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Märkimisväärne osa süsinikuvarudest on seotud metsaökosüsteemides ning süsiniku 

sidumine metsade puitsesse biomassi ja metsamulda on põhiline kliimamuutuste vähendaja. 

Antud bakalaureusetöö keskendub ühe vähem uuritud metsa süsinikuvoo – metsa varisevoo 

uurimisele erinevates metsaökosüsteemides. 

Käesolev bakalaureusetöö põhineb 5 arukase (Betula pendula), 5 sookase (Betula 

pubescens) ja 6 halli lepa (Alnus incana) puistu maapealse metsavarise voo vaatlusandmetel 

aastatel 2009–2015. Uuritavad puistud asuvad Lõuna-Eestis: Põlva, Tartu ja Valga 

maakonnas. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida arukase, sookase ja halli lepa puistute 

variseproduktsiooni ja sesoonset dünaamikat. Lisaks uurida võimalikke seoseid puistu 

maapealse variseproduktsiooni ja puistu vanuse ning ilmastikutingimuste vahel. 

Uurimuses ilmnes, et puistu variseproduktsioon ja koostis varieeruvad suuresti erineva 

vanuse ja peapuuliigiga puistutes. Aastane varise hulk 14- kuni 65-aastastes arukaasikutes 

jäi vahemikku 2,33–3,61 t ha-1, 15- kuni 70-aastastes sookaasikutes 3,03–4,17 t ha-1 ja 8- 

kuni 40-aastastes hall-lepikutes 1,77–5,35 t ha-1. Varise hulk oli suurim keskealistes 

puistutes, kus võrastik oli liitunud ja juurdekasv maksimaalne. Varise sesoonses 

dünaamikas eristus selgelt sügisene maksimum, mis on omane lehtpuudele, arvestades, et 

suurema enamuse varisest moodustavad lehed. 

Täiendavate vaatlusandmete lisandumisel on oodata loodud varisevoo mudelite statistilise 

usaldusväärsuse paranemist, aidates paremini mõista Eesti metsade süsinikubilanssi. 

Märksõnad: varis, süsinikuringe, ökosüsteemid, lehtpuud, puistu 
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A significant portion of carbon stocks are located in forest ecosystems. Carbon fluxes 

accumulated in woody biomass and forest soils are mitigating climate change. Present 

study focuses on litterfall and its dynamics, which is one of the least researched carbon 

fluxes in forests. 

The study is based on litterfall observations in 5 silver birch (Betula pendula), 5 downy 

birch (Betula pubescens) and 6 gray alder (Alnus incana) stands. In addition to litterfall 

dynamics the changes in litter quantity in relation to stand age and weather conditions 

were studied. 

The results showed a connection between stand age and litter production as well as litter 

composition. Total amount of litter collected in a time period of one year was 2,33– 3,61 

t ha-1 in silver birch stands between ages of 14–65; 3,03–4,17 t ha-1 in downy birch stands 

aged 15–70 years and 1,77–5,35 t ha-1 in grey alder stands aged 8–40 years. The amount 

of litter was highest during the time of canopy closure where stand increment was the 

highest. There was a clear maximum in seasonal litterfall dynamics in autumn, when it is 

typical for deciduous tree species to drop a large ratio of leaf litter.  

The reliability of current modules regarding litter fluxes is expected to improve with 

additional observation information in the future and shall assist in better understanding 

forest carbon cycle in regards to climate change. 
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SISSEJUHATUS 
 

Süsiniku ringlemine atmosfääri, veekogude ja maismaa vahel on pikka aega olnud ligikaudu 

tasakaalus, kuid inimtegevuse tagajärjel on suurenenud süsiniku voog atmosfääri (Masing 

1992). Viimase kahe sajandi jooksul on CO2 näol atmosfääri emiteerunud umbes 405 ± 30 

Pg süsinikku, seda peamiselt fossiilsete kütuste põletamise ja tsemendi tootmisega (75 %) 

ning muutustega maakasutuses (25 %) (IPCC 2001). Rahvastiku juurdekasv suurendab 

nõudlust põllumaa järele, mida aga suurendatakse metsamaa arvelt, samas on põllumaa 

võime siduda süsiniku 20-100 korda väiksem kui seda on metsadel (Houghton 1988). 

Süsihappegaas on üks olulisem kasvuhoonegaas, mis takistab Maale saabuva päikeseenergia 

tagasipeegeldumist soojusena, mille tagajärjeks on temperatuuri järkjärguline tõus (Masing 

1992). Temperatuuri tõus suurendab taimede võimet süsinikku siduda läbi fotosünteesi, kuid 

vähendab summaarset süsiniku neeldumist suureneva mulla ja taimede hingamise kaudu 

(Lindroth et al. 1998).  

Eesmärgiga saavutada stabiilsus atmosfääris olevate kasvuhoonegaaside kontsentratsioonis 

sellisel määral, mis leevendaks kliimamuutusi, sõlmiti 1992 aastal rahvusvaheline 

keskkonnakaitse kokkulepe – ÜRO Kliimamuutuste Raamkonventsioon. Viimati toimunud 

Pariisi kliimakonverentsi kokkuleppe kohaselt on 195 riiki üle Maailma otsustanud ühiselt 

vähendada kasvuhoonegaaside emisiooni, et hoida edasine globaalne temperatuuri tõus alla 

2oC, võrreldes tööstuseelse perioodiga. Süsiniku kontsentratsioon atmosfääris kasvab iga 

aasta umbes 3 Gt võrra ning tähelepanu pööratakse nii emissiooni vähendamisele kui ka 

süsihappegaasi sidumise võimalustele (Grace 2001). Tänu metsade võimele siduda suurel 

hulgal süsinikku nii puitses biomassis kui metsamullas, on süsinikuringe uuringud metsades 

olulisel kohal, kuna metsad on korraga nii probleemiks raadamisest tuleneva CO2 emissiooni 

tõttu, kui ka lahenduseks puistu kasvuks vajaliku atmosfääri CO2 sidumisel (Bernier et al. 

2008). 

Metsadel on oluline roll süsinikuringes – kattes 33% maismaast, hoiavad metsad endas 77% 

biosfääri süsinikust ja seovad ligi kolmandiku inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud CO2-st 

(Watson et al. 2000; Neumann et al. 2015). Kogu biosfääri süsiniku varu on 2767 Gt, millest 
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19% on taimede biomassis, 4% maapinnale langenud varises ja 77% mullas (Wang et al. 

2010). Süsiniku talletamise seisukohast on olulisemad just parasvöötme ja boreaalsed 

metsad, kuna troopilised metsad suudavad süsinikku siduda mahus, mis on võrdne biomassi 

lagunemise ja raadamise poolt põhjustatud emissiooniga (Dixon et al. 1994). Eesti asub 

hemiboreaalses vööndis, boreaalsetele metsadele on iseloomulik väiksema biomassi 

osakaalu juures suhteliselt suurem varise ja mulla süsinikuvaru (Ahti et al. 1968; Tyrell et 

al. 2012). Seega muutused mulla süsinikuvarudes võivad osutuda boreaalsete metsade 

süsinikubilansi suhtes olulisemaks biomassi süsinikuvarudest (Medlyn et al. 2005). 

Metsavaris moodustab küll väikese osa globaalsest süsinikuvarust, kuid on kõige suurem 

orgaanilise aine ja toiteainete allikas metsas (Kukumägi 2005). Metsavariseks loetakse 

varisenud surnud taimeosad - lehed ning okkad, võrsed, peened oksad, kooretükid, õied, 

viljad ja alustaimestiku jäänused - mis on langenud maapinnale või ladestunud lagunenud 

kujul mulda (Masing 1992; Laas et al. 2011). Olenevalt puistu liigilisest koosseisust, 

juurdekasvust, vanusest ja tihedusest variseb igal aastal metsaalusele maapinnale 1–7 t ha-1 

orgaanilist materjali (Laas et al. 2011) ning puistu raieküpseks saamiseni variseb umbes 60% 

kogu moodustunud fütomassist orgaanilise ainena mulda (Pihelgas 1983).  

Antud töös uuriti varisevoogu arukase (Betula pendula Roth.), sookase (Betula pubescens 

Ehrh.) ja halli lepa (Alnus incana (L.) Moench) puistutes. Tegemist on kiirekasvuliste 

pioneerpuuliikidega, mis on kasvukoha suhtes vähemnõudlikud ja asustavad esimesena 

lagedaid alasid (Relve 2007). Kiirekasvuliste lehtpuupuistute kasutamine energiapuidu ehk 

biomassi tootmise eesmärgil on üks võimalus CO2 neutraalse kütuse tootmiseks (Vares et 

al. 2004; Aosaar ja Uri 2008). Ka varasemalt on kiirekasvuliste lehtpuupuistute biomassi 

uuritud, kuid andmeid varise dünaamika kohta on suhteliselt napilt võrreldes okaspuudega 

(Kasesalu 1965; Kollist 1967; Uri et al. 2012). 

Hall lepp on Eestis läbi aegade olnud vähemajandatav puuliik, kuid lühikese raieringi puhul 

on tegemist potentsiaalselt hea tootlikkusega bioenergia puuliigiga. Võrreldes sanglepaga on 

hall lepp kasvutingimuste suhtes vähenõudlikum, see on ühtlasi ka põhjuseks, miks teda 

looduslikes puistutes rohkem esineb (Relve 2007). Halli lepa osakaal Eesti metsades on 

pindalaliselt 9% ja tagavara suhtes 6,9% ning puistute keskmine vanus on riigimetsas 33 ja 

erametsas 31 aastat (Keskkonnaagentuur 2015). Varasemate uurimuste tulemustena on 

leitud, et hall-lepikud saavutavad mahuküpsusvanuse vahemikus 15-20 aastat, seega on 
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enamus Eesti halli lepa puistusid kas raieküpsed või raieküpsuse juba ületanud (Lõhmus et 

al. 1996; Uri et al. 2009). 

Kaasikud moodustavad Eesti metsade kogupindalast ligi 30,3% ja tagavarast 22,3% 

(Keskkonnaagentuur 2015). Sookask ja arukask on raskesti eristatavad ja kasvavad tihti 

puistutes segamini, hinnanguliselt hõlmavad sookaasikud 55% ja arukaasikud 45% Eesti 

kõigist kaasikutest (Relve 2007). Arukask on noores eas oluliselt kiirema kasvuga, sookask 

on seevastu vähemnõudlik kasvukoha suhtes, kasvades ka märgadel ja väheviljakatel 

muldadel (Laas et al. 2011). Kaasikute keskmine vanus Eesti riigimetsades on 49 ja 

erametsades 46 aastat, mis on oluliselt suurem hall-lepikute keskmisest vanusest 

(Keskkonnaagentuur 2015). Selle põhjuseks võib olla kasepuidu laialdane tööstuslik 

kasutus, kus vajatakse suurematüvelist puitu. Viimastel aastakümnetel on kasepuitu hakatud 

lisaks energia tootmisele  kasutama ka vineeri ja paberitööstuses (Relve 2007). See võib 

avaldada mõju kaasikute keskmisele vanusele, viies selle numbri praegusest allapoole. 

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida arukase, sookase ja halli lepa puistute 

variseproduktsiooni ja varise sesoonset dünaamikat erivanuselistes puistutes. Uuriti ka 

võimalikke seoseid puistu maapealse variseproduktsiooni, puistu vanuse ning 

ilmastikutingimuste vahel. 

Antud töös püstitati järgmised hüpoteesid: 

1. Varise sesoonne dünaamika ei ole aasta lõikes ühtlane ning varise hulk ja 

fraktsionaalne jaotus varieeruvad erinevate peapuuliikidega puistutes 

2. Ilmastikutingimused mõjutavad metsavarise hulka ning puistu vanuse kasvades 

suureneb variseproduktsioon 

Antud teema on väga aktuaalne seoses kasvuhoone gaaside emisioonist põhjustatud 

kliimamuutustega. Metsaökosüsteemide võimet siduda süsinikku on võimalik ära kasutada 

kliimamuutuste leevendamiseks. Varise voogude uurimine on seda olulisem, et varis on üks 

vähemuuritud kuid väga oluline süsiniku voog metsaökosüsteemis. 
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Bakalaureusetöö autor soovib tänada oma juhendajaid doktorant Gunnar Morozovit ja 

doktorant Hardo Beckerit nõuannete eest töö koostamisel. Samuti tänab autor teadur Jürgen 

Aosaart ja teadur Mats Varikut kes olid abiks väli- ja labortöödel. Oluline tänu kuulub Veiko 

Urile, kelle algatatud projektide raames on kogutud antud töös kasutatud andmed. 

Tänusõnad kuuluvad ka Riigi Ilmateenistusele kust saadi töö koostamiseks vajalikud 

ilmastikuandmed.  



9 

 

 

 

1. METOODIKA 
 

1.1. Katsealade üldiseloomustus 
 

Töös kasutatud andmed on kogutud aastatel 2009 kuni 2015, olenevalt katseala loomisest. 

Töö autor oli variseprojektiga seotud alates aastast 2015. Uurimus on osa Riikliku 

keskkonnaseire tugiprogrammi arendustegevuse tööprojektist: Metsavarise seire, uuringud 

ja modelleerimine. Projekti eesmärgiks on välja töötada Eesti metsade aastast varisevoogu 

kirjeldav dünaamiline mudel, mis on vajalik metsade süsinikubilansi koostamiseks. Antud 

töös on vaatluse all 5 sookase, 5 arukase ja 6 halli lepa puistut, mis asuvad Lõuna-Eestis 

Põlva, Tartu ja Valga maakonnas (Tabel 1, Joonis 1).Uuritavad puistud kasvavad viljakatel 

muldadel, asudes E. Lõhmuse (1984) klassifikatsiooni järgi jänesekapsa (JK), jänesekapsa-

kõdusoo (JO) ja naadi (ND) kasvukohatüüpides. Kõik puistud on tekkinud loodusliku 

uuenemise teel. 

 

Tabel 1. Katsealade iseloomustus 

Nr Puuliik Puistu Koordinaadid 

Katseala 

pindala, 
ha 

Varise- 
kogujate 
 arv 

Varisekoguja 
pindala, m2 KKT 

1 Arukask Alatskivi1 58°33' N 27°05' E  0,04 10 0,25 JK 

2  Alatskivi2 58°37' N 27°02' E 0,024 10 0,33 JK 

3  Erastvere 58°08' N 26°56' E 0,034 10 0,53 JK 

4  Aakre 58°02' N 26°01' E 0,069 7 0,36 JK 

5  Kambja 58°03' N 27°01' E 0,03 7 0,36 JK 

6 Sookask JS 280-12 58°15' N 27°16' E 0,0625 7 0,36 JO 

7  JS 279-14 58°15' N 27°15' E 0,0625 7 0,36 JO 

8  JS 124-3 58°18' N 27°21' E 0,0625 7 0,36 JO 

9  JS 191-9 58°17' N 27°19' E 0,0625 7 0,36 JO 

10  JS 131-4 58°17' N 27°13' E 0,0625 7 0,36 JO 

11 Hall lepp Agali 58°17' N 27°17' E 0,07 10 0,5325 ND 

12  Kõlleste LV1 58°07' N 26°49' E 0,0144 10 0,25 ND 

13  Kõlleste LV2 58°07' N 26°49' E 0,03 10 0,5625 JK 

14  Ilmatsalu 1 58°24' N 26°34' E 0,02052 10 0,36 ND 

15  Võõpste 58°21' N 27°06' E 0,07 7 0,33 ND 

16  Holvandi 58°03' N 27°11' E 0,08 5 0,36 ND 
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Joonis 1. Katsealade asukohad kaardil (Allikas: Google Maps) 

 

Katsealade kirjeldamiseks on läbi viidud takseermõõtmised ning kõigil proovialadel 

mõõdeti ülepinnaliselt: rinnasdiameeter (D1,3) - metsaklupp, täpsusega 0,1 cm ja 

rinnaspindala (Bitterlichi relaskoop). Igal katsealal valiti 10 puistut iseloomustavat puud, 

millel mõõdeti lisaks muudele takseertunnustele ka kõrgus, kasutades selleks Suunto 

klinomeetrit ning puuriti juurdekasvupuuriga puursüdamik puistu vanuse määramiseks. 

Puistu takseermõõtmisi korrati igal aastal, vanus määrati katsealadel ainult esimesel aastal. 

Antud töös on puistu andmed esitatud viimase mõõtmisaasta seisuga (Tabel 2). 

Vaadeldavate katsealade vanused jäid sookaasikutes vahemikku 15-79 aastat, arukaasikutes 

14-60 aastat ning hall-lepikutes 8-40 aastat. Alatskivi 1, Alatskivi 2 ja Erastvere 

arukaasikutes koguti varist 2009. aastal, Aakres ja Kambjas aastal 2015. Kõigil sookase 

katsealadel toimus varise kogumine aastatel 2014–2015. Kõige pikemalt on toimunud 

andmete kogumine Agali hall-lepikus alates aastast 2011 kuni 2015. 2012. aastal alustati 

varise kogumist Kõlleste LV1, Kõlleste LV2, Ilmatsalu 1 ja Võõpste katsealadel, kus 
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mõõtmised toimusid vastavalt neljal, kahel, kolmel ja neljal aastal. Holvandi katseala 

andmeid koguti aastal 2015. 

 

Tabel 2. Katsealade parameetrid 

Puistu Vanus, a 

Keskmine 

rinnasdiameeter 

(D1,3), cm 
Keskmine 

kõrgus, m 

Puude 

arv 

hektaril 

Tagavara, 

m3ha-1 

Rinnas-

pindala, 

m2ha-1 

Alatskivi1 14 1,3 11,5 1350 47 10,6 

Alatskivi2 32 10,8 17,0 3210 195 29,2 

Erastvere 45 20,1 25,6 940 310 29,8 

Aakre 60 31 30,1 305 331 23,7 

Kambja 19 10,6 18 2533 188 22,1 

JS 280-12 16 8,6 12,4 2752 85 13,5 

JS 279-14 26 11,4 14,9 1888 123 19,6 

JS 124-3 31 12,4 15,5 1664 197 24,5 

JS 191-9 39 12,4 15,4 1696 130 18,8 

JS 131-4 79 18 19,4 768 155 19,4 

Agali 36 17,2 19,7 1286 281 30 

Kõlleste LV1 11 5 10,3 8889 106 19,1 

Kõlleste LV2 40 16,1 20,1 2467 442 50,4 

Ilmatsalu 1 20 9,3 14,3 3463 154 23,6 

Võõpste 25 11,9 17,2 2371 212 27,5 

Holvandi 21 12,6 16,65 3813 190 47,2 

 

 

1.2. Varise kogumine 
 

Puistu varisevoo hindamiseks paigaldati puistutesse maapinnale meetri kõrgusele 5-10 

varisekogujat, mille pindalad olid vahemikus 0,3-0,53 m2 (Tabel 1). Varise kogumiseks 

kasutati metallist raamile kinnitatud polüetüleenvõrku, silma läbimõõduga 1 mm (Joonis 2). 

Varisekogujad paigutati alale juhuslikult ja hajusalt, kirjeldamaks paremini puistu iseärasusi 

ning välditi nende paigutamist teede ja kraavide lähedale vältimaks servaefekti. 

Varisekogujate pindala ja arvu varieerumine katsealade vahel on tingitud metoodika 

pidevast arengust ja täiendamisest. Variseproovide kogumine toimus vastavalt vajadusele 

perioodil kevadest sügiseni. Sügisel kui lehtede langemine on intensiivsem toimus 

varisekogujate tühjendamine aktiivsemalt vältimaks varise lagundamist looduslike tegurite 

poolt (vihmaussid, tuhatjalgsed, teod). Talvel kui puudel lehed puuduvad varist ei kogutud 
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ning talve jooksul kogunenud varis korjati ära uue aasta esimese prooviga. Saadud varis 

pakendati paberkotti, suleti ja märgistati koguja numbri, katseala tunnuse ja kogumise 

kuupäevaga, seejärel toimetati variseproovid laborisse, kus variseproovid kuivatati ja 

fraktsioneeriti. 

 

 

Joonis 2. Varisekoguja 

 

 

1.3. Laboranalüüsid 
 

Kogutud variseproovid kuivatati kuivatuskapis temperatuuril 70 oC kuni püsiva kaalu 

saavutamiseni (ligikaudu 48 tundi). Varisevoo fraktsionaalse jaotuse ja üldhulga 

teadasaamiseks jaotati varis järgnevateks komponentideks: lehed, oksad ning muu (urvad, 

käbid, koor ning teiste puuliikide varis) ja kaaluti täpsusega 0,001 g. Saadud andmete põhjal 

arvutati välja kõigi proovialal olevate varisekogujate kogutud varise koguhulk ja 

fraktsioonide osakaal grammides ruutmeetri kohta aastas. Hiljem leiti nii fraktsioonide kui 

koguvarise mass hektari kohta. 
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1.4. Andmetöötlus 
 

Välitööde ja labortööde tulemusena saadud andmed sisestati tabelarvutusprogrammi MS 

Excel keskkonda, kus toimus andmete sorteerimine ja analüüs. Töös kasutatud graafikud 

varise üldhulga ja koostise dünaamika kirjeldamiseks sõltuvalt proovialade vanusest ning 

varise sesoonse ehk aastase üldhulga kirjeldamiseks on samuti tehtud MS Exceli 

keskkonnas. Puistu parameetrite ja varise andmete vaheliste seoste uurimiseks kasutati 

polünoommudelit, mis ei andnud küll kohati kõige determinatsioonikordajat kuid kirjeldas 

paremini metsade tegelikku arengut, kuna puistu biomassiproduktsioon ei ole lõpmatuseni 

kasvav. 

Kuna ilmastikutingimused võivad piirkonniti varieeruda on vaatlusaastate vaheliste 

temperatuuri, sademete ja tuulekiiruse erinevuste uurimiseks kasutatud katsealale lähima 

Riikliku Ilmateenistuse vaatlusjaama andmeid (Riigi Ilmateenistus 2016). Ööpäevakeskmise 

temperatuuri ja tuule kiiruse andmed pärinevad Tiirkoja, Tõravere, Valga ja Võru 

meteoroloogiajaamadest. Lisaks eelnevalt loetletud ilmavaatlusjaamadele hangiti 

täiendavad andmed ööpäeva sademete summa kohta Ahja, Mehikoorma, Räpina ja Tõrva 

hüdromeetriajaamadest. 
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2. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

2.1. Varise sesoonne dünaamika ja fraktsionaalne jaotus 
 

2.1.1. Arukask 

 

Varise dünaamika aasta lõikes ei olnud ühtlane. Joonisel 3a on toodud ühe aasta jooksul 

langenud varise dünaamika arukase puistutes 2015. aasta näitel. Lehtpuudele omaselt on 

arukaasikutes varisemine intensiivsem sügisperioodil. Puistu varise voo üldhulga puhul 

eristub selgelt arukaasikus sügisene maksimum oktoobris, kus langeb üle poole aastasest 

varise kogusest. Sügisperioodil moodustavad peaaegu kogu varise lehed. Sarnaselt 

analüüsitud arukaasikute varise dünaamikale on täheldanud Kollist (1967) oma uurimuses, 

et kase enamusega puistutes kuivendatud siirdesoometsades langeb põhiline osa varisest 

sügisperioodil, põhiliselt septembris ja oktoobris. Samas on lehtpuupuistute aastane varise 

dünaamika oluliselt erinev okaspuupuistute omast, kus varise langemise intensiivsuses 

eristub kaks kulminatsiooni – kevad-suvine ja sügisene (Kollist 1967; Kukumägi 2005). 

Ühe aasta jooksul maapinnale langenud varise kogus oli vastavalt katsealale võrdlemisi 

erinev. Aastane varise hulk ning fraktsioonid katsealade lõikes on toodud joonisel 3b. Aasta 

jooksul langenud varise kogus arukaasikutes jäi vahemikku 2,33–3,61 t ha-1, olles suurim 

keskealistes puistutes. Keskmiselt oli arukaasikutes varist 2,88 t ha-1, millest suurema osa 

(88%) moodustavad lehed. Okste osakaal oli märgatavalt väiksem (9%) ning muud varist oli 

vaid 3%. Varise fraktsionaalsest osakaalust suurema osa moodustasid lehed kõikidel 

katsealadel, küll oli katsealade lõikes okste ja muu varise osakaal väga varieeruv. 2009. 

aastal jaotusid katsealade varised lehtede ja okste fraktsioonide vahel, samas kui 2015 aastal 

oli 65-aastases puistus muu varise mass 0,34 t ha-1. Teistest puistutest eristub ka 45-aastane 

puistu, kuna seal on varises tunduvalt rohkem oksi. 
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Joonis 3. Arukaaasiku aastane varise sesoonne dünaamika (a) ja varise mass ning 

fraktsioonaalne jaotus (b) 

 

 

2.1.2. Sookask 

 

Ka sookaasikutses oli varise dünaamika aasta lõikes ebaühtlane ning intensiivsem 

varisemisperiood sügisel, mis on omane lehtpuudele. Sookaasikutes oli lehtede varisemine 

jaotunud ühtlasemalt augustist oktoobrini, kus keskealistes puistutes toimub varisemine 

hiljem. Ka varise fraktsioonide jaotumine oli aasta jooksul erinev. Kui sügisperioodil 

moodustavad enamuse varisest lehed, siis kevadel on suurem okste osakaal. Osaliselt on 



16 

 

suurem okste osakaal tingitud ka sellest, et talve jooksul kogunenud metsavaris korjatakse 

ära kevadel esimese prooviga. 79-aastasel katsealal on ebatavaliselt suur varise kogus 

juunikuus, mis võib olla põhjustatud ekstreemsetest ilmastikuoludest või mõnest muust 

häiringust. Joonisel 4a on toodud aasta jooksul langenud varise dünaamika sookaasikutes 

2015. aasta näitel. Arukaasikutes on varise voo maksimum oktoobris, mis on võrdlemisi 

hiline ja lühemal ajaperioodil kui sookaasikutes, selle põhjuseks võib olla arukase hilisem 

lehtimine ja ka varisemine võrreldes sookasega (Eesti maaelu entsüklopeedia 2009 sub. 

kask). 

Aasta jooksul maapinnale langenud varis erines nii koguse kui koostise poolest ning jäi 

katsealade lõikes vahemikku 3,03–4,17 6 t ha-1. Joonisel 4b on toodud varise aastane hulk 

ning fraktsioonid katsealade lõikes. Keskmiselt oli sookaasikutes varist 3,6 t ha-1, sellest 

suurema osa moodustasid lehed (85%), okste osakaal on oluliselt väiksem (11%) ning muud 

varist tekib sookaasikutes vaid 3%. Mitmel katsealal on okste osakaal varises suurem teisel 

mõõtmisaastal, samas on vähenenud muu varise mass. Muu varis puudus täielikult 2014. 

aastal nooremates puistutes (15 ja 25 aastat) ning 2015. aastal 16- ja 31-aastases puistus. 

Varasemate uurimuste põhjal on leitud, et kuivendatud siirdesoos kase enamusega puistus 

moodustasid kaselehed varisest 78–79%, mis jääb küll alla antud uurimuses saadud 

osakaalule kuid arvestades, et tegemist ei ole puhtpuistuga on saadud tulemused üsna 

sarnased (Kollist 1967). 
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Joonis 4. Sookase puistute aastane: a - varise sesoonne dünaamika; b - varise mass ja 

fraktsioonid 

 

 

2.1.3. Hall lepp 

 

Hall-lepikute aastane varise dünaamika oli katsealade osas ebaühtlane ning omaselt 

lehtpuudele langes ka hall-lepikutes enamik varisest sügisperioodil. Joonisel 5a on toodud 

aasta jooksul langenud varise dünaamika hall-lepikutes 2015. aasta näitel. Puistu varise voo 

üldhulga puhul eristub selgelt sügisene maksimum septembrist oktoobrini, kus variseb 

umbes kaks kolmandikku aastasest varisekogusest. Ka fraktsioonide osakaalud on aasta 
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lõikes erinevad. Sügisperioodil moodustavad suure enamuse varisest lehed. Kuna talve 

jooksul kogunenud varis korjatakse esimese prooviga ära kevadel, siis on aprillis suurem osa 

varisest oksad.  

Ühe aasta jooksul maapinnale langenud varise kogus võib olla katsealadel võrdlemisi erinev. 

Joonisel 5 b on toodud varise aastane hulk ja fraktsioonid katsealade lõikes. Aasta jooksul 

langeb halli lepa puistutes maapinnale varist 1,77–5,35 t ha-1. Keskmiselt tekib hall-lepikutes 

varist 3,77 t ha-1, sellest enamuse (86%) moodustavad lehed, vähemal määral variseb oksi 

(10%) ja muud varist vaid 5%. Uri et al. (2009) andmetel oli endisel põllumaal kasvavas 

hall-lepikus lehemass 3-4 t ha-1 a-1, mis on sarnane antud uurimuses saadud varise massiga. 

Noorimas, 8-aastases puistus, on oksavarise osakaal võrdlemisi väiksem tõenäoliselt 

seetõttu, et noored puud ei ole veel hakanud laasuma. 
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Joonis 5. Halli lepa puistute aastane: a - varise dünaamika; b - varise mass ja fraktsioonid 

 

 

2.2. Varist mõjutavad tegurid 
 

2.2.1. Puistu vanus 

 

Varise üldhulk on positiivses korrelatsioonis puistu vanusega, seos on keskmise tugevusega 

arukase puistutes (r²=0,619) ja halli-lepa puistutes (r²=0,705) kuid nõrk sookase puistutes 

(r²=0,198). Variseproduktsioon puistutes on kasvav kuni vanuseni umbes 30 aastat, mille 

järel hakkab varise mass taas aeglaselt langema. Maksimaalne varise kogus arukaasikutes 
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(3,61 t ha-1 a-1) saadi 19-aastasest puistust, vanemaealistes 32–70 aasta vanustes puistutes 

jääb varise üldhulk vahemikku 3,14–2,53 t ha-1 a-1. Suurim varise kogus halli lepa puistutest 

(5,35 t ha-1 a-1) oli 25-aastases puistus, vanemates (32–40 aastastes) puistutes jääb varise 

koguhulk vahemikku 3,49–5,06 t ha-1 a-1. Kõige väiksem oli varise mass nii arukase (2,33 t 

ha-1 a-1) kui ka halli lepa (1,77 t ha-1 a-1) puhul noorimas 14- ja 8-aastases puistus. 

Sookaasikutest oli varist kõige vähem (3,03 t ha-1 a-1) vanimas, 78-aastases, puistus kuid ei 

eristunud selget vanuseklassi, kus oleks varist rohkem. Nii 16- kui 31-aastase puistu puhul 

oli varist rohkem kui 4 t ha-1 aastas. Aastase varise hulga ja puistu vanuse vaheline seos on 

toodud joonisel 6.  

Erinevus puuliikide varisetootlikkuses võib olla tingitud nende erinevast varjutaluvuse 

määrast. Varjutaluvamate liikide variseproduktsioon on suurem ning kuna hall lepp on 

varjutaluvam kui kased, võib olla ka antud töös nii keskmine kui ka maksimaalne varise hulk 

halli lepa puistutes suurem kui kaskede katsealadel (Pihelgas 1983). Nõmmemetsades männi 

enamusega puistutes vanuses 25–114 aastat jääb aastane variseproduktsioon (1,77–2,6 t ha-

1) alla kõigile eelnimetatud lehtpuude liikidele (Kasesalu 1965). Maksimaalset 

varisetootlikust keskealistes puistutes võib põhjendada võrade liitumisega, kus ka puistu 

juurdekasv on maksimaalne. Varasema halli lepa uurimuse põhjal on täheldatud 

biomassiproduktsiooni maksimumi vanuses 15–20 aastat, mis on antud töös kasutatud varise 

mudeli kulminatsioonist varem (Aosaar 2012). Nooremates puistutes tekib varist vähem 

kuna puude võrad ei ole veel täielikult välja arenenud ja ei kasuta veel ära kogu potentsiaalset 

ruumi puistus. Samas on sookase katsealade miinimumproduktsioon hoopis ühes vanimas 

puistus, selle põhjuseks võib olla vaadeldava vanusevahemiku erinevus. Kuna sookaskede 

aegrida on võrreldes hall-lepikute ja arukaasikutega pikem, võivad sellest olla tingitud 

erinevused koostatud mudelites. 
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Joonis 6. Aastase varisehulga ja puistu vanuse vaheline seos: a – arukaasikutes 5 puistus; b 

– sookasikutes 5 puistus; c - hall-lepikutes 6 puistus 
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Kuna suurema osa varisest moodustavad lehed, on ka lehevarise ja puistu vanuse vaheline 

seos sarnane eelnevalt uuritud koguvarise ja vanuse vahelise seosega. Lehevarise hulk on 

positiivses korrelatsioonis puistu vanusega (Joonis 7), seos on nõrk sookase puistutes 

(r²=0,363) ning keskmise tugevusega halli-lepa (r²=0,694) ja arukase puistutes (r²=0,624). 

Aastane lehevarise hulk üle kõigi katsealade jääb vahemikku 1,97–3,41 t ha-1 arukaasikutes, 

1,97–3,41 t ha-1 sookaasikutes ja 2,37–3,39 t ha-1 hall-lepikutes. Lehevarise osakaal 

koguvarisest oli suurem nooremates puistutes - arukaasikutes 14- kuni 32-aastastes puistutes 

96% (üle kõigi katsealade 88%), sookaasikutes 15- kuni 30-aastastes puistutes 89% (üle 

kõigi katsealade 85%) ja hall-lepikutes 8- kuni 23-aastastes puistutes 92% (üle kõigi 

katsealade 86%).  

Eestis varem uuritud halli lepa puistutes on leitud tugev suhe lehtede hulga ja puistu vanuse 

vahel noortes hall-lepikutes (vanuses 7–12 aastat), kus puistu lehemass jäi vahemikku 1,63–

3,95 t ha-1 a-1 (Uri et al. 2009). Teiste allikate andmetel on puistu lehtede produktsiooni 

hinnatud 5- kuni 17-aastastes hall-lepikutes 2–3,3 t ha-1 a-1, 6- kuni 60-aastastes 

arukaasikutes 1,7–3,4 t ha-1 a-1 ja 14- kuni 45-aastastes arukaasikutes 2,1–3,1 t ha-1 a-1 (Varik 

et. al 2009; Uri et. al 2011; Aosaar et. al 2013). Kuigi eeltoodud uurimustes on hinnatud 

lehemassi, mitte lehevarist, on tegemist võrreldavate suurustega (esineb väikseid kadusid 

putukate kahjustuste näol) kuna puistu lehemass on lehevarise allikaks metsas. Lehevarise 

maksimumid ja miinimumid ühtisid koguvarise korrelatsioonis saadud vanustega, välja 

arvatud arukase vähima lehevarise produktsiooniga (1,97 t ha-1 a-1) katsealal, mis oli 60-

aastane puistu (koguvarist oli vähim 14-aastases puistus). Väiksem lehevarise osakaal 

vanemates puistutes on arvatavasti tingitud okste osakaalu suurenemisest kuna vanematel 

puudel on oksad suuremad ja neid ka variseb rohkem.  
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Joonis 7. Aastase lehevarise hulga ja puistu vanuse vaheline seos ning lehevarise osakaal 

koguvarisest: a – arukaasikutes 5 puistus;  b – sookaasikutes 5 puistus; c - hall-lepikutes 6 

puistus 
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Oksavarise hulk on positiivses korrelatsioonis puistu vanusega (Joonis 8), seos oli keskmise 

tugevusega halli-lepa (r²=0,556) ja nõrk arukase (r²=0,396) ning pea olematu sookase 

puistutes (r²=0,028). Aastane oksavarise hulk üle kõigi katsealade jääb vahemikku 0,02–0,78 

t ha-1 arukaasikutes, 0,1–1,01 t ha-1 sookaasikutes ja 0,01–0,78 t ha-1 hall-lepikutes. Suurim 

oli oksavarise osakaal keskealistes puistutes 45-aastases arukaasikus, 31-aastases 

sookaasikus ja 24-aastases hall-lepikus.  

Kasesalu (1965) uurimuses nõmmemetsade kohta on leitud, et männi enamusega puistutes 

on oksavarise mass vahemikus 0,11–0,28 t ha-1 a-1, mis on oluliselt vähem kui antud töös 

uuritud lehtpuu puistutes. Erinevalt lehevarisest saabub oksavarise maksimum puistutes 

hiljem, kuid ühtib paremini koguvarise produktsiooni tipphetkega. Oksavarist oli 

sookaasikutes rohkem kui arukaasikutes kuna võrreldes arukasega on sookase võra okslikum, 

millest tulenevalt on ka varisevaid oksi rohkem (Eesti maaelu entsüklopeedia 2009 sub. 

kask). Oksavarist on rohkem keskealistes ja vanemates puistutes ning oksavarise hulk 

kasvab noortes puistutes aeglaselt. Üldisest vastupidised muutused hall-lepikute oksavarise 

koguses vanusevahemikes 8–11, 18–20 ja 22–24 aastat võivad tuleneda puistu 

isehõrenemisest intensiivse konkurentsi tõttu noortes (kuni 25-aastastes hall-lepikutes), 

mida on ka varem täheldanud Aosaar et al.(2012), samas kuuse-kase enamusega puistutes 

hakkab oksa fraktsioon varises kasvama alles peale 25. aastat (Kukumägi 2005). Järsud 

muutused erinevate aastate vahel võivad olla tingitud ka ilmastiku tingimuste varieerumisest. 
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Joonis 8. Aastase oksavarise hulga ja puistu vanuse vaheline seos: a - arukaasikutes; b - 

sookaasikutes; c - hall-lepikutes 
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Muu varise ja puistu vanuse vahel ei õnnestunud leida usaldusväärset seost. Kuna muu varis 

koosneb põhiliselt teistest puistutest pärinevast materjalist on tõenäoliselt puistu 

parameetritest olulisemad seosed ilmastiku ja katseala ümbritsevate teiste puistutega.  

 

 

2.2.2. Temperatuuri mõju varisele 

 

Mitmes puistus on märgata varise koostise ja hulga muutusi, mida ei saa kirjeldada puistu 

parameetrite muutusega, sellest tulenevalt on püütud antud muutusi põhjendada teiste puistut 

mõjutavate teguritega. Metsa tootlikust mõjutavad oluliselt kliimategurid, neist tähtsaimad 

on temperatuur ja sademed (Pihelgas 1983). Mitmed varasemad uurimused on täheldanud 

neto-primaarproduktsiooni (NPP) suurenemist maapealsetes ökosüsteemides seoses 

kõrgema aastase keskmise temperatuuriga erinevate kliimagradientide puhul (Puhe ja Ulrich 

2001). Bonan et al. (1993) järgi mõjutavad biomassi produktsiooni enim 

temperatuurimuutused vegetatsiooniperioodi alguses ja lõpus. Soomes, Baltimaades ning 

Poolas läbi viidud uuringus on varem leitud laiuskraadide vahemikus (50-70o N), et 

madalamatel laiuskraadidel on kogu varise biomass hariliku männi (Pinus sylvestris) 

puistutes kuni kolm korda suurem kui kõrgematel laiuskraadidel (Vucetich et al. 2000). 

Madalamates temperatuuritingimustes võib oluliselt lüheneda ka lehtpuude lehtes oleku aeg 

(Pihelgas 1983). Antud uurimuses ei õnnestunud leida statistiliselt usaldusväärset seost 

temperatuuri muutuste ja variseproduktsiooni vahel. Võrreldes varise sesoonset dünaamikat 

varisemise perioodi temperatuuriga selgus, et suurem osa (ligemale 70%) varisest tuli maha 

peale seda kui päeva keskmine temperatuur langes alla 12 oC (Joonis 9).  
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Joonis 9. 2015. aasta sookaasikute varise dünaamika ja temperatuuri võrdlus 

 

 

2.2.3. Sademete mõju varisele 

 

Toitainete ja temperatuuri kõrval on oluliseks taime kasvu määravaks teguriks vee 

kättesaadavus (Bonan 1993). Potentsiaalset primaarproduktsiooni kasvu ökosüsteemis 

seostatakse evapotranspiratsiooni ehk taimkattega maapinna üldaurumisega (Masing 1992; 

Schimel 1996). Metsa niiskustingimustes on oluline roll tilkvedelal veel, sademete 

puudumine juunis-juulis võib oluliselt vähendada puistu juurdekasvu, kuna sademed on 

taimede peamine niiskusallikas (Laas 1987; Pihelgas 1983). Uri et al. (2009) on täheldanud, 

et lehevarise mass, mida enim mõjutab lehemass, oleneb suuresti ilmastikutingimustest. 

Näiteks avaldab negatiivset mõju puistu lehemassile vähene sademete hulk kasvuperioodil. 

Teisalt võivad puistu kasvu pärssida ka liigsed sademed. Sookask, kuuludes hügrofüütsete 

puittaimede hulka, vajab normaalseks kasvuks rohket niiskust kuid mesofüütide hulka 

kuuluvate arukase ja halli lepa puhul võib rohke niiskuse korral kasv märgatavalt halveneda 

mulla halva õhustatuse tõttu (Laas 1987). 

Antud uurimuses ei leitud statistiliselt usaldusväärset seost sademete ja aastase varise hulga 

vahel. Kuigi vaatlusaastate varise mass kohati erines, oli see pigem tingitud puistu kasvust 

kui ilmastikutingimuste varieerumisest. Uri et al. (2009) andmetel oli 2002. aastal vähestest 

sademetest tingituna puistu lehemass kuni kaks korda väiksem, mis tähendab ka langust 
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lehevarise produktsioonis. Käesolevas töös uuritud andmete põhjal (aastatel 2009 ja 2011–

2015) ei olnud vaatlusaastate vahelised sademete hulga erinevused piisavalt suured, et 

mõjutada oluliselt ka variseproduktsiooni. Pikima vaatlusperoodiga Agali katsealal (aastad 

2011–2015) oli sademeid aastas 511–771 millimeetrit, mis jääb Eesti  mõistes 

normaaltingimuste piiresse (Pihelgas 1983). Ainus katseala kus 2009. aastal rohkete 

sademete (805 mm) tõttu võiks esineda negatiivne mõju varise kogusele on Erastvere, kuid 

antud katsealal on varist kogutud vaid ühel aastal, seega pole võimalik uurida erinevate 

vaatlusaastate sademete hulga seost varisetootlikkusega. Võimalik, et täiendavate 

vaatlusandmete lisandumisel leidub suuremaid muutusi erinevate aastate sademetes, mida 

oleks võimalik siduda ka varise dünaamikaga. 

 

 

2.2.4. Tuule mõju varisele 

 

Kuna oksavarise ja puistu vanuse suhte uurimisel leiti korduvalt muutusi, mida ei saa 

põhjendada puistu vanuse muutusega, siis lähtuvalt sellest  uuriti tuule mõju oksavarisele. 

Andmed näitavad, et suur osa okstest variseb talveperioodil, millal on ühtlasi ka tormide 

esinemine sagedasem. Probleemiks andemete võrdlemisel oli varise kogumise perioodi 

pikkus, ajavahemikus detsember – aprill leidis aset vaid üks varise korje, millest tulenevalt 

ei olnud võimalik määrata konkreetseid seoseid tormiperioodide ning nende ajal langenud 

oksavarise vahel, sest pika ajaperioodi vältel esines sageli rohkem kui üks tormipuhang ning 

hõredalt kogutud andmed ei võimalda luua statistiliselt usaldusväärset suhet oksavarise ja 

tuulekiiruse vahel. 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida arukase, sookase ja halli lepa puistute 

variseproduktsiooni ja sesoonset dünaamikat erivanuselistes puistutes. Uuriti ka võimalikke 

seoseid puistu maapealse variseproduktsiooni ja puistu vanuse ning ilmastikutingimuste 

vahel.  

Varise sesoonses dünaamikas eristus selgelt sügisene maksimum, mis oli põhiliselt sügisese 

lehtede varisemise tagajärg. Lehtpuudele omaselt oli kõigi kolme puuliigi puhul varise 

põhiliseks koostisosaks lehevaris (osakaaluga koguvarisest 85–88 %), sellele järgnes 

oksavaris (9–11 %), muud varist oli marginaalne kogus (3–4 %). Aastane varisehulk 14- 

kuni 65-aastastes arukaasikutes jäi vahemikku 2,33–3,61 t ha-1, 15- kuni 70-aastastes 

sookaasikutes oli varist 3,03–4,17 t ha-1 aastas ja 8- kuni 40-aastatstes hall-lepikutes saadi 

varist 1,77–5,35 t ha-1 aastas. Saadud tulemus lükkab osaliselt ümber töös püstitatud teise 

hüpoteesi kuna puistu variseproduktsioon ei ole lõpmatult kasvav. Puistu vanused 

produktsiooni haripunktis olid puuliigiti üsna erinevad (arukaasikutes, sookaasikutes ja hall-

lepikutes vastavalt 19, 31 ning 25 aastat). Seega on tõene hüpotees, mille kohaselt puistu 

maapealse varise üldhulk varieerub erinevates puistutes ja oleneb peapuuliigist.  

Teise hüpoteesi kohaselt oleks pidanud ilmastikutingimuste varieerumine avalduma selgelt 

ka puistu varisetootlikkuses ja varise fraktsioonide osakaalus, kuid ei õnnestunud leida 

kindalt seaduspärasust varise dünaamika ja ilmastikutingimuste vahel.  

Saadud tulemustele toetudes võib väita, et metsade süsinikubilansi koostamiseks on oluline 

mõista varise dünaamikat, kuna varis, olles oluline süsinikuvoog metsas, on oma massi ja 

koostise poolest väga muutlik ning mõjutatud paljudest teguritest. Adekvaatse ülevaate 

saamiseks on edaspidiseks ülesandeks varise vaatlusandmete täiendamine valimi 

piirkondades, mida senised mudelid hästi ei kirjelda.  
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LITTER FLUXES IN DIFFERENT FOREST ECOSYSTEMS 
 

SUMMARY 

 

The purpose of this thesis was to analyze litter production and litterfall dynamics in different 

stands of fast growing pioneer tree species. In this study the credibility of following 

hypothesis was explored: 

1. Forest litterfall seasonal dynamics are not stable throughout the year and litter mass 

as well as fractional distribution vary in stands of different tree species; 

2. Weather conditions affect forest litter production and litter mass increases with stand 

age. 

The thesis was divided into two main chapters. First, the litterfall seasonal dynamics and 

fractional distribution were examined according to tree species. The second chapter focused 

on different factors which affect forest litter, such as stand age and variance in weather 

conditions between sequential years of forest growth. 

The study is based on litterfall observations in 5 silver birch (Betula pendula), 5 downy birch 

(Betula pubescens) and 6 grey alder (Alnus incana) stands between ages of 14–65, 15–70 

and 8–40 years respectively. Litter collecting took place in a time period from spring to 

autumn, the litter fallen during winter was gathered in the first litter sample in the spring.  

From the gathered data, it turned out that in all three species the culmination of litterfall was 

in autumn, as it is common for deciduous tree species. The amount of litter collected in 

autumn was more than two thirds of yearly litter mass or even greater for some stands also 

the timing of litterfall maximum varied between species. The reason for elevated litterfall in 

autumn could be caused by shedding of leaves and it was found that in the studied deciduous 

tree stands leaflitter was the dominant ingredient of above ground litter fluxes differing from 

85-88%, followed by branch litter (9-11%) and litter of other origin (3-4%).  
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Forest litterfall was found to be strongly correlated with stand age in silver birch (r2=0,620) 

and grey alder (r2 =0,705) stands, but less in downy birch (r2 =0,198) stands. However, it was 

discovered that the litter production does not grow indefinitely in stand age sequence, the 

maximum capacity is reached in stand age of about 30 years, after which litter output starts 

slowly declining. On the contrary to previous surveys no substantial change in litter 

production was found in relation to annual precipitation and temperature. As it was only in 

extreme weather conditions that a significant change in litter mass occurred. The link 

between weather conditions and litter mass may improve with additional information from 

future observations. 

Based on the results of present thesis it can be stated that, in order to evaluate forest carbon 

stocks, it is necessary to assess literfall as it is an important carbon flux in forest ecosystems. 

As litterfall is influenced by many factors the future goal is to gather more data in order to 

create more accurate modules about litterfall dynamics. 
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