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Liblikõieliste (Fabaceae) sugukonnas ning mõnes teiseski sugukonnas on mõned liigid 

võimelised siduma õhulämmastikku ja selleks on neil välja kujunenud sümbioos Frankia ja 

Rhizobia bakteritega. Neis taimesugukondades leidub ka perekondi kus ükski liik ei ole 

võimeline siduma õhulämmastikku. Töö eesmärk oli välja selgitada õhulämmastikku 

siduvate taimerühmade sisesed erinevused sümbiootilistes interaktsioonides 

mükoriisaseentega ning selleks kasutati kolme uurimisküsimust millele vastavate analüüside 

teostamisega otsiti vastuseid. Analüüside tulemusel selgus, et õhulämmastikku siduvate 

taimede mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus ei sõltu sellest, millise bakteri 

kaasabil nende peremeestaimed lämmastikku seovad. Samuti ei leitud erinevusi 

mükoriisasümbiontide fülogeneetilises mitmekesisuses eri liblikõieliste klaadidel; valdavalt 

puit- või rohttaimedest koosnevate taimeperekondade vahel; maakera eri poolkeradel 

levivate taimeperekondade vahel; erinevaid kliimavöötmeid asustavate taimeperekondade 

vahel; ega erinevaid elupaigatüüpe eelistavate taimeperekondade vahel (Joonis 7). 

Lõppkokkuvõttena on alust arvata, et nii suure analüüsi jaoks ei ole maailmas veel piisavalt 

andmeid, et vastavad erisused ka kajastuksid uuringutes. Kindlasti oleks otstarbekas sama 

uuringut korrata, kui andmebaasidesse tuleks oluliselt infot juurde kas aastate või 

aastakümnete jooksul. 

Märksõnad: liblikõielised, sümbioos, Frankia bakterid, Rhizobia bakterid, õhulämmastiku 
sidumine, mükoriisasümbiondid 
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In the leguminous family (Fabaceae), and in some other families exist species capable of 

fixing atmospheric nitrogen and for that, they have developed a symbiosis with Frankia 

and Rhizobia bacteria. Additionally, there are families in these plant communities where 

no species is capable of fixing atmospheric nitrogen. The aim of this thesis was to identify 

the internal differences of the plants that absorb atmospheric nitrogen in the symbiotic 

interactions with mycorrhizal fungi. To this end, the author posed three research questions, 

which were resolved in the process of respective analyses. The results of the analyses 

revealed the phylogenetic diversity of mycorrhizal symbionts of the plants that fix 

atmospheric nitrogen did not depend on the bacteria which the host plants used. 

Furthermore, no differences were discovered in the phylogenetic diversity of mycorrhizal 

symbionts between distinct leguminous clades; between plant genera composed 

predominantly of woody or herbaceous plants; between plant genera spreading over 

different hemispheres of the globe; between plant genera inhabiting different climate 

zones; or between plant genera preferring different habitat types (Figure 7). In conclusion, 

there is a reason to believe there are not enough data in the world for such a broad analysis 

to reflect these differences in the studies. It would certainly be advantageous to repeat the 

same study if significantly more information is to be added into the databases over the 

years or decades. 

Keywords: Fabaceae, symbiosis, Frankia bacteria, Rhizobia bacteria, fixing atmospheric 

nitrogen, mycorrhizal symbionts 
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SISSEJUHATUS 

 

Sugukonnas liblikõielised (Fabaceae), ja veel mõnes teiseski sugukonnas, nagu kaselised 

(Betulaceae), kasuariinilised (Casuarinaceae), ja seiglehelised (Zygophyllaceae) on teatud 

liigid võimelised siduma õhulämmastikku. Selleks on neil taksonitel välja kujunenud sümbioos 

eri bakteritega, eelkõige Frankia ja Rhizobia´ga. Samas leidub nendes taimesugukondades ka 

perekondi, kus mitte ükski liik ei ole teadaolevalt võimeline õhulämmastikku siduma.  

Paljud taimed liblikõieliste, kaseliste, kasuariiniliste ja seiglehiste sugukondades on 

võimelised lisaks õhulämmastiku sidumisele moodustama ka sümbiootilisi sidemeid 

mükoriisaseentega, eelkõige arbuskulaar-mükoriissete seente hõimkonna krohmseened 

(Glomeromycota) taksonitega.  Kuidas need kaks sümbioosi tüüpi omavahel suhestuvad? Seda 

käesolev magistritöö proovibki uurida. 

Käesoleva magistritöö eesmärk ongi välja selgitada õhulämmastikku siduvate 

taimerühmade sisesed erinevused sümbiootilistes interaktsioonides mükoriisaseentega. 

Täpsemalt:  

a) kas eri viisil õhulämmastikku siduvad (Frankia, Rhizobium, ei seo üldse) taimerühmad 

erinevad üksteisest selle poolest, kui fülogeneetiliselt erinevad on nende 

mükoriisasümbiondid? 

b) kas erinevad liblikõieliste klaadid erinevad üksteisest selle poolest, kui fülogeneetiliselt 

erinevad on nende mükoriisasümbiondid? 

c) kas mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus sõltub taimerühmas leiduvate 

liikide valdavast eluvormist, levikust, kliimavöötmelisest ja elupaigalisest eelistusest? 

Tänusõnad 

Avaldan sügavat tänutunnet oma juhendajale Lauri Laanistole, kes toetas mind lõputöö 

valmimisel vajalike nõuannetega, kriitikaga ja lahke abiga, ilma milleta ei oleks sündinud juurde 

killukest selles uurimisvaldkonnas. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

 

1.1. Taimejuurte abiootilised võimed   

 

1.1.1. Juurte võime siduda lämmastikku 

 

Bioloogilist lämmastiku sidumist saavad bakterid läbi viia iseseisvalt mõne eukarüoodiga 

mõlemapoolselt sümbioosis olles või nendega assotsiatiivselt sümbioosi luues. Ligi viiendik – 

78 % – atmosfäärist koosneb lämmastikust, kuid kuna see on (N2) kujul, siis on ta kättesaamatu 

enamusele prokarüootidele ning täielikult kasutu kõikidele eukarüootidele. Vaid redutseerimise 

abil saadakse (N2) assimilatsioonikõlblikuks ja mitmetel prokarüootidel olemasolev 

nitrogenaasi ensüüm suudab ammooniumiks redutseerida atmosfäärist pärit lämmastikku 

(Carroll & Salt 2004). Assotsiatiivses suhtes varustavad taimed baktereid juurte kaudu oma 

eritistega ning saavad peale bakterite surma kätte nende poolt fikseeritud lämmastiku. On kahte 

tüüpi lämmastikusidujaid, ühed neist seened ning teised bakterid. Täpsemalt öeldes 

lämmastikku siduvaid seeni kutsutakse mükoriisa seenteks (arbuskulaarseks mükoriisaks või 

AM seenteks) ingl mycorrhiza ning baktereid mügarbakteriteks (Rhizobium). Mügarbaktereid 

liigitatakse kolme perekonda Rhizobium, Bradyrhizobium ja Frankia, neist kaks esimest 

perekonda on gramnegatiivsed bakterid ning Frankia perekond grampositiivne. Mügarbakterid 

loovad sümbioosi peamiselt liblikõieliste sugukonnas olevate taimedega (Heinsoo et al. 1986). 

Arbuskulaarset mükoriisat moodustab umbes 160 liiki AM seeni mis kuuluvad 

krohmseente hõimkonda Glomeromycota . Krohmseeni leidub peamiselt roht- ja puittaimedel, 

aga ka sammal- ja sõnajalgtaimedel (Smith & Read 2010).  

Huss-Danell (1986) tundis huvi aktinoriisataimede ja Frankia vahelise sümbioosi vastu 

ning leidis, et need taimed on suureks lämmastikuallikaks muldadele kus nad kasvavad, lisades 
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lõviosa seotud lämmastikust mulda varise kaudu, veidi ka otse juureeritistega. 

Aktinoriisataimedeks nimetatakse taimi kes osalevad lämmastiku sümbiontses fikseerimises 

sümbioosis aktinomütseetidega perekonnast Frankia (Wall 2000).  Näiteks on aktinoriisataimed 

kaseliste sugukonda kuuluvad lepad, ning huvitaval kombel on lepalehtedes lämmastikusisaldus 

kuni kolm korda suurem kui teistel laialehistel puuliikidel Euroopas, sisaldades 2-3 % 

lämmastikku, ning kuna lepalehed mineraliseeruvad kiirelt ja transpordivad vähem lämmastikku 

enne lehtede langemist mujale, siis lepikute mullad on üsna lämmastikurikkad (Mikola 1958). 

 

 

1.1.2 Kuidas toimub lämmastikusidumine 

 

Dennis & Turpin (1990) tegid kindlaks, et nitrogenaas on ensüümikompleksi tuumik, mis 

teostab lämmastiku sidumist. Parsons et al (1993) kirjeldavad, et taime maapealsetesse osadesse 

liigub seotud lämmastik peamiselt aminohapetena ksüleemivoo abil, ning vastupidi – nooduleid 

omakorda varustatakse floeemi ehk laskuva vooga. Baker et al (1997) tegid eksperimendi käigus 

kindlaks, kuidas taim fikseeritud lämmastiku puuduse tingimustes noodulite arvu ja massi 

suurendab. Erinevad taimed kasutavad lämmastiku transpordiks erisuguseid ühendeid, sõltuvalt 

taimeliikide biosünteetilistest erinevustest. Näiteks liblikõielised kes kasutavad nooduleist 

ureiidide transporti esineb ksüleemis allantoiini ning allantoiinhappeid. Liblikõielised kes 

transpordivad amiide, neil aga sisaldub ksüleemis asparagiin, glutamiin. Paljudel lepaliikidel on 

aga tsitrulliin põhiliseks transpordiühendiks (Guan et al. 1996). Juurenoodulites on lämmastiku 

sidumise endosümbioos välja kujunenud mitmeid kordi. 2-5 korda mükoriissetel taimedel (1-4 

korda õistaimede seltsi kuuluvatel oalaadsetel taimedel ning ühe korra õistamede sugukonda, 

roosilaadsete seltsi kuuluvatel kanepilistel) sealhulgas umbes üheksa korda koos 

mügarbakteritega (Geurts et al. 2016). 
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1.2. Taimejuurte biootilised võimed 

     

1.2.1. Mis on arbuskulaarmükoriisa ? 

 

Arbuskulaarmükoriissed seened ei suuda iseseisvalt elutsüklit lõpuni viia ning vajavad 

peremeesorganismi taimede näol. Neid nimetatakse krohmseenteks (hõimkond 

Glomeromycota), ja need moodustavad taimedega ühe levinuima kooselulise suhtevormi.  

Krohmseente niidistiku ja taimejuurte vahel tekkinud ühisorganismi nimetatakse 

arbuskulaarseks mükoriisaks ehk lühendatult (AM-iks), mida on võimalik leida paljudes 

maismaaökosüsteemides ja isegi mageveekogudes (Moora et al. 2016). Mullas olev 

seenemütseel aitab taimel omastada paremini fosforit ja lämmastikku, pakkudes kaitset ka 

patogeenide ning põua eest, seened saavad taimelt vastutasuks vajalikke süsinikuühendeid  mis 

kulub ulatusliku niidistiku ehk mütseeli ülesehitamiseks, viljakehade või eoste tootmiseks ning 

muuks elutegevuseks (Smith & Read 2010; Van der Heijden et al. 2002). Kuna seenemütseel ei 

suuda sünteesida varuaineid keskkonnast iseseisvalt (Bago & Bécard 2002), osutub huvitavaks 

nende suutlikkus soodustada taimede kasvu tänu mulla struktuuri parandamisele oma 

elutegevusega kooskõlas taimedega (Leifheit et al. 2014).  

Arbuskulaarset mükoriisat moodustavad hinnanguliselt 160 liiki Glomeromycota 

hõimkonda kuuluvaid krohmseeni (Saks et al. 2013) ning ~85% taimede liigirikkusest (Smith 

& Read 2010), mis Glomeromycota hõimkonnaga sümbioosi suudavad moodustada saab 

võrrelda taimede osakaaluga mis loomtolmlevad olles väga oluline mõtlemiskoht miks peaks 

teadlased rohkem uurima krohmseente bioloogiat, paljunemist (Ollerton, Winfree  & Tarrant 

2011).  
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1.2.2. Kuidas toimib arbuskulaarmükoriisa ? 

 

AM seente mütseel koosneb kahest osast: juurevälisest ning juuresisesest mütseelist. Mütseelis, 

mis asetseb juure sees, transporditakse vajalikud toitained taime kokkupuutepindadele, mida 

nimetatakse arbuskuliteks. Sealt edasi transporditakse mõlemast sümbiondist toitained läbi 

membraanide taimerakku. Süsinik (lihtsuhkrutena) liigub sellele vastupidises suunas 

membraanide kaudu taimerakust seenerakku, misjärel vajalikud varuained sünteesitakse seenele 

omastatavaks vormiks (glükogeen, triatsüülglütseriidid). Mütseelis, mis asub väljaspool juurt, 

imatakse vajalikke aineid mullast ja toimetatakse taimejuurteni; sellele vastupidises suunas 

toimub taimelt omistatud süsiniku edasikanne pidevalt kasvavatesse mütseeli osadesse, ka 

paljunemiseks vajalikesse eostesse (Bago & Bécard 2002; Bago et al. 2003; Bago 2000). 

Arbuskulaarmükoriisa kasvuks on vajalik, et optimaalne pH on 6,5 – 7,5 ning paljunemine 

lakkab kui pH 4,5 – 5 ning >8. AM kasv seiskub temperatuuril alla +5°C ja üle +37°C (Narits 

2015 ). 

On huvitav mainida, et osadel taimedel toimub juba paari tunni jooksul pärast juurekarva 

nakatumist selle keerdumine, nagu näiteks leppadel, olles seega esimeseks märgatavaks 

nakatumise toimumise märgiks. Peale nakatumist siseneb Frankia hüüf sissepungumise teel 

juurekarvakesse ning selle käigus jagunevad kortikaalrakud, mille tagajärjel tekib prenoodul. 

Prenooduliks nimetatakse tihenenud juurekarva paksendit (Newcomb & Wood 1987). 

Pärast elutegevuse lõppu AM seenehüüfid lagunevad, ent tänu neis sisalduvale 

glomaliinile seovad surnud hüüfid mulla peenosakesi suuremateks osakesteks (Wright & 

Upadhyaya 1998). Tänu sellele suureneb mulla vee- ning hapnikumahutavus mis vähendab 

omakorda mullaerosiooni tekkimise ohtu, ja muudab ökosüsteemi põuakindlamaks. 
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1.2.3. Millal on tekkinud arbuskulaarmükoriisa? 

 

Krohmseened on evolutsioonilises mõttes maismataimedega ligikaudu samavanad, kuid nende 

liigirikkus võrreldes teiste seenerühmadega oluliselt väiksem. 

AM seente lahknemist on proovitud mõnedel juhtudel määrata ning tulemused jäävad 

10 ja 100 miljoni aasta vahele (Rosendahl 2008; VanKuren et al. 2013) seetõttu ei saa olla 

nendes tulemustes väga kindel, peaaegu kõiges AM seentega seonduvas uuringutes ollakse 

algusjärgus. 

Krohmseentest on aga leitud fossiile mille järgi ligikaudselt suudetud määrata 

hõimkonna vanuseks umbes 460 miljonit aastat (Redecker et al. 2000; Strullu-Derrien et al. 

2014), ning suurem hulk nüüdisaegseid AM seeni tekkisid 20-50 miljonit aastat tagasi viimaste 

mandrite lahknemise järgselt (Davison et al. 2015). 

 

 

1.2.4. Kellel arbuskulaarse mükoriisa võime on? 

 

On taimi mis mükoriisaseente  puudumisel ei suuda kasvada edukalt, ning ilma AM seenteta 

üldse mitte hakkama saavaid taimi ja ka neid keda AM puudumine ei mõjuta vähimalgi määral 

(Francis & Read 1995). Võrreldes mükoriissete taimede ja mittemükoriissete  liikide biomassi 

erinevust saadakse teada mükoriisne sõltuvus ( mycorrhizal dependency) (van der Heijden 

2002). Mükoriisne tundlikkus (mycorrhizal sensitivity) (van der Heijden  2002) selgitatakse 

välja sellega kuidas erinevad taimeliigid reageerivad kasvuerisustega erinevatele isolaatidele ja 

-seeneliikidele (Klironomos  2003). Isolaatideks nimetatakse näiteks AM seente isendite rühma, 

mis teatud põhjustel eksisteerib väljaspool levilat, ehk siis seeneliike kasvatakse katseklaasis 

või tutvustatakse neid taimedele kes ei kasva nende seente geograafilises kasvukohas. 

On huvitav nentida, et viljakama mulla korral reageerivad taimed AM kolonisatsioonile 

vähem, kasvades paremini kuna omastavad enda juurte abil piisavalt toitained (Smith & Read 

2010). Väheviljaka mulla korral on taimedel toitainete omastamisega raskusi, kuna neil ei ole 

piisavalt peened peenjuured. Mükoriisaseened on olulised nii rohumaadel, metsades, niitudel, 
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kõrbetes jne, ilma nendeta ei oleks võimalik kasvatada tomateid, õunu, kurke, nisu, riisi jms 

(Öpik 2016). Vaid 20% taimeliikidest saab hakkama ilma taolise sümbioosita (Bueno et al. 

2017).  

 

 

1.2.5. Kus leidub arbuskulaarmükoriisa võimega taimi ? 

 

Kõik taimed levivad erinevalt ning enamasti oma geograafilise levikuala piires (Koorem 2016). 

Kliima muutumisel soojemaks on hakanud levila piirid nihkuma ja juba on näha erinevaid 

taimeliike kasvamas kohtades kus varem neid kunagi pole olnud. 

Üsna värskete uuringute põhjal avastati AM-seened koos õistaimedega kasvamas Domi 

mäe tipus (4505 m) – mis on üks külmim paik maailmas (Oehl & Körner 2014). Samuti avastati 

AM seened veelgi kõrgemalt Andidest (5200 m) (Schmidt et al. 2008; Senés-Guerrero et al. 

2014). On esile kerkinud mitmeid AM seente levikumustreid mis tõendavad nende koosluste 

erisusi ökosüsteemides globaalsel tasandil (Kivlin, Hawkes & Tresder 2011) ning pisema 

piirkonna skaalal. Parasvöötme rohumaadel näiteks krohmseente liigirikkus on ohtram kui 

metsakooslustes (Moora et al. 2014). Seda seaduspärasust kinnitasid ka suuremamahulised 

uuringud näidates, et ka maailma mastaabis erinevad rohumaade AM seente kooslused 

metsakooslustest olles liigirikkamad kui ka liigiliselt erinevad (Davison et al. 2015), samuti on 

ilmselt taimekooslus seotud AM seenekooslusega (Zobel & Öpik 2014). Selgus, et 

krohmseentelgi on bioomid kuna troopikametsades, parasvöötme metsades, rohumaadel ja 

inimese poolt mõjutatud kasvukohtade mullas tegutsevad erinevad AM seente kooslused (Öpik 

et al. 2006). Esimesena saadi teada, et kogu krohmseeneliikidest tervenisti kolmandik levib 

kõigil mandritel peale uurimata Antarktika (Davison et al. 2015). See annab alust arvata, et kuigi 

AM seeneliike on suhteliselt vähe suudavad nad katta enda eksistentsiga pea kogu planeedi olles 

sealjuures väikese endemismiga. 
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1.2.6. Krohmseente levik 

 

Krohmseened levivad mitmel moel nagu näiteks: eostega mis tekivad mullas, seal kasvanud 

seeneniidistiku tükikestega ning koos taimejuurtega millel nad kasvavad (Smith & Read  2010). 

Levimisviisidelt levivad nad tuule, vee ning erinevate imetajate ja ilmselt ka lindudega kellel 

kokkupuude mullaga. 

On teada saadud perekonnad kelle eosed levivad õhuga ja kanda kinnitanud tehislikule 

saarele, ka millised liigid jäävad ellu erinevate loomade nagu : lindude, näriliste, suurimetajate 

seedesüsteemis peale mida võivad idanema hakata (Fracchia et al. 2011; Egan et al. 2014 ; 

Nielsen et al. 2016; Lekberg et al. 2011). Huvitava katsega tehti kindlaks kui kiirelt jõuavad 

AM seened asustamata alale ümberkaudsetelt aladelt. Selleks pandi steriliseeritud mullaga 

anumad keset loopealset asuvale karjäärialale ning peale aasta möödumist uuriti millised taime 

ja krohmseeneliigid olid anumad asustanud (de León et al. 2016). Kohale jõudsid nii 

seeneliikide esindajaid kui ka taimeliike võrdselt umbes 30 liiki ja enamus AM seeneliikidest 

osutusid (ruderaalideks) ehk häiringutalujateks mida kasvatatud kultuuritingimustes (de León et 

al. 2016). Krohmseeni on peetud ka mittesugulisteks organismideks: Kanada Ottawa Ülikooli 

katse aga paljastas, et AM seentel esineb seksuaalset päritolu homo- ja heterokarüootseid 

isolaate (Ropars et al. 2016). Siiski kasutavad nad seda väga erandlikel juhtudel ja jäävad 

kehtima eelnevalt teada saadud paljunemisviisid. 

Seni uurimata aga inimese osalus levitamisel ning arutletud on häiringut hästi taluvate 

liikide levitamine koos põllumajanduse rändamisega (Rosendahl et al. 2009), ning hakatud 

kahtlema krohmseente inokulantides mida turustatakse, kuid ei teata kas nad võivad muutuda 

võõrastes kasvukohtades invasiivseteks (Schwartz et al. 2006). Erinevaid küsimusi inimeste 

teadlikult levitatavate AM seente kohta leidub rohkesti, vastuseid aga napib. 

 

 

 

 



13  

1.3. Ülevaade liblikõielistest 

 

1.3.1. Liblikõieliste mahepõllumajanduslik tähtsus Eestis vahekultuuridena 

 

Vaikselt on populaarsust kogunud mahepõllumajanduslik tootmine ning on hakatud 

teadvustama liblikõieliste lämmastikusidumise võimet ning õpitud neid kasutama 

vahekultuuride näol kus nad on kasulikud muldade struktuurile. Peamiselt kasvatatakse 

liblikõieliste vahekultuuridena Eestis punast ristikut, roosat ristikut, valget ristikut, 

hübriidlutserni, harilikku lutserni, valget mesikat, nõiahammast, põlduba, inkarnaat ristikut, 

hulgalehist lupiini, põldhernest. 

Talgre (2017) väitel on selgunud tõsiasi, et mahepõllumajanduslikus tootmises on 

fosfori puudus -10 kg P ,ning kaaliumi defitsiit aastas -20 kg K ha-1, samuti ei kasutatud 

sõnnikut ega haljasväetisi. 

Siinkohal tulevad kasuks liblikõielised, mis seovad õhust N keskmiselt (150-250 kg/ha) 

soodsatel oludel ka rohkem, seejuures suurendades muldade orgaanilist ainesisaldust ning tuues 

haritavasse mullakohti oma sügavale ulatuva juurestikuga P ja K. Samuti vähendavad 

liblikõielised vahekultuurid umbrohtude vohamist,erosiooni teket, suurendavad muldade 

bioloogilist aktiivsust parandades seeläbi ka veemahutavust ja aitavad järgnevatel kultuuridel 

juurtega sügavamale kasvada ning soodustavad mükoriisa arengut. Liblikõielised suurendavad 

ka bioloogilist mitmekesisust põldudel luues juurde elupaiku kasulikele putukatele, 

väikeimetajatele ning lindudele samuti tagades mitmekesise meekorje mesilastele ja kimalastele 

(Lauringson et al. 2011). 

Vahekultuure kasvatatakse mulla parandamiseks pärast põhikultuuride koristamist 

põllult ning kasvamiseks vajavad nad vähemalt 50 päeva, samas mittetalvituvad vahekultuurid 

haritakse mulda enne maapinna külmumist sügisel. Võimalusel soovitatakse eelistada aga 

talvituvaid vahekultuure mida künda mulda kevadel (Lauringson et al. 2011). Vahekultuure 

kasutades on põllumeestel oluline, et neid kasutades vabaneksid mullas kiirelt toitained ja 

oleksid valmis kui külvatakse uus saak põllule mis tagaks vajaliku põllumajandusliku kasu 

lühikese ajaga (Talgre 2017).  Veel kasulike mõjudena kasvatades liblikõielisi saab vältida 

toitainete leostumist mullas ning vähendada haiguste ja kahjurite kogunemist. Samuti aitavad 
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liblikõielised säilitada mullas niiskust, kaitsta vihmapiiskade purustava mõju eest mullapinda ja 

ei lase nii hõlpsalt tekkida koorikut mullapinnale. Mainimist vajab ka tõsiasi, et nad vähendavad 

kiiret mullapinna sulamise / külmumise mõju ning peale taimede lagunemist paraneb ka mulla 

makroosakeste stabiilsus ja moodustumine, suureneb C sisaldus, vabanevad polüsahhariidid jms 

toitained (Talgre 2017). 

 

 

1.3.2. Liblikõieliste tähtsus toidutaimedena inimestele 

 

Kõige suuremas mastaabis kasvatatakse hernest, põlduba, aeduba, läätse, kikerhernest,harilikku 

tuvihernest, spargeluba, munguba,  ning õlitaimedena sojauba ja maapähklit. Oaliste seemnetes 

on kõrge proteiini- ja kiusisaldus, madal toorrasvasisaldus (Narits 2015). Kultiveeritakse umbes 

200 liblikõieliste liiki ning kaunvilju on toiduks kasutatud üle 9 tuhande aasta. Kaunviljasid 

kasutatakse ka kosmeetikatööstuses ning nad leevendavad parkinsoni tõbe, alandavad kõrget 

kolesterooli, aitavad alkoholismist jagu saada (Narits 2015).  

Isoflavoonid mida leidub oalistes võivad aidata hormoontundlike vähiliikide vastu ning 

alandavad kolesterooli. Sojaoa fütoöstrogeene on uuritud menopausi ajal hormoonide 

asendamise teraapias (Graham & Vance 2003), samuti on oalised kasulikud diabeetikutele 

nende söömisel tekkiva hüpoglükokeemilise toime pärast (Gepts et al. 2005). 

Väga suuresti kasvatatakse oalaadseid ka ilutaimedena aedades varjupuudena või roheliste 

müüridena ronivaid liblikõielisi, samuti saab kasutada neid tuletõketena kuna kasvavad hästi ka 

huumusvaeses pinnases, sest juured ulatuvad neil sügavale. On väga häid liike ka paberitootmise 

jaoks, küttepuudeks, mööblitootmise jaoks, ravimite tootmiseks, keemiliste ühendite 

tootmiseks, eeterlike õlide tootmiseks, tööstusõlide tootmiseks (Allen & Allen 1981, Duke 

2012, Graham & Vance 2003).  
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1.3.3. Liblikõieliste mitmekesisus 

 

Liblikõielised (Fabaceae) kuuluvad kaheiduleheliste (Magnoliopsida) klassi, oalaadsete 

(Fabales) seltsi,  ning kaunviljaliste (Leguminosae) sugukonda nad kuuluvad kolmandasse 

suuremasse perekonda katteseemnetaimedest (Magnoliophyta) pärast orhideelisi (Orchids) ja 

korvõielisi (Asteraceae või Compositae) olles teised peale põllumajanduslikult olulisi kõrrelisi 

(Poaceae). Kaunviljaliste hulgas on suur hulk niinimetatud kodustatud liike ning suurt kasu 

saavad neist just inimesed ning inimeste kasvatatavad loomad (Lewis 2005).  

Kolme alamsugukonna äratundmine on põhiliselt ülesehitatud õie tunnustele, sealhulgas 

suuruse, sümmeetria, õielehtede paigutuse järgi ning õietupe järgi (kas on vabad õietupe lehed 

või kokku kasvanud). Tolmukate arv on samuti oluline ning õietolmu kuju ja mõnedel 

liblikõielistel esinev vagu seemnetel mis vahel hobuseraua kujuga. Eristatakse ka embrüo 

läbilõike erinevusi, lehtede erinevusi ja juurenoodulite olemasolu (Lewis 2005).  

Viimases ametlikus perekonna ja triibuse klassifitseeringu uuendamise käigus 

kaunviljaliste sugukonnas on kindlaks tehtud molekulaarsete fülogeneetiliste uuringutega 36 

triibust, 727 perekonda ja 19,327 liiki (Lewis 2005). Triibus asetseb perekonna ja 

alamsugukonna vahelises klassifitseerimise järgus, vahel jagunevad triibused ka vajaduse 

kohaselt alamtriibusteks (McNeill et al. 2012). Kaunviljaliste sugukonnas on ka neli perekonda 

(akaatsia, hundihammas, nõiahammas, Indigofera) 500 või rohkema liigiga ning vähemalt 40 

perekonda 100 või rohkema liigiga. Samas on 500 perekonda väga väikesed koosnedes kas vaid 

ühest liigist või kuni 10nest liigist (Lewis 2005). 

Huvitavaks teeb asja Lewis (2005) poolt välja toodud erimeelsused selles kas 

liblikõielisi tuleks kohelda ühe sugukonnana kus on 3 alamsugukonda või kolme eraldi 

sugukonnana, üha kasvav tõendite hulk nii morfoloogiliste kui molekulaarsete uuringute põhjal 

aga toetab arvamust, et oalised on üks suur monofüleetiline sugukond.  

Kaunviljalised (Leguminosae) on suure varieeruvusega ning kasvavad peaaegu igas 

kliimavöötmes neid on nii ühe kui mitmeaastastena: ürte, põõsaid, puid, ronitaimi ja liaane ning 

mõned isegi eelistavad kasvada vees. Nad on erineva suurusega ning väiksemaid on leitud 

kõrbetest ning arktilisest tundra vööndist, suuremaid avastatud vihmametsadest puudena. 
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Kaunviljalised on tihtipeale märgatavalt dominantsed taimed, kuna nad on levinud nii laialdaselt 

erinevates kliimavöötmetes (Rundel 1989). Eriti mitmekesised on kaunviljalised 

troopikametsades ning parasvöötme põõsastikes kus on hooajaliselt kuiv või üldiselt kuiv 

kliima. Selline eelistus on seotud lämmastikku vajava metabolismi pärast ning soodne 

kohastumus toimida koos AM seentega , suutes kasvada seal kus paljud taimed ilma seenteta ei 

suudaks. (McKey 1994; Sprent & Platzmann 2001). Polhilli (1994) ja Lewise (2005) sõnul on 

just viimatise kolmekümne aastaga on saanud selgemaks kaunviljaliste klassifikatsioon ning 

bioloogia lõigates kasu teadmistega selle perekonna ökoloogiast, süstemaatikast, evolutsioonist 

ning morfoloogiast. 

Kirjeldades liblikõieliste välimuse mitmekesisust siis lehed on neil lihtlehed, 

paarissulgjad liitlehed, paaritusulgjad liitlehed või paarissulgjad liitlehed kus tipmise lehe 

asemel köitraag. Samuti võivad neil lehed koosneda vaid lehelabast ning abilehest põhilehe all 

nagu näiteks harilikul sidrunipuul või pomelipuul. Lehed võivad olla ka kolmetised liitlehed 

nagu ristikul, akaatsiatel näiteks on aga sulgjad liitlehed või olla taandarenenud köitraagudeks 

koos abilehekestega kasvades spiraalselt, vahel on abilehekesed ka nagu lihtlehed näiteks hernel 

või arenenud astlateks nagu robiinial.  

 

 

1.3.4. Liblikõieliste evolutsiooniline ajalugu 

 

Fossiilseid andmeid liblikõieliste kohta on päris palju eriti Tertsiaalsest ajaperioodist  (65 -1,8 

miljonit aastat tagasi). Sellest ajavahemikust on leitud palju fossiliseerunud õisi, vilju, lehti, 

puitu ja õietolmu erinevaist paigust (Crepet & Taylor 1985; Herendeen 1992).  Kuigi on 

erinevaid uurimustöid ka varasematest fossiilidest nagu liblikõitele omase mustriga õietolmust 

ja puidustruktuuridest ei saa neid võtta üheselt ja panna liblikõielistele nende uuringute põhjal 

vanemat staatust, kuna rohkem uuringuid on siiski tõestanud muud (Müller-Stoll & Mädel 

1967).  

Liblikõieliste sugukond tekkis paleogeenis  (65...23 miljonit aastat tagasi) (Schrire 

2005). Fülogeneetilistest uuringutest on selgunud, et kanepiliste sugukond arenes välja 

pliotseenis (5,33...1,80 miljonit aastat tagasi) , palju hiljem kui liblikõielised (Qian & Jin 2016; 
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Sun et al. 2016). Roosõieliste sugukonnast on leitud lämmastikusidumise võimete jälgi aga 

hilisest kriidiajastust (99,6...65,5 miljonit aastat tagasi)  (Chin et al. 2014; Qian & Jin 2016 ). 

Kõige kindlamini tõestatud on fakt , et esimesed liblikõielised ilmusid siiski hilise 

paleotseeni ajal 56 miljonit aastat tagasi (Herendeen 2001; Herendeen & Wing 2001; Wing et 

al. 2004). Kõik kolm alamperekonda nagu mimoosilised (mimosioids), tsesalpiinialised 

(caesalpinioids) ja liblikõielised (papilionoids)  (Polhill et al. 1981) nagu ka teised 

taksonoomiliselt suured klaadid (tähistab viimast ühiste eellast) nendes alamperekondades on 

saanud alguse fossiiliandmebaaside põhjal umbes 50-55 miljonit aastat tagasi (Herendeen 

1992).  Nõustuda tuleks sellega, et erinevate taksonoomiliste andmete paljusus esindab kõiki 

kolme alamperekonda paljudest asukohtadest leituna ning nende alamperekondade algus 

kokkuvõtvalt algab kesk- hilisest eotseenist (Herendeen 1992). 

 

 

1.4. Uurimisküsimused 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada õhulämmastikku siduvate taimerühmade 

sisesed erinevused sümbiootilistes interaktsioonides mükoriisaseentega. Täpsemalt olid uurmise 

all järgmised küsimused:  

a) kas eri viisil õhulämmastikku siduvad (Frankia, Rhizobium, ei seo üldse) taimerühmad 

erinevad üksteisest selle poolest, kui fülogeneetiliselt erinevad on nende 

mükoriisasümbiondid? 

b) kas erinevad liblikõieliste klaadid erinevad üksteisest selle poolest, kui fülogeneetiliselt 

erinevad on nende mükoriisasümbiondid? 

c) kas mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus sõltub taimerühmas leiduvate 

liikide valdavast eluvormist, levikust, kliimavöötmelisest ja elupaigalisest eelistusest? 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Andmete kogumine 

 

Taimperekondade algne loend pärineb Tedersoo et al. 2018 artikli lisast, kus on ära toodud 

loend kõikidest taimeperekondadest, mis esinevad sugukondades, kus on teada taimede võime 

fikseerida õhust lämmastikku. Tedersoo ja teiste loend sisaldas kokku 825 taimeperekonda 

(neist 760 liblikõieliste perekonda) kokku 14 sugukonnast. Sisestasin taimeperekondade nimed 

ükshaaval MaarjaAM andmebaasi, mis on kättesaadav: (https://maarjam.botany.ut.ee/; Öpik et 

al. 2010). MaarjaAM andmebaas on kõige põhjalikum AM-mükoriisa seeni, nende 

interaktsioone ja süstemaatikat hõlmav andmestik. Andmebaasis leidus infot kokku nelja 

sugukonda kuuluvat 40 taimeperekonna kohta (Tabel 1), millest kõige enim oli esindatud 

liblikõieliste (Fabaceae) taimede sugukond. Ülejäänud 785 taimeperekonda jäid info puuduse 

tõttu edasisest analüüsist välja. 

Edasi valisin taime perekonnapõhise taksoni ja kopeerisin selle MaarjaAm andmebaasi 

otsinguribale: Search/Search by host taxon/Host genus + Host species. Lisasin näitejoonise 

(Joonis 1) taimeperekonna Alnus puhul tehtud otsingust.  

 

https://maarjam.botany.ut.ee/
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Joonis 1. Näide taimeperekonna Alnus otsingust 

 

Saadud loendi puhul oli oluline, et valitud oleksid kõik markerid (Select marker 

rippmenüü) ja kõik sekveneerimismeetodid (Select sequencing method) – need olid vaikimisi 

ka õiged valikud ning neid ma ei muutnud. 

Minu uuringu jaoks olid olulised kandiliste sulgude vahel olevad koodid loendi paremas 

veerus (nt kõige ülemine neist on: [KJ959655]). Need on geenipanga sekventside 

identifitseerimise koodid (accession codes). Iga taksoni taimeperekonna puhul kopeerisin kõik 

paremas servas olevad koodid (ilma sulgudeta) Exceli tabelisse vastavasse ritta mille põhjal oli 

võimalik teostada edasisi analüüse ning järeldusi. On oluline märkida, et vaikimisi näitab 

MaarjaAMi tulemuste loend 30 esimest vastust, nii et kui vastuseid on rohkem- nt Alnuse puhul 

62, siis on need esitatud kolmel vastuste lehel, need kõik tuli läbi käia. 
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Tulemusena sain vasteid 40 taimeperekonna kohta geenipanga sekventside 

identifitseerimise koodidena (accession codes) mis sisaldasid informatsiooni mükoriisaseente 

taksonite kohta, kes vastava taimeliigiga interakteeruvad. Andmestikku läksid sisse vaid need 

taimeperekonnad, mille kohta oli MaarjaAM andmebaasis märgitud vähemalt kolm 

mükoriisataksonit, kuna väiksema taksonite arvu puhul ei saa arvutada fülogeneetilise 

mitmekesisuse parameetreid. 

Iga mükoriisataksoni identifitseerimise kood MaarjaAMi andmebaasis on ühe 

konkreetse AM-mükoriisaseene genoomi ITS regioonis asuva rDNA geeni järjestus (Öpik et al. 

2013). Genoomi ITS regioon (internal transcribed spacer) on välja pakutud seeneriigi 

molekulaarse taksonoomia alusjärjestuseks ehk niinimetatud triipkoodistamise markeriks 

(barcoding marker; Schoch et al. 2012). Kuna mükoriisataksonite puhul ei ole morfoloogiat 

üldjuhul võimalik kirjeldada, eelkõige seepärast, et nad paljunevad suguliselt üliharva, siis 

kasutatakse lisaks morfoloogilistele liikidele mükoriisauuringutes ja -andmebaasides väga 

suurel määral virtuaalseid taksoneid (VT). Näiteks MaarjaAMi andmebaasis moodustavad 

morfoloogilised taksonid vähem kui viiendiku kogukirjetest, ja ülejäänud on rDNA 

geenijärjestuse põhjal eristatud VTd (Öpik et al. 2010). Virtuaalsed taksonid, mis on 

analoogilised OTUdega (operating taxonomic unit), määratakse geeni- ja genoomijärjestuste 

statistilisel analüüsil, mille käigus selgitatakse välja, millised taksonid on geneetiliselt piisavalt 

eriomased, et need võiksid olla eraldiseisvad liigid (Valyi et al. 2015). 

 

 

2.1.1. Fülogeneetiline analüüs 

 

Mükoriisataksonite fülogeneetiline analüüs toimus programmiga Mega 8 (Kumar et al. 2018). 

Geenipanga Batch Entrez tööriista (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/batchentrez) 

rakendades saadi geenipangast GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) kätte 

kõikide VTde rDNA järjestused, mida kasutatakse MaarjaAM andmebaasis VTde 

omavaheliseks eristamiseks (Öpik et al. 2010). Kõik sekventsid lisati ühte andmestikku, millest 

tehti joondatud fülogeneesipuu. Joondamisel kasutati BEASTi/Muscle´t (Kumar et al. 2018) ja 

puu ehitamiseks Maximum-likelihood meetodit (Kumar et al. 2018). Seejärel transformeeriti 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/batchentrez
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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fülogeneesipuu Newicki formaati ning kasutades R (Team,R,C. 2013) pakette picante (Kembel 

et al. 2010) ja ape (Paradis et al. 2004) arvutati statistilistel analüüsidel rakendatavad 

fülogeneesi parameetrid (vaata alapunkt 2.1.2), lähtudes Cadotte ja Davies´e (2016) 

soovitustest. 

 

 

2.1.2. Fülogeneesi parameetrid 

 

1) Kofeneetiline distants – Fülogeneesipuu struktuuri põhjal arvutatud indeks (Sokal & Rohlf 

1962), mis väljendab dendrogrammi iga elemendi (ehk antud juhul mükoriisaseene VT) 

omavahelise läheduse keskmist taset. Esmalt arvutatakse välja iga VT suhteline lähedusaste iga 

teise VT suhtes; seejärel iga VT keskmine lähedusaste dendrogrammi teiste elementidega; ja 

viimaks iga taimeperekonnaga mükoriisat moodustavate VTde keskmine lähedusaste 

dendrogrammi teiste elementidega. Tegemist on indeksiga, mis ei sõltu liigirikkusest, ning on 

seetõttu sobilik rakendamiseks mittetäielikel andmestikel (Cadotte & Davies 2016). 

2) Kofeneetilise distantsi varieeruvus – lisaks kofeneetilise distantsi aritmeetilisele 

keskmisele, arvutati välja ka ühe taimeperekonnaga mükoriisat moodustavate VTde keskmiste 

kofeneetiliste distantside variatsioonikordaja. Variatsioonikordaja on hajuvusmõõt, mis seisneb 

kogumi standardhälbe ja keskväärtuse suhtes. Tegemist on dimensioonitu kordajaga, mille 

väärtus ei sõltu ka valimi keskväärtusest (Sokal & Rohlf 1995).  

3) Fülogeneetiline distants – Faith´i fülogeneetiline distants (Faith 1992), mis näitab eri 

koosluste liikmete omavahelist sugulust fülogeneesipuu kontekstis. Antud töö kontekstis 

käsitlesime kooslusena ühe taimeperekonna liikmetega mükoriisat moodustavad VTd.  

4) Keskmine fülogeneetiline distants – Selleks, et Faith´i fülogeneetilise distantsi indeks 

muuta võrreldavaks eri suurusega koosluste (ühes taimeperekonnas mükoriisat moodustavad 

VTd) puhul, tuleb koosluse kohta arvutatud Faith´i fülogeneetiline distants jagada vastava 

koosluse liikmete arvuga (Cadotte & Davies 2016). 
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2.1.3. Andmestik taimeperekondade kohta 

 

Iga andmestikus oleva taimeperekonna kohta (kokku 40) koguti lisaks andmeid selle kohta, kas 

selle perekonna esindajad: 

1) on pigem puittaimed või rohttaimed, või esineb vastavas perekonnas mõlemaid – 

joonisel tunnus Puittaim/Rohttaim; 

2) on levinud pigem põhjapoolkeral, lõunapoolkeral, või leidub neid ühtviisi mõlemal 

poolkeral – joonisel tunnus Levik poolkeradel; 

3) elavad pigem parasvöötmes (ja polaaraladel), troopikas, või lähistroopikas – joonisel 

tunnus Kliimavööde; 

4) elavad pigem märgades või kuivades elupaikades, või elab neid mõlemas – joonisel 

tunnus Elupaigaeelistus. 

Vastav informatsioon koguti kokku eelkõige inglisekeelsest Wikipediast 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page), kus vastavate taimeperekondade ja nendesse 

perekondadesse kuuluvate liikide lehtedel on enamasti kirjas, kas tegemist on puittaime(de)ga, 

kus on nende levik, milliseid elupaiku ja kliimavöödet nad eelistavad. Juhul kui vastava 

taimeperekonna või -liikide kohta puudus Wikipedias informatsioon, otsiti seda muudest 

allikatest: Angiosperm Phylogeny website (http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/), 

Tropicos (https://www.tropicos.org/), GBIF—the Global Biodiversity Information Facility 

(https://www.gbif.org/). Andmete kogumisel ja hinnangute andmisel vastavate perekondade 

leviku ja elupaigaeelistuste kohta ei rakendatud rangeid analüütilisi meetodeid, vaid see põhines 

nö ekspertarvamusel, mis kujundati koos juhendajaga. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
https://www.tropicos.org/
https://www.gbif.org/
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2.2. Andmeanalüüs: 

 

Andmete sisestamine ja esmane töötlemine toimus programmis MS Office Professional Plus 

Excel 2013. Statistilised analüüsid viidi läbi programmiga Statistica 8.0 (INC,S.S 2007) ja R 

(Team,R,C 2013). 

Tulemused on esitatud karp-vurrud diagrammidena (joonised 2-25), milledel on järgnev 

märgistus: must ruut karbi keskel tähistab valimi aritmeetilist keskväärtust; karp ise kirjeldab 

standardviga; vurrud kirjeldavad 95% usalduspiire; karpidest väljapoole jäävad mustad rombid 

aga erindeid. Rühmadevahelise erinevust kirjeldab F-testi olulisuse tõenäosus p. Rohkem kui 

kahe kategooriaga analüüside puhul testiti rühmadevahelisi erinevusi ühemõõtmelise 

dispersioonanalüüsi Tukey post-hoc-testiga. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Analüüside tulemusel selgus, et õhulämmastikku siduvate taimede mükoriisasümbiontide 

fülogeneetiline mitmekesisus ei sõltu sellest, millise bakteri kaasabil nende peremeestaimed 

lämmastikku seovad (Joonis 2). Samuti ei leitud erinevusi mükoriisasümbiontide 

fülogeneetilises mitmekesisuses eri liblikõieliste klaadidel (Joonis 3); valdavalt puit- või 

rohttaimedest koosnevate taimeperekondade vahel (Joonis 4); maakera eri poolkeradel levivate 

taimeperekondade vahel (Joonis 5); erinevaid kliimavöötmeid asustavate taimeperekondade 

vahel (Joonis 6); ega erinevaid elupaigatüüpe eelistavate taimeperekondade vahel (Joonis 7). 
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Tabel 1.  Analüüsis kasutatud taimeperekonnad ja i nfo nende kohta. Järjestikustes tulpades on esitatud andmed vastava taimeperekonna 

sugukondliku kuuluvuse, klaadilise kuuluvuse (vaid liblikõieliste puhul), lämmastiku fikseeriva sümbiondi  (info artiklist Tedersoo et 

al.  2018), vastava perekonna taimeliikide mitmekesisuse (info The Plant  Listist: http://www.theplantlist.org/ ), taimeperekonna 

puittaimsuse-rohttaimsuse, poolkeralise leviku, eelistatav kliimavöötme, ja elupaigaeelistuse kohta.  

Perekond Sugukond Klaad N-fix 
Sugu-

konna D 

Puittaim/ 

Rohttaim 

Levik 

poolkeradel 

Kliimavööd

e 

Elupaiga-

eelistus 

Alnus Betulaceae Frankia 44 woody North temperate wet 

Gymnostoma Casuarinaceae Frankia 14 woody South tropics wet 

Acacia Fabaceae Caesalpinioideae Rhizobia 1393 woody South subtropics dry 

Amphicarpaea Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 4 herbaceous North temperate wet 

Anthyllis Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 35 both North temperate dry 

Aspalathus Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 269 woody North subtropics dry 

Astragalus Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 2455 both North temperate wet 

Cajanus Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 32 both both tropics dry 

Calliandra Fabaceae Caesalpinioideae Rhizobia 172 both South tropics both 

Caragana Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 90 woody North temperate wet 

Centrosema Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 49 herbaceous South tropics wet 

Coronilla Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 10 both North temperate dry 

Crotalaria Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 699 both North tropics wet 

Dichrostachys Fabaceae Caesalpinioideae Rhizobia 17 woody South tropics dry 

Dicorynia Fabaceae Dialioideae None 2 woody South tropics wet 

Eperua Fabaceae Detarioideae None 15 woody South tropics wet 

Genista Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 125 woody North temperate wet 

Glycine Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 16 herbaceous South tropics wet 

Hymenostegia Fabaceae Detarioideae None 16 woody North tropics wet 

Inga Fabaceae Caesalpinioideae Rhizobia 381 woody South tropics wet 

Lathyrus Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 159 herbaceous both temperate wet 

Lotus Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 141 herbaceous both temperate both 

Lupinus Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 626 both both temperate dry 

Medicago Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 103 herbaceous North temperate dry 

http://www.theplantlist.org/
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Melilotus Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 22 herbaceous North temperate both 

Ononis Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 69 both North temperate dry 

Phaseolus Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 97 herbaceous North tropics wet 

Pisum Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 7 herbaceous North temperate dry 

Platylobium Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 4 woody South tropics dry 

Prosopis Fabaceae Caesalpinioideae Rhizobia 47 woody both tropics dry 

Psoralea Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 101 woody both temperate dry 

Pultenaea Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 104 woody South tropics dry 

Retama Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 4 woody North temperate dry 

Senna Fabaceae Caesalpinioideae None 272 both both tropics both 

Sophora Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 61 woody both temperate both 

Tara Fabaceae Caesalpinioideae None 3 woody South tropics dry 

Trifolium Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 244 herbaceous both temperate both 

Vicia Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 232 herbaceous both temperate both 

Vigna Fabaceae Papilionoideae Rhizobia 118 both both tropics both 

Tribulus Zygophyllaceae Rhizobia 12 herbaceous both tropics dry 
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Joonis 2.  Mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus eri viisil  lämmastikku siduvates 

(Frankia, Rhizobia)  või mittesiduvates (liblikõieliste) taimeperekondades. Paneelil A on 

mükoriisasümbiontide fülogeneetilise mitmekesisuse hindamiseks kasutatud kofeneetilist 

distantsi; paneelil B kofeneetilise distantsi varieeruvust; paneelil C Faith´i fülogeneetilist 

distantsi; ja paneelil D keskmist fülogeneetilist distantsi. Detailsema ülevaate nendest eri 

meetoditest leiab töö alapunktist 2.1.2. Fülogeneesi parameetrid.  

Tulemused on esitatud karp-vurrud diagrammidena (joonised 2 -7), milledel on järgnev märgistus: 

must ruut karbi keskel tähistab valimi aritmeetilist keskväärtust; karp ise kirjeldab standardviga; 

vurrud kirjeldavad 95% usalduspiire; karpidest väljapoole jäävad mustad rombid aga erindeid. 

Rühmadevahelise erinevust kirjeldab F -testi olulisuse tõenäosus p .  Kuna analüüsides oli rohkem 

kui kaks kategooriat,  siis  testiti  rühmadevahelisi erinevusi lisaks veel ka ühemõõtmelise 

dispersioonanalüüsi Tukey post-hoc-testiga –  vastavad märgistused (a)  on esitatud iga diagrammi 

kohal.  
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Uurimisküsimus a) kas eri viisil õhulämmastikku siduvad (Frankia, Rhizobium, ei seo üldse) 

taimerühmad erinevad üksteisest selle poolest, kui fülogeneetiliselt erinevad on nende 

mükoriisasümbiondid?  

Analüüsid näitavad, et mingeid statistiliselt olulisi erinevusi õhulämmastikku eri viisil 

siduvate taimerühmade vahel ei olnud, ühegi fülogeneetilise distantsi meetodi puhul (Joonis 2). 

Mükoriisaseente fülogeneetiline mitmekesisus ei sõltunud sellest, kas vastava taimerühma 

liikmed olid võimelised samaaegselt bakteriaalse sümbioosi abil õhulämmastikku siduma või 

mitte; ja kui olid, siis polnud vahet ka sellel, kas nad fikseerisid seda Frankia või Rhizobia abil. 

Üldine tendents oli siiski selles suunas, et õhulämmastikku mitte siduvate taimede puhul oli 

keskmine mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus enamasti pisut kõrgem, kui neil 

taimedel, mis lisaks mükoriisale moodustasid sümbioosi kas Frankia või Rhizobiaga. 

Uurimise all oli vaid 40 taimeperekonda neljast sugukonnast – liblikõielised (Fabaceae), 

kaselised (Betulaceae), kasuariinilised (Casuarinaceae), ja seiglehelised (Zygophyllaceae), kus 

esineb sümbioosi bakterite abil õhulämmastiku fikseerimiseks (Tabel 1). Teiste sugukondade 

kohta, kus on samuti teada õhulämmastiku fikseerimist, võrreldav geneetiline informatsioon 

mükoriisasümbiontidest lihtsalt puudub. Andmestikust jäid välja järgmiste taimesugukondade 

taksonid: kanepilised (Cannabaceae), parkepõõsalised (Coriariaceae), palmlehikulised 

(Cycadaceae), võltskanepilised (Datiscaceae), hõbepuulised (Elaeagnaceae), porsalised 

(Myricaceae),  türnpuulised (Rhamnaceae), roosõielised (Rosaceae), stangeerialised 

(Stangeriaceae), käbikalised (Zamiaceae). Seega kokku 14 sugukonnast on teada molekulaarne 

mükoriisainformatsioon vaid nelja kohta. Niisiis on üks töö põhijäreldustest see, et 

üksikasjalikud teadmised eri taimetaksonite biootiliste interaktsioonide kohta on ikka veel väga 

lünklikud, ega võimalda väga sisukaid uuringuid globaalsel tasandil. 

Uuritud taimeperekondadest oli vaid kaks mitteliblikõieliste perekonda – Alnus ja 

Gymnostoma – mis kasutavad lämmastiku fikseerimiseks Frankiat, ning vaid viis liblikõieliste 

perekonda on sellised, kel teadaolevalt (Tedersoo et al. 2018) puudub võime õhulämmastikku 

siduda: Dicorynia, Eperua, Hymenostegia, Senna ja Tara. Saadaolevate andmete piiratus ja 

sellest tulenev valimi väiksus võib olla põhjus, miks mükoriisasümbiontide fülogeneetilise 

mitmekesisuse erinevused antud analüüsis (aga ka järgnevates) ei ilmnenud – andmete hajuvus 

oli suur ja statistiliste analüüside võimsus väike. 
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Joonis 3.  Mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus  erinevates liblikõieliste  klaadides.  

Paneelil A on mükoriisasümbiontide fülogeneetilise mitmekesisuse hindamiseks kasutatud 

kofeneetilist distantsi; paneelil B kofeneetilise distantsi varieeruvust; paneeli l C Faith´i 

fülogeneetilist distantsi; ja paneelil D keskmist fülogeneetilist distantsi. Detailsema ülevaate 

nendest eri meetoditest leiab töö alapunktist 2.1.2. Fülogeneesi parameetrid . Joonise märgistus 

on sama, mis kirjeldatud Joonise 2 legendis.  
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Uurimisküsimus b) kas erinevad liblikõieliste klaadid erinevad üksteisest selle poolest, kui 

fülogeneetiliselt erinevad on nende mükoriisasümbiondid? 

Jooniselt 3 on näha, et kõigis neljas liblikõieliste klaadis on mükoriisasümbiontide 

fülogeneetiline mitmekesisus küllaltki sarnane, erinedes peamiselt vaid hajuvuse poolest, mis 

aga tuleneb sellest, et kui Caesalpinioideae ja Papilionoideae klaadides oli vastavalt 7 ja 27 

taimeperekonda, siis Detarioideae ja Dialioideae olid esindatud vaid vastavalt 2 ja 1 

taimeperekonnaga. Viimastes sisalduvad taimeperekonnad olid siiski küllaltki mitmekesised 

oma mükoriisasümbiontide poolest. Detarioideae hulka kuuluvad taimeperekonnad Eperua ja 

Hymenostegia sisaldasid informatsiooni vastavalt 115 ja 34 mükoriisse VT kohta, ning klaadi 

Dialioideae ainus esindatud taimeperekond, Dicorynia, hõlmas endas 45 VT geneetilist 

informatsiooni. Klaadid Detarioideae ja Dialioideae sisaldavad üksnes märgades 

troopikavööndi elupaikades leiduvaid liike, erinevalt suurematest klaadidest – Caesalpinioideae 

ja Papilionoideae –, kus leidub nii märgades kui kuivades, nii troopikas, lähistroopikas kui 

parasvöötmes elavaid liike. Kuigi algsed makroökoloogilised uuringud mükoriisaseente 

mitmekesisusest viitasid võimalusele, et kõige liigirikkamad (täpsemini VT-rikkamad) 

piirkonnad ei olegi troopikavööndis, nagu enamike maismaalelavate organismirühmade puhul 

(Öpik et al. 2010), siis täiendatud andmestikuga analüüsid (Davison et al. 2015) viitavad ikkagi 

sellele, et kuigi suurem osa mükoriisataksonitest on globaalse või vähemalt multikontinentaalse 

levikuga, siis nende VT-rikkus on kõige kõrgem ikkagi troopikapiirkondades. Viimasele 

viitavad ka Joonisel 3 ära toodud klaadipõhised tulemused, kus kümnete taimeperekondade 

mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus ei ole kõrgem, kui ühel või kahel 

perekonnal teada olevate mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus.  
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Joonis 4.  Mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus taimeperekondades, kus 

kasvuvormiliselt domineerivad pigem puittaimed ( woody), rohttaimed (herbaceous), või leidub 

perekonnas võrreldaval määral mõlemaid (both). Paneelil A on mükoriisasümbiontide 

fülogeneetilise mitmekesisuse hindamiseks ka sutatud kofeneetilist distantsi ja  paneelil B Faith´i 

fülogeneetilist distantsi . Detailsema ülevaate nendest eri meetoditest leiab töö alapunktist 2.1.2. 

Fülogeneesi parameetrid . Joonise märgistus on sama, mis kirjeldatud Joonise 2 legendis.  

 

 

Joonis 5.  Mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus taimeperekondades, mis on 

levinud kas peamiselt põhjapoolkeral (North), lõunapoolkeral (South),  või võrreldaval määral 

mõlemal poolkeral (both). Paneelil A on mükoriisasümbiontide fülogeneetilise mitmekesi suse 

hindamiseks kasutatud kofeneetilist distantsi ja paneelil B Faith´i fülogeneetilist distantsi.  

Detailsema ülevaate nendest eri meetoditest leiab töö alapunktist 2.1.2. Fülogeneesi parameetrid . 

Joonise märgistus on sama, mis kirjeldatud Joonise 2 legen dis.  
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Joonis 6.  Mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus taimeperekondades, mis on 

levinud kas peamiselt parasvöötmes ( temperate), troopikas ( tropics),  või lähistroopikas 

(subtropics). Paneelil A on mükoriisasümbiontide fülogeneetilise mitmekesisuse hindamiseks 

kasutatud kofeneetilist distantsi ja paneelil B Faith´i fülogeneetilist distantsi. Detailsema 

ülevaate nendest eri meetoditest leiab töö alapunktist 2.1.2. Fülogeneesi parameetrid . Joonise 

märgistus on sama, mis ki rjeldatud Joonise 2 legendis.  

 

 

Joonis 7.  Mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus taimeperekondades, mille 

elupaigaeelistuseks on pigem märjad elupaigad ( wet), kuivad elupaigad (South), või eelistavad 

nad võrreldaval määral mõlemat sorti elupaiku ( both). Paneelil A on mükoriisasümbiontide 

fülogeneetilise mitmekesisuse hindamiseks kasutatud kofeneetilist distantsi ja paneelil B Faith´i 

fülogeneetilist distantsi. Detailsema ülevaate nendest eri meetoditest leiab töö alapunktist 2.1.2. 

Fülogeneesi parameetrid . Joonise märgistus on sama, mis  kirjeldatud Joonise 2 legendis.  
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Uurimisküsimus c) kas mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus sõltub 

taimerühmas leiduvate liikide valdavast eluvormist, levikust, kliimavöötmelisest ja 

elupaigalisest eelistusest ? 

Tehtud uuringutest selgub, et Joonisel 4 võrreldud liikide valdavates eluvormides 

sisuliselt mingeid erinevusi ei esinenud. Nii A kui ka B paneelil on näha rombidena väljaspool 

usalduspiire erindid, kuid tulemusi need ei mõjuta. Joonisel 5 on märgata nii paneelil A kui ka 

B , et lõunapoolkeralt pärit taimeperekondade kofeneetilise distantsi VTde vaheline varieeruvus 

on suurem kui põhjapoolkera ja globaalsete taimeperekondade oma.  Joonisel 6 kajastub nii 

paneelil A kui ka B lähistroopika fülogeneetiliselt kauge mitmekesisus, mis ilmselt on seotud 

seal esineva vaid kahe taimeperekonna võrdlusega.  Samuti ei olnud mitmekesisuse erinevusi 

Joonisel 7 kus on testitud mükoriisasümbiontide elupaigalisi eelistusi märgades, kuivades ja 

mõlemaid elupaiku eelistavate mükoriisasümbiontidega.  Kuna antud uuringute põhjal ei leitud 

mükoriisasümbiontide fülogeneetilise mitmekesisuse sõltuvust taimerühmades leiduvate liikide 

valdavatest eluvormidest, levikust, kliimavöötmelisest ja elupaigalisest eelistusest, siis on alust 

arvata, et nii suure analüüsi jaoks ei ole maailmas veel piisavalt andmeid, et vastavad erisused 

ka kajastuksid uuringutes. Kindlasti oleks otstarbekas sama uuringut korrata, kui 

andmebaasidesse tuleks oluliselt infot juurde kas aastate või aastakümnete jooksul. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada õhulämmastikku siduvate taimerühmade 

sisesed erinevused sümbiootilistes interaktsioonides mükoriisaseentega ning selleks püstitati 

kolm peamist uurimisküsimust millele leiti antud uuringute ja infotöötluse tulemusel ka 

vastused. Neile uurimisküsimustele  vastates selgus esiteks tõsiasi, et õhulämmastikku mitte 

siduvate taimede puhul oli keskmine mükoriisasümbiontide fülogeneetiline mitmekesisus 

enamasti pisut kõrgem, kui neil taimedel, mis lisaks mükoriisale moodustasid sümbioosi kas 

Frankia või Rhizobiaga. Uurimise all oli vaid 40 taimeperekonda neljast sugukonnast – 

liblikõielised (Fabaceae), kaselised (Betulaceae), kasuariinilised (Casuarinaceae), ja 

seiglehelised (Zygophyllaceae), kus esineb sümbioosi bakterite abil õhulämmastiku 

fikseerimiseks (Tabel 1). Teiste sugukondade kohta, kus on samuti teada õhulämmastiku 

fikseerimist, võrreldav geneetiline informatsioon mükoriisasümbiontidest lihtsalt puudub. 

Seega kokku 14 sugukonnast on teada molekulaarne mükoriisainformatsioon vaid nelja kohta. 

Niisiis on üks töö põhijäreldustest see, et üksikasjalikud teadmised eri taimetaksonite biootiliste 

interaktsioonide kohta on ikka veel väga lünklikud, ega võimalda väga sisukaid uuringuid 

globaalsel tasandil.  

Teiseks algsed makroökoloogilised uuringud mükoriisaseente mitmekesisusest viitasid 

võimalusele, et kõige liigirikkamad (täpsemini VT-rikkamad) piirkonnad ei olegi 

troopikavööndis, nagu enamike maismaalelavate organismirühmade puhul (Öpik et al. 2010), 

siis täiendatud andmestikuga analüüsid (Davison et al. 2015) viitavad ikkagi sellele, et kuigi 

suurem osa mükoriisataksonitest on globaalse või vähemalt multikontinentaalse levikuga, siis 

nende VT-rikkus on kõige kõrgem ikkagi troopikapiirkondades.  

Kolmandaks, antud uuringute põhjal ei leitud mükoriisasümbiontide fülogeneetilise 

mitmekesisuse sõltuvust taimerühmades leiduvate liikide valdavatest eluvormidest, levikust, 

kliimavöötmelisest ja elupaigalisest eelistusest. 
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Lõppkokkuvõttena on alust arvata, et nii suure analüüsi jaoks ei ole maailmas veel 

piisavalt andmeid, et vastavad erisused ka kajastuksid uuringutes. Kindlasti oleks otstarbekas 

sama uuringut korrata, kui andmebaasidesse tuleks oluliselt infot juurde kas aastate või 

aastakümnete jooksul. Teiseks võimaluseks tuleks veel ära mainida, et tõesti ei olegi mingeid 

erinevusi taimeperekondade tasemel, ja oleks pidanud seda uurima liigi tasandil.  Kolmanda 

võimalusena olnuks võtta juurde mõni evolutsiooniline outgroup mis ei seo ise õhulämmastikku 

ega pole ka suguluses õhulämmastiku sidujatega. 
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SUMMARY 

 

The aim of this thesis was to identify the internal differences of the plants that absorb 

atmospheric nitrogen in the symbiotic interactions with mycorrhizal fungi. To this end, three 

primary research questions were established and resolved as a result of these studies and 

information processing.  

Firstly, responding these research questions revealed that for plants not fixing atmospheric 

nitrogen, the average phylogenetic diversity of mycorrhizal symbionts was relatively higher 

than for plants, which in addition to mycorrhiza formed a symbiosis with either Frankia or 

Rhizobia. From the 40 plant genera, merely four were under examination – leguminous 

(Fabaceae), birch family (Betulaceae), Casuarina (Casuarinaceae), and lignum-vitae 

(Zygophyllaceae), where symbiosis with bacteria for fixing atmospheric nitrogen is present 

(Table 1). There is simply no comparable genetic information about mycorrhizal symbionts in 

other families, where fixing atmospheric nitrogen has equally been recognized. Therefore, only 

four of the 14 families have information about mycorrhiza available. Consequently, one of the 

primary conclusions of the thesis is that detailed knowledge of the biotic interactions of different 

plant taxons is still very flawed and is unconducive to more substantial studies at the global 

level.  

Secondly, the initial macro-economic studies about the diversity of mycorrhiza fungi referred 

to the possibility that the most species-rich (the most biodiverse) regions are not in the tropical 

zone, as is the case with most terrestrial organism groups (Öpik et al., 2010). However, analyses 

with an upgraded data (Davison et al., 2015) still reflect the fact that while the proliferation of 

majority of the mycorrhizal fungal taxa is global or at least multicontinental, their biodiversity 

still remains the highest in tropical regions.  

Thirdly, on the basis of these studies, the phylogenetic diversity of mycorrhizal symbionts did 

not appear to be dependent on the prevailing life forms of species found in the plant groupings, 

proliferation, climate zone, and habitat preferences.  
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In conclusion, there is a reason to believe there are not enough data in the world for such a broad 

analysis to reflect these differences in the studies. It would certainly be advantageous to repeat 

the same study if significantly more information is to be added into the databases over the years 

or decades. As a second possibility, it should be mentioned that there are absolutely no 

differences in the level of plant families and that the matter should have been examined in the 

level of species. As a third option, there would have been an evolutionary outgroup included in 

the research that does not fix atmospheric nitrogen, nor is it related to those that do.   
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