia Moeh tri harilik võsalill 
Mycelis muralis Myce mur jänesesalat 
Myosotis scorpioides Myos sco soo-lõosilm 
Neottia nidus-avis Neot nid pruunikas pesajuur 
Nepeta cataria Nept cat naistenõges 
Orthilia secunda Orth sec lakkleht 
Oxalis acetosella Oxal ace harilik jänesekapsas 
Padus avium Padu avi harilik toomingas 
Paris quadrifolia Pari qua harilik ussilakk 
Phegopteris connectilis Pheg con harilik metssõnajalg 
Phragmites australis Phra aus harilik pilliroog 
Picea abies Pice abi harilik kuusk 
Platanthera bifolia Plat bif kahelehine käokeel 
Poa angustifolia Poa angu ahtalehine nurmikas 
Populus tremula Popu tre harilik haab 
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Potentilla erecta Pote ere tedremaran 
Prunella vulgaris Prun vul harilik käbihein 
Pteridium aquilinum Pter aqu harilik kilpjalg 
Pulmonaria obscura Pulm obs harilik kopsurohi 
Pyrola rotundifolia Pyro rot ümaralehine uibuleht 
Quercus rubra Quer rob punane tamm 
Quercus robur Ranu cas harilik tamm 
Ranunculus polyanthemos Ranu pol salutulikas 
Ranunculus repens Ranu rep roomav tulikas 
Rhamnus catharticus Rham cat harilik türnpuu 
Ribes alpinum Ribe alp mage sõstar 
Ribes nigrum Ribe nig must sõstar 
Ribes rubrum Ribe rub punane sõstar 
Ríbes spicátum Ribe spi karvane sõstar 
Rubus caesius Rubu cae põldmurakas 
Rubus idaeus Rubu ida harilik vaarikas 
Rubus saxatilis Rubu sax lillakas 
Salix caprea Sali cap raagremmelgas 
Scirpus sylvaticus Scir syl metskõrkjas 
Scorzonera humilis Scor hum madal mustjuur 
Scrophularia nodosa Scro nod harilik sealõuarohi 
Scutellaria galericulata Scut gal harilik tihashein 
Solanum dulcamara Sola dul harilik maavits 
Solidago virgaurea Soli vir harilik kuldvits 
Sonchus arvensis Sonc arv põld-piimohakas 
Sorbus aucuparia Sorb auc harilik pihlakas 
Stachys sylvatica Stac syl mets-nõianõges 
Stellaria graminea Stel gra oras-tähthein 
Stellaria holostea Stel hol mets-tähthein 
Stellaria nemorum Stel nem salu-tähthein 
Stellaria palustris Stel pal soo-tähthein 
Stellaria media Stell me vesihein 
Succisa pratensis Succ pra harilik peetrileht 
Taraxacum officinale Tara off harilik võilill sp 
Thalictrum aquilegiifolium Thal aqu kurekell-ängelhein 
Thelypteris palustris Thel pal harilik soosõnajalg 
Tilia cordata Tili cor harilik pärn 
Trientalis europaea Trie eur harilik laanelill 
Trollius europaeus Trol eur kullerkupp 
Tussilago farfara Tuss far paiseleht 
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Ulmus glabra Ulmu gla harilik jalakas 
Urtica dioica Urti dio kõrvenõges 
Vaccinium myrtillus Vacc myr harilik mustikas 
Vaccinium vitis-idaea Vacc vit harilik pohl 
Valeriana officinalis Vale off harilik palderjan 
Veronica chamaedrys Vero cha külmamailane 
Veronica officinalis Vero off harilik mailane 
Viburnum opulus Vibu opu harilik lodjapuu 
Vicia cassubia Vici cas püstine hiirehernes 
Vicia cracca Vici cra harilik hiirehernes 
Vicia sepium Vici sep aed-hiirehernes 
Vicia sylvatica Vici syl mets hiirehernes 
Viola epipsila Viol epi turvaskannike 
Viola mirabilis Viol mir imekannike 
Viola riviniana Viol riv võsakannike 
Viola rupestris Viol rup nõmmkannike 
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Lisa 3. Püsiproovitükkidel kirjeldatud samblaliigid 
 
Liigi nimi ladina keeles Lühend Liigi nimi eesti keeles 
Atrichum undulatum Athr und harilik kadrisammal 
Aulacomnium palustre Aula pal soovildik 
Blepharostoma trichophyllum Blep tri harilik ripsik 
Brachythecium oedipodium Brac oed lame lühikupar 
Brachythecium reflexum Brac ref käänd-lühikupar 
Brachythecium rutabulum Brac rut harilik lühikupar 
Calliergon cordifolium Call cor südajas tömptipp 
Calliergonella cuspidata Call cus harilik teravtipp 
Campylium stellatum Camp ste täht-kuldsammal 
Cirriphyllum piliferum Cirr pil harilik juuslehik 
Climacium dendriides Clim den harilik tüviksammal 
Dicranum polysetum Dicr pol lainjas kaksikhammas 
Dicranum scoparium Dicr sco harilik kaksikhammas 
Eurhynchium angustirete Eurh ang kähar salusammal 
Eurhynchium hians Eurh hia tuhm salusammal 
Fissidens adianthoides Fiss adi harilik tiivik 
Herzogiella seligeri Herz sel kohev ebaulmik 
Hylocomium splendens Hylo spl harilik laanik 
Hypnum cupressiforme Hypn cup läik-ulmik 
Hypnum pratense Hypn pra aas-ulmik 
Jungermannia leiantha Jung lei keeljas kulbik 
Plagiomnium affine Plag aff sarnas-lehiksammal 
Plagiochila asplenioides Plag asp harilik raunik 
Plagiomnium cuspidatum Plag cus mets-lehiksammal 
Plagiomnium ellipticum Plag ell lodu-lehiksammal 
Plagiothecium laetum Plag lae harilik põikkupar 
Plagiomnium undulatum Plag und lainjas lehiksammal 
Pleurozium schreberi  Pleu sch harilik palusammal 
Pohlia nutans Pohl nut longus pirnik 
Polytrichum commune Poly com harilik karusammal 
Polytrichum juniperinum Poly jun palu-karusammal 
Rhodobryum roseum Rhod ros harilik roossammal 
Rhytidiadelphus triquetrus Rhyt tri metsakäharik 
Sphagnum capillifolium Spha cap 

teravalehine 
turbasammal 

Sphagnum squarrosum Spha squ mets-turbasammal 
Tetraphis pellucida Tetr pel harilik kännik 
Thuidium delicatulum Thui del metsehmik 
Trichostomum crispulum Tric cri kähar juussammal 



49 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 
juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Mina, Getter Grossthal, 
 
sünniaeg  08.11.1992, 
 
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  
 
Mullastiku ja taimestiku seosed Laeva piirkonna metsa kasvukäigu 
püsiproovitükkidel 
 
mille juhendaja Diana Laarmann,  
 
1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
 
 
 
Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri)  
Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 
 
 
 
Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
 
_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 


