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Funktsionaalsete tunnuste varieerumise võrdlemine erinevate keskkondade ja liikide vahel 

võib anda esmase ülevaate sellest, kuidas taimeliigid reageerivad muutuvatele 

keskkonnatingimustele. Lisaks liikidevahelistele erinevustele on väga tähtis ka liigisisene 

varieeruvus, mis senimaani on küllaltki vähe tähelepanu saanud. Senistes liigisisese 

varieeruvuse uuringutes on küll sageli uuritud paljusid eri liike, kuid seda peaaegu alati ühes 

paigas. Kui taimede levikuareaalide eri osades võivad kasvada küllaltki erinevad isendid. Et 

saada aimu, kas funktsionaalsete tunnuste varieeruvus liigi sees on leviala eri osades (leviala 

keskel versus servas) sarnane või mitte, koguti antud töö jaoks uurimisliigid Teravmägedelt 

ning Eestist. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida taimede liigisisest funktsionaalsete 

tunnuste (taimede lehepikkuse näitel) varieerumist küsimustega a) kuidas ümbritsev 

taimestik mõjutab lehtede tunnuste varieeruvust; ja b) kuidas need suhted erinevad liigiti ning 

paiknemistest levialas. Saadud tulemused näitasid, et lehtede pikkuse ja selle varieeruvuse 

liigisisene varieeruvus sõltub isendi kasvukohast ning ümbritsevast taimestikust ehk nii 

abiootilistest kui ka biootilistest teguritest. Taimeruudu liigirikkus ja katvus mõjutasid 

uuritud liike erinevalt leviala piiril ning keskel. Neist tulemustest lähtuvalt on liigisisese 

varieeruvuse mustrid liigispetsiifilised ning suuresti mõjutatud uuritava populatsiooni 

asukohast levialas. Antud magistritöö on heaks aluseks järgnevatele põhjalikematel 

uuringutele liigisisesest varieeruvusest. 

Märksõnad: liigisisene varieeruvus, funktsionaalsed tunnused, konkurents, liikide levik, 

kliimamuutused 
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Comparing phenotypic trait variation between different regions and species may give us the 

first insight into how plant species respond to the changes in the environment. Besides 

interspecific phenotypic trait variation, it is also important to consider intraspecific trait 

variation which has got so far less attention. Present studies have investigated many species 

but the focus of intraspecific variability has been mainly on the local scale, although there 

might be different specimens in the distribution range. To understand if the intraspecific 

variation differs in different parts of the distribution's range (margins versus center), in this 

study species were investigated from Estonia and Svalbard.The aim of this study was to 

investigate intraspecific trait variation ( by the length of the leaves) with the questions of a) 

how does the surrounding vegetation influence the variation of the traits of plant leaves; 

and b) how these interactions differ among species and from the location of the distribution 

range. The results showed that intraspecific variability of the leaves means length and its 

variability depend on the specimens’ habitat and surrounding vegetation, that is, both 

abiotic and biotic factors.  The diversity of vegetation and cover affected the studied species 

differently on the distribution range margins and centers. Therefore, the patterns of 

intraspecific trait variation are species-specific and strongly affected by the location of 

species’ distribution range. This study is a useful base for the future to investigate 

intraspecific trait variation more precisely. 

Keywords: intraspecific variation, functional traits, competition, species distribution, climate 

change 
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1. Sissejuhatus 

 

Maailmas on üle 390 000 soontaime liigi, millest kõik panustavad süsiniku ja mineraalainete 

ringluse protsessidesse nii, et see mõjutab ka järgnevate põlvkondade elu (Bloom et al. 1985; 

Givnish 1986; Kew 2016). Taimeökoloogia üks keskseid uurimissuundi on nende protsesside 

uurimine erinevate eluslooduse organiseerituse tasemetel, nende tasemete vahel, ning kuidas 

need protsessid mõjutavad taimeliikide levikut ja taimkatte piiride muutumist ruumis ja ajas 

(Wright et al. 2004). 

Looduskeskkond varieerub erinevatel skaaladel ning ulatustel. Nii nagu iga inimene on 

omanäoline, on ka iga isend looduses erinev, ning see erinevus ei väljendu mitte ainult liikide 

vahel, vaid ka liikide sees. Fenotüübiline plastilisus ehk kohanemisvõime väljendab organismi 

suutlikkust oma eluea jooksul kohaneda teda ümbritsevate keskkonnatingimustega. 

Kohanemisvõime aitab tal hakkama saada lühiajaliste keskkonnamuutustega, kuid soodustab 

ka organismide pikaajalist püsimist, juhul kui liigi genoom sisaldab kohanemiseks tarvilikku 

geneetilist materjali – fenotüübilise plastilisuse aluseks on üldjuhul genotüübiline kohastumus 

(Nicotra et al. 2010).  

Paljude liikide leviala võib järjest soojeneva kliimaga toimetulemiseks aja jooksul 

nihkuda suurematele kõrgus- või laiuskraadidele (Thuiller et al. 2008). Siiski ei ole kõikidel 

liikidel võimalik oma madala levimis- ja koloniseerimisvõime tõttu kaasas käia kliimaga, milles 

nad on kohastunud kasvama (Jump & Peñuelas 2005). Selleks, et paremini ennustada liikide 

levikut muutuvates keskkonnatingimustes, tuleb lisaks liikide võimele uusi elu- ja kasvukohti 

koloniseerida arvesse võtta ka nende võimet vastu pidada oma senises elupaigas, seda eriti just 

sessiilse taimeriigi puhul (Thuiller et al. 2008). 

Darvinistlikus käsitluses avaldub fenotüübiline plastilisus eelkõige funktsionaalsete 

tunnustena (Darwin 1859/2012). Need on tunnused, mis indikeerivad organismi kohastumust 

teda ümbritseva keskkonnaga, mõjutades positiivselt tema paljunemis- ja ellujäämisvõimet 

(Diaz et al. 2016). Funktsionaalsete tunnuste varieerumise võrdlemine erinevate keskkondade  

ja liikide annab meile aimu, kuidas liigid reageerivad muutuvates keskkonnatingimustes. 

Liigid, mille fenotüübiline varieeruvus on suur, võivad kergemini adapteeruda tulevaste 
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laiaskaalaliste muudatustega keskkonnas võrreldes nende liikidega, mis varieeruvad vähe või 

üldse mitte (Lemke et al. 2012). 

Lisaks liikidevahelisele fenotüübilisele plastilisusele on tähtis ka funktsionaalsete 

tunnuste liigisisene varieeruvus (intraspecific trait variability – edaspidi ITV), mis senini on 

küllaltki vähe tähelepanu saanud. Funktsionaalsed tunnused ning nende liigisisene varieeruvus 

on tihedalt seotud taimekoosluse dünaamikaga (Clark 2010; Jung et al. 2010; Chalmandrier et 

al. 2017), ökosüsteemi funktsioonidega nagu jäätmete lagundamine (litter decomposition) 

(Hooper et al. 2005; Lecerf & Chauvet 2008), ökosüsteemi teenuste nagu haiguste riski 

vähendamisega (Garrett et al. 2009) ja liikide reageerimisega keskkonnamuutustele (Hof et al. 

2011; Lemke et al. 2015) ning seetõttu on tähtis teada, mis faktorid ja kuidas mõjutavad 

liigisisest varieeruvust (Albert et al. 2011). 

Kuna ökoloogilistes uurimustes mängib ruumiskaala väga olulist rolli (Wiens 1989; 

McGill 2010), sest ökoloogilised protsessid leiavad aset sageli väga kitsalt piiritletud 

ruumiskaala tasanditel, ning eri ruumi skaaladel võivad samade ökoloogiliste protsesside 

tulemused olla üksteisega vastuolus (Rosenzweig 1995). Seepärast on ökoloogiliste nähtuste 

uurimisel eriti oluline võtta arvesse erinevatel ruumi- ja ajaskaaladel aset leidvaid protsesse, 

mis võivad antud nähtusi mõjutada (Zobel & Päratel 2008). Kuna funktsionaalsete tunnuste 

liigisisene varieeruvus on eraldiseisva uurimisteemana tulnud fookusesse alles küllaltki hiljuti 

(Albert et al. 2011), siis ITV puhul on seni veel paljuski läbi uurimata, kuidas liigisisese 

varieeruvuse mustrid ruumi eri skaaladel erinevad. Käesolev magistritöö püüabki mingil määral 

täita seda lünka meie teadmistes. 
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Autor tänab antud magistritöö valmimise puhul Lauri Laanistot ja Tiit Hallikmad toetava ja 

põhjaliku juhendamise eest, Mario Mitti abi eest andmetöötluses ning Marilin Mõtlepi moraalse 

toe eest.   
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1.1. Uuringute skaala 

 

Taimeökoloogia keskseks uurimisobjektiks on koosluse tasand (Lavorel & Garnier 2002), sest 

traditsiooniline ökoloogia on eelkõige keskendunud konkurentsi uurimisele ökoloogilises 

ajaskaalas (1-100 aastat; Zobel & Pärtel 2008). Kuna ökoloogilised uuringud lähtuvad valdavalt 

liigikesksest lähenemisest, siis meie teadmised kooslusedünaamikast põhinevad peamiselt 

koosluses koos kasvavate liikide vahelistel funktsionaalsetel erinevustel (Albert et al. 2011). 

Nii tuginevad ka makroökoloogilised analüüsid taimede funktsionaalsest varieeruvusest 

eelkõige liikide tunnuste keskväärtuste võrdlemisel globaalsel skaalal (Siefert et al. 2015).  

Näiteks Wright et al. (2004) kogus kokku globaalsel skaalal taimelehtede andmed 2548 

liigist ning Diaz et al. (2016) analüüsis ülemaailmselt suurimat soontaimede andmestikku 

46 085 liigiga. Mõlemal juhul uuriti taimeliikide vahelisi lõivsuhteid nende funktsionaalsete 

tunnuste vahel, ning jõuti nii lehtede ülemaailmse funktsionaalse spektri (worldwide leaf 

economic spectrum; Wright et al. 2004) kui ka taimeisendite kui tervikute vormilise ja 

funktsionaalse spektrini (global spectrum of plant form and function; Diaz et al. 2016). Mõlema 

spektri puhul jõuti sarnasele järeldusele: taimedel on laias laastus valida kahe strateegia vahel, 

mis lähtub investeeringutest biomassi kvaliteeti – kas olla lühikese eluea ja „odavate“ 

lehtedega, või pika eluea ja „kallite“ lehtedega (Wright et al. 2004, Diaz et al. 2016).  

Messier et al. (2016) ülevaateartikkel tunnuste varieerumisest erinevatel skaaladel tõi 

aga mitmetest eelnevatest liikidevahelistest uuringutest erinevalt välja asjaolu, et tihti ei 

väljendu eelmises lõigus mainitud globaalsel tasandil kirjeldatud funktsionaalsete tunnuste 

vahelised lõivsuhted väiksematel ökoloogilistel ja ruumilistel skaaladel, mistõttu ei ennusta 

need mudelid lokaalsel tasandil toimuvat. Globaalsed mustrid liikidevahelistes tunnuste suhetes 

on tingitud suurest ökoloogilisest ja ruumilisest skaalast ning tunnuste väärtuste suurest 

kattuvusest (näiteks rohttaimede kõrgus parasvöötmes on väga paljudel eri liikidel ca 20-40 cm; 

Messier et al. 2016). Väiksemal skaalal, kus tunnused varieeruvad vähem, võib igasugune seos 

lehtede funktsionaalse spektri puhul olla nõrk või puudulik, kuna uuritavad tunnused võivad 

olla mõjutatud kohalikest, nii biootilistest kui ka abiootilistest keskkonnafaktoritest, mis 

muudavad need seosed teistsuguseks, kui globaalsed liigikesksed mudelid ennustavad (joonis 

1) (Messier et al. 2016). 
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Joonis 1 .  Suureskaalalises keskkonnas ( large-scale environment)  on tunnuse varieerumine 

mõjutatud laiematest keskkonnagradientidest. Väikese l skaalal (local environment),  nagu näiteks 

kooslustes sõltub iga liigi fenotüübiline varieeruvus geneetilisest mitmekesisusest ja 

plastilisusest, mida mõjutab kohalik  abiootiline ja biootiline keskkond. Varieeruvus mõjub nii 

liikide omavahelistele seostele kui ka seostele keskkonnaga, mis omakorda mõjutab 

individuaalset kohasust. Erinevused kohasuses avaldavad mõju ka geneetilisele mitmekesisusele. 

Lisaks on kohalik geneetiline varieeruvus samuti mõjutatud populatsioonidevahelisest levimisest 

(valged jooned joonise ülemises osas) (Moran et al . 2016) 

 

Globaalsed taimede tunnuste spektrid pakub taustsüsteemi, mille abil saab seletada 

liikide evolutsioonilisi piiranguid ja ökosüsteemide toimimist, jagada liike funktsionaalsetesse 

rühmadesse, ning muuta paremaks mudeleid, mis prognoosivad muutusi taimkattes lähtuvalt 

taimede vormi ja funktsiooni varieerumisest (Diaz et al. 2016). Seetõttu aitavad 

suureskaalalised uuringud, mis hõlmavad laia geograafilist gradienti, paremini esile tuua 

ökoloogilisi seoseid, mis võivad lokaalsel tasandil, oma olulisusest hoolimata mitte avalduda. 

Kuid meie teadmised sellest, kuidas ja kui palju globaalsel tasandil ilmnevatest 

funktsionaalsuse mustritest avalduvad väiksematel tasanditel, on veel küllaltki lünklikud 

(Messier et al. 2016) ning põhinevad valdavalt liikide omavahelisel võrdlusel, ega arvesta 

liigisisese funktsionaalse varieeruvusega (Albert et al. 2011). 
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1.2. Tunnusepõhine lähenemine ja liigisisene varieeruvus 

 

Tunnusepõhine lähenemine (trait-based approach) aitab paremini seletada, kuidas organismid 

ja keskkond omavahel interakteeruvad (Albert et al. 2011; Messier et al. 2010). Selles 

lähenemises kasutatakse uuringutes funktsionaalseid tunnuseid, mida mõõdetakse organismi 

morfoloogiliste, füsioloogiliste ja fenoloogiliste omaduste põhjal, mis siis omakorda mõjutavad 

organismi kohasust läbi kasvu, paljunemise ja ellujäämise (Violle et al. 2007). Koosluses 

leiduvate liikide tunnuste mõõtmine ja saadud tulemuste interpreteerimine aitab mõista 

koosluse liigilise koosseisu kujunemist, kuna tunnused on tihedalt seotud liigisiseste ja 

liikidevaheliste suhete ning erinevate elustrateegiatega (Diaz et al. 2016; McGill et al. 2006; 

Wright et al. 2004;). 

Tunnusepõhistes uuringutes on tihti kasutatud koosluse toimimise mehhanismide 

seletamisel tunnuse keskmist väärtust (Fortunel et al. 2014; Kraft et al. 2008;). Enamasti on 

neis uuringuis ka eeldatud, et liikidevaheline tunnuste erinevus on suurem liigisisesest tunnuste 

erinevusest, ja mängib koosluse dünaamika kujundamisel ka kaalukamat rolli (Garnier et al. 

2001; Laughlin et al. 2011). Kuid üha rohkem on taimeökoloogias hakanud tähelepanu saama 

ka funktsionaalsete tunnuste liigisisene varieerumine ehk ITV. Ka ITV mängib fundamentaalset 

rolli koosluse liigilise koosseisu kujunemisel ja selles, kuidas taimekooslused reageerivad 

muutustele neid ümbritsevad keskkonnas (Albert et al. 2011; Bolnick et al. 2011; Jung et al. 

2010). Samuti aitab ITV kaasamine ökoloogilistesse uuringutesse kaasa ökoloogiliselt 

olulistele küsimustele vastuste leidmisele (Kraft et al. 2014; Jung et al. 2014).  

 Liigisisest tunnuste varieeruvust saab defineerida kui ühe liigi kõikides isendites 

väljenduvat tunnuste varieeruvust. Need tunnused on eelkõige kohastumustest lähtuvad ehk 

funktsionaalsed ning sõltuvad indiviidile mõjuvatest abiootilistest ja biootilistest teguritest 

(Albert et al. 2011). ITV tuleneb kahest allikast, mis toimivad samaaegselt ning mille abil 

reageerivad mingisse liiki kuuluvad organismid keskkonna muutustele ja varieerumisele (Geber 

& Griffin 2003): 

1. Adaptatsioon ehk geneetilisest mitmekesisusest tulenev kohastumuslikkus. 

Geneetiline varieeruvus on fenotüübiline varieeruvus individuaalsete genotüüpide 

vahel (Hughes et al. 2008), mis tekib erinevate evolutsiooniliste mehhanismide nagu 

geenivoog, geenitriiv, mutatsioonid ja looduslik valik tulemusena. 
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2. Aklimatisatsioon ehk fenotüübiline plastilisus – iga individuaalse genotüübi 

potentsiaali toota palju erinevaid fenotüüpe erinevatel keskkonnatingimustel 

(DeWitt et al. 1998). Sellest tulenevalt on organismid võimelised reageerima 

keskkonnatingimuste muutustele ning tavaliselt toimub see organismi eluea jooksul 

ning see ei ole päranduv (Schlichting 1986). Plastilisus võib adaptiivseid muutuseid 

lühiajaliselt küll aeglustada vähendades isenditele mõjuvat keskkonnasurvet, kuid 

võimaldab populatsiooni pikaajalisi evolutsioonilisi muutusi hoides populatsiooni 

suurust ja geneetilist mitmekesisust (Crispo 2008). 

Adaptatsioon ja aklimatisatsioon põhjustavad liigisisest tunnuste varieeruvust 

isendisiseselt üldjuhul koos (Scheiner & Lyman 1991). Sama liigisisese varieeruvuse määr võib 

tuleneda erinevatest geneetiliste ja keskkonnategurite kombinatsioonidest: populatsioonis võib 

olla mõni üksik väga plastiline genotüüp, palju mitteplastilisi genotüüpe või palju plastilisi 

genotüüpe. Suure geneetilise mitmekesisuse populatsioonid võivad olla sarnase tunnuse 

väärtuse jaotusega, kuid arvatavasti on neil erinevad lühi- ja pikaajalised reaktsioonid 

keskkonna muutustele (Bolnick et al. 2003; Albert et al. 2011). 

Liigisisene varieeruvus ilmneb ruumi- ja ajaskaala eri tasanditel, kuid ka eluslooduse 

organiseerituse erinevatel tasemetel, ning seda saab jagada kolmeks põhikomponendiks (Albert 

et al. 2011): 

1. Populatsioonide vaheline liigisisene tunnuste varieeruvus – sama liigi erinevatesse 

populatsioonidesse kuuluvate isendite vaheline varieeruvus. See ITV võib tuleneda nii 

populatsioonide erinevast genotüübilisest koosseisust, aga ka fenotüübilisest 

plastilisusest tingitud keskkonnatingimustele reageerimisest (Sandquist & Ehleringer 

1997). Võib esineda ka erinevatel aegadel, kui näiteks populatsiooni kõiki isendeid 

mõjutab samaaegselt keskkonna ajaline varieeruvus nagu seda on aastaaegade 

vaheldumine ning erinevused aastate vahel (Turner et al. 2008). 

 

2. Indiviidide vaheline tunnuste varieeruvus – tunnuste varieeruvus antud 

populatsioonis. Indiviidide vaheline ITV võib tuleneda erinevate genotüüpide 

kooseksisteerimisest, nende genotüüpide erinevast plastilisusest, millega nad 

reageerivad muutuvatele biootilistele ja abiootilistele teguritele ja keskkonna 

varieerumisest populatsiooni siseselt (Bolnick et al. 2003, Albert et al. 2011).  

 

3. Isendisisene tunnuste varieeruvus – tunnuste fenotüübiline plastilisus ühe isendi 



11 
 

piires (või kloonides, kui tegemist klonaalse liigiga) (Bolnick et al. 2003, Albert et al. 

2011). See ITV võib tuleneda ruumilisest heterogeensusest näiteks valguse ja varju tõttu 

(Richardson et al. 2001), kuid ka ajalistest protsessidest nagu fenoloogia, mil tunnused 

sõltuvad aastaajast ühe aasta vältel; ontogenees, mil tunnus sõltub terve isendi või selle 

organi vanusest; või isendi tunnuse reageerimisest keskkonnamuutusele aja jooksul 

(nagu kliima ja aastaajad). ITV võib olla tingitud ka tema elukäigust ja tervisest 

(Coleman et al. 1994; Albert et al. 2011). 

 

1.3. Mõju koosluse tasandil 

 

Sama liigi isendite ja populatsioonide vahelisi morfoloogilisi, füsioloogilisi ning teisi 

kohastumust mõjutavaid erinevusi on uuritud nii taimedel (Leimu & Fischer 2008) kui ka 

loomadel (Garland & Adolph 1991). On leitud, et ITV enamasti suurendab populatsioonide 

püsivust (Gaston et al. 2009; Garzon et al. 2011) ning mõjutab ka koosluse struktuuri (Bolnick 

et al. 2011). Liigisisesel varieeruvusel on tähtis roll ka koosluse ja ökosüsteemide mitmetes 

protsessides, mõjutades näiteks koosluse kujunemisdünaamikat (Jung et al. 2010), toitainete 

ringlust (Crutsinger et al. 2009), aga ka mitmete põllukultuuride vastupidavust haigustele 

(Garrett et al. 2009). Siiski on väga harva neis uuringuis põhirõhk asetatud ainult liigisisesele 

tunnuste varieeruvusele, rohkem on uuritud tunnuste keskväärtuste erinevusi populatsioonide 

vahel (Hallikma 2015).  

 

1.4. Liigisisese varieeruvuse uurimine 

 

Hoolimata sellest, et juba aastakümneid tagasi leiti, et liigisisene varieerumine mõjutab 

positiivselt liigilist mitmekesisust, soodustades kooslusesisest kooseksisteerimist, on seda siiski 

ajaloo vältel koosluseökoloogias valdavalt eiratud. Viimasel ajal aga on hakatud sellele rohkem 

rõhku panema. Hiljutised arengud tunnusepõhises ökoloogias on hakanud rõhutama vajadust 

uurida liigi sisese ja liikide vahelise tunnuste varieeruvuse koosmõjusid (Violle et al. 2012).  

Paljudes uuringutes on liike kirjeldatud tunnuste keskväärtuste põhjal võtmata arvesse 

keskkonna ja pärilikkuse mõju. Põhjus tuleneb sellest, et on kasutatud (robustseid) tunnuseid, 
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mis jätavad liigisisesed tunnuste varieeruvused varju võrreldes liikidevaheliste tunnustega 

(Garnier et al. 2001). Liikidevahelist varieeruvust on peetud liigisisesest tähtsamaks, kuna on 

otsitud üldiseid mustreid liikide tasemel (Wright et al. 2004), kasutatud standardseid protokolle, 

mis pigem jätavad liigisisese varieeruvuse tahaplaanile (Cornelissen et al. 2003; Albert et al. 

2011) ning on eiratud liigisisest varieeruvust enamikes tunnuste andmebaasides (Albert et al. 

2010).  

Viimase kümnekonna aasta jooksul on hakatud arvestama ITV panust koosluse 

üldisesse tunnuste varieeruvusse, mis võib mõnikord olla sama oluline faktor koosluses 

toimimise kujundamisel kui liikidevaheline varieeruvus (Messier et al. 2010; Ainley et al. 

2016). Suurem osa ITV-uuringuid on keskendunud pigem populatsioonidevahelisele 

liigisisesele varieeruvusele ning määranud tunnuste reageerimist keskkonnamuutustele liigi 

tasandil (Albert 2010, Fajardo & Piper 2011). Tehtud uuringud ei ole seni veel tuvasta selgeid 

mustreid liigisiseses varieeruvuses. Üks põhjus, miks see nii on, võib olla selles, et senised ITV-

alased tööd on keskendunud põhiliselt mingile kindlale uurimisalale või tunnusele, ja nii on 

saadud tulemused jäänud vaid pelkadeks fragmentideks ruumi skaalal, mille põhjal on keeruline 

jõuda jälile üldisematele ITV seaduspärasustele (Hallikma 2015). Ja ka juba avaldatud taimede 

ITV-alaste tööde põhjal läbi viidud meta-analüüs (Siefert et al. 2015) ei leidnud vähemalt 

globaalsel tasandil mingeid selgeid seoseid ITV ja keskkonna- ning koosluseparameetrite vahel.  

Seetõttu tuleks liigisisese varieeruvuse uuringutes senisest rohkem rõhutada suuremale 

geograafilisele gradiendile. Lokaalsel skaalal ei pruugi populatsioonidevahelised erinevused 

ilmneda, kuna lähestikku asetsevate populatsioonide geneetiline mitmekesisus on väike, ega ei 

esinda terve liigi geneetilist mitmekesisust, ning liigisisese varieeruvuse mustrid ei pruugi 

avalduda (Laanisto & Hallikma 2016).  

 

1.5. Liigisisene varieeruvus liikide leviku modelleerimisel 

 

Prognoosid kliimamuutuste ja nendest sõltuvate liikide leviku kohta annavad aimu suurest 

ökoloogilisest häiringust, mille hulka kuulub ka liikidele sobiva leviala vähenemine (Thomas 

et al. 2004). 1350 Euroopa taimeliigi potentsiaalse leviku mudel tulevikus erinevate 

kliimamuutuste stsenaariumitega näitab, et üle poole neist liikidest võivad muutuda ohustatuks 
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või hoopis välja surra perioodil 2070-2100, kui nende leviala peaks samaks jääma (Thuiller et 

al. 2005).  

Liikide leviku modelleerimine (Species distribution modeling, SDM) on kasulik vahend 

globaalsete keskkonnamuutuste hindamisel. Paljud liigid näitavad ökoloogiliselt tähtsat 

liigisisest varieeruvust, kuid vähe on uuritud selle sobilikkust SDM-ga. Oney et al. 2013 võrdles 

kolme SDM tehnikat suuresti varieeruva liigi Pinus contorta peal ning eeldati erinevaid 

tulemusi lähenemiste vahel, kus ühtedes võeti liigisisest varieeruvust arvesse ning teistes mitte. 

Leiti, et mudelid, mis kasutavad liigisiseseid andmeid, annavad paremaid prognoose selle 

kohta, kuidas liigid keskkonnamuutustes käituvad ning saadud mudelid ühtivad ka ökoloogilise 

teooriaga paremini. Lisaks leiti, et liigisisene varieeruvus võib kaitsta liike kliimamuutuste 

kahjulike/ebasoodsate mõjude eest (Oney et al. 2013). 

 

1.6. Liigisisene varieeruvus leviala piires ning seda mõjutavad abiootilised 

ja biootilised tingimused 

 

Populatsioonide mitmekesisus võib erineda leviala piiril ja keskmes ning üldine arusaam on, et 

populatsioonide mitmekesisus, paljunemisvõime ja eluiga vähenevad leviala äärealade suunas, 

kus tingimused ei ole nii soodsad võrreldes leviala keskosaga (Viejo et al. 2010). Liigi ja 

koosluse tasandil tehtud uuringud näitavad, et fenotüübiline plastilisus ja seega liigisisene 

funktsionaalne varieeruvus on väiksemad ebasoodsates abiootilistes tingimustes (nt 

keskkonnastress) keskkonna filtreerimise tõttu (environmental filtering), ning ITV on selle tõttu 

väiksem külma ja kuiva kliimaga ning toitainevaestes kasvukohtades (Hulshof et al. 2013; 

Lemke et al. 2012; Valladares et al. 2007).  

Liigi leviala keskel ja servas kasvavad populatsioonid võivad erineda oma fenotüübilise 

plastilisuse poolest erineva geneetilise struktuuri tõttu. Servaala populatsioonid on eeldatavasti 

geneetiliselt vähem varieeruvad geenitriivi, inbreedingu või tugevama surve tõttu ning võivad 

seega vähemal määral plastiliselt varieeruda kui leviala keskmisemad populatsioonid (Mägi et 

al. 2011). Lisaks on teada, et heterogeensemates keskkondades kasvavad taimed on 

plastilisemad kui homogeensemates keskkondades kasvavad taimed (Baythavong et al. 2011). 

Samas võib servaala populatsioonides varieeruvus olla suurem, kuna sealsed populatsioonid 
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peavad tihedamini toime tulema tugevate limiteerivate faktoritega ning ebasoodsate 

tingimustega (Sexton et al. 2009, Siefert et al. 2015). 

Liigisisest varieeruvust mõjutavad ka biootilised tegurid ning põhiliselt on selleks 

konkurents. Nišiteooria kohaselt peaks suure liigirikkusega kooslustes (milles on kõrge niši 

tihedus) olema väiksem isenditevaheline varieeruvus, kuna seal on suurem liikidevaheline 

konkurents ning väiksem niši kattuvus (Siefert et al. 2015; Violle et al. 2012). Teisalt eeldab 

individuaalse varieerumise hüpotees, et kõik isendid koosluses, sõltumata liigist, väljendavad 

erinevate omadustega tunnuseid vältimaks (liigisisest) konkurentsi, mis kindlustab paljude 

liikide kooseksisteerimise (Clark 2010). Seega soosib kõrge ITV määr liigilise mitmekesisuse 

säilitamist, põhjustades positiivset seose isenditevahelise liigisisese varieeruvuse ja liigirikkuse 

vahel (Clark 2010; Violle et al. 2012). Populatsioonisisene isendite varieeruvus võimaldab 

liikidel erineda oma keskkonnareageeringutes vastavalt levikule, hoolimata sellest, et 

populatsioon, millesse isend kuulub, keskmiselt ei erine (Clark 2010).  

Kui abiootiline stress ebasoodsates tingimustes eeldatavasti suureneb, siis konkurents 

(ja sellest põhjustatud biootiline stress) on rohkem seotud soodsate keskkonnatingimustega 

(Bertness & Callaway 1994). Samas kinnitas Lemke et al. (2012) uuring positiivset suhet üldise 

ressursikättesaadavuse ja tunnuste varieeruvuse vahel, mille kohaselt soodustavad paremad 

tingimused suuremat fenotüübilist plastilisust läbi konkurentsisuhete. Kõrgem aastane 

keskmine temperatuur ning suurem sademete hulk võivad tagada paremad kasvutingimused 

lõunapoolsematel aladel, mistõttu suureneb ka taimede liigisisene ja liikidevaheline konkurents. 

 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida ühe laialt kasutatud funktsionaalse tunnuse – lehe 

pikkuse – liigisisest varieeruvust ning kuidas see sõltub liigist, ruumiskaalast, ning 

taimeisendeid ümbritsevatest abiootilistest ja biootilistest faktoritest. Töös uuriti küsimusi: a) 

kuidas ümbritsev taimestik mõjutab lehtede tunnuste varieeruvust; ja b) kuidas need suhted 

erinevad liigiti ning paiknemistest levialas. 

Uurimisliikideks valiti neli suhteliselt laia levialaga liiki, mis on küllaltki levinud nii 

Eestis kui Tervamägedel: Vaccinium uliginosum, Equsetum arvense, Polygonum viviparum, 

Betula nana. Neil mõõdeti erinevaid funktsionaalseid tunnuseid (nt varre pikkus, jämedus, 

lehtede arv, mass, pindala jm), kuid käesolevas töös uuriti vaid lehe pikkust ning selle 

varieeruvust. Kuna vaid lokaalsel skaalal uurituna ei pruugi populatsioonidevahelised 

erinevused ning liigisisene varieeruvus väljenduda, koguti antud töö jaoks proove kõikide 

uuritud liikide populatsioonidest nii Teravmägedelt kui ka Eestist. Taimede kasvukohad olid 
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oma leviala suhtes kas servas, kus taimed on ebasoodsamates tingimustes eelkõige 

abiootilistest faktoritest tingituna, või keskel, kus soodsamate abiootiliste tingimuste tõttu 

võisid biootilised faktorid rohkem mõju avalda.  
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2. Metoodika 

 

2.1. Uurimisliigid 

 

Käesoleva töö raames uuriti nelja laia levikuga taimeliiki: sinikas (Vaccinium uliginosum), 

põldosi (Equisetum arvense), pung- kirburohi (Polygonum viviparum) ja vaevakask (Betula 

nana). Need liigid said valitud nende laia leviala tõttu, mis annab hea võimaluse uurida liikide 

funktsionaalsete tunnuste muutumist ruumiskaalal. 

 

2.1.1. Sinikas (Vaccinium uliginosum) 

 

Morfoloogia ja bioloogia 

Sinikas (joonis 2) on kanarbikuliste sugukonda kuuluv mitmeaastane rohttaim. Taime kõrgus 

on erinevate allikate põhjal 15-40 cm (Leht 2010) või kuni 30-90 cm (Nimis et al. 2011). Lehed 

on sinakasrohelised, veidi nahkjad, elliptilised või äraspidimunajad, ning selgelt eristuvate 

võrkroodudega. Leheroots on lühike ning  lehe serva alumine osa violetsete näärmetega. 

Heledad valkjaskollakad õied paiknevad longus 3-8 mm pikkustel raagudel 1-3 kaupa eelneva 

aasta lühivõrsete tipus. Õiekroon on piklik, kupjas või peaaegu ruljas, ja selle tipmed on tagasi 

käändunud. Pungudes on õied proterandrilised, hiljem muutuvad homogaamseks ning neid 

tolmeldavad liblikalised, kahe- ja kiletiivalised, kuid võimalik on ka isetolmlemine. Mari on 

sinine, vahakirmega kaetud ning varieeruva kujuga, enamasti veidi korrapäratult kerajas. Neid 

söövad ja levitavad mitmesugused linnud ja imetajad (Alsos et al. 2002, Eichwald et al. 1971, 

Nimis et al. 2011). 

Metsakõdus ja samblas kasvavatel taimedel osa võrsetest mattub ning annab lisajuuri. 

Uusi osapõõsaid moodustavad asendusvõrsed, mis tekivad uinuvatest pungadest. Kuna sinikal 

ei esine horisontaalseid risoome kasvab ta kompaktsete ja aeglaselt laienevate puhmastena. 

Sinikas paljuneb enamasti suguliselt, seemnetega (Eichwald et al. 1971), kuid Teravmägedel 

on levinuim paljunemine levinuim viis vegetatiivne, kloonidega (Alsos et al. 2002).  
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Joonis 2 . Sinikas (Vaccinium uliginosum) 

Foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4519752  

 

Levik 

Sinikas on levinud kõikides tsirkumpolaarsetes metsa-, metsatundra- ja tundravööndites (joonis 

3). Teda leidub Põhja-Euroopas ja Aasias, kuid ka Kesk- ja Lõuna-Euroopa mägedes kuni 3100 

m kõrgusel. Põhja-Ameerikas ja Ida-Aasias on sinikas kohati laiemalt levinud kui mustikas.  

Sinikas on vastupidav ka keerulisetes kliimatingimustes, kui on tugevad tuuled ning puudub 

kaitsev lumekate. Ta kasvab kergelt kuivendatud kuni päris niiskes happelises pinnases 

(Eichwald et al. 1971; Jacquemart 1996). Eestis on sinikas laialt levinud (joonis 4). 

Teravmägedel (joonis 5) on sinikas selgelt termofiilne liik, kasvades eelistatult päikselistel 

lõuna- või edelapoolsetel aladel. Leiukohad on keskmises arktilise tundra tsoonis ning eelkõige 

kontinentaalse kliimaga regioonides (The flora of Svalbard). 
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Joonis 3 . Sinika (Vaccinium uliginosum) ja tema alamliikide levik maailmas 

(Hulten & Fries 1986) 

 

Joonis 4 . Sinika (Vaccinium uliginosum) levik Eestis (Eesti taimede uue 

levikuatlase tööversioon 2017).  Rohelised täpid märgivad leiukohti aastatel 

1971-2005, seest tühjad täpid märgivad leiukohti aastatel 1921 -1970. Kollased 

ruudud tähistavad kaasaegseid (2014-2016) leide 
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Joonis 5. Sinika (Vaccinium uliginosum) levik Teravmägedes.  Allikas: 

http://svalbardflora.no/ 

 

2.1.2. Põldosi (Equisetum arvense) 

 

Morfoloogia ja bioloogia  

Põldosi (joonis 6) on osjaliste sugukonda kuuluv mitmeaastane eostega paljunev taim. Risoom, 

millega taim talvitub, ulatub kuni 2 m sügavusele ning on kandiline, ilma keskkanalita, kerajate 

või piklik-munajate mugulatega (Vaga & Eichwald 1960). Kuna eosed on väikesed ja 

elateeridega, levivad need väga hästi tuulega. Risoomitükikesed levivad ka voolava veega (The 

flora of Svalbard). Kevadine võsu on pehme ja helepruun, lehetuped 8-12 süstja hambaga. 

Põldosja võsu närtsib kohe pärast eoste valmimist. Suvine võsu on roheline, steriilne ja kuni 40 

cm kõrge ning vars on sile ja kidakesteta, oksamännased paiknevad hõredalt (Nimis et al. 2010). 

Eospea on säsika teljega ja kuni 3,5 cm pikk. Eosed idanevad kiiresti, suvega valmivad 

protalliumid ning viljastatud munarakust areneb noor sporofüüt. Tavaliselt areneb emas- ja 

isasprotalliume võrdselt, kuid väheste toitainete ja valguse ning tiheda külvi puhul on valdav 

http://svalbardflora.no/
http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub30?usr=admin&step=1&altro=0&n=4361#novo
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osa isasprotalliume. Vastupidiselt, ehk väga heade tingimuste korral, areneb rohkem 

emasprotalliume. Tuped on 5-12 mm pikad ning varre ülemises otsas veidi eemalehoidvad. 

Hammaste arv vastab varre soonte arvule ning need on tupest poole lühemad, mustjad ja valge 

servaga, ning kujult kolmnurklik-süstjad. Enamasti neljakandilised harunemata männasoksad 

on sügavate vagudega. Võrse tipp on tavaliselt oksteta ning ulatub kõrgelt üle okste (Vaga & 

Eichwald 1960). Männasoksa esimene lehtede tupp on pikem kui varre lehtede tupp. Lehetupel 

on alla 10 tumeda hamba, millel on hele ja kitsas ääris (Nimis et al. 2010). 

 

Joonis 6 . Põldosja (Equisetum arvense) kevadine võsu  

Foto: http://efloora.ut.ee/Ala/species/5805.html  

 

Levik 

Kasvab erinevates kliima- ja pinnatingimustes, kuid põhiliselt väheviljakates kasvukohtades 

nagu sood, lodud, kraavid, jõekaldad, põllud ja metsad (Cody & Wagner 1981), kuid ka 

jäätmaadel, niitudel, puisniitudel ning liivakatel ja savikatel nõlvadel (Vaga & Eichwald 1960). 

Ta on levinud kogu põhja poolkera parasvöötmes (joonis 7) ehk peaaegu terves Põhja-

Ameerikas, Gröönimaal, Euraasias, Himaalaja mäestikust lõunas, Kesk-Hiinas, Koreas ja 

Jaapanis (Maiz-Tome 2016). Eestis (joonis 8) on põldosi sagedaim osjaliik (Vaga & Eichwald 

1960) ning ka Teravmägedel on tema leiukohti laialdaselt (joonis 9). 

http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub30?usr=admin&step=1&altro=0&n=4361#novo
http://efloora.ut.ee/Ala/species/5805.html
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Joonis 7 . põldosja (Equisetum arvense) ja tema alamliikide levik maailmas 

(Hulten & Fries 1986) 

 

Joonis 8. Põldosja (Equisetum arvense) levik Eestis (Eesti taimede uue 

levikuatlase tööversioon 2017).  Rohelised täpid märgivad leiukohti aastatel 

1971-2005, seest tühjad täpid märgivad leiukohti aastatel 1921 -1970. Kollased 

ruudud tähistavad kaasaegseid (2014-2016) leide. 

http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub30?usr=admin&step=1&altro=0&n=4361#novo
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Joonis 9 . Põldosaja (Equisetum arvense) levik Teravmägedel.  

Allikas: http://svalbardflora.no/  

 

2.1.3. Pung- kirburohi (Polygonum viviparum) 

 

Morfoloogia ja bioloogia 

Pung- kirburohi (syn. Bistorta vivipara, Persicaria vivipara ) (joonis 10) on tatraliste sugukonda 

kuuluv mitmeaastane taim. Varsi on 1-4, ja need on püstised, harunemata, 8-30 cm kõrged, ning 

ühe tipmise õisikuga. Juurmised lehelabad on 3-10 cm pikad ning 1-2 cm laiad, ahenenud või 

ümardunud alaosa ja terava tipuga. Õitsemise ajaks on lehed tavaliselt juba kuivanud. Taime 

alumised varrelehed on 1-8 cm pikkused, 1,5-3 mm laiused, kujult ovaalsed või süstjad, 

ümardunud ning pikalt aheneva või kiilja alusega. Lehtede alumine pind on sinakasroheline ja 

paljas, kuid alumistel ja varrelehtedel võivad olla lühikesed karvad. Lehtede ülemine pind on 

tumeroheline ning leheserv on tagasi käändunud (Eichwald et al. 1971; Nimis et al. 2011). 

Õisik on veidi rulja kujuga 3,5-6 cm pikk, värvuselt valge või kergelt roosakas, alumises osas 

roheline ning seal paiknevad ka mustjad sigipungad. Õieraod on 2-3 mm pikad paiknedes 

http://svalbardflora.no/
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liigestunud õie alusel. Perigoon on 2,5-3,5 mm pikkune, valge või roosakas ning alumises osas 

roheline. Tolmukad on tihti erineva pikkusega ning enamasti on neid 8, vanematel õitel on need 

perigoonist isegi pikemad. Tumevioletsed tolmukapead on ovaalsed ja 0,4-0,6 mm pikad. 

Emakakaelu on 3 ning ulatuvad enamasti kuni 1 mm perigoonist välja. Vili, mis areneb väga 

harva, on kolmekandiline, pikk, pruun ja läikiv ning umbes 3 mm pikk. Risoom on konksjas 

või muguljas ning kaetud vanade lehtede jäänustega (Eichwald et al. 1971; Leht 2010). 

Paljunemine toimub  enamasti vegetatiivselt. Sigisibulad (bulbils) levivad vooluveega, lindude 

ja imetajatega (The flora of Svalbard).  

 

Joonis 10. Pung- kirburohi (Polygonum viviparum).  

Foto: http://efloora.ut.ee/Eesti/species/4025.html  

 

Levik 

Pung-kirburohi on laia nišiga tsirkumpolaarse levikuga arktoalpiinne liik, kasvades Põhja-

Euroopas, Siberis, Kaug-Idas, Kesk-Aasia ja Kaukaasia mägedes, Mongoolias, Hiina kirdeosas, 

Põhja-Jaapanis ning Põhja-Ameerika põhjaosas (joonis 11). Lõuna pool leidub teda vaid 

http://efloora.ut.ee/Eesti/species/4025.html
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kõrgmägedes. Alpides võib teda kohata nii mäejalamil (umbes 1000 m kõrgusel merepiirist), 

kus taime biomass on suur ning valguse ja toitainete pärast on vaja konkureerida, kui ka 

suurematel kõrgustel (kuni 3000 m), kus keskkond on karmim ning füsioloogilised 

limiteeringud tugevamad. Rohkem eelistab aga niiskeid ja soiseid keskkondi, niite ja puisniite 

(Eichwald et al. 1971, Körner 1999, Leht 2010). Eestis esineb paiguti, rohkem Kesk- ja Põhja-

Eestis (joonis 12), kuid leiukohtade hulk on viimastel aastatel vähenenud (Kukk & Kull 2005). 

Teravmägedel on pung-kirburohi üks levinumaid soontaimi, kasvades kõikidel suurematel 

saartel (joonis 13) (The flora of Svalbard). 

 

 

Joonis 11. Pung-kirburohu (Polygonum viviparum) levik maailmas (Hulten & 

Fries 1986) 
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Joonis 12. Pung- kirburohu (Polygonum viviparum) levik Eestis (Eesti taimede 

uue levikuatlase tööversioon 2017). Rohelised täpid märgivad leiukohti aastatel 

1971-2005, seest tühjad täpid märgivad leiukohti aastatel 1921 -1970. Kollased 

ruudud tähistavad kaasaegseid (2014-2016) leide 

 

Joonis 13. Pung-kirburohu (Polygonum viviparum  ) levik Teravmägedel. Allikas: 

http://svalbardflora.no/ 

http://svalbardflora.no/
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2.1.4. Vaevakask (Betula nana) 

 

Morfoloogia ja bioloogia  

Vaevakask (Joonis 14) kuulub kaseliste sugukonda. Tema lehed on ümarad, tömpide 

hammastega ning kuni 1 cm pikad ja laiad. Mõnikord võib lehe laius ületada pikkuse. Lehed 

on 2-4 paari külgmiste roodudega, pealt tumerohelised ja läikivad ning alumiselt poolelt 

heledamad. Võrsed on kaua karvased, kuid lehed muutuvad hiljem peaaegu täiesti paljaks. 

Leherootsu pikkus on kuni 2 mm. Kõrgus varieerub 20-120 cm vahel (Eichwald et al. 1969; 

Leht 2010). Isasurvad on elliptilise kujuga, püstised ja istuvad ning kuni 1,5 cm pikad. 

Emasurvad elliptilised kuni piklikmunajad, paiknevad lühikesel raol püstiselt ning on kuni 1,2 

cm pikad. Viljasoomus on peaaegu ühepikkuste lineaarsete hõlmadega, mis on ülespoole 

suunatud. Viljaks on kuni 2 mm pikkune pähklike, millel on kitsad ja pähkliga kuni sama 

pikad tiivad (Eichwald et al. 1969). Suguline paljunemine toimub seemnetega, vegetatiivne 

paljunemine võsude ja okste juurdumisel. On tuultolmleja. Teravmägedel arenevad viljad 

teatud staadiumisse, kuid küpseid vilju pole leitud. Juurduvate okste tõttu võib taim väga pikki 

perioode sealses kliimas vastu pidada (The flora of Svalbard). 

 

 

Joonis 14. Vaevakask (Betula nana) 

Foto: https://et.wikipedia.org/wiki/Vaevakask  

https://et.wikipedia.org/wiki/Vaevakask
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Levik 

Vaevakask kasvab siirdesoodes, tundrates, rabamännikutes, rabastuvates segametsades ja 

rabades, on sagedasti esinev tsirkumpolaarne tunnusliik arktilises ja alpiinses tundras ning 

subalpiinsesetes nõmmedes ja soodes. Kasvab ka Kesk-Euroopa kõrgmägedes ning Põhja-

Euroopa ja Põhja-Ameerika madalikel (joonis 15)( Eichwald et al. 1969; Nimis et al. 2011). 

Kõrgeim leiukoht on 2200 m merepinnast (Stritch 2014). Eesti mandriosas on tavaline, kuid 

saartel teda väga ei leidu (joonis 16) (Nimis et al. 2011,). Teravmägedel kasvab vaid 

keskmises arktilise tundra tsoonis, kokku ainult 50 x 10 km suurusele alal (The flora of 

Svalbard) (joonis 17). 

 

Joonis 15. Vaevakase (Betula nana ) ja tema alamliikide levik maailmas (Hulten 

& Fries 1986) 
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Joonis 16. Vaevakase (Betula nana) levik Eestis (Eesti taimede uue levikuatlase 

tööversioon 2017). Rohelised täpid märgivad leiukohti aastatel 1971 -2005, seest 

tühjad täpid märgivad leiukohti aastatel 1921 -1970. Kollased ruudud tähistavad 

kaasaegseid (2014-2016) leide. 

 

Joonis 17. Vaevakase (Betula nana) levik Teravmägedel. Allikas: 

http://svalbardflora.no/ 

http://svalbardflora.no/
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2.2. Välitööd 

 

Töös uuritud liikide – Vaccinium uliginosum, Equsetum arvense, Polygonum viviparum, Betula 

nana – isendid on korjatud Lauri Laanisto poolt Teravmägedest augustis 2015. aastal; ning töö 

autori poolt Eestist juulis ja augustis 2016. Aastal (joonis 18). Iga liigi ühest populatsioonist nii 

Teravmägedel kui ka Eestis korjati kümme isendit. Isendid korjati kooslustest, mis olid 

looduslikud ning inimmõjust suuresti puutumata. Isendid valiti koosluses välja juhuslikult, 

populatsioonide ja koosluste keskelt, võimalikult tasaselt ja sarnase niiskusrežiimiga paigast, 

nii et võimalikud servaefektid nii liigi sees kui ka kasvukoha tasandil oleksid minimaalsed. 

 

Teravmäed 

Teravmäed (Svalbard) on Norra saarestik Põhja-Jäämeres. Saarestik jääb 74˚kuni 81˚ 

laiuskraadi ning 10˚kuni 35˚pikkuskraadi vahemikku (Statistic Norway 2016). Teravmägedel 

on palju inimtegevusest- ja asustusest puutumatuid alasid, mägesid, lumevälju, taimkatteta 

platoosid, rikkaliku tundra taimestikuga orgusid, pikkasid fjorde ja ka märgalasid ning laguune 

(UNESCO). Umbes 60 % saarestikust on kaetud liustikega (Statistic Norway 2016). 

 

Polaaraladelt pärit külmad vee- ja õhumassid ning lõunast tulev soojem Atlandi hoovus 

tekitavad saarestikule väga varieeruva kliima ning seal on märgatavalt kõrgemad temperatuurid 

võrreldes teiste aladega, mis paiknevad samadel laiuskraadidel. Aastaringselt on keskmine 

temperatuur +6 kraadi (suvel) kuni -16 kraadi (talvel) (Statistic Norway 2016). Taimkate on 

hõre, kuid ala on geograafiliselt mitmekesine. Kokku on leitud 1143 taimeliiki, millest 160 on 

soontaimed. Saarestikul on lühike vegetatsiooniperiood ning taimed kasvavad aeglaselt, harva 

on nad kõrgemad kui 10 cm. Taimede kohastumusi mõjutuvad ka polaaröö ja- päev (Flora of 

Svalbard; UNESCO). 

 

Eesti 

Eesti on riik Põhja-Euroopas paiknedes 57˚ kuni 59˚ laiuskraadidel ja 21˚kuni 28˚ 

pikkuskraadidel. Valitseb merelise ja mandrilise kliima vaheline üleminekuline paraskliima, 

mis sõltub palju Põhja-Atlandi hoovusest, Läänemerest ning geograafilisest asendist. Kliimast 

ja pinnamoest tingituna on Eestis palju väikeseid siseveekogusid. Keskmine õhutemperatuur 

varieerub +17 kraadist (suvel) kuni -7 kraadini (talvel) (Estonica). 
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Eesti floora on mitmekesise mullastiku ning soodsate kliimatingimuste tõttu suhteliselt 

liigirikas. Kokku leitud ligikaudu 2400 taimeliiki (Laanisto et al. 2015). 

 

 

Joonis 18. Uuritavate isendite kasvukohad Teravmägedel ja Eestis  

 

Puude, puhmaste, rohttaimede ja sambla katvust igas koosluses hinnati protsentuaalselt, 

määrati taimkatte keskmine kõrgus ja märgiti üles koosluses domineerivad liigid. Iga isendi 

puhul mõõdeti 1m2 prooviruudul, mille keskele uuritav isend jäi, taimede katvus protsentides, 

keskmine kõrgus ning liigirikkus. Mõõdeti isendi vegetatiivsete ja generatiivsete osade kõrgus 

maapinnast ning taime maapealse osa ulatus põhja-lõuna ja ida-lääne suunal. 

 

2.3. Laboratoorsed tööd  

 

Isendid korjati prooviruutudelt kaasa, herbariseeriti ning kuivatati kuivatuskapis 50 kraadi 

juures kuni 24h . 
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Igal isendil loendati lehtede arv, mõõdeti eraldi iga lehe pikkus lehelabast lehetipuni 

ning lehe suurim laius (tabel 1). Loendati varte arv, mõõdeti nende pikkus kinnituskohast 

maapinnal kuni varre tipuni, ning jämedus. Märgiti üles iga isendi lehtede arv varte kohta. 

Pung-kirburohul loendati ka seemnete arv. 

Pärast morfoloogilisi mõõtmisi kaaluti isendipõhiselt summaarne lehtede mass ning 

eraldi iga varre mass. Pung-kirburohul kaaluti ka seemned.  

Lehtede ja varte pindala saamiseks skaneeriti need, töödeldi programmi Paint abil must-

valgeks rasterpildks. Saadud pildid kalibreeriti reaalsesse mõõtkavasse ning seejärel arvutati 

pikslite arvu põhjal taimelehtede ja -varte tegelik pindala.  

 

Tabel 1. Iga liigi puhul mõõdetud funktsionaalsed tunnused. Käesoleva töö 

analüütilises osas kasutati kõikidest mõõdetud tunnustest vaid lehe pikkust   

Tunnus Sinikas Põldosi Pung-kirburohi Vaevakask 

Lehtede arv  x x x x 

Lehe pikkus (mm) x x x x 

Lehe pikkus rootsuga (mm)   x  

Lehe laius (mm) x x x x 

Lehtde pindala (mm2) x x x x 

Lehtede mass (g) x x x x 

Varte arv x x  x 

Varre pikkus (mm) x x  x 

Varre jämedus (mm) x  x x 

Varte pindala(mm2)  x x  

Varre mass (g) x x x x 

Lehtede arv varre kohta x x  x 

Seemnete arv   x  

Seemnete mass   x  
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1m x 1m taimeruudu liigirikkuse  ja katvuse määramiseks loendati ruudus kõik uuritavat 

isendit ümbritsevad liigid ning hinnati protsentuaalselt taimede katvus. Keskmise lehe pikkuse 

jaoks mõõdeti isendi kõik lehed (mm) ning leiti isendipõhiselt keskmine väärtus. Keskmise lehe 

pikkuse varieeruvuse leidmiseks arvutati ITV hajuvusmõõdikuna variatsioonikordaja. 

 

2.4. Andmeanalüüs ja statistika 

Mõõdetud andmed töödeldi esmalt programmiga MS Excel ning hiljem tehti 

regressioonanalüüsid programmiga Statistica 8.0 (StatSoft).  

Töös kasutati variatsioonikordajaid ja keskmisi väärtusi. Iga isendi puhul arvutati 

lehtede pikkuse aritmeetilise keskmine ning seejärel variatsioonikordaja. Variatsioonikordaja 

on standardhälbe ning aritmeetilise keskmise jagatis ning see näitab mõõdetud kogumi 

hajuvust. Väiksem variatsioonikordaja näitab väiksemat varieeruvust ehk ühtlasemat kogumit. 

Variatsioonikordajal puudub ühik, mistõttu on seda hea kasutada juhtudel, mil võrreldakse 

erinevate ühikutega erinevaid parameetreid (Fay & Gerow 2013). See on levinud meetod 

ökoloogilistes uuringutes (Pärtel et al. 2008) ning eriti tihti on seda kasutatud just liigisisest 

varieeruvust uurivates töödes (Albert et al. 2010; Albert et al. 2011). 
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3. Tulemused 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida, kuidas taime ümbritsev prooviruudu katvus ja 

prooviruudu liigrikkus mõjutavad nelja erineva taimeliigi lehtede keskmist pikkust ja selle 

varieeruvust nende leviala keskel ja ääres. Seoseid uuriti kolmel erineval skaalal: 

1) kuidas taime ümbritsev prooviruudu katvus ning selle liigirikkus mõjutavad uuritud liikide 

keskmist lehepikkust ja selle varieeruvust liigiüleselt areaali serva- ja keskel koos 

analüüsituna; 

2) kuidas taime ümbritsev prooviruudu katvus ning selle liigirikkus mõjutavad uuritud liikide 

keskmist lehepikkust ja selle varieeruvust liigiüleselt areaali serval ja keskel eraldi 

analüüsituna; 

3) kuidas uuritud taimeliikide keskmine lehepikkus ja selle varieeruvus erinesid tervel levialal 

liigiti. 

 

Taime ümbritsev prooviruudu liigirikkus avaldas mõju lehe keskmisele pikkusele 

enamasti positiivselt, vaid liigiti oli mõju erinev. Ka lehe pikkuse varieeruvus sõltus 

liigirikkusest liigiti erinevalt, samuti oli mõju erinev ka leviala keskel ja servas.  

Taime ümbritsev prooviruudu liikide üldkatvus mõjutas keskmist lehe pikkust liigi- 

ja levialaüleselt positiivselt, kuid mõju oli erinev liigiti ning samuti oli mõju erinev ka leviala 

keskel ja servas. Ruudu katvus andis kõige märkimisväärsema seose liigi paiknemisega 

levialas.  

Tulemused näitasid, et lehtede keskmine pikkus ja selle varieeruvus sõltuvad isendi 

kasvukohast ning teda ümbritsevast taimestikust. Liigirikkus ja katvus taime ümber mõjutasid 

uuritud liike erinevalt leviala piiril ning keskel. Tulemused näitavad, et liigisisese varieeruvuse 

on liigispetsiifiline ning mõjutatud uuritava populatsiooni asukohast levialas. 
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3.1. Taime ümbritseva katvuse ja liigrikkuse mõju taimede keskmisele 

lehepikkusele ja selle varieeruvusele arvestades serva- ja keskala 

koos 

 

Seos prooviruudu liigirikkuse ja keskmise lehe pikkuse vahel on positiivne (joonis 19) (r = 0.56; 

p < 0.001) ehk mida liigirikkam oli ruut, seda keskmiselt pikemate lehtedega taimed seal 

kasvasid. Keskmine lehepikkus muutus liigirikkama ruudu puhul suuremaks, kuid seos lehe 

pikkuse varieeruvuse ning ruudu liigirikkuse vahel ei olnud statistiliselt oluline (joonis 20) (p 

= 0.28; r = 0.12). Taimede lehed muutusid liigirikkuse suurenedes küll suuremaks, aga nende 

varieeruvus ei sõltunud sellest, kas ruut on liigirikas või liigivaene. 
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Joonis 19. Kõikide uuritud liikide isendite keskmise lehe pikkuse (mm) seos iga 

uuritud isendi ümber tehtud 1x1m taimeruudu liigirikkusega nii Eestis kui 

Teravmägedel tehtud ruutudes. Iga punkt tähistab ühte isendit  
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Joonis 20. Kõikide uuritud liikide isendite lehe pikkuse varieeruvuse seos iga 

uuritud isendi ümber tehtud 1x1m taimeruudu liigirikkusega nii Eestis kui 

Teravmägedel tehtud ruutudes. Iga punkt tähistab ühte isendit  

 

Taime lehtede keskmine pikkus suurenes ruudu suurema katvuse suunas. Prooviruudu 

katvus mõjutas statistiliselt olulisel määral taimelehtede keskmist pikkust (joonis 21) (r = 0.44; 

p < 0.001). Prooviruudu katvus mõjutas taimelehtede varieeruvust negatiivselt, kuid seos oli 

statistiliselt vähe oluline (joonis 22) (r = -0.043; p = 0.71). 
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Joonis 21. Kõikide uuritud isendite keskmise lehe pikkuse (mm) seos taimeruudu 

katvusega, mis on määratud protsentuaalselt iga uuritud isendi 1x1m suurusel 

taimeruudul nii Eestis kui Teravmägedel.  Iga punkt tähistab üht isendit  
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Joonis 22. Kõikide uuritud isendite keskmise lehe pikkuse varieeruvuse seos 

taimeruudu katvusega, mis on määratud protsentuaalselt iga uuritud isendi 1x1m 

suurusel taimeruudul nii Eestis kui Teravmägedel. Iga punkt tähistab üht isendit . 



37 
 

3.2.  Katvuse ja liigirikkuse mõju tunnuste keskmistele väärtustele ja 

nende varieeruvusele liigiüleselt leviala serval (Teravmägedel) ja 

keskel eraldi (Eestis) 

 

Tulemused näitavad, et taimeruudu liigirikkus mõjutas statistiliselt olulisel määral keskmist 

lehe pikkust vaid Eestist korjatud isenditel (p = 0.003), samas kui Teravmägedelt korjatud 

isendite puhul on seos ebaoluline (p = 0.007) (joonis 23). Lisaks on näha Eestist korjatud 

taimede klastritesse jaotumist, kus kahe liigi isendite lehtede keskmine varieeruvus sõltus ruudu 

liigirikkusest veidi rohkem kui teise kahe liigi varieeruvused. Eestis mõjutas ruudu liigirikkus 

lehe pikkuse varieerumist ehk mida liigirikkam oli taimeruut, seda erinevama pikkusega taime 

lehed kasvavad ( r= 0.31; p = 0.049) (joonis 24). Samas oli Teravmägedes kasvavate taimede 

puhul seos hoopis negatiivne ja statistiliselt ebaoluline (r = -0.20; p = 0.20). 
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Joonis 23. Uuritud isendite keskmise lehe pikkuse seos iga uuritud isendi ümber 

tehtud 1x1m taimeruudu liigirikkusega Eestis ja Tervamägedel eraldi. Ig a punkt 

tähistab üht isendit  
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Joonis 24. Uuritud isendite keskmise lehe pikkuse varieeruvuse seos iga uuritud 

isendi ümber tehtud 1x1m taimeruudu liigirikkusega Eestis ja Tervamägedel 

eraldi. Iga punkt tähistab üht isendit  

 

Taimeruudu katvus avaldas olulist (r = 0.81; p < 0.001) mõju keskmisele lehe pikkusele 

vaid Eestis ehk levila keskel, Teravmägedel ehk levila serval oluline mõju puudus (joonis 25). 

Jooniselt on näha, et taimeruudu katvus mõjutas lehtede pikkuse varieeruvust levila keskel ning 

servas täiesti vastupidiselt, mida kinnitab ka seose statistiline olulisus (p = 0.02; p = 0.01) 

(joonis 26). 
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Joonis 25. Uuritud isendite keskmise lehe pikkuse seos taimeruudu katvusega, 

mis on määratud protsentuaalselt iga uuritud isendit ümbritseval  1x1m suurusel 

taimeruudul Eestis kui Teravmägedel.  Iga punkt tähistab üht isendit  
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Joonis 26. Uuritud isendite keskmise lehe pikkuse varieeruvuse seos taimeruudu 

katvusega, mis on määratud protsentuaalselt iga uuritud isendi t ümbritseval 1x1m 

suurusel taimeruudul Eestis ja Teravmägedel.  Iga punkt tähistab üht isendit  
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3.3. Katvuse ja liigirikkuse mõju lehepikkuse keskmistele väärtustele ja 

nende varieeruvusele leviala piires liigiti 

 

Jooniselt tulevad selgesti välja liikidevahelised erinevused. 

Betula nana keskmine lehepikkus ei ole mõjutatud taimeruudu liigirikkusest ei levila 

keskel ega ääres (r = -0.35; p = 0.13) (joonis 27), kuid lehe pikkuse varieeruvuse ja liigirikkuse 

vahel on oluline negatiivne seos (r= -0.58; p < 0,001) (joonis 28). Seega mida liigirikkamast 

taimeruudust oli Betula nana pärit, seda ühesuurusemad/väiksema varieeruvusega olid lehed 

ning liigivaesemates ruutudes oli varieeruvus suur ehk taimed kasvatasid samaaegselt nii suuri 

kui väiksemaid lehti. 

Vaccinium uliginosum reageeris ümbritsevale liigirikkusele sarnaselt nii levila keskel 

kui ääres (ehk punktid joonisel ei ole klasterdunud) (r = 0.48; p = 0.03) (joonis 27), kuid nende 

varieeruvus oli sama mis liigivaestes paikades ning oluline seos liigirikkuse ja lehe pikkuse 

varieeruvuse vahel puudub (r = -0.02; p = 0.92) (joonis 28). 

Equisetum arvense seos on levila keskel (Eestis) ruudu liigirikkuse ja keskmise lehe 

pikkuse vahel positiivne (r = 0.81; p < 0.001) ehk liigirikkamas taimeruudus olid pikemad lehed 

(joonis 27). Liigirikkuse suurenedes lehe pikkuse varieeruvus vähenes (r = -0.65; p = 0.02) ehk 

taim kasvatas liigirikkas koosluses ühtlaselt pikemaid lehti (joonis 28).  

Polygonum viviparumi keskmine lehepikkus ei ole mõjutatud taimeruudu liigirikkusest 

(r = 0.41; p = 0.11) sarnaselt  Betula nanale ei levila keskel ega ääres, kuid levila lõunapiirilt 

(Eestist) korjatud isendid on lihtsalt liigirikkamas kohas kasvanud võrreldes Teravmägedega 

(joonis 27). Siiski pole see kuidagi tema lehe pikkust mõjutanud. Sarnaselt keskmise lehe 

pikkusega ei ole varieeruvus jällegi liigirikkusest mõjutatud (r=0.29; p=0.22) (joonis 28). 
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Joonis 27. Kõikide uuritud liikide isendite keskmise lehe pikkuse (mm) seos iga 

uuritud isendi ümber tehtud 1x1m taimeruudu liigirikkusega nii Eestis kui 

Teravmägedel tehtud ruutudes liigiti (Betula nana, Vaccinium uliginosum, 

Equisetum arvense ja Polygonum viviparum). Iga täpp kujutab ühte isendit  
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Joonis 28. Kõikide uuritud liikide isendite lehe pikkuse varieeruvuse seos iga 

uuritud isendi ümber tehtud 1x1m taimeruudu liigirikkusega nii Eestis kui 

Teravmägedel tehtud ruutudes liigiti (Betula nana, Vaccinium uliginosum, 

Equisetum arvense ja Polygonum viviparum). Iga täpp kujutab ühte isendit  
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Sarnaselt ruudu liigirikkusele käitusid liigid erinevalt ka taimeruudu katvuse korral.  

Betula nana keskmine lehe pikkus ei ole sarnaselt taimeruudu liigirikkusele mõjutatud 

ka taimeruudu katvusest ei levila keskel ega äärealal (r = 0.41; p = 0.07) (joonis 29). Keskmine 

lehe pikkuse varieerumine oli liigirikkuse puhul negatiivne (joonis 28), kuid seos taimeruudu 

katvusega oli positiivne (r = 0.64; p=0.003) (joonis 30). 

Vaccinium uliginosumi keskmisele lehe pikkusele mõjus liigirikkus küll positiivselt 

(joonis 9), kuid ruudu katvusel oli hoopis negatiivne mõju (r = -0.83; p < 0.001) (joonis 29) 

ning seos lehe pikkuse varieerumise ja katvuse vahel oli ebaoluline (r = -0.32; p = 0.17) (joonis 

30). 

Equisetum arvense puhul oli seos ruudu katvuse ja keskmise lehe pikkuse vahel oluline 

ja positiivne (r = 0.86; p < 0.001) (joonis 29) ning seos ruudu katvuse ja lehe pikkuse 

varieeruvuse vahel oluline ja negatiivne (r = -0.66; p = 0.002) (joonis 30) 

Polygonum viviparum ei näidanud olulist seost katvuse ja lehepikkuse vahel (r = -0.14; 

p = 0.57) (joonis 29) ning lehe pikkuse varieerumise seos ruudu katvusega oli samuti ebaoluline 

(r = 0.10; p = 0.66) (joonis 30).  

Ruudu katvus

K
e

s
k
m

in
e

 l
e

h
e

 p
ik

k
u

s

Betula

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

60

70

Vaccinium

0 20 40 60 80 100

Equisetum

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

60

70

Polygonum

0 20 40 60 80 100

Betula: r = 0.41; p = 0.07

Vaccinium: r = -0.83; p < 0.001

Equisetum: r = 0.86; p < 0.001

Polygonum: r = -0.14; p = 0.57

 

Joonis 29.  Kõikide uuritud isendite keskmise lehe pikkuse (mm) seos 

taimeruudu katvusega, mis on määratud protsentuaalselt iga uuritud isendi 1x1m 

suurusel taimeruudul nii Eestis kui Teravmägedel liigiti (Betula nana, Vaccinium 

uliginosum, Equisetum arvense ja Polygonum viviparum). Iga täpp kujutab ühte 

isendit 
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Joonis 30. Kõikide uuritud isendite keskmise lehe pikkuse varieeruvuse seos 

taimeruudu katvusega, mis on määratud protsentuaalselt iga uuritud isendi 1x1m 

suurusel taimeruudul nii Eestis kui Teravmägede l liigiti (Betula nana, Vaccinium 

uliginosum, Equisetum arvense ja Polygonum viviparum). Iga täpp kujutab ühte 

isendit 
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4. Arutelu 

 

4.1. Taime ümbritseva katvuse ja liigrikkuse mõju taimede keskmisele 

lehepikkusele ja selle varieeruvusele arvestades serva- ja keskala koos 

 

Levialaüleselt oli taimeruudu liigirikkuse mõju tunnuste keskmistele väärtustele positiivne 

(Joonis 19), ehk mida liigirikkam oli isendit ümbritsev taimestik, seda suuremaid lehti taim 

kasvatas. Samas olid punktid (ehk isendid) hajuvusgraafikul ebaühtlaselt jaotunud, ja seega olid 

mõned isendid ümbritsevast taimestikust vähem mõjutatud kui teised. Kuna antud graafik oli 

liigi- ja levialaülene, siis punktide ebaühtlane jaotus võis olla tingitud ka liigilistest iseärasustest 

ning kasvukoha mõjudest. Eestis tehtud taimeruudud olid oodatult liigirikkamad kui 

Teravmägede omad. Taimkate Eestis on üldjuhul oluliselt liigirikkam ja suurema 

produktiivsusega kui Teravmägedel, kus leidub näiteks vaid 160 liiki soontaimi (Flora of 

Svalbard), ehk ligikaudu kümme korda vähem kui Eestis. Lehe pikkuse varieeruvus ei olnud 

statistiliselt oluliselt mõjutatud taimeruudu liigirikkusest (joonis 20). Taime lehtede keskmine 

pikkus oli suurem liigirikkamates kasvukohtades, kuid siiski varieerus lehe pikkus sarnaselt nii 

liigirikkamates kui liigivaesemates taimeruutudes. 

Ruudu katvus mõjus keskmisele lehe pikkusele positiivselt (joonis 21). Selle põhjuseks 

võib olla konkurents, mis survestab isendeid naabertaimedega võrreldes pikemaid lehti 

kasvatama, et rohkem valgust saada (Craine & Dybzinski 2013). Ruudu katvuse joonisel on 

isendid palju ühtlasemalt jaotunud võrreldes liigirikkuse joonisega.  

Ka lehe pikkuse varieeruvus ei olnud taimeruudu katvusest oluliselt mõjutatud sarnaselt 

liigirikkusele (joonis 22). Seega võib oletada, et lehe pikkuse varieeruvust võivad mõjutada 

ümbritseva taimkatte asemel hoopis abiootilised tegurid nagu temperatuur, niiskus, valgus. 

Antud töös abiootilisi tegureid ei arvestatud, kuid tulemused kinnitavad Tiit Hallikma 

magistritöö (Hallikma 2015) tulemusi Tšiili keerispea liigisisese varieeruvuse kohta, kus enim 

mõjutas taime funktsionaalseid tunnuseid ning nende varieerumist aasta keskmise 

õhutemperatuuri kõikumine ning aastase sademetehulga varieerumine.  
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4.2. Katvuse ja liigirikkuse mõju taimede lehe pikkuse keskmistele 

väärtustele ja nende varieeruvusele liigiüleselt Eestis ja Teravmägedel 

 

Liigiüleselt, kuid paiknedes kas leviala keskel või servaalal, mõjutasid prooviruudu katvus ja 

selle liigirikkus lehe keskmist pikkust ja selle varieeruvust erinevalt. Tunnuste varieerumine 

muutub ressursigradiendil ning isendid on plastilisemad ja varieeruvad suuremal määral 

soodsamate tingimustega kasvukohtades ning saavad oma funktsionaalseid tunnuseid (näiteks 

lehe pikkust) kergemini muuta (Valladares et al. 2007). Ruudu liigirikkus mõjutas lehtede 

keskmisi pikkusi vaid Eestis, Teravmägedelt korjatud isenditel oli seos nõrk ning isendit 

ümbritsev taimkatte liigirikkus ei tundu seega taime lehe pikkust oluliselt mõjutavat (joonis 

23). Ka siin on oluline, et Teravmägedel ongi liigirikkus väiksem kui Eestis. Teravmägedelt 

korjatud isendid on joonisel liigiti üpris sarnaselt (paiknevad lähestikku), kuid Eesti isendid on 

liigiti klasterdunud. Equisetum arvense ja Polygonatum viviparum muudavad joonise 

hajusamaks, samas kui Betula nana ja Vaccinium uliginosum ei tundu suuremat mõju avaldavat. 

Liikide paiknemist joonisel saab tuletada joonisest 27. 

Liigi- ja levialaüleselt ei näidanud lehe pikkuse varieeruvus liigirikkusega olulist seost, 

kuid leviala keskelt ja leviala servalt pärit isendid näitasid nõrka kuid vastandlikku seost (joonis 

24). Eestis mõjutab liigirikkus lehe pikkuse varieerumist positiivselt, mille põhjuseks võib 

jällegi olla tugevam konkurents. Taimed on konkurentsialtimad soodsamates 

keskkonnatingimustes (näiteks toitainerikkamates kasvukohtades, paremates valgustingimustes 

või soojemates kasvukohtades) ning samas soodustab taimede morfoloogiline plastilisus ka 

liigisisest ja liigiülest kooseksisteerimist (Lepik et al. 2005). Saadud tulemus kinnitas ka Lemke 

et al. (2012) uuringust leitud positiivset suhet üldise ressursikättesaadavuse ning tunnuse 

varieeruvuse vahel. Lisaks soodustavad soodsamad tingimused suuremat fenotüübilist 

plastilisust läbi konkurentsisuhete (Lemke et al. 2012). Teravmägedel on seos lehe pikkuse 

varieeruvuse ning liigirikkuse vahel negatiivne ning statistiliselt ebaoluline. Teravmägedel on 

liigirikkus väiksem ja antud taimeruudul paiknevate isendite nišid ei pruukinud kattuda, 

mistõttu ei pidanud taimed ehk ressursside kättesaadavuse jaoks nii plastilised olema. Kuid 

erinev varieeruvus võib tuleneda ka liikidevahelistest erinevustest. 

Ruudu katvus avaldas positiivset ja olulist mõju keskmisele lehe pikkusele vaid Eestis 

(joonis 25).Ruudu katvus mõjutas aga lehe pikkuse varieeruvust hoopis vastupidiselt leviala 

keskel ja servas (joonis 26). Eestis suureneb lehe pikkuse varieeruvus suurema katvuse korral, 
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ehk mida rohkem on isendi ümber taimeruut kaetud, seda erinevamaid lehti tuleb tal kasvatada. 

See kinnitab individuaalse varieerumise hüpoteesi, mis eeldab, et kõik isendid koosluses, 

olenemata liigist, varieeruvad oma tunnustes konkurentsiga toimetuleuks (Clark 2010). 

Teravmägedel on aga seos vastupidine, ehk mida suurem on katvus taime ümber, seda väiksem 

on lehtede varieeruvus. Heterogeensemates keskkondades kasvavad taimed on plastilisemad 

kui homogeensemates keskkondades (Baythavong et al. 2011) ja kuna liigirikkus on 

Teravmägedel väiksem, siis suurema katvuse korral on taimeruut homogeensem ning taime 

lehed ühetaolisemad. 

 

4.3. Katvuse ja liigirikkuse mõju lehepikkuse keskmistele väärtustele ja 

nende varieeruvusele levialaüleselt liigiti 

Taimeruudu liigirikkus ning katvus mõjutasid lehe keskmist pikkust ja selle varieeruvust liigiti 

erinevalt. Ruudu liigirikkus mõjus lehe keskmisele pikkusele enamasti positiivselt, kuid mõju 

oli liigiti erinev (joonis 27). Betula nana keskmist lehe pikkust taime ümbritsev liigirikkus ei 

oluliselt ei mõjutanud ei levila servas ega keskel (punktid on jaotunud joonisel üpris võrdselt). 

Vaccinium uliginosum oli positiivselt mõjutatud. Equsetum arvense oli samuti positiivselt 

mõjutatud ning seos oli statistiliselt oluline. Polygonum viviparum ei oma olulist seost ei leviala 

põhja- ega lõunapiiril. 

Keskmine lehe pikkuse varieeruvus sõltus ruudu liigirikkusest liigiti erinevalt (joonis 

28), samuti oli mõju erinev leviala keskel ja servas. Mida liigirikkamast taimeruudust Betula 

nana pärit oli, seda ühesugusemad olid tema lehed ning liigivaestes ruutudes kasvatas taim 

suurema varieeruvusega lehti. Vaccinium uliginosumi lehe pikkuse varieerumine ei olnud ruudu 

liigirikkusest mõjutatud. Sarnaselt Betula nanale oli Equisetum arvensel liigirikkamas 

taimeruudus ühesugusemad lehed. 

Ruudu katvus mõjutas keskmist lehe pikkust liigi- ja levialaüleselt positiivselt (joonis 

29), kuid sarnaselt ruudu liigirikkusele oli mõju oli liigiti erinev. Betula nanal puudus oluline 

statistiline seos ruudu katvuse ja keskmise lehe pikkuse vahel sarnaselt taimeruudu 

liigirikkusega, kuid suurema katvusega taimeruudus varieerus lehtede keskmine pikkus rohkem 

(joonis 30). Vaccinium uliginosum kasvatas suurema katvuse korral väiksemaid lehti (joonis 

29), kuid keskmist lehe pikkuse varieeruvust katvus ei mõjutanud (joonis 30). Equisetum 

arvense kasvatas nii leviala keskel kui servas (mida on näha punktide klasterdumise põhjal) 
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suurema katvuse korral suuremaid lehti (joonis 29), kuid lehe pikkuse varieeruvus suurema 

katvuse korral hoopis vähenes (joonis 30). Polygonum viviparumi keskmist lehe pikkust ega 

selle varieeruvust taimeruudu katvus oluliselt ei mõjutanud (joonis 29; joonis 30). 
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5. Kokkuvõte 

Käesolevas töös uuriti liigisisesest varieeruvust ühe laialt levinud funktsionaalse tunnuse- lehe 

pikkuse- põhjal ning kuidas see sõltus liigist, ruumiskaalast ning taime ümbritsevatest 

abiootilistest ja biootilistest faktoritest.  

Tulemused näitasid, et liigisisene varieeruvus lehtede keskmise pikkuse ja selle 

varieeruvuse näitel sõltusid isendi kasvukohast ning ümbritsevast taimestikust. Liigirikkamates 

ja suurema katvusega taimeruutudes kasvatasid taimed keskmiselt suuremaid lehti, mis võis 

tuleneda biootilistest teguritest konkurentsi näol. Lehe pikkuse varieeruvus võis aga 

abiootilistest teguritest olla rohkem mõjutatud kui biootilistest.  

Liigirikkus ja katvus mõjutasid uuritud liike erinevalt Eestis ja Teravmägedel. Isendite 

fenotüübilised tunnused olid Eestis ehk soodsamates keskkonnatingimustes varieeruvamad, mis 

kinnitas ka varasemaid tehtud uuringuid. Soodsamad abiootilised tingimused soodustasid 

suuremat konkurentsi, mistõttu taimed olid ka plastilisemad. 

Liigirikkus ja katvus mõjusid keskmisele lehepikkusele ja selle varieerumisele liigiti 

erinevalt. Näiteks Polygonum viviparum ei näidanud parameetrite muutmisel statistiliselt 

olulisis seoseid ning võis ümbritsevast taimestikust olla vähem mõjutatud kui temperatuurist, 

niiskusest või valgusest, samas kui teiste uuritud liikide puhul olid olulised seosed olemas.  

Töös saadud tulemusi saab kasutada edasistest liigisisese varieeruvuse uuringutes, kus 

saab põhjalikumalt uurida liigisisese varieeruvuse mustreid ning liigispetsiifilisi põhjuseid. 

Liigisisese varieeruvuse mustrid on liigispetsiifilised ja sõltuvad palju uuritava populatsiooni 

asukohast levialas ning ökoloogilistes uuringutes tuleks lisaks kooslusepõhistele ning 

liikidevahelistele uuringutele arvestada ka liigisiseseid iseärasusi. 
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SUMMARY 

DIFFERENCES IN HERBACEOUS PLANTS INTRASPECIFIC VARIABILITY IN THE 

DISTRIBUTION RANGE MARGIN AND CENTRE 

As the climate is changing, more and more species might need to change their distribution range 

in order to survive. Not all species have the ability to be mobile and go along with the changes 

and therefore it is important to know how plastic and variable these species can be.  

Comparing species functional trait variation between different regions and species may 

give us the first insight of how species react to the changes. Intraspecific trait variation has 

rarely been included in ecological studies but it is becoming more important in order to 

understand more precisely ecological patterns. The studies have focused so far on a wide range 

of species but have carried out mainly on local scales, although species might differ in the 

different parts of their distribution range. Therefore, to understand if the intraspecific trait 

variation is similar in the distributions range margins and center,  the species of this study were 

collected from Estonia and Svalbard.  

The aim of this study was to investigate intraspecific trait variation (by the length of the 

leaves) with the questions of a) how does the surrounding vegetation influence the variation of 

the traits of plant leaves; and b) how these interactions differ among species and from the 

location of the distribution range.  

The results showed that intraspecific variability of the leaves mean length and its 

variability depend on the specimens’ habitat and surrounding vegetation. In more diverse and 

covered habitat plants had longer leaves, which might be a result of stronger biotic factors 

(competition). The variation of plant leaves means length might have been more influenced by 

the biotic factors. 

The diversity of vegetation and cover affected the studied species differently on the 

distribution range margins and centers. The phenotypic traits of specimens were more plastic 

in Estonia as the environment is more favorable which also confirmed previous studies. Better 

abiotic factors also promoted competition and therefore the plants were more plastic in their 

traits. 

The species richness and cover affected the mean length of the leaves and its variation 

differently among different species.Therefore, the patterns of intraspecific trait variation are 

species-specific and strongly affected by the location of species’ distribution range. This study 

is a useful base for the future to investigate intraspecific trait variation more precisely.  
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